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مسیسکرام اب لادج رد نایورهام گنشوه

دقن - 0رظن

 یدالوف دارمادخ

 ی هلاقم دنچ هب تسا یخساپ هتشون نیا
 ناونع اب نایورهام گنشوه یپ رد یپ

 دادبتسا رونت رد مسینینل مزیه « یاه
 « و » هدش یط هار « ، » یناریا
 رد » یناریا ددجت عنام نارکفنشور
 همان رهم ی هلجم و راگزور ی همانزور
 . دون و دصیس و رازهکی رویرهش و دادرم
 هجوت اب مراد نانیمطا هک حیضوت نیا اب
 و یسایس یاضف رب مکاح طیارش هب
 هیرشن یارب ار نآ رگا ، روشک یگنهرف
 لیلد هب مدرک یم لاسرا هدش دای یاه
 یژولوئدیا ورملق هب زاجم ریغ دورو

 میژر زمرق طخ زا روبع ینعی ، تیمکاح
 زا انیقی ، نآ کیژولوئدیا تایرشن و

. دندرکیم یراددوخ نآ پاچ
 ، یتیعضو نینچ زا یهاگآ اب نایورهام
 یغورد ره دهد یم هزاجا وا هب هک
 اه تسیسکرام هب و دسیونب دهاوخیم
 و قح لباقم فرط هک نآ یب دهد تبسن
 نآ ات ، دشاب هتشاد ییوگخساپ ی هزاجا

 هیوس کی یدازآ نیا زا هتسناوت هک اج
 ار اه تسیسکرام و هدرک هدافتسا ئوس
 هدومن یفرعم » یناریا دادبتسا رونت مزیه «
. تسا

 ار اه تسیسکرام یلاح رد نایورهام
 رد هچ هک هدرک یفرعم دادبتسا رونت مزیه
 اه تسیسکرام ، زورما هچ و هتشذگ
 و ، دنا هدوب دادبتسا ناینابرق نیرت گرزب

 و یدازآ عفادم ارهاظ هک وا ضوع رد
 رد مک تسد ، تسا دادبتسا فلاخم
 و دسیون یم لماک یدازآ اب طیارش نیا
 وا اب مه ار یسک و ،دهد یم راشتنا

 دادبتسا نایورهام عقاو رد . تسین یراک
 تدش اب و تسا یتاقبط یا هلاسم هک ار
 هیامرس یاهروشک ی همه رد فعض و
 و هاگتساخ ریغ هب ، دراد دوجو یراد
 جیار ی هویش هب و هداد عاجرا نآ هاگیاپ
 و هدز هنوراو لعن ندرک مگ در دصق هب
. تسا هدرک ینکف ارف
 دادرم – همان رهم یاه هرامش زا یکی رد

 زا یشخب هب یگیب موصعم ربکا -١٣٩٠
 اب طابترا رد هک نایورهام تاراهظا

 یمیحر یفطصم و ناگدنسیون نوناک
 هب و هارکا اب همانرهم و هداد خساپ هدوب

 » هلمج ود فذح اب « شدوخ ی هتفگ
 رد نایورهام ( تسا هدرک پاچ ار خساپ

 وا هب هک یا هیرشن ره رد و یتصرف ره
 هب یشین دهدب ییامندوخ لاجم
. ) دنز یم اه تسیسکرام
 هب اهنت » هیباوج « نیا رد یگیب موصعم
 یاه ماهتا و اه یفاب غورد زا یکی
 ی هلاسم نآ و دنک یم هراشا نایورهام

 نوناک یاضعا روضح مدع ای روضح
 یمیحر ی هزانج عییشت رد ناگدنسیون
 ینایاپ شخبرد یگیب موصعم . تسا

 هک دینیب یم « : دسیون یم شا هیباوج

 ارجام لصا زا هک نآ یب نایورهام
 ، دشاب هتشاد یعالطا نیرت کچوک
 و یلد دب اب ریخا نایلاس لومعم قباطم
 ار یمیحر یفطصم دای هدنز یهاوخ دب
 یدازآ یرکفنشور هب نتخات ی هناهب

 ناریا ناگدنسیون نوناک و ناریا هاوخ
 یاج تشذگ هک یلیصفت اب . تسا هدرک
 زیگنا مغ زور نآ رد – اه ینوناک – ام
 نایورهام یاقآ یتسار اما . دش مولعم
. » ؟ دیدوب اجک زور نآ امش
 جرد یاه هلاقم زا یخرب یسررب رد ام
 دید میهاوخ هدش دای تایرشن رد هدش
 نارکف نشور هب نایورهام نتخات هک
 اه تسیسکرام هژیو هب و ، هاوخ یدازآ
 هکلب » یهاوخ دب و یلد دب « زا افرص هن
 یراد هیامرس ماظن هب یو یدنم هقالع زا
 کی زا ، یزاوژروب هب شا یگتسباو و

 ی هقبط اب راد هشیر ینمشد و ، وس
 زا هقبط نیا شخب ییاهر یروئت و رگراک
 نیا رد . دریگ یم همشچرس وس رگید
 هک دید میهاوخ نینچ مه یسررب
 یعالطا و یهاگآ نیرت کچوک نایورهام
 ار نآ و درب یم لاوس ریز هب هچ نآ زا

 اب وا عقاو رد . درادن دزاس یم مهتم
 . دوش یم ریگرد دوخ یاه هتفاب نهذ
 زا نوریب رد نوچ هک ییاه هتفاب نهذ
 نآ زا یا هناشن و در چیه هدوبن یو نهذ
 اب هدنناوخ ات دهد یمن تسد هب اه



۱۳۹۰ دنفسا ۲۱ هرامش  یگنهرف و یسایس هلجم -مسیسکرام اب لادج رد نایورهام گنشوه-هتفه هلجم همانهاگ 

http://www.hafteh.de/hafteh7@yahoo.de  ٤ هحفص  

 هب ناش هرابرد دوخ اه نآ هب هعجارم
. دزادرپب تواضق
 رادبناج ار اه تسیسکرام نایورهام
 یلاح رد . دنک یم یفرعم یناریا دادبتسا

 یاه هعماج رد دادبتسا : مکی هک
 یناریا اما دراد فعض و تدش یزورما
 یلم تیصوصخ ینعی یناریا ریغ و
 مه شا تیلم رد اتح دادبتسا . درادن

 زین نآ فعض و تدش . تسا یتاقبط
 دراد یتمواقم فعض و تدش هب یگتسب

 مدرم و هیامرس تیمکاح ریز ی هقبط هک
 نامه رد . دنهد یم ناشندوخ زا مورحم
 مه اه لاربیل » کیتارکومد «یاهروشک
 دهاش سیلگنا رد هک هنوگ نامه
 هیامرس تیمکاح هک یتروص رد ، میدوب
 و دادبتسا لکش نیرتدب دتفا رطخ هب

. ددرگ یم لامعا بوکرس
 هیامرس تیمکاح طیارش رد هک نآ : مود
 و یزاوژروب درب یم دوس دادبتسا زا
 نآ کیژولوئدیا و یرکف ناگتسباو
 تسیسکرام و رگراک ی هقبط هن دنتسه
. اه
 یاه نامزاس و ناسک رایسب : موس
 ماظن یاقب ناهاوخ و یزاوژروب هب هتسباو

 تحلصم رب انب هک دنتسه یراد هیامرس
 ار دوخ ، ناش هقالع دروم ماظن و دوخ
 دادبتسا هب و ، دنمان یم تسیسکرام
 یم هیجوت ار نآ ای دنناسر یم یرای

 بیرف یعقاو یاه تسیسکرام اما ، دننک
 نانآ هن و دروخ دنهاوخ هن زگره ار اه نآ
 هب راک هاگودرا ناراداوه رامش رد ار

 نیا ی هلمج زا . دروآ دنهاوخ باسح
 هک تسا نایورهام گنشوه ناسک
 زا یور هلابند اب و هنابلط تصرف ینامز
 و دیمان تسیسکرام ار دوخ زور دم
 ی هتسباو هک هدیدرگ مولعم نونکا
. دنا هدوب هیامرس هاگودرا

 نارکفمه زا یرایسب دننام ناشیا دیاش
 تسیسکرام رت شیپ دننک یم اعدا ناش
 زا و هدرب یپ نآ یتسردان هب نونکا و هدوب
 هب یگتسباو ی هلاسم اما . دنا هدیرب نآ
 هب ام نارود مهم هاگودرا نآ ای نیا

 شفک ای سابل عون باختنا یگداس
. تسین یهاوخبلد و زور دم قباطم
 ، یعامتجا هاگدید و هاگیاج باختنا

 و ترورض هک تسا یربج یا هلاسم
 هب یتاقبط ی هعماج ار نآ بوجو

 صخش ینعی . دنک یم لیمحت صخش
 و صخشم عضوم نتشاد زا ریزگان

 یلصا تاقبط زا یکی لابق رد رادبناج
 عضوم ام رصع رد هک ، تسا هعماج
. تسا ییایراتلورپ ای ییاوژروب
 ریثات و لاعف روط هب درف هک ینامز ات

 دراو ، یعامتجا درکراک بسح رب راذگ
 ، هدیدرگن هعماج رد رقتسم تابسانم
 یهاگآ بسک و هعلاطم تصرف زونه
 هک نآ ضحم هب اما . دراد باختنا یارب
 رد راذگریثات و رگشنک  یدرف ناونع هب

 ، یعامتجا یاهدرکراک زا یا هصرع ره
 ، دیدرگ دراو یگنهرف و یرنه، یسایس
 یاه فرط زا یکی بناج تسا ریزگان
 ای . دریگب ار یتاقبط ی هزرابم رد ریگرد

 رد . ایراتلورپ ای دوش یزاوژروب رادبناج
 ی هبناج ود یریگ وس و شکمشک نیا
 بارعا زا یلحم یفرط یب ، یتسینوگاتنآ
. درادن

 زا شیپ ات ، هقبط نآ ای نیا هب شیارگ
 و یساسحا ، یعامتجا تابسانم هب دورو
 هصرع هب لاعف دورو زا سپ. تسارذگ
 هک تسا یعامتجا رازراک و اه شنک ی
 راذگ ی هلحرم رد هک ) یشناد ( تخانش
 رد ار درف هدما تسد هب یتاعلاطم
 یم یرای شا یتاقبط هاگیاج باختنا
. دهد
 یتسه هک یتسیلایرتام نایب نیا یتسرد
 یهاگآ ی هدننک نییعت یعامتجا
 تابثا هب مه اج نیا رد تسا یعامتجا

 وا هب درف یعامتجا یتسه : دسر یم
 یهاگآ نیا و ، دهد یم یعامتجا یهاگآ
 ار درف دوخ مهس هب و هبون هب یعامتجا
 یتسه راکهار و هویش باختنا رد
 ناونع هب . دناسر یم یرای شا یعامتجا

 گنشوه : صخشم روط هب و لاثم
 و یزومآ شناد نارود رد نایورهام

 و لاعف روط هب مه زونه هک ، ییوجشناد
 ، یعامتجا تابسانم ریگرد دنم شنک
 کیتسینوگاتنآ یاه شنکاو و شنک ینعی
 هب ، دوب هدشن هعماج یلصا ی هقبط ود
 ی هویش ود و ینیب ناهج ود ی هعلاطم
 یدام ناهج یاهدرکراک لیلعت و حیضوت
 هاگدید ود زا – هعماج و تعیبط لماش –
 شیارگ . دزادرپ یم یرتلورپ و ییاوژروب
 ینیب ناهج ینعی ، مسیسکرام هب وا
 زونه هک ، نارود نآ رد ، ییایراتلورپ
 کیتارپ ( یلمع ی هبرجت کحم
 یشیارگ ، دوب هدماین نایم هب ) یعامتجا
 یشیارگ هن دوب زور دم ربانب و یساسحا
 یباجیا و هناهاگآ باختنا زا هدمآرب
 زیمآ لباقت یاهدرکراک ربج رب ینتبم
 یلماکت دنور رد ، سپس . یعامتجا

 مه هک تسوا یدرف یعامتجا یتسه
 ، لماک روط هب شا یع امتجا یهاگآ

 ، هعماج یعامتجا یتسه اب بسانتم
 یلماع هب مه و ، دریگ یم لکش
 یم لیدبت یعامتجا طباور رب راذگریثات

 زا وا هک تسا هلحرم نیا رد . ددرگ
 هعماج تسینوگاتنآ تاقبط زا یکی یوس
 دنم شنک ی هراومادنا زا یوضع هباثم هب

 ی هفیظو ات هدیدرگ باختنا دوخ
 هقبط نیا لابق رد ار شیوخ یدرکراک
. دهد ماحنا
 شا یاعدا فالخ رب نایورهام نیاربانب

 ی هدنراد موهفم هب تسیسکرام هاگ چیه
 و هدوبن یرتلورپ یژولوئدیا و ینیب ناهج
 و یتاعلاطم یارذگ ی هلحرم هابتشا هب

 ی هلحرم ار دوخ یژولوئدیا یریگ لکش
 یم شور و هار تابث و یگتفای لماکت
 ار دوخ هک مه ینارگید . درادنپ
 ی هتفگ هب و دنمان یم تسیسکرام
 یم و هدیمد دادبتسا رونت رب نایورهام
 یاه تسیسکرام وا نوچمه ای ، دنمد
 بصعتم یاه لاربیل و ، نیشیپ یساسحا

 نامان تسیسکرام دوخ ای ، دنا ینونک
. اوژروب
 دروم وس دنچ زا مسیسکرام هزورما

 . دراد رارق نادقتنم و نافلاخم ی هلمح
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 ، یتنس باقن یب نافلاخم وس کی زا
 الم هدناوخن یاهدنوخآ شیشک ینعی

 هب مادم هتخانشن و هدیدن هک دنتسه
 . دنیوگ یم ازسان وا ناوریپ و سکرام
 یب ناش یتدیقع بصعت لیلد هب اه نیا
 ار اه تسیسکرام و سکرام راثآ هک نآ

 یاه هدناوخن هتسب مشچ دنشاب هدناوخ
 یجرح نانیا رب . دننک یم در ار ناش
 دنهاوخ یم هن و دنناد یم هن : تسین
. دننادب

 دنا نایورهام گنشوه لاثما رگید هورگ
 هدیرب یاه تسیسکرام دننک یم اعدا هک
. دنا مسیسکرام و سکرام زا

 ای » یبرغ یاه تسیسکرام « موس هورگ
 – اوژروب نامان تسیسکرام دوخ نامه
. دنتسه تسیلا هدیا
 و ناگدیرب مسیسکرام زا – هورگ ود نیا

 کی – نامان تسیسکرام دوخ
 هفسلف رد : دنراد کرتشم تیصوصخ

 زا ، دنا لاربیل تسایس رد و تسیلا هدیا
 مسیلایرتام فلاخم هفسلف رد ، ور نیا
 فلاخم تسایس رد و کیتکلاید
 یرتلورپ تیمکاح و یرگراک بالقنا

. دنتسه
 هورگ ود نیا هک تسا تیصوصخ نیا اب
 ی هفسلف و ینیب ناهج هیلع مادم
-. دنسیون یم دقن و هیدر یتسیسکرام
 یسیون هیدر هک – تساجنیا مهم و ، اما  
 ی هیاپ رب مسیسکرام رب اه نآ دقن و
 یاه هزوما هن و تسا ناشدوخ تاینهذ
 لقن رد بلقت نمض اه نآ . سکرام
 عقاو رد ، وا ناوریپ و سکرام زا لوق
 یم در و دقن ار دوخ یاه هتفاب نهذ
 تیعطاق اب ناوت یم هک نانچ . دننک
 کی اتح ناش یاه هتشون رد ، تفگ
 و سکرام زا هن ربتعم و تسرد لوق لقن
 هئارا دهاش ناونع هب اه تسیسکرام زا هن
 « رب نایورهام دقن . دنهد یمن
 نینچ اب » اه تسینینل – تسیسکرام
 یارب شا تسد هک وا . تسا یدرکیور
 زا ، هدوب زاب یفابغورد و ندز تمهت

 هدومنن راذگورف یتمهت و غورد چیه

. تسا
 ۴٠ یاه ههد رد یسک رگا « : دسیون یم
 و کال ناج یاه باتک یسمش ۵٠ و

 رد درک یم هعلاطم ار لیم تراوتسا ناج
 یاه هاگشناد ی هدز مسیسکرام وج

 ینعی . تفرگ یم رارق رخسمت دروم ناریا
 ناریا رد یا هنوگ هب یتسینینل گنهرف
 هزومآ حرط ناکما هک دوب هدناود هشیر
 مسینینل . تشادن دوجو یتسیلاربیل یاه
 هتشذگ یدادبتسا گنهرف نامه ناریا رد
 . دیشخب موادت دیدج یلکش هب ولو ار
 . یناریا دادبتسا رونت رد مسینینل مزیه ( »
 . ١٣٩٠ دادرم موس . راگزور ی همانزور

. ) ٩ ص
 ناریا ی ههد ود نآ طیارش زا هک یناوج
 ، درادن یعالطا نیرت مک – ناهج و –
 یدازآ راگزور نآ رد دنک یم روصت

 یتسیسکرام یاه باتک راشتنا و پاچ
 دوجو اه تسیسکرام یارب نایب یدازآو
 راثآ ی هعلاطم عنام اه نیا و هتشاد
 باتک ی هعلاطم و ، هدش یتسیلاربیل

 لیمحت نارگید هب ار یتسیسکرام یاه
 ی هدافتسا ئوس نیا . دندرک یم
 نارگید یعالطا یب و لهج زا نایورهام
. تسا
 هایس یاه لاس ۵٠ و ۴٠ یاه ههد
 یتردق ردق و یهاشنهاش یروتاتکید
 یگنهرف و یسایس ناقفخ . دوب کاواس
 هب طقف ار یرایسب هک دوب دیدش نانچ
 میسکام ردام باتک الثم نتشاد رطاخ
 ، ندنل کج نینهآ ی هنشاپ ای ، یکروگ
 رسیتلوپ ژرژ ی هفسلف یتامدقم لوصا ای
 موکحم نادنز لاس دنچ هب و ریگتسد
 هب یسک رت مک هزورما . دندرک یم

 نارهت رازاب رد هک اه باتک نیا ندناوخ
 یم ناشن تبغر دنوش یم تفای مه
 یدادبتسا تسایس هک لیلد نیا هب . دهد
 و همجرت زا هاش میژر یگنهرف دض و
 یروخب درد هب باتک عون ره راشتنا

 اه باتک نیا اهنت و درک یم یریگولج
 رد هب ملاس ناج ٢٠-٣٢ ی ههد زا هک
 هب تسد نارکفنشور نایم رد دندوب هدرب

 شفک هگنل تیاکح . دنتشگ یم تسد
. دوب نابایب و هنهک
 نارکفنشور اتح هک یطیارش نانچ رد
 زا هن ، نینل زا هن باتک کی شا

 الصا هن و هدناوخ هن سلگنا و سکرام
 یسک هک دش یم ادیپ ییاه باتک نانچ
 رظن دروم یاه تسینینل ، دناوخب
 ناینب زج دندوب یناسک هچ نایورهام
 هک ییادف یاه کیرچ نامزاس ناراذگ
 مه دیدش یتینما یتاعالطا وج لیلد هب
 مه و ، دندرک یم هعلاطم هنایفخم
 نآ . دوب یفخم ناش تیلاعف و یگدنز
 و نارکفمه اب طقف لیلد نامه هب زین اه
 طابترا ناشدوخ یاه یتالیکشت مه
 همه اب هن و دنتشاد یتایلمع و یتاعلاطم

 ندناوخ زا ار یسک هک ، نایوجشناد ی
 یباتک ندناوخ هب ار یسک ای عنم یباتک
. دننک قیوشت

 رانک اب نایورهام هک تسین نیا زا ریغ
 زیمآ ناقفخ تیعضو ود نداد رارق مه
 نالماع دهاوخ یم ، لاح و هتشذگ
 ار نآ و هئربت ار قانتخا و دادبتسا یلصا
 هک وا هنرگ و ، دزادنایب ناینابرق ندرگ هب
 رتهب ایآ ، دراد یسانش هعماج یاعدا
 یتاقبط و یخیرات للع و اه هشیر تسین
 ناگدنناوخ هب و دنک ییاسانش ار دادبتسا
؟ دهد ناشن زین

 هک یلاح رد نامز نامه رد ، هوالع هب
 هنشاپ ای ردام باتک راشتنا و پاچ زا
 و کیروئت شزرا اساسا هک نینهآ
 ، دش یم یریگولج دنتشادن یشزومآ

 هیلع هک یرایسب یاه هلاقم و اه باتک
 هب دش یم هتشون مسیسکرام و سکرام
 رد و پاچ یتسیلاربیل بتک هارمه
 رد ای ، دش یم سیردت اه هاگشناد
 تلود هب هتسباو و یتلود یاه هیرشن
. تفای یم راشتنا
 نارکف نشور و نایوج شناد ارچ هک نیا

 یتسیلاربیل زاجم یاه باتک هب هعماج
 یتامدقم لوصا اما ، دنتشادن هقالع
 یطبر تشگ یم تسد هب تسد هفسلف
 هکلب ، تشادن اه تسینینل دادبتسا هب
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 اب میقتسم طابترا ، سکعرب تسرد
 . تشاد نآ نادزم هب ملق و میژر دادبتسا

 راشتنا زا تعنامم اب یدادبتسا میژر دوخ
 یم دیدشت ار نآ ندناوخ هب لیم باتک
. درک
 راشف شا هظفاح هب هچ ره هک ن ایورهام
 ی هدنسیون کی اتح هتسناوتن هدروآ

 ادیپ یتسیسکرام باتک و تسیسکرام
 ناقفخ و روسناس رادراخ میس زا هک دنک
 زا نآ  رد و هدرک روبع یهاشنهاش
 ی هدننک دییات ات هدومن شیاتس دادبتسا
 یم بلقت هب لسوتم ، دشاب یو یاعدا

 ناونع هب ار رزس هما زا یباتک و دوش
 هب دانتسا اب و درب یم مان دوخ دهاش
 هما « : دسیون یم صخش نآ زا یا هتفگ
 مجاهت ددص رد برغ دیوگ یم رزس
 ناهج ام و تسا موس ناهج هب یگنهرف

 ار نامدوخ یموب گنهرف دیاب اه یموس
 ناریا رد پچ یاه هشیدنا … مینک ظفح
 مسیلایرپما درواتسد ار نردم گنهرف
 اب زین و درکیور نیا اب و دندرک یفرعم
 ربارب رد قلخ ترورض رب دیکات
 نردم گنهرف دورو زا عنام مسیلایرپما
 دیوگ یم دمحا لآ الثم . دندش ناریا هب
 مرفر نرق مهدزناش نرق هک اه فرح نیا

 هروطسا نرق مهدجه نرق و یبهذم
 یبرغ یاه ییارس هناسفا تسا ییادز
 ] نایورهام ینعی [ نم رظن هب … تسا

 داد تنس تسد هب تسد ناریا رد پچ
 . دش روشک نیا هب مسیلاربیل دورو عنام و
 نامه . همانزور نامه . هلاقم نامه ( »

. ) هحفص
 هیواغم نارتخد هس ره نیسخ و نسخ
. دیوگ یم نینچ نایورهام ! دندوب
 تسیسکرام دمحا لآ هن و رزس هما هن
 نمشد اتح دمحا لآ . دندوبن
 مامت . دوب اه تسیسکرام کیژولوئدیا
 یگدز برغ صوصخ هب ، وا یاه هتشون
 زا نارکفنشور تنایخ و تمدخ رد و
. دنراد تیاکح ینمشد نیا
 تسیسکرام نایوپ زیورپ دقن نایورهام ایآ
 همانهاگ رد دمحا لآ ییارگ سپاو رب ار

 ١٣۴٨ نابآ خیرات هب زبس یاه لصف ی
؟ تسا هدناوخن

 – یرهشمه راعتسم مان اب – نایوپ زیورپ
 دابآ اجکان هب تشگزاب « : ی هلاقم ود رد
 ) کیلوبمس ( نیدامن ییوگ و تفگ هک »
 » ؟ میدرگزاب « و تسا دمحا لآ اب
 دروم تدش هب ار دمحا لآ یاه هاگدید
. تسا هداد رارق داقتنا
 لآ گرم زا دعب هچ رگا اه هتشون نیا
 همه هاوگ هب اما ، دنا هدش پاچ دمحا

 ار هیرشن نیا نامز نآ رد هک یناسک ی
 در رد هدنبوک تسا یدقن دندناوخ
. دمحا لآ ی هدنام بقع یاه هاگدید
 ییارگ سپاو اهنت هن هتشون نیا رد نایوپ
 و هتینردم اب ار وا تفلاخم و دمحا لآ
 نآ هکلب ، دنک یم دقن ییارگ تفرشیپ
 ناناوخ باتکو نایوج شناد زا شخب
 دمحا لآ زا یوریپ هب هک ار یمهوتم

 هب زین دندوب هتشذگ هب تشگزاب ناهاوخ
. دریگ یم شلاچ
 دقن زبس یاه لصف ی هرامش نامه رد
 ، دمحالآ هباشم یهاگدید زا یرگید
 یلع ملق هب یتعیرش یلع هاگدید ینعی
. هدیدرگ پاچ تسیسکرام یربکا ربکا
 مسینیشام « ناونع اب یا هلاقم رد یربکا
 هنایارگ سپاو یاهرواب  » یراد هیامرس و

 » یسانش مالسا « باتک رد ار یتعیرش ی
. دنک یم در
 لاثما و – یتعیرش هب باطخ ییاج رد وا
 اه فرح نیا اب امش « : دسیون یم – وا

 ار مولع و عیانص دشر یولج دیهاوخ یم
 لیم یب هدش روط ره و دیریگب ناریا رد
 ندش یتعنص خرچ یال بوچ هک دیتسین
 تسا نکمم هک اج نآ ات و دیراذگب ناریا

» . دیزادنایب بقع هب ار هعماج تکرح
 هیامرس ماظن تازایتما یرگید یاج رد
 یاه یدنب لکش هب تبسن ار یراد
 یم و درامش یم رب نآ زا شیپ یعامتجا
 ی هعماج رارقتسا یلک روط هب « : دسیون

 رد هچ و برغ رد هچ یراد هیامرس
 کی هرمعتسم همین و هرمعتسم یاهروشک
 هب ماگ کی و نیون یخیرات ی هلحرم

» . تسا لماکت و یقرت فرط
 ماظن یارب هک یتازایتما هلمج زا یربکا

 لیاق نآ زا شیپ هب تبسن یراد هیامرس
 یرکف یاه یدازآ « : تسا نیا دوش یم
 ، یسایس ، یفنص ، یبهذم ، یتدیقع و
 یاه یدازآ یلک روط هب و یعامتجا
. » ناسنا
 دیوگ یم غورد نایورهام یاقآ نیاربانب

 ) اه تسینینل ( اه تسیسکرام هک
 بقع قفاوم و یدازآ و تفرشیپ فلاخم
.دنا هدوب دادبتسا و عاجترا ، یگدنام
 نیرتهب ، صوصخ نیا رد دوخ سکرام
 ی هقبط . تسا یناریا پچ یوگلا

 اب زج ، دوب نآ عفادم وا هک یرگراک
 تسناوت یمن یراد هیامرس ماظن ییادیپ
 یسارکومد سکرام ی هتفگ هب . دیآ دیدپ
 ی هقبط یارب بش نان زا ییاوژروب

 – هقبط نیا نارکف نشور و – رگراک
 یسارکومد نیا هک اریز . تسا رت بجاو
 نیا رگراک ی هقبط نارکف نشور هب
 دنهد یهاگآ وا هب هک دهد یم ار ناکما
 دوجوم تیعضو زا نتفر ارف یارب ار وا و
 هاگآ مسینومک و مسیلایسوس هب ندیسر و
. دنیامن
 ار یدازآ ، یناملآ یژولوئدیا رد سکرام
 کی یسارکومد زا رتارف و رت لماش هک –
 « : دنک یم فیصوت نینچ – تسا هقبط
 یعقاو ناهج رد اهنت ناسنا یعقاو یدازآ
 … تسا ریذپ ناکما یعقاو لیاسو اب و
 کی هن ، تسا یخیرات یلمع یدازآ

 طیارش اب یدازآ . ینهذ لمع و تساوخ
 ، تراجت ، تعنص دشر حطس ، یخیرات

 یم ققحت یدیلوت طباور و یزرواشک
 و یراد هیامرس عقاو رد ». دریذپ
 ققحت طرش شیپ ییاوژروب یسارکومد
 سک چیه و ، تسا تیرشب لک یدازآ

 اب و دمانب تسیسکرام ار دوخ دناوت یمن
 رب اهراب سلگنا و سکرام هک طرش نیا

 فلاخم ، دنا هدرک دیکات نآ ترورض
. دشاب
 نایورهام هک یناسک ی هرابرد سکرام
 ار اه تسیسکرام ات درب یم مان اه نآ زا
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 تفرشیپ و ندمت فلاخم اه نآ هارمه
 نینچ تسفینام رد ، دیامن دادملق
 هکلب دنتسین یبالقنا اه نآ « : تشون
 اه نآ ، رتدب نآ زا . دنراک هظفاحم
 خیرات خرچ دنشوک یم اریز ، دنا عجترم
» . دننادرگرب بقع هب ار
 نآ یناملآ یاه تسیلایسوس ، سکرام
 یسایس یاه یدازآ فلاخم هک ار نامز
 یدازآ و نایب یدازآریظن ، ییاوژروب
 « ناونع اب احنامه رد ، دندوب تاعوبطم
 داقتنا دروم » یقیقح یاه تسیلایسوس
 یقیقح مسیلایسوس « : تشون و داد رارق
 ریفکت و نعل هب – یناملآ مسیلایسوس ای –
 ، یباختنا تلود ، مسیلاربیل یتنس
 ییاوژروب یدازآ ، ییاوژروب تباقر
 ، ییاوژروب یراذگ نوناق ، تاعوبطم
 و تخادرپ ییاوژروب یربارب و یدازآ
 هظعوم نینچ مدرم مدرم ی هدوت یارب

 چیه هب ییاوژروب شبنج نیا اب هک درک
 یاهدرواتسد مامت و دنسر یمن یدرواتسد

 . داد دنهاوخ تسد زا ار دوخ
 هاگنزب رس تسرد یناملآ مسیلایسوس
 هک ، یوسنارف دقن هک درک شومارف

 نآ قمر یب کاوژپ یقیقح مسیلایسوس
 و ییاوژروب دیدج ی هعماج یتسه ، دوب
 نیا ریزگان یداصتقا طیارش نآ اب ماوت

 اب راگزاس یسایس یساسا نوناق و یتسه
 ینعی ، هداد رارق دوخ ضرف شیپ ار نآ
 اه نا هب یبایتسد هک یلماوع نامه اقیقد
 ناملآ رد عوقولا بیرق تازرابم فده
» . تسا هدوب
 رد یبرغ ناسنا « : دسیون یم نایورهام
 هب اطسو نورق دقن اب سناسنر نارود
 ، تفای تسد یگنهرف تسسگ یعون
 مسیسکرام قوفت نارود رد ام یلو
 نینچ ماحنا هب رداق ناریا رد مسینینل

. ) همانزور نامه( » . میدشن یراک
 ریغ و هناماوع تشادرب کی نیا
 زا هنافصنم ریغ لاح نیع رد و ، یخیرات
 هب ای ، نآ فلاخم یاهورین و تفرشیپ

 زا یگنهرف تسسگ نایورهام ی هتفگ
 نیا هب . تسا ) اطسو نورق ( هتشذگ

 هتشذگ ی همادا تفرشیپ : مکی هک لیلد
 و ، یتفرارف ای و یلماکت لکش هب تسا
 و یخیرات یدنور ، تفرشیپ . تسسگ هن
 یلاع و ، یلاع هب تسپ زا تسا یلماکت
 زا – یگنهرف ی هزوح رد هژیو هب –
 یاه هبنج هکلب ، دلسگ یمن هتشذگ
 زا و درب یم لیلحت دوخ رد ار نآ یتابثا
 یبالقنا رصانع ینعی . دنک یم دوخ نآ
 نیون ) نارود ( ی هلحرم دوس هب ار نآ
 راتک ار نآ هک نآ هن . دنک یم یزاسزاب
 رد – هتشذگ زا یشخب هک اریز . دراذگب

 ی هصرع هژیو هب و یا هصرع ره
 ی هقبط هب قلعتم – گنهرف و یژولوئدیا
 یرگنزاب تیلباق و هدوب متس و هطلس ریز
 ی هزرابم ورملق رد ار یخیرات ظاحل زا

 دنیوگ یم هک نیا لیلد . دراد یتاقبط
 تسا نیا ، تسا هدنیآ هار غارچ هتشذگ
 مه – یسراو نودب ار یا هدیدپ چیه هک
 ناوت یم هن – یتابثا دقن مه یبلس دقن

 ار نآ ی هدنیآ ناوت یم هن و تخ انش
 تخانش اب اهنت . درک ینیب شیپ
 هب ، هدیدپ کی ی هتشذگ یکیتکلاید
 کی زا یتلاح ای تیعضو هباثم
 هچراپ کی متسیس کی ای ، هراومادنا
 تیلک رد ار هدیدپ نآ ناوت یم هک تسا
 نآ و تخانش ییاریم ات ییادیپ زا ، شا
 : مود . تفرگ تراظن و لرتنک ریز ار
 رداق هک تسا یناسک هچ » ام « زا روظنم
 اطسو نورق زا یگنهرف تسسگ هب
 هک ، تسا هعماج روظنم رگا  ؟ دندشن
 چیه رگراک ی هقبط و اه تسیسکرام
 ی هطلس و قوفت ام ی هعماج رب هاگ
 عنام هک دنا هتشادن یتاقبط – یسایس
 هتشذگ زا تسسگ و هعماج تفرشیپ

 مکاح یژولوئدیا و نامکاح نیا . دنوش
 نورق زا هعماج تفرارف عنام هک دندوب
 نینچ رگا ( دنا هدش هتینردم هب اطسو
 اساسا یخیرات لحارم و خیرات زا یکرد
. ) دشاب یملع و تسرد
 ای ، هتینردم : هک نآ رت مهم و ، موس
 تسین مسیلاربیل اهنت یراد هیامرس نارود
 « ای ، تفرشیپ ی هناشن ار نآ افرص هک

 ، مینادب هتشذگ زا » یگنهرف تسسگ
 مه مسیسکرام ، نآ زا رت مهم و ، هکلب

 هابتشا دنچ اج نیا رد نایورهام . تسه
 : تسا هدش بکترم هناسانش تخانش
 یتشادنپ اب و ، طلغ هب ار مسیسکرام
 هب ای ، هدوت بزح مسیسکرام ، هنایماع
 هدوت مه نآ ، ییارگ یا هدوت وا تشادرب
 هن و ، درادنپ یم ١٣٣٢ زا دعب ییارگ یا

 هک یلومش ناهج یبالقنا مسیسکرام
 ینامز بوچراچ چیه هب دودحم ار دوخ
 هک روط نامه . دنک یمن یناکم –
 یدج هراومه ناریا یاه تسیسکرام
 ناگدننکدقن نیرتریگیپ و نیرت
 ، هاش اضر نامز رد هچ ، اه یروتاتکید

 سپ هچ و ، هاشاضردمحم نامز رد هچ
 مادعا رامشرپ تسیل هب . دنا هدوب نآ زا

 اه نآ : دینک هجوت اه نامز نیا ناگدش
 زج دندش مادعا یفده هچ یارب
-٢٠ ی ههد و ، یدازآ و یسارکومد
 زا ار هرهب نیرتشیب یناسک هچ٣٢  
 ار یهاگآ نیرت شیب و دندرب یسارکومد
 ؟ دنداد – ام هب ینعی – هعماج هب
 فلاخم دنناوت یمن اه تسیسکرام
 هک ارچ ، دنشابن نآ لکش ره رد دادبتسا
 یراگدنام و هعاشا دادبتسا فده اهنت

 بجوم هک تسا تافارخ و لهج
 هانپ و هعماج یرصنع تسس و توخر
 هلمج زا ، اه نویفا عاونا هب نآ ندرب
. تسا بهذم نویفا

 قفاوم دنناوت یمن اه تسیسکرام
 رد اهنت هک ارچ ، دنشابن یسارکومد
 یم اه نآ هک تسا کیتارکومد طیارش
 رد ار دوخ یملع ینیب ناهج دنناوت

 هفارخ و لهج اب و ، دنهد هعاشا هعماج
 یاقب ناهاوخ هیامرس تیمکاح هک یا
 یاقب ی هدننک نیمضت ناونع هب ، نآ

 ی هقبط و ، دنیامن هزرابم ، تسا دوخ
 تردق نتفرگ تسد هب یارب ار رگراک
. دنناسر یرای یسایس
 ماوع و ریظن مک ییوگ مهرد اب نایورهام
 اب هک یدایش یالم نآ دننام انیع ، دنسپ

 ، تفیرف ار ناییاتسور رام لکش ندیشک
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 رد مسینینل مسیسکرام « : دسیون یم
 یگنهرف یاهداینب هب مسیلاربیل اب هسیاقم
 دنمزاین نآ شریذپ و دوب رت کیدزن ام
 نیا یگنهرف ننس و اهرواب زا تسسگ
. » . دوبن هعماج

 ام یگنهرف یاهداینب یتسار هب ایآ
 ننس و اهرواب نامه ) ام ی هعماج (
 نایورهام ای تساه تسیسکرام یگنهرف
 یبیرف ماوع تسیلا هدیااوژروب ره دننام
؟ دنک یم ییوگ هنوراو

 هعماج کی یگنهرف ننس و اهرواب
 هک یجیار یاه هزومآ زج دنتسیچ
 یراتفگ یاه هناسر قیرط زا نامکاح
 یتلود شرورپ و شزومآ و یراتشون

 و ، گرم ماگنه ات دلوت ودب زا ، شیوخ
 یم مدرم دروخ هب لیصحت لحارم مامت رد
 : زا دنا ترابع اه هزومآ نیا  ؟ دنهد
 ، ) یتخانش ناهج ( یفسلف یاه هزومآ
 یاه هزومآ و یداصتقا یاه هزومآ

. یسایس
 اه یولهپ نامز رد : هصالخ روط هب
 نارود نایورهام ثحب ی هنیمز شیپ (
 و سرادم رد هچ نآ  ) تساه یولهپ
 ویدار رد ای ، دش یم سیردت اه هاگشناد
 مدرم دروخ هب تاعوبطم و نویزیولت و
 ی هنیمز هس ره رد ، دش یم هداد
 هتفرگرب ، یفسلف و یسایس ، یداصتقا
 ، یبرغ یاهروشک یاوژروب نارکفتم زا
 : ینعی . دوب یتسیلاربیل یاه هزومآ ینعی
 رد یتسیلآ هدیا یبهذم ینیب ناهج غیلبت

 تیکلام هب مارتحا ، هفسلف ی هصرع
 ، قوقح و داصتقا رد یصوصخ
 مدرم یارآ هب هعجارم ساسا رب تموکح
. تسایس رد ) مسیراتناملراپ (
 جیورت و غیلبت ینعی ، تیصوصخ ود نآ

 و ، یتسیلآ هدیا یبهذم ینیب ناهج
 هیامرس یصوصخ تیکلام هب مارتحا
 یراد هیامرس یاه هعماج همه رد ناراد
 یم تیاعر الماک مه اج همه و کرتشم
 یروتاتکید هک تسا تسایس رد . دوش
 هجرد اب بسانتم و روخارف هب ییاوژروب

 فعض و تدش و هعماج تفرشیپ ی

 رد و دیدش ییاج رد یتاقبط ی هزرابم
 لاح همه رد اما . تسا فیعض ییاج

 اهروشک ی همه رد یروتاتکید نیا
 زا یکی ، دادبتسا . ددرگ یم لامعا
 هزورما ( یتاقبط یروتاتکید لاکشا
 نآ ینلع و نایرع لکش و ) ییاوژروب
 و نارگراک تمواقم مه نآ تلع . تسا
 یهاوخ هدایز ربارب رد ناشک تمحز

 رت مک یاهروشک رب مکاح ناراد هیامرس
. تسا هتفای هعسوت
 ی هتفگ فالخ رب تسرد ، نیاربانب
 یاهداینب ، نایورهام ی هناضرغم
 هب تیطورشم زا ام ی هعماج یگنهرف
 یگنهرف یاهداینب نامه ، وس نیا
 کی تیصوصخ اب ، ییاوژروب میسیلاربیل

 یتعنص ی هتفای هعسوت رت مک روشک
. تسا
 فده : دیسرپ دیاب ضرغم ی هدنسیون زا

 دوب هچ ١٣٣٢ لاس یتسیلایرپما یاتدوک
 نتسب و اه تسیسکرام بوکرس زج
 تلع هب اه نآ ملق نتسکش و ناهد
 ) اه لاربیلاوژروب ( ناراد هیامرس تشحو
 ی هجیتن و ، مسیسکرام ریگ هدوت ذوفن زا

 و عاجترا تشگزاب زج دش هچ اتدوک
 نخس نیا یانعم . تیمکاح هب دادبتسا
 اه تسیسکرام هک ینامز ات هک تسا نآ
 یتدیقع و یگنهرف ذوفن هعماج رد
 ادیپ ییامندوخ لاجم دادبتسا ، دنتشاد
 دوب اه نآ بوکرس زا دعب و ، درک یمن
 ٢۵ تدم هب هتخیسگ ماگل دادبتسا هک
 رد زین نآ زا سپ . درک یزات هکی لاس
 ینامز ات ١٣۵٧- ۶٠ یاه لاس ی هلصاف
 و روضح هعماج رد اه تسیسکرام هک
 ، دنتشاد یا هدوت و ینلع تیلاعف
 نایم رد اه نآ ذوفن زا هک دادبتسا
 هاگآ یبوخ هب نایهاگشناد و نارکفنشور
 . تشادن دوجو زاربا تارج ، دوب
 ، هاوخ تیمامت تیمکاح مادقا نیتسخن
 . دوب نامحازم نیا نتشادرب نایم زا
 ، تصش ی ههد یاه لاس ی همه ابیرقت

 تسینومک راتشک و ماع لتق یاه لاس
 رکفت رانک رد هک یلاح رد . دوب اه

 یلصا ی هدننادرگ مسیلاربیل ، یتنس
 رد . دوب تسایس و داصتقا یاه خرچ
 هک دوب یتنس گنهرف و رکفت نیا عقاو
 و دوخ تیدوجوم یاقب یارب دوب ریزگان

 هب نیشیپ ناراد هیامرس زا هک یا هیامرس
 هدش هرداصم دیدج ناراد هیامرس عفن
 و دیامن زاسمه مسیلاربیل اب ار دوخ ، دوب
. سکع رب هن
 دادبتسا هک تسا نآ نخس نیا ی هجیتن
 تاذمه هتفای هعسوت رت مک یاهروشک رد
 اب اهنت هن ود نیا و ، تسا مسیلاربیل
 یتبسن و دنویپ نیرت مک مسیسکرام
 ریذپان یتشآ ینمشد نآ اب هکلب ، دنرادن
. دنراد زین
 و ییوگ طبر یب ی همادا رد نایورهام
 « : دسیون یم شا یاه ییوگ ناشیرپ
 همادا مسیسکرام دندقتعم هابتشا هب یخرب

 یلاح رد ، تسا هدوب یرگنشور درخ ی
 شنکاو یعون مسیسکرام ، نم رظن هب هک
 ١١ رد سکرام . دوب یرگنشور درخ هب
 ی هژوس دیوگ یم خاب ریوف هیلع دوخ زت
 ی هژوس الک و ربمالاد و وردید رظن دم
 ، یرگنشور نارود یاه تسیلایرتام
 ی هژوس یلو ، تسا لعفنم ی هژوس
 لاعف ی هژوس نم رظن دم تسیلایرتام
 ناهج هب تبسن هژوس نآ ینعی ، تسا

 هژوس اما ناهج رگ ریسفت افرص و لعفنم
 . تسا ناهج رییغت یپ رد و لاعف نم ی
. ) اج نامه ( »
 هک تسا نآ یارب اه ییوگ طبر یب نیا
 ی هلابند سکرام ی هفسلف : دیوگب
 یرگنشور ی همادا و تناک ی هفسلف
 و خیرات نایورهام نامگ هب . تسین
 ی هفسلف و یرگنشور رصع اب هفسلف
 نارود یترابع هب ای . دبای یم نایاپ تناک
 هفسلف و خیرات فده تیاهن ، یرگنشور
 شدوخ رود ناسنا دعب هب نآ زا و ، هدوب

 هچ نآ زا و دیخرچ یم دیاب ای ، هدیخرچ
 دورب رتارف دوبن رداق ای ، دش یمن دوب
 ماع ناسنا نایورهام رظن دم ی هژوس (
 ناسنا هن و ، تسا ناکم و نامز یب

. ) یتاقبط یخیرات رگشنک
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 ود هب هرازگ نیا رد نایورهام ضارتعا
 سکرام ارچ هک نیا یکی : تسا هلاسم
 مسیلایرتام ار دوخ زا شیپ مسیلایرتام
 رگید و ، دناد یم ) ریذپ شنک ( لعفنم
 لاعف ار دوخ مسیلایرتام ارچ هک نآ
 یم ناهج ی هدنهد رییغت و ) دنم شنک (

. دسانش
 هنوراو و مسیلآ هدیا هک تسا نیا تقیقح
 انیبان ار نایورهام تریصب مشچ ینیب

 ی هرابرد زت هدزای هک ارچ . تسا هدرک
 تخانش ی هرابرد اساسا خابریوف

 یاه شنیب ی همه دقن رد و ، ناهج
 ) ارگ نهذ (  یتسیلآ هدیا یکیزیفاتم
 ار نیا . یرگنشور هیلع افرص هن و تسا
: داد حیضوت ناشیا هب دیاب
 هک تسا یا هشیدنا ی هدیکچ زت هدزای

 ی هرتسگ هب لیدبت دوخ لماکت رد سپس
 هک دش یا هفسلف یاور ناهج و میظع
 ، زت هدزای نیا رد . تفرگ مان مسیسکرام
 و نایورهام فالخ رب سکرام : مکی
 یلک یدوجوم ار ناسنا ، اه تسیلآ هدیا
 درجم موهفم کی ینعی ، صخشمان و
  یدوجوم ار نآ هکلب ، دناد یمن
 نوگرگد ،رگشنک ، یخیرات، یعامتجا

 رد . دسانش یم هدنوش نوگرگد و زاس
 ناسنا هک نیا زا ار خاب ریوف ، زت نیمشش
 یم یدیرجت یرما ) ار ناسنا رهوگ ای ( ار
 ناسنا رهوگ « : دنک یم شنزرس دناد
 ناسنا درف ره رد هک تسین یدیرجت یرما
 رهوگ دوخ تیعقاو رد . دشاب هتفهن
 یعامتجا تابسانم ی هعومجم ناسنا
 زا فیرعت نیا متشه زت رد و » … تسا
 هب و دهد یم طسب ار یعامتجا ناسنا
 ندومن نوگرگد اب هک ییارگ لمع ناسنا

 یم رییغت شیوخ دوس هب ار نآ طیارش
 یعامتجا یگدنز یمامت « : دسر یم دهد
 یمامت . تسا ) یلمع ( لاکیتکارپ اساسا
 یروزار هب ار هیرظن هک ییاهزمر و زار

 دوخ ینالقع لح هار ، دنهد یم قوس
 لمع نیا مهف رد و یناسنا لمع رد ار
» . دنبای یم
 یتسیلایرتام هاگدید توافت زت نیمه رد

 یکیزیفاتم هاگدید اب ار دوخ یکیتکلاید
 هاگدید « : دنک یم نایب نیشیپ
 ییاوژروب ی هعماج نیشیپ مسیلایرتام
 هاگدید . تسا ) یندم ی هعماج (
 ای یناسنا ی هعماج نیون مسیلایرتام
» . تسا ) یخیرات ( یعامتجا ناسنا
 ی هجیتن و دنیآرب ، زت نیمهدزای : مود
 و همدقم هک یزت هد . تسا یلبق زت هد
 ی هیرظن سکرام ات دوب یا هنیمز شیپ

 یزیر یپ نآ ی هیاپ رب ار دوخ تخانش
 نییعت شقن یوگزاب ، مهدزای زت . دیامن
 ) یعامتجا لمع ( سیسکارپ ی هدننک
: تسا تخانش رد
 هویش هب ار ناهج نونک ات نافوسلیف «

 نآ لاح . دنا هدرک ریسفت نوگانوگ یاه
 ناهج ندرک نوگرگد اساسا هلاسم هک
» . تسا
 نییعت رب دیکات اب سکرام ، زت نیا رد
 ، تخانش رد یعامتجا لمع یگدننک
 سیسکارپ ی هتسبمه و هیوسود ی هطبار
 . دنک یم دزشوگ ام هب ار تخانش و
 و دوب هتخانشان وا زا شیپ ات هک یا هطبار
 هژبا و هژوس تدحو بلاق رد لگه اهنت
 هدیا یحیضوت یهاگآ دوخ زا ثحب رد
. دوب هداد تسد هب نآ زا یتسیلآ
 ناهج هک نآ یارب ناسنا ، زت نیا ربانب
 نآ دیاب ، دسانشب ار ) هعماج ، تعیبط (
 یارب « هب ، هتخانشان ای » دوخرد « زا ار
 ار نآ ینعی . دیامن لیدبت هتخانش ای » ام
 نیا . دزاس نوگرگد لمع اب و لمع رد
 – یزاس نوگرگد ی هیوس ود دنیارف

 یزاس نوگرگد – تخانش و ، تخانش
 و تعیبط رد یلمع تیلاعف و راک اب زج
. دشاب یمن ریذپ ناکما هعماج
 – یعامتجا راک اب ناسنا ، رگید نایب هب
 مهم فده دنچ ، شیوخ یدیلوت
 طیحم مه : دشخب یم ققحت ار یخیرات

 یم نوگرگد ار دوخ یعامتجا و یعیبط
 یعیبط طیحم هب تبسن مه و ، دزاس
 طیحم و ) تعیبط یاهدرکراک (
 ) هعماج یاهدرکراک ( یعامتجا

 . دروآ یم تسد هب یهاگآ و تخانش

 ورملق ود ره رب مکاح نیناوق زا ینعی
 هب ار دوخ رگید یوس زا . دوش یم هاگآ

 رد زین ) یهاگآ ( تخانش ی هژوس هباثم
. دزاس یم نوگرگد هسورپ نیا
 – لمع ی هیوس ود ی هسورپ نیا رد
 تیلاعف ( لمع اب مدقت هچ رگا ، یهاگآ
 اما ، تسا ) دنم تیاغ یدیلوت

 و هدنشیدنا زغم لماکت اب و ، نامزمه
 درواتسد نیرت یلاع هک نابز ییادیپ
 ، تسا یدیلوت یعامتجا تیلاعف

 هب تیلاعف نیا زا لصاح تخانش
 ی هبرجت ( ینهذ ی هتخودنا تروص

 یدعب ساه لسن و ناعونمه هب ) یخیرات
 رد اه نآ یامن هار غارچ و دبای یم لاقتنا
 عون لماکت و یعامتجا یتسه ی همادا

. ددرگ یم
 کرتشم یفسلف رثا ، یناملآ یژولوئدیا رد
 و حرش اب مهدزای زت ، سلگنا و سکرام
 رد . دوش یم نایب یرت هدرتسگ لیصفت
 یعامتجا لمع لباقتم ی هطبار ، اج نیا
 تخانش دمآرب ینعی ، یعامتجا یهاگآ و
 هب تخانش لیدبت سپس و ، کیتارپ زا
 یم هداد ناشن هنوگ نیا کیتارپ یامن هار

 یدروآرف زاغآ نامه زا ، یهاگآ« : دوش
 اه ناسنا هک ینامز ات و ، تسا یعامتجا
 دیلوت … . دوب دهاوخ نینچ دنراد دوجو
 زاغآ زا ، یهاگآ و اه تشادنپ ، اه هدیا

 ی هدوارم و یدام تیلاعف اب امیقتسم
 رد – یعقاو یگدنز نابز نیا – اه ناسنا

 دیلوت اه ناسنا … . تسا هدش هدینت مه
 یاه هدیا و اه تشادنپ ناگدننک
 یاه ناسنا هتبلا ، دنتسه ناشدوخ
 طورشم ناش تیلاعف هک ، لاعف و یعقاو
 و ناشدلوم یاهورین لماکت هب تسا

 رد اهورین نیا اب بسانتم ی هدوارم
 یهاگآ. نآ یاه لکش نیرت هدرتسگ
 هاگآ یتسه زا ریغ یزیچ دناوت یمن زگره
 یگدنز دنیارف اه ناسنا یتسه و ، دشاب
 هک تسین یهاگآ نیا . تسا نانآ لعفلاب

 هکلب ، دنک یم نییعت ار یعامتجا یتسه
 ی هدننک نییعت هک تسا یعامتجا یتسه
 هدیزگ : زا هتفرگرب ( » . تسا یهاگآ
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 هعماج رد ، سکرام لراک یاه هتشون
 همجرت . یعامتجا ی هفسلف و یسانش
. ) ییاباب زیورپ : ی
 ی هفسلف رد ، هصالخ روط هب
 هب ناهج یزاس نوگرگد یتسیسکرام
 تخانش ) ناهج نیناوق ( ناهج زا یانعم
 اب هناگیب ناهج و ، ندرک ادیپ یهاگآ و

 دوخ نآ زا ار دوخ نمشد ای دوخ
 و ربج یورملق زا تیاهن رد و ، ندرک

 یدازآ یورملق هب و ندش اهر ترورض
 و ریبعت هک یلاح رد . تسا ندیسر
 رد ار دوخ زج یا هجیتن ، نآ ریسفت
 نتشاد هگن روک ترورض و ربج تراسا
 ندرک توعد تراسا هب زین ار نارگید و
 یدازآ ، سلگنا ی هتفگ هب . درادن
 کرد و ، تسا ترورض کرد

 و یزاس نوگرگد دنیارف رد اهنت ترورض
. تسا ریذپ ناکما ناهج تخانش
 ، یلاع یاه قشمرس سلگنا و سکرام
 یاه هنومن نود هستوئام و نینل رت دعب و
 هب مه هک دندوب ینافوسلیف ی هتسجرب

 راک رد هنالاعف لمع رد مه و یرظن روط
 و تکراشم ناهج نتخاس نوگرگد
 یناسک هزورما رگا و . دندومن تلاخد

 رد دنزاس یم بستنم نانآ هب ار دوخ
 و ایوپ ینیب ناهج هب هجوت نودب هک یلاح
 یاه لومرف هب ندیبسچ اب ، ناشورشیپ

 هب اهنت ، هداتفا عافتنا زیح زا کشخ
 یلمع و یرظن یارگ سپاو یاهورین

 یاه شور هب یطبر ، دننک یم تمدخ
. درادن نانآ یدربهار یملع
 مکاح نیناوق ) تخانش ( فشک اب نانآ
 ار نآ یزاس نوگرگد یاه هار ، ناهج رب
 ینعی – زاس نوگرگد یورین اهنت هب
 هک یلاح رد ، دنداد ناشن – ایراتلورپ
 ریغ یاهورین نداد تلاخد اب ، نانیا
 یاه بزح هلمج زا – ارگ سپاو و رتلورپ

 طوبرم افرص هک یرما رد – یرتلورپ ریغ
 ار هار ، ) بالقنا ینعی ( تسایراتلورپ هب
 یم دوجوم تیعضو و ناهج رییغت رب
. دندنب
 تخانش نیا هک تسایراتلورپ ی هدهع رب

 رد دوخ یامن هار غارچ ار یهاگآ و
 یب ی هعماج هب ندیسر یارب هزرابم
 یب و هقبط یب ، یصوصخ تیکلام
 خیرات ی هعماج نیرتدازآ ینعی ، تلود
. دیامن
 و کرد فالخ رب هک مینک یم هظحالم
 زا سکرام روظنم ، نایورهام رظن
 و یدازآ هب ندیسر ناهج ندرک نوگرگد
 یاه تراسا عاونا ی همه زا ییاهر
 و ، تسا یگنهرف و یگشیدنا و یکیزیف
 نیرت ینتفای تسد و نیرت یلاع نیا

 اب یتبارق چیه ، ناسنا ینونکات فده
 سکرام هب نایورهام هک یمسیتنامر
. درادن دهد یم تبسن
 ییوگ الپ و ترپ ی همادا رد نایورهام
 ارچ هک نیا اما « : دسیون یم شا یاه
 یداحلا بتکم کی ناونع هب مسیسکرام
 مسیلاربیل زا شیب ام ینید ی هعماج رد
 هک تسا یلاوس ، تفرگ رارق هجوت دروم
 یاهداینب هب رظن فطع اب نآ خساپ
 . دوش یم نشور ام ی هعماج یگنهرف
 دادبتسا نوچ یروما ام گنهرف هنک رد
 … . تسا هدناود هشیر یرگ یغای و
 نیا رد مسینینل مسیسکرام هک یتقو

 هب ، دوش یم هجاوم لابقا اب نیمزرس
 مسیلایرتام ام دنیوگ یم مه یخرب جیردت
 و میراد لوبق ار مسیسکرام یخیرات
 لوبق ار شا کیتکلاید مسیلایرتام
 یاه شرگن زاس هنیمز نیا و میرادن
 دننامه مسینینل . دوش یم یطاقتلا
 یاه مرفر ققحت زا عنام یتنس گنهرف
 مرفر ینعی . دوش یم هعماج نیا رد مزال
 هب اپورا رد اطسو نورقزا دعب هک ییاه
 مه هیسور رد مسینینل . تسویپ عوقو
 یسور یتنس دادبتسا دیلوت زاب زاس هنیمز
 . هلاقم نامه( ».دش مسیسکرام بلاق رد
) همانزور نامه
 هکلب ، ناریا رد اهنت هن اه تسیسکرام
 ناعفادم اهنت ، اهروشک ی همه رد
 رگم . دنتسه و هدوب یدازآ و یسارکومد
 رگ بوکرس یاه میژر هک تسا نیا هن

 یاهروشک رگید رد هچ و ناریا رد هچ

 و اه نامزاس تیلاعف یولج یدادبتسا
 و دنریگ یم ار یتسیسکرام یاه بزح

 نیرتدیدش هب ار ناش ناراداوه و اضعا
 ایآ ؟ دننک یم مادعا و هجنکش یهجو
 اه میژر نیا هک تسانعم نآ هب نیا

 یرگ یغای و دادبتسا اب هک ار یناسک
 ای ، دنرب یم نیب زا دنا قفاوم ناش
 یپ رد و دادبتسا فلاخم هک ار یناسک
؟ دنتسه یدازآ و یسارکومد بسک

 ، دنزن یشومارف هب ار دوخ رگا نایورهام
 ، دهد بیرف ار ناهاگآ ان دهاوخن رگا و
 اه یولهپ نامز رد هک دروایب دای هب دیاب
 هچ یمالسا یروهمج رد نآ زا دعب و
 یربارب و یسارکومد عفادم یناسک
 مادعا نیرت شیب ارچ و ، دندوب یعامتجا

 هک ، یتنس گنهرف ایآ . دوب نانآ زا اه
 ینز تمهت و یفاب غورد اب نایورهام
 زا یکی دوخ دنک یم تباث شا یاه
 نایم زا ناهاوخ تسا نآ هب نادنمرواب
 وغل ، یعامتجا یاه یرباربان نتشادرب
 و نید  ییادج و یصوصخ تیکلام
 شرورپ و شزومآ و تلود زا بهذم
 اه تساوخ نیا ققحت یارب و ، تسا

 ، سکع رب هک نآ ای ؟ دنک یم هزرابم
 هب و دریگ یم عضوم تساوخ نیا هیلع
 وقاچ و همق ناگدننک تساوخرد یور
؟ دزادنا یم ناش نادنز هب و دشک یم

 یمن یکیتکلاید یتسیلایرتام ینیب ناهج
 هیلع بوکرس و دادبتسا قفاوم دناوت
 ، دشاب هدنلاب یایراتلورپ هژیو هب و مدرم
 تفرشیپ مسیمانید اب تروص نآ رد اریز
 یبالقنا و ارگ لماکت ، هدنلاب ، ارگ
 دوخ و  دریگ یم رارق داضت رد شدوخ
. دنک یم یفن ار
 هدیا لاربیل یکیزیفاتم تشادرب مغر هب
 ییارگ نوناق و ییارگربج ، اه تسیلآ

 هاگدید رگ نایب کیتکلاید مسیلایرتام
  هب نآ داقتعا و ینیب ناهج نیا رگن هدنیآ
 و ینونک بولطمان تیعضو زا تفر ارف

 رد هک تسا یا هعماج یرارقرب تیمتح
 بوکرس ، ناسنا زا ناسنا یشک هرهب نآ
 ناسنا بیرف و ، ناسنا تسد هب ناسنا
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 تیکلام رد هشیر همه هک ، ناسنا طسوت
 دهاوخن دوجو ، دنراد یصوصخ
. تشاد
 ناعفادم یاعدا مغر هب ، رگید یوس زا
 هفسلف نیغورد ییارگرایتخا ، مسیلاربیل

 یرگن اتسیا شنیب رگ نایب یتسیلآ هدیا ی
 تیعضو موادت ناهاوخ هک تسا

 ناسنا یشک هرهب ی همادا ینعی ، دوجوم
 تسد هب ناسنا بوکرس ، ناسنا زا
 ناسنا طسوت ناسنا بیرف و ، ناسنا
 ، یفسلف یاه هشیدنا و اه یروئت . تسا
 اه ناسنا ) یعامتجا یتسه ( لمع زا
 لمع یامن هار هب سپس و ، دنزیخ یمرب
. دنوش یم لیدبت اه ناسنا
 وا هب نایورهام یدادبتسا یتنس رکفت
 ره و دفابب یغورد ره دهد یم هزاجا
 ار دوخ هک نآ یب دنزب نارگید هب یماهتا
 هتفرگ رارق ماهتا دروم هک یناسک لابق رد
. دنادب وگخساپ دنا
 و نادبتسم ی هویش هب وا عقاو رد
 نودب یتقو دنک یم لمع اهروتاتکید
 تمهت رابگر هب ار نارگید کردم و دنس
 تسد دناد یم هک یلاح رد ددنب یم
 نیا . تسا هتسب دوخ زا عافد رد نامهتم
 ریغ نانخس ی همادا رد هک تسا

 هس سکرام « : دسیون یم شدنتسم
 یروتاتکید زا شراثآ رد راب راهچ
 نینل یلو دیوگ یم نخس ایراتلورپ
 . دنک یم هزیروئت ار ایراتلورپ یروتاتکید
 هک تشاد ناهج هب ینشخ هاگن نانچ وا
 تارکومد لایسوس زا نت ود هب یتحار هب

 اب هک دنک یم هیصوت شا نوماریپ یاه
 هیامرس و دینک جاودزا دنمتورث رتخد ود

 جراخ ناش گنچ زا ار اه نآ یلام ی
 اه تارکومد لایسوس هب ار نا و دینک
 لاوس تناک زا هراب نیا رد رگا . دیهدب
 رارق رگا هک دوب نیا شا خساپ دش یم
 نم دینک تشهب مه ار ناهج لک دشاب
 رتخد ود نیا تاساسحا اب متسین یضار
 رازت لاسدرخ کدوک نینل . دینک یزاب
 وا رگا هک لالدتسا نیا اب دشک یم ار
 لکشم ام تموکح یارب دوش گرزب

 تمهت ی هتشر نیا .  » … دنک یم داجیا
 نایورهام رگا ! دراد زارد رس غورد و
 ییاهزیچ نینچ نینل و دیوگ یم تسار
 یمن ار دوخ یتاعالطا عبنم ارچ ، هتفگ
 ارجام لصا و دنورب مه نارگید ات دسیون
 هک تسین نیا زج ؟ دنناوخب اج نآ رد ار
 نهذ ی هتخادرپ و هتخاس نانخس نیا هک
 تالایخ و ماهوا اب زج هک تسا یرامیب

 هب نتسب ارتفا و تمهت زج و هتفرگن وخ
 رد هک نایورهام . درادن یرنه نآ و نیا
 هک هدینش اهالم زا ای هدناوخ اه هناسفا
 هدینش شا نایوگشیپ زا هک رصم نوعرف
 وا رب لییارسا ینب زا یمان یسوم دوب

 رب ار شا یروطارپما و دنک یم نایغط
 و نازابرس هب لیلد نیا هب و ، دزادنا یم

 دازون اج ره داد روتسد شا ناسوساج
 دنشکب ار وا دنتفای لییارسا ینب زا یرسپ
 وا رب و دوش گرزب هدنیآ رد ادابم ات
 ، دزادنارب ار شا جات و تخت و دروشب
 نهذ رد یراد هدنخ زرط هب ار هناسفا نیا
 ییایراتلورپ بالقنا ، دنک یم یزاسزاب
 هدادن یور عقاو رد ای ، اهدادیور اب ار
 ات ، دیامن یم هسیاقم قیتع دهع یاه
 دح رد یزیچ ار یعامتجا نیون بالقنا
 ، قوب دهع یا هلیبق یموق یاه یریگرد
 ار رازت لاسدرخ دنزرف و ، نوعرف ار نینل
 هب بیترت نیا هب و ، دیامن دادملق یسوم
 هدنونش کشا مه ناناوخ هضور ی هویش
 ار تقیقح مه و دروایب رد ار هدنناوخ و
 . دهد هولج هنوراو نارگمتس دوس هب
 رد ار اه هناسفا نیا ! نایورهام یاقآ

 زا ای یا هدناوخ ارس هناسفا مادک باتک
 مه ام ات یا هدینش زادرپ غورد مادک
 و هیزجت اب ار ناش مقس و تحص و میورب

 ناشن ناگدنناوخ هب تیعقاو لیلحت
 هدینش » تیاور « هنوگ نیا ایآ ؟ میهد
 زا هتساخرب زج یهافش رابتعا یب یاه
 رد و هدنام بقع یتنس گنهرف نامه
 مهف هک تسا ییامن مولظم لاح نیع
 یارب و ، دریگ یم چیه هب ار هدنونش
 و لعج ره هب ماوع تاساسحا کیرحت
 وس کی زا ات دوش یم لسوتم یغورد

 دروخ هب ار شا یارگ سپاو یرگن ناهج
 دوخ هناکریز رگید یوس زا و دهد نانآ
؟ دهد ناشن بناج هب قح ار

 هک یراگنا هداس مدآ هب یتسار هب اما
 یصخش یاوعد هب ار یعامتجا بالقنا
 ورف – رازت و نینل – رفن ود یگداوناخ و
 یب یالم زج تفگ دیاب هچ دهاک یم
 دب مدآ نالف رگا تسا دقتعم هک یداوس
 بوخ مدآ نالف رب شیپ لاس اهدص رد
 و لاح تیرشب نونکا ، دوب هدشن زوریپ
 ، دراد هچ نآ زا تشاد یرتهب یسب زور
. دوب نیرب تشهب زورما ناهج و
 اه تسیسکرام اعدمرپ مدآ نیا تقو نآ
 اب یگنهرف ییوسمه نتشاد هب مهتم ار
 مسیسکرام « : دنک یم یتنس گنهرف
 هب مسیلاربیل اب هسیاقم رد مسینینل
 … دوب رت کیدزن ام یگنهرف یاهداینب
 یتنس رکفت و گنهرف . ) هتشون نامه( »

 یتاقبط ی هزرابم نتساک ورف زج تسیچ
 یاه مدآ اب بوخ یاه مدآ گنج هب
 نانچ جیار حالطصا نامه اب ای ، دب
 اب مولظم گنج ، یرکفت و گنهرف

 رب ملاظ یگریچ مه ماحنارس و ، ملاظ
 ریبعت رد هک ! مولظم تداهش و مولظم
 لایسوس لاثم نیا رد نایورهام یاقآ
 ملاظ و دب یاه مدآ نینل و اه تارکومد
 رازت و ناکالم و ناراد هیامرس و ، دندوب
 داتسا اقآ نیا ! مولظم و بوخ یاه مدآ

 لاح هب ادب . دنتسه مه یسانش هعماج
 یم یسانش هعماج وا زا هک ییوجشناد
! دزومآ
 گنهرف نآ زا یرگید ی هنومن زاب

 رب اهنت هک یا هناعجترم یتیاور یوزوح
 رب هن و تسا یکتم یهافش تایلعج
 زا سپ ناریا رد « : یعقاو تادنتسم
 بزح زا هک ینایرج نیتسخن ٢٠ رویرهش
 . دوب یکلم لیلخ نایرج دش ادج هدوت

 موهوم نایوار نامه ینعی [ هک یناسک
 رد شیپ لاس یدنا و رازه زا هک رابخا

 ام یخیرات یاه هدادن یور ی همه
 ! هنیس هب هنیس ار رابخا و هتشاد روضح
 دندوب نادنز رد یکلم اب ] دنا هدرک لقن
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 ناوخ هضور نایب هب [ دننک یم فیرعت
 یا هدوت نافلاخم هک ] ؟ تسین هیبش اه
 تسد فص رد نادنز رد یکلم لیلخ
 یم رارق یکلم یولج امئاد ییوش
 و دورب ییوش تسد هب دناوتن وا ات دنتفرگ
 راتفر نیا رثا رد مه ادخ ی هدنب نآ
 یذ یاهرمش ی [ هنادرمناوجان
 ار شدوخ راولش تبقاع ] ! نشوجلا

 تایبدا اه نیا : هجوت [ درک یم بارخ
 کی یاهاعدا ، تسین ناوخ هضور کی
 دصق هب هک تسا یسانش هعماج داتسا
 ره هب مسیسکرام ندرک مان دب و بیرخت
. » ] . دوش یم لسوتم ی تایبدا یب
 ] ینزج نژیب [ ینزج ی هلاس ٣٠ خیرات «
 عون نیا هک دهد یم ناشن یبوخ هب
 رد ] مسینینل مسیسکرام [ مسیسکرام
 رد ینزج . درک یم لمع روطچ ناریا
 ار اه بسچرب ماسقا و عاونا باتک نیا
 تسا فلاخم اه نآ اب هک یدارفا مامت هب
 . هلاقم نامه . نایورهام ( » . دنز یم
. ) همانزور نامه
 نامزاس ناراذگ هیاپ زا ینزج نژیب

 رد ار دوخ راثآ مامت ییادف یاه کیرچ
 نوریب هب و تشون هاش میژر نادنز
 هب هجوت اب و ، لاح نیا اب . داتسرف
 ، تشاد نادنز رد هک ییاه تیدودحم
 نیرتربتعم و نیرتهب ی هرمز رد راثآ نیا

 ی هعماج زا یتخانش هعماج یاه لیلحت
 یا هتشون چیه نم نامگ هب . تسا ناریا
 اب ناریا ی هعماج تخانش ی هنیمز رد
 » ناریا ریخا ی هلاس یس عیاقو « باتک
 اعدا نایورهام . دنک یمن یربارب ینزج
 هنومن ام و ، تسا سانش هعماج دنک یم

 لوق لقن رد ار وا یاهریسفت و لیلحت ی
 دنم هقالع ی هدنناوخ . میدید الاب یاه
 اب ار یسانش هعماج داتسا نیا یاه هتشون

 » ناریا ریخا ی هلاس یس عیاقو « باتک
 لزان حطس و یفسلف رقف ات ، دنک هسیاقم
 لباقم رد ار نایورهام یعامتجا شناد
.دیامن هدهاشم ینزج یملع یاه هشیدنا
 کیروئت ناگرا قلخ دربن ی هیرشن

 هب ینزج راثآ فیصوت رد اه کیرچ

 نیرتهب ینزج راثآ « : دسیون یم یتسرد
 رب مسینینل مسیسکرام قابطنا ی هنومن
. » . تسا ناریا طیارش
 یتاقبط – یخیرات لیلحت ، نم نامگ هب

 یخیرات شرب رد ناریا ی هعماج زا ینزج
 مهدژه « اب اهنت١٣٢٠- ۵٠ی هلاس یس
 لباق سکرام » تراپانب ییول رمورب

 هعماج راداعدا داتسا و ، تسا شجنس
 هضور یاج هب تسا رتهب ام یسانش
 لاح رد ماظن و ناگدرم رازم رب یناوخ

 و هلصوح اب ار ینزج باتک راضتحا
 یتاقبط و یخیرات لیلحت و دناوخب تقد
. دزومایب نآ زا ار

 نداد ناشن نمض باتک نا رد ینزج
 ی( یروتاتکید یخیرات للع و اه هشیر

 ) دادبتسا ( یروتاتکید ، ) هیامرس
 ای هورگ ای درف هب هک نآ یب ار یتنطلس
 نوچ مه و دهد تبسن ینامزاس و بزح
 شتآ و مزیه ار نامزاس و دارفا نایورهام
 زا یکی ، دیامن یفرعم دادبتسا رایب

 یتاقبط یروتاتکید یاهدرکراک
 هیامرس ی هدمع تلصخ و ، یزاوژروب
 ینزج . دناد یم ناریا ی هتسباو یراد
 ربارب رد یتنطلس میژر شنکاو ار دادبتسا

 هاگره «    : دناد یم اه هدوت شبنج
 نیا ، دنک ادیپ تکرح یارب یتصرف قلخ
 یشبنج هب لیدبت یدوز هب تکرح
 تروص هب هچ و دوش یم هدنزادنارب

 یساسا فده یوس هب یماظن ای یسایس
 متس دیق زا قلخ ییاهر ینعی دوخ
 رما نیا . دبای یم شرتسگ یجراخ

 یاه تسیلایرپما و یلخاد عاجترا
 دض رهق اب هک دراد یم نآ رب ار یجراخ

 تیمکاح هدرک بوکرس ار مدرم یبالقنا
 هتخاس رهق و هزین رس هب یکتم ار دوخ
 رد ار هعماج کیتارکومد یاهداهن

 یزاس هنحص تروص هب قانتخا طیارش
 داهن ره اج نیا رد . دنروآ رد ضحم
 لثم کیتارکومد یسایس و یعامتجا
 هیداحتا و اه نمحنا ، ناملراپ ، تاباختنا

 رد یا هلیسو نایب و یرهاظ طقف اه
 عیاقو ( » . تسا هدوب یروتاتکید تسد

. ) ١۴٠ . ص . ناریا ریخا ی هلاس یس
 و یروتاتکید فیرعت نیا هدنناوخ الاح

 رد دوخ ینونک ات تایبرجت اب ار دادبتسا
 حیضوت هک دیامن هظحالم و دجنسب ناریا

 رت سمل لباق و رت قیقد دادبتسا زا ینزج
 هناماوع و هناراگنا هداس فیرعت ای تسا

 نامه ناریا رد مسینینل « : نایورهام ی
 مولعم هک [ ار هتشذگ یدادبتسا گنهرف
 و هدش ادیپ هنوگچ و اجک زا تسین
 یعامتجا ی هقبط و هورگ مادک یوسزا

 یم لامعا هنوگچ و یناسک هچ هیلع
 موادت دیدج یلکش هب ولو ] ددرگ
» . دیشخب

 ار دادبتسا نایورهام یسانش هعماج
 و دبتسم درف و ، یرگ یغای یعون
 « : دناد یم یغای یصخش ار روتاتکید
 دادبتسا نوچ یروما ام گنهرف هنک رد
 . تسا هدناود هشیر یرگ یغای و
 تسا هتفهن ام راعشا رد هک یگنهرف
 یتسیلاربیل یهاوخیدازآ ربارب رد الماک
 نایورهام دید زا دادبتسا سپ . » . تسا
 هن و تسا یگنهرف یا هلاسم الوا

 درکلمع زا هتساخرب ایناثو ، یسایس
 مدرم هیلع تیمکاح ی هنارگ بوکرس
 ، سکعرب هکلب ، تسین ضرتعم
 یدادبتسا گنهرف و مدرم زا هتساخرب
! تسا نانآ
 هناماوع ، هناراگنا هداس شرگن نینچ اب
 یارب اتح وا هک تسا ییامن هنوراو و
 هب و دنک یم مه یزوس لد اهروتاتکید
 اب هنوگچ هک دهد یم دومنهر اه نآ

 ار یگ هماکدوخ و تنوشخ هک یناسک
 : دنیامن هلباقم دننک یم هزیروئت هعماج رد
 ، دتفا یم قافتا لکهایس شبنج یتقو «

 یم هدافتسا مادعا زا دیابن اقلطم هاش
 هزاجا و درک یم یرگنشور دیاب . درک
 ی اقب یروئت در باتک الثم ات داد یم
 ماحنا تکرح نیا رگا . دوش پاچ نایوپ
 یمن سدقم باتک نیا رگید دش یم
 رویرهش ١۴. راگزور ی همانزور ( » . دش

 نایورهام گنشوه اب وگ و تفگ . ١٣٩٠
 ددجت عنام نارکفنشور : ناونع اب
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. ) . یناریا
 زا هک دیمهف دوش یم بلطم ناونع زا
 و ددجت عنام نارکفنشور نایورهام هاگن
 و مسیلایرپما هن ، دنا هدوب ناریا تفرشیپ
 ی هتسباو یراد هیامرس ای ، هاش میژر
. ناریا

 هبحاصم  و اه هتشون مامت رد نایورهام
 نالماع ینعی ، اه میژر ، شا یاه
 و هدرک اهر ار بوکرس و دادبتسا یلصا
 ، هژیو هب ، نارکفنشور ی هقی
 ارچ هک هدیبسچ ار اه تسیسکرام

 گنهرف و یرگ یغای و تنوشخ
 ! دنا هداد جاور هعماج رد ار یدادبتسا

 نارکفنشور یرگ یغای و تنوشخ ایوگ
 نآ – ییادف یاه کیرچ ینعی – پچ
 مامت هک دوبن یمیژر هیلع هزرابم زا یلکش
 مدرم یور هب ار ندیشک سفن یاه هنزور
 نانیا و ، دوب هتسب ناش نارکفنشور و
 یور هزرابم زا یلکش ره هب دندوب ریزگان
 زاب ندیشک سفن یارب ار اضف ات دنروایب

 لماع ندومن هیربت تین یتقو . دننک
 نافلاخم ندرک موکحم و ، دادبتسا
 هک دوش یم نیا هجیتن ، دشاب دادبتسا

 ، لوتقم و لتاق ، لولعم و تلع یاج
 یاج ینعی ، هدنوش روسناس و رگروسناس
 مه اب ، پچ رکفنشور و رگبوکرس میژر
 اقلا نینچ هدنناوخ هب و ، دوش ضوع
 زیورپ و ، ینابرق و مولظم هاش هک ددرگ
 جورم و بلط تنوشخ و ملاظ اه نایوپ
! دنا هدوب دادبتسا
 هاش هچ رگا زورما ! سانش هعماج یاقآ
 تردق نانچمه دادبتسا اما ، تسین
 هعماج و تسایس ی هصرع رد هقئاف
 یاج هب ار هیصوت نامه دییایب . تسا

 امش « : دینکب یزورما نامکاح هب هاش
 دیاب . دینک هدافتسا مادعا زا دیابن اقلطم
 ات دیهد هزاجا و دینک یرگنشور
 دنیوگب دنهاوخ یم هچ ره نات نافلاخم
 یاه هتشون ات دننک رشتنمو دنسیونب و

 بوبحم ناشدوخ و سدقم باتک ناش
 نیا ی هجیتن هاگ نآ» . دنوشن مدرم
 رد ! دینیبب مه ار هنازوسلد داهنشیپ

 هیصوت پچ نارکفنشور هب امش ، نمض
 و سکرام یاج هب دنورب هک دیا هدرک
 ویکستنوم نیناوقلا حور ، نینل و سلگنا
 یانرس ارچ ؟ دوشب هچ هک . دنناوخب ار
 ار نآ و یا هتفرگ هنوراو ار قطنم و لقع
 نیا : الوا ؟ ینز یم شداشگ رس زا
 هب دیاب نارکفنشور یاج هب ار هیصوت

 یم نامگ ایناث ، ینکب میژر نارازگراک
 دافم ناش یساسا نوناق رد اه نآ ینک
 ار ویکستنوم و وت نیناوقلا حور
 نامه اما ، دنا هدناجنگ ؟ دنا هدناجنگن
 . دننک یمن ارجا لمع رد مه ار
 یاه میژر رد پچ نارکفنشور
 یاه یدازآ نیمه یارجا هب یدادبتسا

 ات ، دنا عناق مه ینیناوقلا حور یسایس
 و نارگراک شوگ هب ار دوخ یادص
 میژر نیا ، اما ، دنناسرب ناشک تمحز
 ار ناشدوخ یساسا نیناوق هک دنتسه اه
 باسح فرح ات دنراذگ یم اپ ریز مه
 نآ هب ناگدننک لمع هب اه تسیسکرام
 زا « دراد تداع هک نایورهام . دسرن
 یارب ، دنزب فرح » هدعم راخب یور
 هئارا هنومن و لاثم شدوخ ی هتفگ چیه
 دنز یم فرح هک تنس زا . دهد یمن
 هک هتینردم زا ، تسیچ تنس دیوگ یمن
 زا شروظنم دنک یمن صخشم دیوگ یم
 تنس اب یتقو ، تسیچ هتینردم
 یم فیرعت هتینردم زا و ، تفلاخم
 صخشم ار ناشزرم و بوچراچ ، دنک
 دشاب رداق ای دناوتب هدنناوخ ات دنک یمن
 رد و فیراعت نیا زا تشادرب رد ار دوخ
. دیامن میهس ود نآ زا یکی شنیزگ
 ی هناهب هب ات هدرک مزج ار دوخ مزعوا
 هنوراو لکش هب مه نآ،یزیتس دادبتسا

 اه هدوت عقاو رد و – تنس ینعی ، نآ ی
 تسیسکرام – نتسناد دادبتسا لماع ار
 تسه مه لیلد نیمه هب . دبوکب ار اه
 هب شا یاه هتشون و اه هتفگ رد مادم هک
 زا شیپ » مسیلایرپما و قلخ « ی هیرظن
 ار مسیلایرپما ات دنک یم دانتسا بالقنا
 – ار شا ناعفادم ینعی – قلخ و هئربت
 زا لبق ام « : دیوگ یم . دیامن موکحم

 و قلخ نام یتاعلاطم میاداراپ ۵٧   لاس
 یمیاداراپ نینچ رد . دوب مسیلایرپما
 رتلو ای وردید ندناوخ یارب ییاج الصا
 یم میداراپ نیا رد امش . تشادن دوجو
 نیاربانب ، مسیلایرپما ربارب رد قلخ دییوگ
 دنک یم هلمح هک یزیچ ربارب رد قلخ زا
 دض الصا میاداراپ نیا . دینک یم عافد
 نامه . هلاقم نامه ( » . تسا تفرشیپ
 ام بالقنا زا سپ و شیپ . ) همانزور

 نامه مسیلایرپما و یراد هیامرس تلصخ
 ماظن نیا رتسگ ناهج درکلمع و تلصخ
 ، مجاهم ینعی . تسا ناهج رسارس رد
 رگراک ی هقبط اهنت هن نمشد و زواجتم
 ، ام بالقنا زا شیپ : تسا تیرشب هکلب
 یم ناسکی کاخ اب ار سوئالو مانتیو
 ار ناش یداصتقا یاهانبریز مامت و درک
 ، ام بالقنا زا سپ ، دومن ناریو
 ار قارع ، ناتسناغفا ، یوالسوگوی
 مدرم هک یروط هب ، درک لاغشا و نارابمب
 دوخ ی هتشذگ ترسح دیاب اهروشک نیا
 دوبن مه یبولطم ی هتشذگ هک ، ار
 هک نایورهام یاقآ ، لاح . دنروخب

 و اه نارابمب ، اهزواجت نیا دهاش
 هچ : دیوگب هدوب اه یناریو و اهراتشک
 تفرشیپ دض ییاه تردق هچ و یناسک
 ای ، ناش قلخ و اه تسیسکرام ؟ دنا
؟ ناش هقالع دروم ماظن و اه لاربیل

 و قلخ « هاگدید رب نایورهام دقن
 و ارگ تفرشیپ دقن کی » مسیلایرپما
 زا اقیقد هکلب ، تسین هناهاوخ یدازآ

 دییات و تفرشیپ اب تیدض عضوم
 یتسیلایرپما یاه بوکرس و اهزواجت

 فلاخم افرص وا هچنانچ اریز . تسا
 و قلخ لباقت زا هتساخرب درکلمع
 تاعبت و یکیرچ یشم ینعی ، مسیلایرپما
 بسانم نیزگیاج تسناوت یم ، دوب نآ
 داهنشیپ ار یرت دمآزور و رت دمآ راک ، رت

 شرگن ی هئطخت اب هک نآ هن  ، دیامن
 بناج هب ار قح ، مسیلایرپما و قلخ

 تفرشیپ عفادم ار نآ و دهد مسیلایرپما
. دیامن دادملق
 ام لاربیل » فوسلیف « یشیدنا هنوراو
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 رد مه نآ ار یعامتجا روعش هک تساحنآ
 هار مامت هک یا هدز دادبتسا ی هعماج
 نشور یور هب ار یناسر یهاگآ یاه
 یتسه رب مدقم ، دنا هتسب نآ نارکف
 هب ، رگید نابز هب . دناد یم یعامتجا
 حور و ، دوب حور ادتبا رد « وا داقتعا
 ای ، حور  ینعی نیا و » … دوب ادخ دزن

 ) تنس ( یعامتجا روعش و یهاگآ نامه
 : ینعی . تسا یعامتجا یتسه رب مدقم
 هک تساه هدوت ی هدنام بقع روعش
 هلمج زا و ، هعماج رب مکاح تیعقاو
 و ، دنک یم نییعت ار یسایس دادبتسا
 و هدننک نییعت دوخ یسایس دادبتسا
 هدنام بقع روعش ی هدنهد جیورت
. تسین ) تنس (
 » فوسلیف « ی هنایارگ هدارا مسیلآ هدیا

 نینچ وا هب ، مسیسکرام و سکرام دقتنم
 یم دنهاوخب رگا اه مدآ هک دنک یم اقلا
 دننک ییادز هروطسا دوخ نهذ زا « دنناوت
 « : دنوش یملع نهذ یاراد هبش کی و »
 هتشاد یملع نهذ میهاوخب رگا ام دینیبب
 . مینک ییادز هروطسا نهذ زا دیاب میشاب
 هروطسا نهذ . درادن دوجو یرگید هار
 نیا طلخ هب اهنت دناوخ یم ملع یتقو یا
 هتشذگ دقن اب ام . دزادرپ یم مه اب ود

 نآ زا لفاغ » … میناوت یم نامدوخ ی
 یاه مدآ صوصخ هب اه مدآ نیا هک
 نیا دنریگ یم میمصت هک دنتسین یداع
 و اه ماظن هکلب ، دنشاب هنوگ نآ ای هنوگ
 و ناشرترب تردق اب هک دنتسه نامکاح

 رایتخا رد هک یناوارف یاه ناکما و رازبا
 ناش یاه شزومآ اب زین و ، دنراد
 ای نینچ ار اه مدآ دنریگ یم میمصت

 رداق مه هک یروط هب ، دنروایب راب نانچ
 مه و ، دنشابن دب و بوخ صیخشت هب
. دنشاب اه نآ ی هدارا ضحم میلست
 یمن مک ینیب ملعا دوخ و اعدا رد هک وا
 ود نیا رد ار ییالم ره تسد و دروآ
 « هک تسا یعدم ، هتسب تشپ زا هنیمز
 ار نآ داوس و ییاناوت ام یرکف نشور
 ار تنس ۵٧ بالقنا ماگنه هب ات تشادن
 . » … دش مکاح تنس و ، دنک دقن

 رد تیمکاح اب امیقتسم درادن تارج
 راوید زا راوید ، دنک دقن ار نآ و دتفیب
 ! تسا هدیدن رت هاتوک نارکف نشور
 هب و ددجتم رکفنشور دهاوخب مه یتقو
 زا ، دنزب لاثم اناوت و داوس اب وا ی هتفگ
 زا فورعم لوق هب و درب یم مان وکوف
 ار سیجرج ناربمغیپ ی همه نایم
 لالج ییاج رد رگا ! دنک یم باختنا
 نآ یارب ، هدیمان ارگ تنس ار دمحا لآ

 دشاب هدرک یهاوخ رذع وا ناوریپ زا هک
 نردم نهذ یاراد ار وا رگید یاج رد
 مغر هب هک دهد یم ناشن و ، دناد یم
 یملع ی هشیدنا اب شا یاه ینزفال
. لهج و هفارخ اب هن دراد لکشم
 ی هشیدنا و نهذ زا وا کرد عقاو رد
 یتسیلآ هدیا و یهقف کرد نامه یملع
 یملع ی هشیدنا هنرگ و ، تسا نایالم

 رد یبرجت مولع نداد تلاخد زج تسیچ
 یارب ناهج تخانش روظنم هب هشیدنا

.نآ ندرک نوگرگد هب ندیشخب تعرس
 ی هشیدنا و نهذ ، رگید ترابع هب

 یتسیلایرتام تخانش زج یزیچ یملع
 یبرجت مولع زا هدمآ رب یکیتکلاید
 هک یرکفت ی هویش نامه ینعی ، تسین
 صخش هب نآ نداد تبسن اب نایورهام
 ار نآ تیماع و ییاور ناهج نیلاتسا
. دنک یم راکنا
 اهالم و دمحا لآ لالج اب وا قرف

 یلاع ینعی یملع ی هفسلف یتقو تسیچ
 ار ناسنا یسانش تخانش درواتسد نیرت

 یمرب زیتس هب نآ اب هناجوجل و دریذپ یمن
. دزیخ
 تخانش ملع کیتکلاید مسیلایرتام

 اتح و نیلاتسا هب یطبر و تسا ناهج
 اهنت اه نیا . درادن سلگنا و سکرام
 رب مکاح ماع نیناوق ، دندرک هک یراک
 ار نآ . دندرک نایب و فشک ار ناهج

 هبذاج هک هنوگ نامه . دندرکن عارتخا
 یدام یاور ناهج و ماع نوناق هباثم هب
 ار نآ اهنت وا و ، درادن نوتوین هب یطبر
. دومن نایب و فشک
 اه مدآ ی هلک رد نیناوق دنادن هک یسک

 هلک زا نوریب هکلب ، دنوش یمن هتخاس
 زغم رد و دنراد دوجو هدنشیدنا ) زغم (
 ارگ تنس کی زج هب ، دنبای یم باتزاب

 نینچ نایورهام و ، تسین یرگید زیچ
. تسا

 هک دنادب دهاوخن و دنادن هک یسک
 نیرت ماع ملع کیتکلاید مسیلایرتام
 – یتسه ناهج لک رب مکاح نیناوق
 ، تسا – هشیدنا و هعماج ، تعیبط
 یاراد ار دوخ یرایعم هچ اب و هنوگچ
 تنس فلاخم و یملع ی هشیدنا و نهذ
 هک نانچ نآ ، دناد یم ییارگ سپاو و
 دوخ زا یتسردان روصت نینچ نایورهام
 و ینوگ هنوگ وا تروص نیا رد . دراد
 و ، یدام ی هدیدپ تیاهن یب عونت
 ریذپان نایاپ گرم و لماکت ، شیاز
 ار گنب گیب ی هدیدپ الثم و ، اه هدیدپ

 اب هک نآ زج ، دهد یم حیضوت هنوگچ
 تسا ریزگان کیتکلاید مسیلایرتام راکنا
 و هدننیرفآ یادخ و هروطسا هب
 » لاوحالاو لوحلا لوحم « و هدنرادهگن
. دربب هانپ بهذم
 یارگ تنس و هدنام بقع ی هشیدنا

 دنک یم راداو ار وا هک تسا نایورهام
 » یکنز هلاخ « یاه هدناوخ و اه هدینش
 ار شدوخ تاینهذ و ، نارگید کوکشم
 مه اب دنرادن یخیرات رابتعا نیرت مک هک
 اب ار یبسچن نوجعم نینچ و دنک قیفلت

 وا هب نینل تیصخش بیرخت فده
 کی یارب هیبنت نیرتدب « : دهد تبسن
 ود بحاص هک تسا نیا هنز ود درم
 . هدش یط هار ( » دوش یم نزردام
 یسک ار نیا و ، ) ١۴ ی هرامش . همانرهم
 و یملع نهذ یاعدا هک دنک یم لقن
 و هار نارگید هب دهاوخ یم و دراد نردم
 یملع ی هویش هب ندیشیدنا شور
 هلیبق و لیا رگا مه زونه « . دزومایب
 ام نهذ رد هلیبق و لیا راگدای اما ، دشابن
 نشور : راگزور( » . تسا هدنام یقاب
 و نهذ رگم . ) یناریا ددجت عنام نارکف
 شیپ اب هک تسا نیا زج یا هلیبق راتفر
 هلاخ و یکدرم هلاخ « لیاسم ندیشک
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. یربب ار یسک یوربآ یهاوخب » یکنز

: تخانش یروئت و نینل
 هاگدید و دوب فلاخم نینل اب ناوت یم
 اب ناوت یمن اما ، درک دقن ار وا یاه
 و یشیدناون یاعدا زا رپ یزغم

 هتشون دقن یاج هب ، داوس و ییارگددجت
 یاه غورد و اه تمهت زا نینل یاه
 فنادگوب « : تشونو درک لقن نارگید
 نم تخانش تفگ یم نینل هک نیا زا
 ار نآ و تسا تیعقاو نیتسار تشونور
 یتیرکویرپما و مسیلایرتام باتک رد ابترم
 نآ و دوب هتفشآ رب دوب هدرک رارکت مسیس
 یشیدنا قلطم رب تسناد یم یزاغآ ار
 « : یلوق لقن نینچ ای. » . تسایس رد
 باتک رد ار وا نینل هک فنادگوب
 وزج مسیس یتیرکویرپما و مسیلایرتام
 هفسلف رایسب تسا هداد رارق اه یتناکون

 و مهم یسارکومد وا یارب . دوب هدناوخ
 یسارکومد یارب نینل یلو دوب شزرا اب
 رکفت . دوبن لیاق تیمها یزیشپ
 نم تخانش رب ینبم نینل کیژولومتسیپا
 ی هیقب و تسا تیعقاو نیتسار تشونور
 نا را و جوعم و جک تارکفت
 مسیلایرپما و ناراد هیامرس و نارگرامثتسا
 یدایش اب و ، » . تسا شا نارکون و
 دنک یم هنوراو ار نینل هرابکی هب الم کی
 « : دزاس یم تسیلآ هدیا کی وا زا و
 یفسلف یاه تشاددای رد اهدعب نینل
 و یفسلف عضاوم رظن زا شا
 کیدزن فنادگوب هب کیژولومتسیپا

 لگه ندناوخ یکیدزن نیا لیلد هدش
 هنارک یب ناهج تفگ یم لگه . دوب
 دنمنارک سپ ، دنمنارک ام نهذ و تسا
 ناهج یگنارک یب لماک تخانش ییاناوت
 هار ( » . تفریذپ ار نیا نینل و درادن ار
. ) ٣٠ ص . ١۴ همانرهم . هدش یط
 ی هتنچ نایورهام ، لضف راهظا ره اب

 رد  . دنک یم ور ار دوخ شناد زا یلاخ
 و نینل ی هرابرد رظن راهظا نیمه
 یم ار لگه هن هک دنک یم تباث ، لگه
 اه نآ رگا هک ارچ ، ار نینل هن و دسانش

 ییوگ طبر یب نینچ نیا تخانش یم ار
. درک یمن
 یتیرکویرپما و مسیلایرتام « رد نینل ثحب

. تسا تخانش ی هرابرد » مسیس
 ی هشیدنا هک اه تسیلآ هدیا رواب مغر هب
 و یعازتنا یرما ار تخانش و یفسلف
 هفسالف ی هنیس هب نامسآ زا هدش لزان
 یرما ار یفسلف تخانش نینل ، دنناد یم
. دناد یم یخیرات و یناسنا
 صاخ مه نینل ثحب هدش دای باتک رد
 اب اریز تسا صاخ . تسا ماع مه و
 هلمج زا و ، یسور یاه تسیخام
 هلاسم اریز تسا ماع ، تسا فنادگوب

 ار تخانش ینعی ، هفسلف یساسا ی
. دنک یم یسررب
 تسیلآ هدیا مه اه تسیخام و فنادگوب
 یم تسیسکرام ار دوخ مه و ، دندوب
. دنتسناد
 رب ار یگ هراوزاسان و ضقانت نیا نینل
 مسیسکرام هک درک تباث وا . درک الم
 و ، درادن مسیلآ هدیا اب یتبارق نیرت مک
 رد ، تسیسکرام اعدا رد یاه تسیخام
. دنا تسیلآ هدیا راتفگ و رادرک
 تشادرب هدرپ یناسک بلقت زا وا عقاو رد
 هناراک بیرف » زور دم « زا یوریپ هب هک
 اما ، دندز یم اج ایراتلورپ یماح ار دوخ
 نینل . دندوب یزاوژروب عفادم لمع رد
 » مسیس یتیرکویرپما و مسیلایرتام « رد
 یم شلاچ هب هاگدید نیا زا ار فنادگوب

 تسیخام ار دوخ هک فنادگوب « : دریگ
 هفسلف رد دهاوخ یم و دناد یمن
 دقتعم ، دیآ باسح هب تسیسکرام
 هفسلف ینعی [ مسیس یتیرکویرپما : تسا
 اب هن ] دوب شا عفادم فنادگوب هک یا

 مسیلاوتیریپسا اب هن دراد یراک مسیلایرتام
 اریز . رگید کیزیفاتم چیه اب هن و

» . تساه شرگن نیا زا جراخ تقیقح
 کی تقیقح فنادگوب رواب هب « : و
 تیعضو . تسا کیژولوئدیا تیعضو

. » .رشب ی هبرجت ی هدنهد نامزاس
 فنادگوب باتک هن تساذیپ هک نایورهام
 اوعد دناد یمن و ار نینل هن و هدناوخ ار

 لیلد یب ار دوخ ، تسیچ رس رب اساسا
 یهاگآ نآ زا هک دنک یم یا هکرعم دراو
 لثم – دوخ نهذ رد هک ار یزیچ و درادن

 هب دراد هدامآ و رضاح – یتسیلآ هدیا ره
 و ریبعت ار نآ و دهد یم تبسن نینل
. دنک یم ریسفت
 هب ، یزیرغ و یدوخ هب دوخ روط هب وا

 اپ ارچ هک تسا ضرتعم اه تسیلایرتام
 یم رتارف رشب دنم نارک مهف میلگ زا

 نارک یب ناهج تخانش یاعدا و دنراذگ
 هب نینل . دنراد ار ) راگدیرفا تانیاک (

 هک تسا ییاه ضارتعا و  اهداریا نینچ
. دهد یم خساپ
 ور نآ زا ار تقیقح ی هرابرد ثحب نینل
 هک دیامن نشور ات دزاس یم حرطم
 نیا رد فنادگوب تسردان هاگدید
 یو تسردان هاگدید زا لصا رد ، دروم
 . دریگ یم همشچرس تخانش ی هرابرد
 کرد فنادگوب نوچ هک ینعم نیا هب
 یمن هجیتن رد ، درادن تخانش زا یتسرد
 هتشاد یتسرد مهف زین تقیقح زا دناوت
. دشاب
 هب هک لیلد نآ هب ار سلگنا فنادگوب

 هب مهتم دراد رواب قلطم تقیقح
. دومن یم مسیتکلکا
 هب یدرکیور و شرگن نینچ اب نینل
 رایسب نایورهام ی هتفگ هب – فنادگوب
 یم هفسلف سرد – ! هدناوخ هفسلف
 طسوت ینیع تقیقح یفن « : دهد
 و مسیس یتسونگآ فنادگوب

 نیا ندوب لمهم . تسا مسیویتکژبوس
 یم نشور تعیبط خیرات تقیقح زا یفن

 یمن یقاب یدیدرت یعیبط ملع . ددرگ
 نیمز دوجو دروم رد صیخشت هک دراذگ
 یعوضوم . تسا تقیقح ناسنا زا لبق
 الماک یتسیلایرتام تخانش یروئت اب هک
 ی هدنبای ساکعنا دوجو : تسا وسمه
 لقتسم ( هدننک سکعنم نهذ زا لقتسم
 ی هیرظن ) روعش زا ، جراخ ناهج ندوب
 صیخشت نیا . تسا مسیلایرتام نیداینب

 دوجو رشب زا لبق نیمز هک یعیبط مولع
 نیا . تسا ینیع یتقیقح تسا هتشاد
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 ی هفسلف اب یعیبط مولع ی هیرظن
 قفاوت اه نآ ی هیرظن و اه تسیخام
 نامزاس تروص تقیقح رگا . درادن
 هلاسم سپ ، دشاب رشب تفایرد ی هدنهد

 یرشب ی هبرجت زا جراخ نیمز دوجو ی
 عوضوم ی همه نیا اما . تسین تسرد
 تروص طقف تقیقح رگا : تسین

 ، دشاب یرشب ی هبرجت ی هدنهد نامزاس
 کی مه مسیسیلوتاک شزومآ الثم سپ

 یکش نیرت مک اریز . تسا تقیقح
 تروص کی مسیسیلوتاک هک تسین

 . تسا یرشب ی هبرجت ی هدنهد نامزاس
 و مسیلایرتام : زا اه لوق لقن ی همه ( »
 کیرچ ی همجرت ، مسیس یتیرکویرپما

). تسا ییادف یاه
 ، نتشاد یمومع رابتعا ی هرابرد نینل

 یارب یرایعم فنادگوب ی هتفگ هب هک
 « : تشون نینچ تسا تقیقح صیخشت
 یاه هیرظن زا شیب یبهذم یاهرواب

 مه زونه . دنراد یمومع رابتعا یملع
 یاهرواب هب اه ناسنا زا یدایز شخب
 رثا رد مسیسیلوتاک . دنراد داقتعا یبهذم
 رظن زا شا هلاس دص دنچ لماکت
 هدش گنهامه ، هتفای نامزاس یعامتجا
 هدومن راگزاس طیارش اب ار دوخ و
 نامزاس و یمومع رابتعا ایآ [  تسا
 یلک روط هب و – مسیسیلوتاک یگتفای
 تقیقح رب تلالد دناوت یم – بهذم
. » ] ؟ دیامن مسیسیلوتاک و بهذم
 رابتعا رس رب ، اج نیا رد نینل ثحب

 یتفرعم لیاسم هب خساپ نتشاد یمومع
 هدناوخ هفسلف رایسب « فنادگوب : تسا
 هلاسم کی هب خساپ هچ نآ تسا دقتعم »

 ربتعم ار ) هناسانش تخانش ( یتفرعم ی
 ای ، خساپ نآ یمومع رابتعا ، دزاس یم
 اعامتجا ی هبرجت فنادگوب ی هتفگ هب

 فنادگوب هب نینل . تسا هتفای نامزاس
 یفیرعت ، فیرعت نیا هک دوش یم روآدای
 و ناهج : مکی ، اریز یتسیلآ هدیا تسا
 و رشب هک نآ زا شیپ رایسب اه هدیدپ

 و ، هتشاد دوجو دیآ دیدپ یرشب ی هبرجت
 هداد نامزاس نآ هب هک تسین هبرجت نیا

 هیرظن یتسرد کالم رگا : مود . دشاب
 سپ ، دشاب یمومع رابتعا ) تقیقح (
 و ناهج ی هرابرد یبهذم یاهرواب
 ، دنتسه اه هیرظن نیرت تسرد اه هدیدپ
 . دنراد ار یمومع رابتعا نیرت شیب اریز
 یاه هدیا دیاب ، سپ ، تروص نیا رد
 هتشاد یرترب یملع تخانش رب یبهذم
. تسین نینچ هک نآ لاح ، دشاب
 نیمز ایآ « : دسرپ یم فنادگوب زا نینل
 نیمز ملع طسوت هک دراد ار یخیرات نآ

 زور تفه رد ای دوش یم نایب یسانش
 تروص نیا رد و » ؟ تسا هدش قلخ

 طسوت نیمز یعقاو تمدق فشک ات رگا
 رب اه ناسنا ی همه ، یسانش نیمز ملع
 تفه تمدق نیمز هک دندوب رواب نیا

 نایب ار تقیقح ایآ ، دراد هلاس رازه
؟ دندوب هدرک

 رد اما ، ارگ ملع فرح رد هک نایورهام
 ،تسارگ هفارخ و تسیلآ هدیا تخانش
 هب ار دوخ کیژولوئدیا و یفسلف شیارگ
 « : دنک یمن ناهنپ تسیلآ هدیا فنادگوب
 یشیدنا قلطم و دوب ارگ یبسن فنادگوب
 ی هعلاطم زا ، درب یم لاوس ریز ار نینل

 و خاب لثم اه یتناکوئن یاه باتک
 تذل یشیرتا تسیلایسوس رلدآ تالاقم
 یم نینل هک نیا زا فنادگوب . درب یم
 نیتسار تشونور نم تخانش تفگ
 باتک رد ابترم ار نآ و تسا تیعقاو
 رارکت مسیس یتیرکویرپما و مسیلایرتام
 یزاغآ ار نآ و دوب هتفشآرب ، دوب هدرک
 رد یشیدنا قلطم رب تسناد یم
 رایسب هک فنادگوب یارب . تسایس
 و مهم یسارکومد دوب هدناوخ هفسلف
 یسارکومد یارب نینل یلو ، دوب شزرااب
 رکفت . دوبن لئاق شزرا یزیشپ
 نم تخانش رب ینبم نینل کیژولومتسیپا
 … و تسا تیعقاو نیتسار تشونور
 قلطم تسایس رد دیدرت نودب و املسم
 . دروآ یم هارمه هب ار دادبتسا و یشیدنا
 هار ی هلاقم . ١۴ هرامش . همانرهم ( »

. ) هدش یط
 یعیبط ، دناد یمن هفسلف هک نایورهام

 رس رب فنادگوب اب نینل ثحب زا هک تسا
 رد رس زین ) قلطم و یبسن ( تقیقح
 ییارگ قلطم هب مهتم ار نینل و درواین
. دیامن
 یتنآ رد هک نیا زا ار سلگنا فنادگوب
 نوئلپان « ی هلمج : تسا هتفگ گنیرود
 » تسا هدرم ١٨٢١ هم هام مجنپ رد

 تسیتکلکا ، تسا نادواج یتقیقح
 دهاوخ یم نینل . هدیمان ) ارگ طاقتلا (
 » هدناوخ هفسلف رایسب « فنادگوب هب
 روظنم وا کرد فالخ رب هک دنامهفب
 هک دوبن نیا هلمج نآ نایب زا سلگنا
 و دودحمان قلطم تقیقح دیوگب
 ، سکعرب هکلب ، دراد دوجو ینتخانشان
 دوش ادیپ یسک رگا دیوگب تساوخ یم
 قلطم تقیقح زا یکرد نینچ الثم هک
 . تسا راگنا هداس و نادان ، دشاب هتشاد

 مهم یفسلف ثحب و هلوقم کی هک ارچ
 هداتفا اپ شیپ و هداس یعوضوم هب ار
. تسا هتساکورف
 فالخ رب سلگنا : دیوگ یم نینل
 هویش هب ار تقیقح ، ناشیدنا کیزیفاتم

 و دمهف یم یکیتکلاید و یتسیلایرتام ی
 هاگن زا تقیقح ینعی . دهد یم حیضوت
 و ینیع الوا ، تسه هک نانچ نآ و ، وا

 و ) یعازتنا ( ینهذ هن و ، تسا صخشم
 ار قلطم تقیقح : ایناث و ، صخشم ان
 . تفای یبسن تقیقح تیاهن یب رد دیاب
 یتسیلایرتام هاگدید زا عقاو رد
 ی همه و ، سلگنا یکیتکلاید
 تقیقح مان هب یزیچ ، اه تسیسکرام
 یاه تقیقح زا لقتسم و ادج قلطم
 یبسن یاه تقیقح . درادن دوجو یبسن

 یصخشم ینیع یاه تقیقح ، مه
 اما تدمزارد دنیارف رد هک دنتسه
 هب یخیرات رگشنک ناسنا یگدنز دودحم
 یم رد وا تخانش ی هطیح هب رورم
 یب ناهج هک ارچ ، دنریذپان نایاپو ، دنیآ

 اهنت ناسنا . تسا ریذپان نایاپ و نارک
 یبرجت مولع تفرشیپ تبسن هب دناوت یم
 ادیپ یهاگآ یبسن یاه تقیقح هب شا

 دوش یعدم یسک رگا ور نیا زا . دنک
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 « ای ات ۴ دوش یم ات ٢،٢ نتفگ اب الثم
 تسا هدرم ١٨٢١ هم هام مجنپ رد نوئلپان
 ، دراد یهاگآ قلطم تقیقح هب »

 و یلک یتخانش هک ار قلطم تقیقح
 ییزج تخانش کی هب ، تسا ریگارف
 رد ، اما . تسا هداد لیلقت هداتفا اپ شیپ

 زا یکیتکلاید شور و قطنم ، لاح نیع
 و یبسن یکیتکلاید دنویپ و ، وس کی
 هک دنک یم مکح ، رگید یوس زا قلطم
 تقیقح کی ، صخشم لاثم ناونع هب
 نآ یدوجو ی هدودحم رد ار یبسن

 نیا هب . میریذپب قلطم تقیقح نوچمه
 نوئلپان « ی هلمج الثم : هک انعم
 هام مجنپ رد هسنارف یاشگناهج روطارپما

 هدودحم رد اهنت ار » تسا هدرم ١٨٢١ هم
 کی ناونع هب تیرشب یعامتجا خیرات ی
 اریز . میشاب هتشاد لوبق قلطم تقیقح
 اب نوئلپان کی اهنت تیرشب خیرات مامت رد

 . تسا هتشاد دوجو ییاه هصخشم نانچ
 ی هدودحم رد ار ات ۴ دوش یم ات٢،٢ ای
 رد قلطم تقیقح ناونع هب تایضایر
 صخشم و صاخ ی هدودحم نامه
 ، یبسن یاه تقیقح هنوگ نیا . میریذپب
 قلطم و نادواج ناش ندوب هناگی لیلد هب
 زا یا هرازگ و مکح چیه هک ارچ . دنا
 لطاب ار ناش تیقلطم دناوت یمن سپ نیا

. دیامن
 قطنم ای – کیتکلاید رد یسک رگا
 یگدنز رد ، دنیبیم ضقانت – کیتکلاید
 کیتارپ . تسا هدیدن ار داضت تعیبط و
 هرازگ یتسرد یملع ) تخانش ( هبرجت و
. تسا هدناسر تابثا هب ار الاب یاه
 هک یفیرعت و تخانش هب هجوت اب عقاو رد
 و صخشم ، ینیع – : میراد تقیقح زا
 – یملع ی هبرجت دنیارف رد هدش تابثا

 و یبسن مه یتقیقح ره تفگ ناوت یم
 ی هطبار اریز ، تسا قلطم مه
 موهفم نیا هب قلطم و یبسن یکیتکلاید
 تخانش هب هک صخشم یبسن هک تسا
 هب زونه قلطم رگ تابثا ، هدمآ رد
 ار قلطم و ، تسا هدماین رد تخانش
 تابثا و تفایرد ناوت یم یبسن رد اهنت

. درک
 و دنم هشیدنا سکرام لراک « : ی هرازگ
 رد و دش هداز ١٨١٨ رد یناملآ فوسلیف

 زا ام تخانش هب تبسن » درم ١٨٨٣
 نایاپ و زاغآ یب و نارک یب ناهج
 ام تخانش هب تبسن و ، یبسن یتقیقح

 یتقیقح رشب خیرات ی هدودحم زا
 کی رگا اتح . تسا قلطم و نادواج
 یفوسلیف و دنم هشیدنا دعب لاس درایلیم
 تیقلطم ، دوش ادیپ سکرام لراک مان هب
 و هناگی یاه هصخشم لیلد هب هرازگ نیا

. دش دهاوخن لاطبا شدرف هب رصحنم
 رد هشیمه یبسن تقیقح ، دوجو نیا اب
 قلطم رد و ، تسا قلطم تقیقح لد
 ادیپ روهظ و زورب لاجم یبسن هک تسا

 تقیقح تیقلطم هک نانچ مه . دنک یم
 و صخشم ، تینیع ، یرادیدپ رد زج
 نآ تیبسن رد ینعی ، ندوب ترکنک
. درادن تابثا و تیور لباق دوجو
 صاخ عوضوم کی زا الاب ی هرازگ رد
 نیا زا و ، میراد قلطم و لماک تخانش
 یا هویش هب ار قلطم یتقیقح ور
. میا هدرک نایب یکیتکلاید
 کی یسک هک تسین یمرگرس هفسلف
 ای و ، دیامن مرگرس نآ اب ار دوخ رمع
 اضرا نآ اب ار شا هناکدوک یواکجنک
 تخانش هفسلف مهم فده کی . دیامن
 رگا یفسلف ی هشیدنا . تسا تقیقح
 یاهدرواتسد زا یریگ هرهب اب دناوتن
 هب و دنک ییاسانش ار تقیقح شناد

 لایخ رگا ای ، دهد ناشن نآ ناگدنیوج
 دادملق تقیقح نانوچ ار دوخ یاه یفاب

 ار نارگید و هدیبوک نواه رد بآ ، دیامن
. تسا هدرب ههاریب هب دوخ هارمه هب

 و یملع تیلاعف دنور رد اهنت تقیقح
 یعامتجا راک ینعی ، اه ناسنا یرورظن
 هب هک تسا نآ رب بترتم یزودنا شناد و
 . دیآ یم رد تخانش ی هطیح هب جیردت
 هدمآرب یروئت و سیسکارپ هک ییاه هدیا
 ، دشاب هدرکن دییات ار ناش یتسرد نآ زا
 هتشاد ماع تیلوبقم و رابتعا هچرگا
 تقیقح زا یناشن نیرت مک دنشاب

. دنرادن
 رایعم ار ماع ی ههجو ای رابتعا هک نانآ

 هجیتن نیا هب ریزگان ، دنناد یم تقیقح
 ی همه سپ هک دنسر یم تسردان ی
 رگنایب یفارخ و یملع ریغ یاهرواب

 یاه هتفای ، لباقم رد و ، دنا تقیقح
 ، دنرادن ماع ی ههجو و ییاور هک یملع
. تقیقح ان
 هب ام هک الاب یاه هرازگ زا ، ناسک رایسب
 و یهاگآ ، میدز لاثم تقیقح هباثم
 زا اه هرازگ نیا ینعی . دنرادن تخانش
 هب نیا ایآ . درادن رابتعا و ههجو نانآ دید
 تسرد یاه هرازگ نا هک تسانعم نآ

 یرایسب ، سکعرب ای ؟ دنرادن تقیقح
 اب ثحب رد نینل ی هتفگ هب دارفا
 و هتشرف ، نج ، حور هب فنادگوب
 نیا ایآ ، دنراد داقتعا یدامان تادوجوم
 نیا تقیقح رب تلالد ماع داقتعا و رواب
؟ دراد تادوجوم

 لیاسم نیا هب ار دوخ هک یشیدنا یفسلف
 و دوخ یگدنز و تقو دیامن مرگرس
. دهد یم رده هب هدوهیب ار نارگید
 رایسب « ناشیدنا یفسلف نینچ اب نینل
 ار ماوع یاهرواب هک یا » هدناوخ هفسلف
 هب هک دوب دندز یم اج تقیقح ناونع هب

 هک نایورهام و ، تخادرپ یم شلاچ
 ییاناوخ شا یاعدا اب شا یاهرواب
 هک تسا ییاهرواب نینچ اب ، درادن

 ددجت ار دوخ همه نیا اب و دراد ییوسمه
 یم دادملق زین تنس فلاخم و ارگ
. دنک
 یم سلگنا زا یلوق لقن زا سپ نینل

 یروئت ، یتسیلایرتام یروئت « : دیوگ
 اج نیا رد ، ام رکف رد اهزیچ ساکعنا
 : تسا هدش نایب تحارص لامک اب

 و ، دنراد دوجو ام زا جراخ اهزیچ
 نآ ریوصت ام تاروصت و اه تفایرد
 یتسردان ای یتسرد ، هبرجت رد . تساه
 دریگ یم رارق شیامزآ دروم اهریوصت نیا
 زیمت تسردان زا تسرد یاهریوصت و
 لوق زا نینل سپس . » . دوش یم هداد
 ار یزیچ هچ ام « : دسیون یم سلگنا
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 یزیچ نآ تسرد ؟ میناد یم تسرد
 یعامتجا تیلاعف ( کیتارپ هک تسا
 ار نآ ) اه ناسنا تدم زارد یدیلوت
 هجیتن رد . دنک یم دییات و قیدصت
 هک ییاج نآ ات ام یسح یاه تفایرد
 یعقاو و تسرد دنوش دییات هبرجت طسوت
 یط هار « رد نایورهام. » . دنشاب یم
 رکفت « : دسیون یم » هدش
 ] هناسانش تخانش [ کیژولومتسیپا

 نیتسار تشونور نم تخانش : رب ینبم
 رد دیدرت نودب و املسم ، تسا تیعقاو

 هب ار دادبتسا و یشیدنا قلطم ، تسایس
 و نسخ مه زاب . » . دروآ یم هارمه
 ی هتفگ ، نایورهام ! … هس ره نیسخ
 ات ، دنک یمن لقن لماک و قیقد ار نینل
 . دریگب داریا لماکان لوق لقن هب دناوتب
 ، یرگید تسیلایرتام ره نوچمه نینل

 باتزاب ینعی ، تیعقاو باتزاب ار روعش
 روعش زا لقتسم و جراخ یدام ناهج
 ناهج ( تیعقاو نوچ ؟ ارچ . دناد یم
 دیدپ و روعش رب مدقم ) تعیبط ، یدام
 یرگید روصت ره . تسا نآ ی هدنروآ

 هدیا یروصت ، روعش زا نیا زا ریغ
 ینعی ، دوب دهاوخ یبهذم انیقی و یتسیلآ

 زا یتنس تشادرب هک یروصت نامه
. دراد روعش
 ، » ام « هک تساج نآ نایورهام بلقت
 ، زرو هشیدنا یعامتجا یاه ناسنا ینعی
 لیدبت ار نینل رظن دروم یخیرات ناسنا ای
 زا هداتفا ادج درف ینعی ، » نم « هب
 اب ، دنک یم یناسنا ی هبرجت و عامتجا
 ماع و یتسیلایرتام نومضم هک تین نیا
 یصوصخ تشادرب هب لیدبت ار نینل نایب
. دیامن یعازتنا » نم « ی هنایارگنهذ و
 یکیزیفاتم و یتسیلآ هدیا رکفت یتقو
 ، سلگنا و نینل یاه هتفگ مهف ، دشاب
 شا هطبار و روعش یتسیچ مهف اساسا و
. تسا نکممریغ هکلب و راوشد هدام اب
 هطبار ، یکیزیفاتم و یتسیلآ هدیا رکفت

 ی  هژوس و هژبا ی هیوسود و هتسبمه ی
 یم هن ار روعش و  هدام ای ، تخانش
 و یتوهال تشادرب لیلد هب هن و دمهف

 دناوت یم هدام و روعش زا شا یتوسان
 اهنت ار یکیتکلاید ی هطبار . دمهفب
 زغم ای ، یکیتکلاید ی هشیدنا
. دبای یم رد شیدنا یکیتکلاید
 کیناگراریغ ی هدام : هصالخ روط هب
 و کیناگرا ی هدام هب دوخ لماکت رد
 رد دنم تسیز ی هدام و ، دنم تسیز
 هدام هب شا تدمزارد لماکت

 روعش . دبای یم لماکت دنمروعش  ی
 تکرح رد ی هدام باتزاب زج یزیچ
 ، هدنشیدنا زغم رد ) هعماج و تعیبط (
 هتفای لماکت العا دح رد ی هدام ینعی
. تسین
 « : دیوگ یم گنیرود یتنآ رد سلگنا
 زا و دنتسه هچ روعش و لقعت میسرپب رگا

 اه نآ هک میبای یم رد ، دنیآ یم اجک
 دوخ ناسنا و ، هدوب ناسنا زغم لوصحم
 نتشیوخ هک ، تسا یعیبط لوصحم کی
 طیحم نیا اب اپمه و یگدنز طیحم رد ار
 هک تساج نیا زا . دشخب یم نیوکت
 زغم یاهدروارف هک ددرگ یم راکشآ
 یاهدروارف ییاهن لیلحت رد هک ناسنا

 رگید اب لباقت رد ، دنشاب یم زین تعیبط
 اب هکلب ، دنا هتفرگن رارق تعیبط طباور
. » . دنا قباطت رد طباور نیا
 مسیس یتیرکویرپما و مسیلایرتام رد نینل
 صوصخ رد یتیمها اب رایسب ی هتکن هب
 هراشا تخانش ی هلاسم و باتزاب یروئت
 ود زرم ی هدنهد ناشن هک دنک یم
 زا یتسیلآ هدیا و یتسیلایرتام تشادرب

 ناسنا زغم هب هب هچره ایآ : تسا روعش
 و تیعقاو تسرد باتزاب دنک روطخ
 خساپ نینل ؟ تسا زغم رد یگدنز طیحم
 تخانش یروئت ی هفیظو « : دهد یم
 یزادرپ لایخ، ندوب یعقاو ریغ هک تسا
 . دنک شاف ار تاروصت ندوب یعاجترا و
 یدوخ هب دوخ روط هب روعش ینعی . »
 صیخشت مه زا ار تسردان و تسرد
 تخانش یروئت ی هفیظو . دهد یمن
 لباق یاه شور یریگ راک هب اب هک تسا
 ینعی ، تسردان زا ار تسرد ، دامتعا

. دهد صیخشت یملعریغ زا ار یملع

 یم هرباخم زغم هب دنیبب ار هچره ، مشچ
 دنیب یم مشچ هک یدیشروخ . دنک
 یم نیمز رود هب ) دنک یم سح (
 ای ، تفایرد نیتسخن نیا . ددرگ
 یاهرایعم اب دیاب سپس ، یسح تفایرد
 تخانش یروئت و کیتارپ ینعی ، یملع
 ای یتسرد ات دروخب کحم ، یملع
 ترابع هب . ددرگ صخشم نآ یتسردان
 ی هبرجت رد ، یسح تفایرد : رگید
 دامتعا لباق و ییالقع ، یلمع و یملع
 باتزاب هک ، روعش هاگنآ . دوش یم
 هب ، تسا تیعقاو یزیرغ و هداس
 هنازرودرخ ( یلقعت باتزاب هک ، یهاگآ

 نیا رد . دوریم ارف تسا تیعقاو ) ی
 درکراک زا ناسنا زغم هک تسا هلحرم
 و سلگنا ی هتفگ هب ینعی ، شا یعقاو
 ناهج تقیقح ی هدنهد باتزاب نینل
 یتسرد زا زغم یهاگآ . ددرگ یم هاگآ

 یملع تخانش اب زج ، دوخ درکراک
 زا لماکت کرد و یدام یاه هدیدپ

 هب دنمروعشانزا و ، هدیچیپ هب هداس
 یتسیلایرتام یلک روط هب ای ، دنمروعش
 یمن ریذپ ناکما ناهج زا یکیتکلاید
. دوش
 : الوا ار یهاگآ و روعش ، اه تسیلآ هدیا

 هدنشیدنا زغم و دنمروعش ی هدام زا ادج
 نییعت و مدقم ار روعش ، ایناث ، دنناد یم
 یم دنمروعش ی هدام یتسه ی هدننک
 رایعم چیه زین لیلد نیمه هب . دنرادنپ
 زا تسرد صیخشت یارب یتسرد
 تفرارف لحارم و روعش مهف رد تسردان

 نآ خساپ هک تسا نیا . دنرادن نآ یفیک
 « و قیقدان یسانش تخانش لیاسم هب اه
 رب یکتم ینعی ، » یمید و یکتخب هللا

 و هدام قوفام و اروام تیشم و تساوخ
. تسا تعیبط
 و ، یدام زغم درکراک ار روعش هک نآ
 هب هدنشیدنا زغم رد تیعقاو باتزاب

 شسرپ هب یخساپ هچ ، درواین باسح
 دننامه هک نآ زج ، دراد تسیچ روعش
 اب و لقاع ی هدننیرفآ راک ار نآ ماوع
؟ دنادب » یدام ریغ « روعش
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 یتسیسکرام یروئت یتقو نایورهام یاقآ
 زج یخساپ چیه ، دریذپن ار باتزاب

 روعش « شسرپ یارب هناماوع خساپ نامه
. درادن » تسیچ

 قیقدریغ و لماکان لوق لقن هب نونکا
 : تشون هک ، میدرگزاب نینل زا نایورهام
 : رب ینبم نینل کیژولومتسیپا رکفت «

 تیعقاو نیتسار تشونور نم تخانش
 قلطم تسایس رد دیدرت نودب ، تسا
 . دروآ یم هارمه هب ار دادبتسا و یشیدنا
 بلقت زج یزیچ نایب نیا هک میمهفب ات »
 یریگ هجیتن و نینل ی هدیا تفگزاب رد
 نامه هک ارچ . تسین نآ زا تسردان

 طقف هن نینل ، میدرک هظحالم هک روط
 ، تسارگ قلطم طقف هن و ، ارگ یبسن
 و هیوس ود یدنویپ رد ار ود نیا هکلب
 قلطم : دناد یم طبترم مه اب یکیتکلاید
 یبسن یکیتکلاید عمج نینل دید زا

. تساه
 هب نینل یکیتکلاید خساپ ، رگید نایب هب
 هصرع رد هچ ، قلطم و یبسن ی هلاسم

 مه و نیا مه « ، یسایس هچ و یفسلف ی
 خساپ هک یلاحرد ، تسا » نآ

 هنیمز ی همه رد هلاسم نیا هب یکیزیفاتم
 یقطنم هک ، تسا » نآ ای ، نیا ای « اه
. تسا یدادبتسا
 نیعم ی هعماج کی رد نینل داقتعا هب

 . یسارکومد مه و تسه یروتاتکید مه
 ی هقبط هیلع مکاح ی هقبط یروتاتکید
 هقبط نامه یسارکومد و ، تسدورف
 ماظن رد هک تسا یعیبط . شیوخ یارب

 یزاوژروب یارب یسارکومد یراد هیامرس
 لاح . دشاب ایراتلورپ هیلع یروتاتکید و
 و نینل رظندروم ماظن رد هک نآ

 چیه رد نونکات هک ، اه تسیسکرام
 هنوراو روط هب رگم هتفاین ققحت یا هعماج
 یروتاتکید ، اه تسیلآ هدیا نهذ رد
 ماظن یاقب ناهاوخ هک تسا یتیلقا هیلع
 یارب یسارکومد و ، هیامرس شک هرهب
 تمحز ، نارگراک ینعی ، مدرم تیرثکا

 دهاوخ اه نآ نارکف نشور و ناشک
 سانش تقو ساوح اب هک نایورهام . دوب

 ، هدید رود ار اه تسیسکرام مشچ شا
 همادا نینچ شا یاه ییوگ فالخ هب
 تشاددای رد اهدعب نینل « : دهد یم
 و یفسلف عضاوم رظن زا شا یفسلف یاه
 کیدزن فنادگوب هب کیژولومتسیپا

 لگه ندناوخ یکیدزن نیا لیلد . دش
 هنارک یب ناهج تفگ یم لگه . دوب
 دنمنارک سپ . دنمنارک ام نهذ و تسا
 ناهج یگنارک یب لماک تخانش ییاناوت
 . تفریذپ یم نینل و ، درادن ار
 ، اهنت . ) هدش یط هار . همانرهم ( »

 نینل زا هن ، هدناوخ ار لگه هن هک یسک
 یفسلف نهذ اساسا هن و دراد یتخانش
 و هنوراو الماک رظنراهظا نینچ ، دراد
. دنک یم یتسردان
 ، نایورهام رظن فالخ رب تسرد : الوا
 ) هژوس ( اسانش نهذ لگه رواب هب
 . دراد ار ) هژبا ( ناهج تخانش تیلباق
 یتسه ای زیچ « دقن لگه ی هفسلف
 تناک ینتخانشان ناهج ینعی ، » دوخرد
 ینتخانش ناهج دیوگ یم لگه . تسا
 هلپ زا ماگ هب ماگ ) نهذ ( هژوسو ، تسا

 تخانش هب ات ، دور یم الاب میهافم ی
. دسرب ناهج لماک
 لماکت دنیارف زج لگه کیتکلاید رگم
 قلطم یهاگآ هب یهاگآ ان زا هدیا و نهذ
 نتفرارف : دیسرپ دیاب نایورهام زا . تسا

 و ، شیوخ زا ) دنمنارک ( یهانتم
 و حور ، هدیا ندش ) نارک یب ( یهانتمان

 ناسنا هک نیا زج تسانعم هچ هب هژوس
. دراد ار ناهج لماک تخانش ییاناوت

 و ) ناسنا ( هژوس تدحو هب هک یلگه
 یب و دنمنارک تدحو ینعی ) ناهج ( هژبا

 رد امامت شا هفسلف و ، دراد داقتعا نارک
 دنچره – یکیتکلاید تدحو نیا تابثا
 ایآ ، تسا – یتسیلآ هدیا و هنوراو روط هب

 ار ناهج و ناسنا ، نایورهام دننامه
 هک یا هنوگ هب ، درادنپ یم مه زا ادج
 تخانش هب رداق نیا دودحم نهذ
؟ دشابن نآ تیمامت

 ار لگه ، ناسانش لگه زا یرایسب
 نآ هب نیا و ، دنناد یم یدوجو تدحو

 و تعیبط رد هک ، حور هک تسانعم
 رد ، دنک یم ادیپ روهظ و دومن ناسنا
 قلطم یهاگآ و لماک تخانش هب تیاهن
 یب زا تسا یتدحو هک شیوخ یتسه زا

. دسر یم دنمنارک و نارک
 نوچ « : هک تسا نایورهام رظن ، نیا

 ، دنمنارک ام نهذ و تسا هنارک یب ناهج
 یب لماک تخانش ییاناوت دنمنارک سپ

 . لگه رظن هن » درادن ار ناهج یگنارک
 ار شرظن یشناد مک مدآ و الم ره زا
 ، یسرپب ناهج زا ناسنا مهف ی هرابرد
 فیعض ناسنا : دهد یم ار خساپ نیمه
 تخانش ترذق و هدش قلخ ناوتان و

 رد : درادن ار تمظع نیا هب ناهج
 / تسین لضف و لقع هر هک یا هناخراک
! دنک ارچ یلوضف یار فیعض مهف
 ار ) همهاف ی هوق ( مهف اهنت هن ، لگه

 اناوت ار نآ هکلب ، دناد یمن یار فیعض
. دناد یم یهانتمان تخانش هب
 ناهج تسا دقتعم نایورهام هک نیا
 و ، دنمنارک ام نهذ و تسا هنارکیب

 یب لماک تخانش ییاناوت دنمنارک
 هب ار نآ و – درادن ار ناهج یگنارک
 دیاب تسخن – دزادنا یم لگه ندرگ
 یموهفم ، دوخ یدوخ هب نهذ : تفگ
 نداد تیولوا و ، نیعتم ان و گنگ تسا
 زا تیاکح ، تخانش ثحب رد نآ هب
 یادج ار نهذ هک دنک یم یمسیلآ هدیا
 یم تخانش لماع اهنت ، لماوع رگید زا
 ، هلاسم نیا رد هک نآ لاح . دناد

 تلاخد نهذ رب مدقم لماع نیدنچ
 یملع ریغ و راگنا هداس دید زا هک دنراد
. دنا هدنام رود هب ام » فوسلیف «
 زین شرگن و هاگدید نامه زا : مود
 ار نهذ ییاناوت دودح تسین مولعم

 یشجنس دحاو و رایعم هچ اب و هنوگچ
. دنریگ یم هزادنا

 زرم و دح دنیوگب ام هب تسا نکمم
 نیا یاجک ات نهذ تخانش) ی هنارک (

 رت شیب هن ارچ و ، تسا نارک یب ناهج
؟ نآ زا رت مک ای و

 یدح یمک ای یشیب ، رگید ترابع هب
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 نییعت و روصت نهذ ییاناوت یارب وا هک
 ی هجنس و رایعم هچ هب هتسب ، دنک یم
 ناوت یم هنوگچ و ، تسا یدامتعا لباق
. داد صیخشت ار نآ

 یب نایم یا هطبار هچ ناشیا رظن زا :موس
 یناوتان ای و ییاناوت و ناهج یگنارک
 زا ناشروظنم ایآ . دراد دوجو نهذ
 تسا نیا لماک تخانش رد نهذ یناوتان

 ، ینتخانشان دوخ تاذ رد ناهج هک
 ره و ، تسا تخانش لباق ریغ ینعی
 ؟ تسا هدوهیب نآ تخانش یارب یشالت
. دشاب دیابن نیا زا ریغ ناشروظنم انیقی
 حرطم زا یو دصق هک تسین نیا زج اما

 و ، وس کی زا نهذ تیدودحم ندومن
 یوس زا ناهج یگنارکیب و یدودحمان
 و رترب یورین یاپ ندیشک ، رگید
 تخانش و شناد ی هزوح هب زیمآرارسا
 و یعیبط مولع ییاناوت زا رتارف هک تسا
 » نارتهب ام زا « ناوت رد اهنتو ، ناسنا
. تسا

 هدیا لالدتسا نیا اب ام شوگو مشچ
 ناسنا : هک تسانشآ یبهذم – یتسیلآ

 و هدش قلخ ناوتان و ریقح یدوجوم
 اهنت هک دراد دوجو وا زا رترب یتردق
: تسا نارکیب ناهج رب طلسم تردق
تسیچ یناد هچ کلف جوا رد وت

تسیک تا یارس ردنا هک ینادن هک

 رایسب فنادگوب هچرگا ، همه نیا اب
 هفسلف تسد و تسا هدرم هدناوخ هفسلف
 زا ناشیا تسد هکنانچ مه ، ناشیا زا
 نایورهام ، اما ، هدش هاتوک ، هفسلف
 هدنز هناتخبشوخ یو یاه هدیا عفادم
 سرد زا یملع ی هفسلف و ، تسا
 . دیآ یمن هاتوک یو لاثما هب یزومآ
 دزومآ یم اه ناسنا هب یملع ی هفسلف
 هب ای ، تاذ هب میاق ، نهذ : الوا هک
 ، تسین » نامرف دوخ « لگه ی هتفگ
 تسا یا هدنشیدنا یدام زغم میاق هکلب

 ناسنا لماکت تدم زارد دنیارف رد هک
 یشیدنا هداس زا ، زرو هشیدنا یعامتجا
 هتفای لماکت یشیدنا راوشد و هدیچیپ هب
. دبای یم و

 تکرح عبات ، نهذ : رگید نابز هب
 یاه تفرشیپ و یرشب ی هعماج یلماکت
 هدنورارف تکرح نیا یکینکت و یدیلوت
 یم ییاهزیچ ، زورما ناسنا . تسا
 هک دراد ناهج زا یتخانش و ، دناد
 نیمه هب . تشادن شیپ لاس دص ناسنا
 دهاوخ یاهزیچ هدنیآ ناسنا ، سایق
 دهاوخ ناهج زا یتخانش و ، تسناد
 ار نآ ترسح یزورما ناسنا هک تشاد
. دروخ یم
 – حور یسانشرادیدپ راتفگشیپ رد لگه
 هنرگو ، هدناوخن ار نآ نایورهام انیقی هک
 داد یمن تبسن وا هب ار یرظنراهظا نانچ
 رد ، ام « : دسیون یم هراب نیمه رد –
 مینیبیم ار ییاهزیچ ، اه تخانش نادیم
 ی هتخیهرف حور نیشیپ یاه هرود رد هک
 دوخ هب ار اه هرود نآ نالاس گرزب
 ام یارب نونکا یلو ، تشاد یم لوغشم
 اتح ای اه نیرمت ، اه تخانش دح رد
 هناکدوک یاه یزاب و اه یمرگرس
 یسانشرادیدپ راتفگشیپ : زا ( » . تسا
. ) ماهرپ رقاب ی همجرت : حور
 یگ هنارکیب زا ناسنا کرد نیمه
 زا و یکتخب هللا و یمید هک ، ناهج
 تابساحم رب یکتم هکلب ، تسین ینادان
 ات یاهدرواتسد زا یضایر ی هدیچیپ

 ییاناد زا و ، تسا یعیبط مولع ینونک
 رب تلالد ، دنک یم تیاکح شا

 . دراد ناهج زا وا تخانش یریذپاندح
 هب و ، دسانش یمن زرم و دح هک یتخانش
 هب ور ، شا یالتعا هب ور شناد زا یوریپ
. تسالتعا و تفرشیپ
 و رگ تخادرپ هک ، زین یروئت : ایناث
 ناسنا یاه تفایرد ی هدنهد میمعت

 تعیبطو ناهج زا دنم هشیدنا زروراک
 ییاناوت دودح ، دوخ ی هبون هب ، تسا

 هدرتسگ یسب ، تخانش رد ار ناسنا یاه
 یتسیلایرتام یروئت هژیو هب . دزاس یم رت
 تسب عمج اب هک ، تخانش یکیتکلاید
 نآ تسبراک و یعیبط مولع یاهدرواتسد
 هباثم هب ار نارکیب ناهج ، هفسلف رد اه
 لیلد هب هک درگن یم یا هچراپکی متسیس

 هشیدنا ناسنا یارب ، شا یدام تدحو
. تسا تخانش لباق الماک زرو
 ناشدنیآرب و ، یروئت و لمع تدحو نیا
 یکیتکلاید یتسیلایرتام تخانش رد
 نانچ مه ناهج هک تسا نآ رب هک تسا

 یارب شا یدنمنارک رد ، نونکات هک
 تخانش لباق زرو هشیدنا رگشنک ناسنا
 نیا یارب زین شا یگنارک یب رد ، هدوب
 همه ی هدنهد لماکت و دمآراک دوجوم

 لباق نانچمه ، شا یاه ییاناوت ی
. تسا تخانش
 هاگنآ ات ناسنا یارب تخانش ی هرتسگ
 نانچ مه ، دیز یم نیمز یور رب هک
 هب نیا . تسا هدنورارف و هدنبای شرتسگ
 شناوتو لیسناتپ ، ناسنا هک تسانعم نآ

. دراد ار نارک یب ناهج لماک تخانش
 هک دشن بجوم ، لگه ندناوخ : ایناث
 رارق لگه مسیلآ هدیا ریثات تحت نینل

 نوچمه وا . دوش تسیلآ هدیا و دریگ
 هدیا ی هتسوپ ، سلگنا و سکرام
 دنکفا رود هب ار لگه کیتکلاید یتسیلآ
 شا گرزب ناراگزومآ دننامه ار نآ و
. دومن یتسیلایرتام
 ره ندناوخ اب هک تسا نایورهام نیا

! دوش یم ضوع شا هدیقع یباتک
 هب شداقتعا رد لگه ندناوخ اب نینل
 . دش رت خسار یتسیلایرتام کیتکلاید
 و ینوگرگد هب شداقتعا هک نانچمه
. دیدرگ رت خسار بالقنا
 یناسک نآ نینل هن و لگه هن یتقو
 ، دیوگ یم نایورهام هک دنشابن
 فاب لایخ کی زج تسیچ نایورهام
 هب ار دوخ یاه هدیا هک تسیلا هدیا
 رب ار نانآ ات دهد یم تبسن نارگید

 لیدبت یزیچ هب ، دنتسه هچ نآ فالخ
. دهاوخ یم دوخ هک دنک
 یم فیرحت دوخ لیم هب ار تقیقح ، وا

 دوخ اب ار نارگید هطسفس روز هب ات دنک
 هدیقع مه نیا و . دزاس هدیقع مه
 تسیچ هطسفس و فیرحت روز هب یزاس
 هب لمع رد هک یرکف دادبتسا زج

 تقو نآ . دماحنا یم یسایس دادبتسا
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 ار اه تسیسکرام ، یسک نینچ کی
. دیامن یم دادبتسا اب ییوسمه هب مهتم
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 هعماج هک ینامز ات وکیزکم و یزکرم یاکیرمآ رد نانز هیلع تنوشخ
درک دهاوخن رییغت یزیچ چیه دنک یم توکس

وکیزکم و یزکرم یاکیرمآ رد نانز هیلع تنوشخ
دندیسر لتقب ندوب نز رطاخب

درک دهاوخن رییغت یزیچ چیه دنک یم توکس هعماج هک ینامز ات
Anna Schulte & Olga Burkert

روپرفعج دیهان نادرگرب

 یم تنوشخ ینابرق نانز هنازور وکیزکم و یزکرم یاکیرمآ رد
 لیلدب نز اهدص هنازور هقطنم رالاسدرم عماوج نیا رد .دنوش
 تنوشخ ینابرق نانز نیا رتشیب .دنسر یم لتقب ناشندوب نز
 .دنشاب یم هرمزور یگدنز رد تاضیعبت و هداوناخ رد یاه
 هدومنن تیامح نانز نیا زا یفاک هزادنا هب یرتسگداد و تلود
 نودب نیمرجم زا یگرزب شخب .دنهد یمن تینما اهنآ هب و
 یاهنامزاس اما .دنهد یم همادا نانچمه دوخ راک هب تازاجم
 هک دوجوم یتردق یاهراتخاس اب و هتسشنن تحار نانز دنمورین
.دننک یم هزرابم دنوش یم هعماج رد نانز ضیعبت ثعاب

 یم متش و برض اهنآ هب ،دنریگ یم رارق ضیعبت دروم نانز
 یارب .دنسر یم لتقب یتح و دنریگ یم رارق زواجت دروم ،دوش
 تنوشخ وکیزکم و یزکرم یاکیرمآ نانز زا یگرزب شخب

 نیا یتح و تسا هنازور یا هلئسم یناور و یحور و یمسج
 زیچ نانز و نارتخد زا یرایسب .دراد همادا یلاسدرخ زا دنور
 ثنوم دارفا و نارهاوخ و ناردام و دنسانش یمن ار یرگید

.دنا هتشاد رس تشپ ار هبرجت نیمه ابلاغ ناش هداوناخ

 ندوب نز رطاخب نز نویلیم ۳ ات ۲ هنالاس ناهج رس ات رس رد
 هب یزکرم یاکیرمآ للم نامزاس شرازگ قبط .دنسر یم لتقب
 رب تنوشخ و یشک نز نیرتشیب نآ رد هک دراد قلعت یقطانم
 مسینمف رد یا هژاو ( یشک نز نیا .دوش یم لامعا نانز هیلع
 ینعم ندوب نز تلعب مهنآ نز لتق زج یرگید زیچ )“ویدیسمف“
 زواجت و رازآ دروم تدشب نتشک زا لبق ینابرق ابلاق .دهد یمن
 لمحت اه تلود یوس زا هراومه تیانج هنوگنیا .دریگ یمرارق
 اه تنوشخ نیا راک نیا اب و دوش یم رایتخا توکس و دوش یم
.دوش یم قیوشت

 یناهج نامزاس شرازگ کی قبط لاثم یارب روداولاسلا رد
 لتق ۴۷۷ دودح رد ۲۰۱۰ لاس رد ۲۰۱۱ لاس یارب رشب قوقح
 .دنا هدیسر لتقب نز ۵۶۵ الامتاوگ رد .تسا هدیسر تبثب نز
 هراومه و تسا رت الاب اهروشک یمامت رد ابیرقت یعقاو ماقرا
 تنوشخ میارج ای یشکدوخ ششوپ تحت اه لتق نیا زا یرایسب
 تلود نیا هب رشب قوقح نامزاس .دنسر یم تبث هب رگید زیمآ

 نانز تینما یارب مزال تامادقا لمع رد اهنآ هک دنک یم دقن اه
.دنزاس یمن لوئسم یئازج ظاحل هب ار نیمرجم و دنهد یمن ماحنا

 یشک نز نیا هب۱۹۹۰ لاس زا هزات ناهج یمومعراکفا هژیو هجوت
 ۲۰۱۰ لاس رد اهنت .تسا هدش بلج یزکرم یاکیرمآ رد اه
 روصحم هقطنم رد .دنا هدیسر لتقب نز دصیس یمسر رامآ قبط
 تراجت لحم هک یئاج اکیرمآ زرم رد سرآوج دادویس یتعنص
 نانز ابلاغ دنرب یم رسب رجاهم نارگراک و تسا ردخم داوم

 هدش عقاو تیذا و رازآ دروم و دنریگ یم رارق زواجت دروم ناوج
 رظنب .دوش یم ادیپ نابایب رد و ترپ یاه لحم رد اهنآ هزانج و
 نارادمتسایس و سیلپ ،ردخم داوم یاه لتراک هک دسر یم
 یم لتقب سپس و دنیابر یم ار ناوج نارتخد کیتامتسیس روطب
 یدج روطب ابلاغ و دنوش یمن هتفای هاگچیه نیمرجم .دنناسر
 کی یاه شالت هنارکشب .دوش یمن اهنآ نتفای یارب یشالت

 نیا هب شا هجوت یناهج یمومع راکفا نانز لاعف شبنج هکبش
 نایاپ موهفمب نیا مه زونه هتبلا ـ دیدرگ بلج اه یشک نز

.تسین اه تنوشخ

 نیا رد شتیفورعم یمامت دوجو اب سرآوج دادویس هقطنم نیا اما
 یاهروشک رد .تسین درف هب رصحنم یدروم اه تنوشخ

 هچنآ فالخ رب روداولاسلا و الامتآوگ دننام یزکرم یاکیرمآ
 و تنوشخ رامآ هکنیا دوجو اب دنهد یم شرازگ اه هناسر

http://www.linksnet.de/de/autorin/schulte_anna
http://www.linksnet.de/de/autorin/burkert_olga
http://www.linksnet.de/de/autorin/schulte_anna
http://www.linksnet.de/de/autorin/burkert_olga


۱۳۹۰ دنفسا ۲۱ هرامش  یگنهرف و یسایس هلجم -وکیزکم و یزکرم یاکیرمآ رد نانز هیلع تنوشخ-هتفه هلجم همانهاگ 

http://www.hafteh.de/hafteh7@yahoo.de  !" هحفص  

 لتراک هناراکتیانج یاه تنوشخ ” هزادنا هب نانز هیلع تیانج
 نانچ مه نانز هیلع تنوشخ اما تسین الاب ”ردخم داوم یاه
.دراد تدش

 هداوناخ نادرم ای رسمه ،ردارب ،ردپ طسوت اه یشک نز بلاغ
 و تسدیهت راشقا زا نانز ینابرق نانز زا یرایسب .دوش یم ماحنا

 هک ینانز اه اتسور رد هژیو هب .دنشاب یم داوسیب و داوس مک
 رادروخرب ینابیتشپ چیه زا دنریگ یم رارق تنوشخ دروم
 یاکیرمآ یاه یرازگربخ رابخا یمامت هحول رس رد .دنتسین

 یگناخ و یراتخاس یاه تنوشخ و یشک نز هراب رد نیتال
 هتسجرب یشقن وکیزکم و یزکرم یاکیرمآ قطانم هعومجم
 هک تسا نیا تسا ربارب اهروشک نیا یمامترد هک هچنآ .دنراد
 نیا هیلع رب یراک چیه ابلاغ یئاضق عجارم و سیلپ و تلود

 یمامت رد یشک نز رامآ هک نیا دوجو اب و دننک یمن اه تنوشخ
 چیه اه داهن نیا اما دبای یم شیازفا هنالاس اهروشک نیا

.دننک یمن نآ هیلع رب یلاعف تکرح

 یم تیامح نیمرجم زا ناینابرق یاجب ابلاغ تاضق و سیلپ
 ای و دننک یمن تبث ای ار اه یشک نز نیا یتلود نارومام .دننک
 کرادم و دهاوش ابلاغ و هدرکن هیهت شا هیلع رب یفاک کرادم
 نیا دوش یم یتیاکش مه رگا .دنوش یم دوقفم هار نیب رد
 هانگ ابلاغ و دش دنهاوخ وربور رایسب عناوم اب اه تیاکش
 تفگش همه زا .داتفا دهاوخ دنا هدیسر لتقب هک ینانز ندرگب
 یهد شرازگ رد مه اهروشک نیا یاه هناسر هکنیا رت زیگنا

 و مرجم ناینابرق هک دنزاس یم حرطم یروط ار هلئسم دوخ
 زا یمظعا شخب هلیسونیدب .دنوشیم دادملق ینابرق نامرجم
 یتساوخرد مه رابکی یارب یتح و هتشگن تازاجم نیمرجم
 زا تیفاعم .دننک یمن تفایرد یئاضق عجارم زا حیضوت یارب
 لامعا لباقم رد یراد نتشیوخ یارب تسا یعنام تازاجم

 مرج کیرش اهروشک نیا یاه تلود نینچ نیا و زیمآ تنوشخ
 یاه یرباربان و اه یشکنز و هناراکهبت یاه تنوشخ نیا

.دندرگ یم …و یراتخاس

 نز نیا هیلع رب تسا مزال هک روطنآ هقطنم نیا رد یتلود چیه
 و روداولاسلا نیناوق رد رگا یتح و دنک یمن مادقا اه یشک
 نیا نانچمه اما دنا هدش عونمم اه یشک نز نیا وکیزکم

 کی هب دناوتب ذغاک رب نوناق کی ات و دنراد همادا اه تنوشخ
 یور شیپ زارد یهار دوش لیدبت یئارجا نوناق کی و هدعاق

 نانز زا تظفاحم رس رب عوضوم رگا هژیو هب تشاد دهاوخ
 ابلاغ دوش مهارف نانز یارب تینما هکنیا یاجب عقاو رد .دشاب
 اهروشک نیا رد .دنوش یم باترپ هیشاح هب تنوشخ ناینابارق

 رد هژیو هب .دنرادن دوجو هجو چیه هب نانز یتلود یاه هناخ

 یم تروص نانز هیلع رب اه تنوشخ نیرتشیب هک اهاتسور
.دنریذپ

 نینچ نیا تازاجم نودب دنناوت یم نادرم هک تسا هنوگچ
 هزات و دنوشب هتشک نانز هکنیا ؟دننک یزرو تنوشخ هدرتسگ
 یئاضق عجارم هکنیا ؟دتفایب ناینابرق ندرگ هب مه شهانگ
؟دنیامن تیامح نیمرجم زا ینابرق زا تیامح یاجب

 .دنا هدیچیپ و هبناج دنچ تیعضو نیا یاه هشیر و لئالد
 لئالد یئاتسور قطانم رد یتلود یاه نامزاس هکنیا صوصخب
 یالاب هجرد ندرگب ابلاغ ار یشک نز کانتشحو رامآ نیا
 و یزکرم یاکیرمآ رد تیانج و مرج و تنوشخ و یراکهبت
 گنج مه ار الاب تنوشخ نیا لیلد و دنزادنا یم وکیزکم
 و یراکهبت و نایچقاچاق گنج نینچ مه و هتشذگ رد یلخاد
.دنناد یم ناناوج راکهبت یاهدناب

 یاه شخب هاگن رد نانز هیلع رب تنوشخ رگید یوس زا
 یداع و یعیبط یا هلئسم ناونعب ابلاغ عماوج نیا زا یا هدرتسگ
 رد تنوشخ یالاب هجرد نایم هکیلاح رد .دیآ یم باسح هب

 :دراد دوجو توافت نانز هیلع رب هدرتسگ تنوشخ لیالد و لک
 و هنادرم یدنمتردق رکفت هراومه اه یشک نز هدننک نییعت لیلد
 نیا عماوج رد نادرم رترب تیسنج و هنارالاسردپ یاهراتخاس
.تسا هقطنم

 و یرادربنامرف و تعاطا زا یریوصت عماوج نیا رد نانز ریوصت
 عیزوت و درم هنارالاسدرم یتیسنج شقن رگا .تسا تراقح
 لاوئس دروم دوش یم لصاح نآ زا هک سنج ود نیب تردق
 هناهاوخ ربارب و شخب یئاهر راتفر قیرط زا هچ لاح ـ دریگ رارق
 اهنآ یارب ار یلام لالقتسا هک نانز ندرکراک قیرط زا هچ و
 نایم گنج هب هک دراد دوجو گرزب رطخ نیا ـ دزاس یم نکمم
.دوش هدیشک روز و تنوشخ زا هدافتسا و هداوناخ

 عماوج رد هزادنا هچ ات ”رترب و یوق درم ” وچام گنهرف نیا
 ،یقیسوم قیرط زا هک یتیسنج ریوصت زا ناوت یم ار ،دراد هشیر
 دوش یم هداد ناشن اه همانزور و نویزیولت ،ویدار ،تنرتنیا
 دوخ یوس زا اشخب ـ لاثم یارب هنایماع یقیسوم رد .دیمهف
 زا یتسیسکس و هناضیعبت روصت لباق ریغ یلکشب ـ مه نانز
 نز شقن اجنیا رد .دوش یم هدناوخ زاوآ درم زا نز یرادربنامرف
 نینچمه .دبای یم لیلقت تسا درم تمدخ رد هک یسک ناونعب
 نادرم شقن زا یا هفقویب ریوصت تاغیلبت و تنرتنیا ،نویزیولت رد
 هب یارب هک دوش یم هداد ناشن رترب و رت یوق تیسنج ناونعب

 هدافتسا تنوشخ زا دراد هزاجا شیاه هتساوخ هدناشن یسرک
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.دنک

 هک یئویدار یاه همانرب و اه همانزور رد اه یهد شرازگ
 یم شخپو رشن یزیچ نانز هیلع تنوشخ مت هراب رد تردنب

 شیپ هدش رکذ الاب تروص نامه هب هدرتسگ روطب اقیقد ،دننک
 یم تسا هداد خر هک یتیانج رصقم نز ینابرق :دنور یم
 رب زکرمت هکنیا یاجب ارثکا ار دوخ یاه ناتساد اه هناسر .ددرگ
 یم ثعاب هک یلئالد و هدرپ تشپ لئاسم و یعامتجا یاه هشیر

 بلاغ رد ،دشاب هتشاد ،دنک دشر اهناسنا نایم یرباربان دنوش
.دننک یم هئارا نینوخ کانسرت یاهناتساد

 یرباربان و طیارش نیا اب ار دوخ دنناوت یمن هک دنتسه اهنز نیا
 نیا یور نیا زا .دننک لوبق ارنآ و دنهد قباطت اه ریقحت و اه
 ناش یژتارتسا اب هنوگچ هک تسا نانز نالاعف هجوت دروم هلئسم
 تسینمف .دننک تکرح نانز هیلع رب هنازور تاضیعبت هیلع رب

 یادص اب هک تساه لاس نانز قوقح یاهنامزاس و لاعف یاه
.دننک یم بلج ناشیاهروشک یاه یشک نز هب ار اه هجوت دنلب

 تحت ابلاغ وکیزکم و یزکرم یاکیرمآ رد نانز زا یرامشیب
 یادص هکنیا یارب لتق هب دیدهت و زیمآ تموصخ طیارش
 .دننک یم تکرح ،دنناسرب همه شوگب ار تنوشخ ناینابرق
 و دننک یم ینلع لقتسم یاه رامآ رد ار نانز لتق رامآ اهنآ
 یم یهارمه تلود نارومام اب هزرابم رد ار نانز نیا ناگتسباو

 هعماج اهرازراک و تاضارتعا قیرط زا دننک یم شالت و دنیامن
.دننک ساسح اه تنوشخ نیا هب تبسن ار

 و اهناسنا یمامت همه زا رتشیب میهاوخ یم ام قیرط نیدب
 هیلع رب ناش هنازور یاه تیلاعف هک مینک یفرعم ار یئاهنامزاس
 نیا یارب .تسا هجوتم نانز هب کیتامتسیس یاه تنوشخ نیا

 و ناراگن همانزور ،نالاعف ،الکو ات میراذگ یم ام روظنم
 هک یمهم راک هب یهاگن دننک شالت و دنیوگب نخس نادنمرنه
 یم ماحنا وکیزکم و یزکرم یاکیرمآ رد نانز یاهنامزاس
 .دوش هدینش مه اپورا رد دیاب اهنآ یادص .دنشاب هتشاد ،دنهد
 تسین یا هقطنم یا هدیدپ نانز هیلع تنوشخ و یشک نز اریز
 نیا رد یور نیا زا .دومن لح ار نآ هقطنم نامه رد ناوتب هک
 ار تاعالطا و دومن بلج ار اه تیامح تسا هدش شالت راک
.درک شخپ

 راک هب و میشاب هدرک کدنا یکمک هار نیا رد میهاوخ یم ام
 نیا رد نانز یاه شبنج کانرطخو ریذپان یگتسخ و هفقو یب
 نودب هک اریز !مینکشب ار توکس :میوش کیدزن یمدق هقطنم

.تفرگ دنهاوخن ینایاپ اه تنوشخ هعماج لک رظن دیدجت
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یسارکومد زا زاین یب مسیلاتیپاک روهظ

کژیژ یوالسا

 باتک ناونع ۵۰ زا شیب ،کژیژ یوالسا ،ییاینوولسا فوسلیف
 یسایس هیرظن و خیرات ،یژولوئت ،یواکناور ،هفسلف هرابرد
 تسخن« :دراد یمان نینچ وا باتک نیرخآ .تسا هدرک رشتنم
 ناشن باتک نیا .»سراف ناونعهب سپس ،یدژارت هباثم هب
 یوسهب ربماتپس ۱۱ یدژارت زا هدحتم تالایا روطچ هک دهدیم
.تسا هدرک تکرح یلام طوقس سراف

 ،رپراه هیرشن رد کژیژ رظنراهظا نیرخآ نیزاغآ تالمج
 طوقس دروم رد زیگناربتریح اتقیقح رما اهنت« :دندوب هنوگنیا

 تسا هدیا نیا رسدردیب و ناسآ نداتفا لوبقم ،۲۰۰۸ لاس یلام
 ار نتم وا »!دوب ینیبشیپ لباقریغ ،ینارحب نینچ نداد یور هک
 و فا.ما.یآ هیلع هتفرگ تروص تارهاظت نیدنچ یروآدای اب

 اب یزاب یاههویش هب ،اهنآ همه هک دهدیم همادا یناهج کناب
 ار عوقولابیرق یطوقس و دندوب ضرتعم اهداهن نیا طسوت لوپ

 یاهیریگتسد و روآکشا زاگ اب اهنآ زا اما دندادیم رادشه
.دش لابقتسا یاهلف

 روز و دوب نشور دندزیم دایرف اهنآ هک یمایپ ،دسیونیم کژیژ
 هفخ ار تقیقح یظفللاتحت تروصهب ات دش هدرب راکهب سیلپ

.دننک

 طبر یلام نارحب هب ار تاضارتعا امش ●
 طوقس نیا هنوگچ و ارچ هکنیا و دیداد
.دوب ینیبشیپ لباق

 نامه ،نم یارب باذج عوضوم ،هن
 نمگورک لپ ،لاثم یارب هک تسا یزیچ
 یرایسب یاهزیچ هک یسک ،تسا هتفگ

 یزورما درکراک یگنوگچ هرابرد
 نمگورک .دهدیم هئارا ام هب یژولوئدیا
 رگا دشیم هچ مینک رکف :دیسرپ
 ود …و ناریدم ،اهکناب نازیرهمانرب

 هچ عضو نیا دنتسنادیم شیپ لاس
 ،داد خساپ و ؟تشاد دهاوخ یماحنارس
 چیه ؛میهدن بیرف ار نامدوخ دیراذگب

 اقیقد هرابود اهنآ .داتفایمن قافتا یرییغت
.دندرکیم لمع هویش نیمه هب

 واکناور کی ناونعهب ارم عوضوم نیا
 منکیم رکف هکارچ ؛دنکیم یزاب دراو

 ات هک دزاسیم هاگآ ار ام ،یزیچ نینچ
 نآ لرتنک تحت نام هرمزور روما دح هچ
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 یواکناور رد هک دنراد رارق یزیچ
 « .میناوخیم »یتسیشیتف راکنا مسیناکم«

Je sais bien, mais quand 
m&ecirc;m…«، »نیا بوخ یلیخ نم 

 یبوخهب میناوتیم ام »…اما منادیم ار
 اما میمهفب ار یلامتحا رابهعجاف جیاتن
 دامتعا رازاب هب امش ییاهروجکی
 کی زا روما هک دینکیم رکف ،دینکیم
 و دنوشیم عوجر و عفر هرخالاب یقیرط
.اذهیلع سق

 داصتقا رد طقف هن ،عوضوم نیا لیلحت
 و تسا مهم و یتایح یلک روطهب هک
 :دراد رارق نم راک زکرم رد نیمه
 .دنراد یدرکراک هنوگچ هزورما ،اهرواب
 مییوگیم هک یتقو تسیچ ام روظنم
 هکنیا طرش هب ؟دراد داقتعا یسک
 دیراذگب ،منکن مگ ار ثحب هتشررس
 منک فیرعت هداعلاقوف یناتساد ناتیارب

 ار نآ و تسا نم هقالع دروم ناتساد هک
 درم ،روب زلین امش .ماهدروآ زین باتک رد
.دیسانشیم ار موتناوک کیزیف یگاهنپک

 هناخ رد روب ناتسود زا یکی یزور
 رد یالاب و تفر یو رادید هب شایقالیی
 دینادیم ؛دید بسا لعن کی ،یدورو
 یتردق یاراد بسا لعن اپورا رد هک
 دورو زا هک دوشیم هتسناد ییاروام
 و دنکیم یریگولج هناخ هب هثیبخ حاورا
 روب زا ،دوب مه دنمشناد هک تسود نآ
 اهزیچ نیا هب اعقاو وت ،نیبب« :دیسرپ
 هتبلا« :داد خساپ روب زلین »؟یراد داقتعا

.هن هک

 ».مدنمشناد کی ؛متسین هلبا کی نم
 ار نآ ارچ سپ« :دیسرپ تسود نآ سپس
 هچ روب زلین دینادیم »؟یاهتشاذگ اجنیا
 یداقتعا نم« :داد خساپ وا ؟داد یخساپ
 اجنیا اما ،مرادن بسا لعن نآ هب

 یتح دناهتفگ نم هب هک ارچ ؛شمتشاذگ
 راک ،یشاب هتشادن مه داقتعا رگا

 ام .تسا هزورما یژولوئدیا نیا .»دنکیم

 .سک چیه ،میرادن رواب یسارکومد هب
 تسد نیا زا و دینکیم شاهرخسم امش
 هک مینکیم راتفر یروط اما ؛اهزیچ

.دنکیم راک راگنا

 هک ارچ ،تسا یبیجع تیعضو نیا
 – دنراد دوجو هتشذگ رد ییاهزور
 نآ هک میتسه نسم ردقنآ ام زا یضعب
 هرهچ هک – میروآ رطاخهب زونه ار اهزور
 دوب نامیا و راقو دجاو ،تردق یمومع
 تسد ار نآ یصوصخ روطهب امش و
 …و دیدرکیم هرخسم ،دیتخادنایم
 هک منکیم روصت نم ؟تسین روطنیا
 یتلاحهب ندش کیدزن لاح رد ام نونکا
 هرهچ ،نآ رد هک میتسه بیجع رایسب

 و طحنم رتشیب هچره تردق یمومع
 هسنارف رد یزوکراس هب .دوشیم حیقو
 هاگن ایلاتیا رد ینوکسولرب هب .دینک هاگن

 لاس جنپ تدم یارب لاحهب ات هک دینک
 بآریز یکیتامتسیس روطهب ،تسا

.دنزیم ار یتلود تردق راقو لقادح

 هک دینکیم تریح هرابود امش ینعی
 ام .تسا نکمم یزیچ نینچ هنوگچ
 یگدنز یبرشم یبلک نارود رد اتقیقح
 شیپ یانعم نیا رد افرص هن اما مینکیم
 یدج ار ناشدوخ اهنآ هک هداتفا اپ

 دیاب روطچ – هک انعم نیدب لب ؛دنریگیمن
 ار تدوخ بآریز هنادنر -؟منک شنایب
 روطهب ،نتخادنا تسد ار تدوخ ،ندز
 هک راگنا ؛تسا یزاب زا یشخب یبیجع
 لمع دناوتیم یتروص رد اهنت متسیس
.دزادنیب تسد ار شدوخ هک ،دنک

 ای اهشنکاو هب هک دییوگیم امش ●
 هب هنایارگپچ ای هناهاوخیقرت یاهخساپ
 امش .دیراد داقتنا زین ریخا یلام نارحب
 :دیاهتشون ،رپراه رد ناتهلاقم رد
 ینابرق هک دراد دوجو یدج یلامتحا«
 ،مسیلاتیپاک هن هدمآشیپ نارحب یلصا
 مدع هک احنآ زا ؛دشاب پچ دوخ هکلب
 ویتانرتلآ یمسق داهنشیپ یارب پچ ییاناوت

 ناگمه رب هرابود ،اکتا لباق یناهج
 حیضوت رتشیب دیناوتیم ».دش راکشآ
؟دیهد

 یتح .ملاکیدار یارگ پچ کی نم
 باطخ تسینومک ار مدوخ هک ملیام
 ناونعهب دیاب هک منکیم روصت اما .منک
 رد پچ تسکش نازیم ،ارگپچ کی

 قیدصت یعقاو روطهب ار ریخا لاس ۲۰
.درک

 یرگنزاب یمسق یارب مزال طرش ،رما نیا
 زا یادج ،هلب نیاربانب .تسا نکمم
 طسوت هک یکیتاپمس رایسب یاهزیچ

 و دناهدش هئارا زتیلگیتسا نوچمه یدارفا
 هب تشگزاب یعون اساسا هک نمگورک زین
 نینچمه و تسا یزنیک هافر تلود

 یداصتقا یاههدیا یخرب زا یادج
 اهنآ هک منکیمن روصت نم هتبلا– باذج
 هب ای هیاپ دمآرد نوچمه -دنشاب لحهار
 هراجا ،لیزرب رد renta basica حالطصا
 یمسق شدوخ عون رد هک ،هیاپ یاهب
،تسایپوتا

 یعونهب اهنیا زا یادج ،تاقوا یخرب
 رکف کییوناراپ بیرغوبیجع هدیا

 هدش هتخاس نارحب نیا دیاش هک منکیم
 ینارحب رگا یتح هک دننیبب مدرم ات دوب

 یخساپ اتقیقح پچ ،دشاب راک رد مه
.تشاد دهاوخن هتنچ رد لومشناهج

 .دنکیم نارگن ارم زیچ ود پچ دروم رد
 هچ ره ینوناق ییارگقالخا ،تسخن
 نیا ،دینادیم .تسا رتشیب و رتشیب
 یتلادعیب هیلع ضارتعا بان مرف یمسق
 دیناوتیم هک یراک اهنت نیاربانب .تسا
 و ینوناق یاهمرفر یزادناهار دینکب

 نیا رد .تسا تسد نیا زا ییاهزیچ
 قباس نایارگپچ زا یرایسب ،انعم
 رگید اهنآ .دناهدش ییادزتسایس
 شیپ ار یساسا اتقیقح یاهشسرپ

.دنشکیمن
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 یاهدایرف همه ،مه الاح نیمه یتح
 نآ ،هآ« :دوب نیا نارحب هیلع زیمآضارتعا

 ییاهزیچ و »!اهکناب عامط نایوجدوس
 هک یزیچ نآ اب الماک نم .لیبق نیا زا
 دینکیمن روصت اما مقفاوم میدینش نالا

 امش -دشاب رتهدیچیپ یمک تقیقح هک
 اما دیعلطم دروم نیا رد نم زا شیب
 یاهشیر ،منیبیم ار هلاسم نم هک روطنآ
 عمط افرص هک دراد دوجو نارحب نیا رد
.تسین

 رد لاتیجید بابح زا سپ هک یاهشیر
 هنوگچ هک هدیا نیا ،ام هرازه زاغآ

 و ینک ظفح ار یبایماک و تیقفوم
 دشر ،یرادهگن هدنز ار داصتقا هنوگچ
 دای هب نم هک احنآ ات و تسا هدرک
 عون کی یدح ات رما نیا ،مروآیم
 بناج ود ره زا هدش تیامح میمصت

 همادا راذگب :تسا هدوب تسار و پچ
 رد ار )یداصتقا هخرچ( شاهخرچ نتفای

 لیبق نیا زا و مینک رتناسآ یعقاو طیارش
 یمسق هک دینیبیم نیاربانب .اهفرح
 ثحابم نیا نودام ،یراتخاس لکشم
 عامط نارادکناب هرابرد هناسانشناور
 یگنوگچ و هویش نامه هک دراد دوجو
 نیمههب و ؛تسا مسیلاتیپاک ندرکراک
 نامبوبحم یوگلا هک یتقو یتح رطاخ
 هجوت دروم مه -؟هن ،۴فودام درانرب –
 هویش نیا اب نادنچ نم ،دریگیم رارق
 .متسین قفاوم یو رب اهنآ ندش زکرمتم
.دینک ربص هظحل کی

 یهاگیاج نآ لاکیدار هخسن افرص وا
 ناتله شیوس هب متسیس هک تسا

 قمحا – هک میوگیمن نم .دهدیم
 دیاب هک تسا رطاخ نیمههب« -متسین

 اروف و مینک یزاسیلم ار اهکناب همه
 موسرم ار یتسیلایسوس یروتاتکید
 هک تسا نیا افرص نم روظنم ».مینک
 نیا رش زا هداس ردق نیا دیهد هزاجا

 لکشم کی هب شندرک لیدبت اب ،لکشم
 امش .میوشن صالخ ،هناسانشناور

 دیاب اما دیشاب رورش یناسنا دیناوتیم
 ،هنیداهن قیقد رایسب هنیمز و تاصتخم
 هب ات دشاب هتشاد دوجو …و یداصتقا

 هک دینکب ار یراک نآ دهد هزاجا امش
.دینکیم

 دایرف نینچمه نم هکنیا ،مود دروم
 و ارگپچ یاهتسیلوپوپ کرتشم
 نیم هب« هک مدیدنسپیمن ار ارگتسار
 ».تیرتسالاو هب هن دینک کمک تیرتسا

 یکناب ناریدم نآ اب قح اما مفساتم
 ،مسیلاتیپاک رد دندرکیم دیکات هک تسا

 دوجو تیرتسالاو نودب تیرتسا نیم
 تباقر رطاخهب ،زورما تعنص رد .درادن
 دیدج تاعادبا رب نالک یراذگهیامرس و
 ندوب سرتسد رد نودب ،اهزیچ رگید و
 یقفوم تیرتسانیم ،تارابتعا میظع
 تسردان یباختنا نیا سپ .درادن دوجو
 مارتحا همه اب ،هرابود نیاربانب تسا
 روصت ،اهزیچ نیا زا و پچ هب تبسن
 ییارگقالخا زا دیاب ام هک منکیم
 اعقاو رگا هتبلا مینک زارتحا باتشرپ
.میتسه یدج نآ هرابرد

 یارب شالت ایآ سپ« ،دیاهتشون امش ●
 شجنس سایقم یعون اعقاو تفرنورب
 یلکش ،دشاب رگا ؟تسا »یتسیلایسوس«
 سایقم یمسق :دریگیم دوخ هب هژیو

هن شایلصا فده هک یتسیلایسوس

 ،تسا نادنمتورث هب هک ناریقف هب کمک
 هک اهنآ هب لب دناهتفرگ ماو هک ینانآ هب هن
».دناهداد ماو

 هک تسا نم یساسا زت نیا ،هلب
 رد هک ینانآ یارب هراومه مسیلاتیپاک
 مسیلایسوس ،دنراد رارق الاب تاقبط
 ،تسا نآ یلصا سکوداراپ نیا .تسا
؟هن

 ناترظن ینامرد تامدخ هرابرد ●
؟تسیچ

 عوضوم یور تشگنا امش الاح ،اهآ
 ؟ارچ دینادیم .دیتشاذگ نم هقالع دروم
 هدهاشم ار یتیعضو نامه اجنیا ام اریز
 یژولوئدیا هب عجار نم هک مینکیم
 ،دندنخیم نم هب مدرم و مسیونیم
 رصع رد ام ؟یتسنادیمن ار نیا ،اهاه«
 ،هن ».مینکیم یگدنز کیژولوئدیااسپ
 یورین لکش رد ار یژولوئدیا ام اجنیا

 دیاب و میناوتیم ام .مینیبیم شلایرتام
 ،وسکی زا .میهد زیمت ار حطس ود اجنیا
 هنایارگتسار کحضم یاهایوناراپ
 اهنآ هب مقاتشم اقافتا هک دنراد دوجو
.مهد شوگ

 لثم ییاهایوناراپ ؛دننکیم ممرگرس اهنآ
 اهتایه هب عجار نیلاپ اراس هدیا
 یسارکوروب یاهنوگ .گرم یاهلناپ
 امش یومع هک دریگیم میمصت دولآزار
 ؛تسا هرخسم .هن ای دنک یگدنز
 دوجوم نامز رد لقادح ؛دشاب مراودیما

…دعب اما .میدنخب نآ هب میناوتیم

 زا یگرزب شخب رد هن هنافساتم اما ●
.اکیرمآ

 ییاج ،یقیقح لکشم دعب اما هلب ،هلب
 حرط زا ناهاوخیروهمج دقن هک تسا

 هب نتسج لسوت اب ینامرد تامدخ
 اعقاو باختنا یدازآ هنارگتراغ موهفم
 نیا هک منکیم رکف نم و .دتفایم رثوم
 هلباقم نآ اب دیاب ام ؛تسا لضعم کی

 نشور دیاب هک یزیچ نیتسخن .مینک
 یدازآ هب لمع یارب هک تسا نیا مینک
 -درک رارکت هتسویپ ار نیا دیاب – باختنا
 تیاغهب هکبش ،نآ هب یعقاو لمع یارب
 ،یقوقح و یعامتجا دعاوق زا یاهدیچیپ

 دروم هک یقالخا دعاوق میوگب دیاب یتح
 هتشاد دوجو دیاب ،دناهدش عقاو لوبق
 نایب هب .دشاب رضاح اجنیا دیاب دشاب
 لقادح ،رتمک باختنا بلغا ،رگید
 هب نیعم یحطس رد ،هماع رتمک باختنا

 رگید یحطس رد رتشیب باختنا یانعم
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 تامدخ هب اقیقد ات دیراذگب .تسا
.مزادرپب ینامرد

 ینامرد تامدخ هک تسا نیا نم هدیا
 حطس کی رد ،قرب و بآ نوچمه دیاب
 دیناوتیم امش .دوش حرطم صخشم
 ار بآ هدننکعیزوت الومعم هک دییوگب

 ،لوبق ؟هن ،دینکیمن باختنا ناتدوخ
 ناهاوخیروهمج شقن میناوتیم ام الاح
 رورت هچ« مییوگب و مینک یزاب ار
 هنیزگ زا ار ام اهنآ !یکانتشحو
 بآ هدننکعیزوت باختنا یارب نامنیداینب
 لاح ره رد اما »دننکیم مورحم
 هک دنراد دوجو ییاهزیچ میریذپیم
 دیناوتب هک دنتسه نآ زا رتیدربراک
 اب نم اما ،مفساتم .دینک باسح ناشیور

 رد مگرزب یدازآ زا مامت یلاحشوخ
 رد نینچمه و – بآ هدننک عیزوت باختنا

 هچ رگا ،منزیم زاب رس -قرب دروم
 مه رتزیمآبیرف دنناوتیم اهزیچ یضعب
.دنشاب

 ینامرد تامدخ ،هعومجم نیا هب ارچ
 هک هداد ناشن اپورا ؟دوشن هفاضا

 رثوم یروطهب و انیقی ار راک نیا ناوتیم
 لیلقت ار نامیدازآ هکنیا هن ؛داد ماحنا
 یارب ار یرتشیب یاضف هکلب ؛میهد
 …و میراذگب زاب یرتگرزب یعقاو یدازآ
یژولوئدیا رطخ نیا سپ

 هلوقم ،انعم کی هب هکارچ تسا باختنا
 .دوشیم بوسحم زورما یلصا و یزکرم
 – دراد دوجو یاهنهک یتسیسکرام قرو
 هکنیا مه نآ و -دوشیم یزاب یپایپ هک
 داهنشیپ تسردان یاههنیزگ افرص ام هب
 ؛یقیقح یاههنیزگ هن و ددرگیم
.الوکاکوک و یسپپ هیبش ییاههنیزگ

 تسا دوجوم رما نیا رد تقیقح یمسق
 اب طبترم زین یرگید لکشم اما
 مه نآ و دراد دوجو باختنا یژولوئدیا
 یاهنیمز هکنآ نودب ،بلغا ام هکنیا

 رارق نامرایتخا رد باختنا یارب بسانم
 میوشیم نارابمب اههنیزگ عاونا اب ،دریگ
 .)دیتسه دازآ باختنا رد اعقاو امش(

 ییایناتیرب نیبدب و کاکش ،یرگ ناج
 ییابیز هب ،منکیم ششیاتس نم هک
 و رتشیب هچ ره ،زورما ام هک هداد حیضوت
 هک مینک لمع یروط میروبجم ،رتشیب

 دیلوت بجوم عوضوم نیا و میدازآ ییوگ
 دیاب ،دینادیم .دوشیم بارطضا ناوارف
 نم .دوب قیقد رایسب اههنیزگ هرابرد
.متسه باختنا یدازآ رادفرط الماک

 و زیر تشوناپ نآ مهاوخیم افرص
 طیارش دیوگیم هک منیبب ار یکچوک
 نیاربانب …و دنتسه هچ باختنا قیقد
 هب عجار یمهوت هکنآ مغرهب – هرابود
 -مرادن دهد ماحنا دناوتیم امابوا هچنآ
 هب تاباختنا زا شیپ هک منکیم راختفا

 هتبلا هچرگا ؛متساخرب امابوا زا یرادفرط
 طبترم ام ثحب هب نادنچ عوضوم نیا
 فالخ رب منکیم روصت اما تسین
 پچ لاکیدار رتشیب ناتسود زا یرایسب

 کی افرص وا« دندادیم دنپ هک میارگ
 نامه یور یناسنا یابیز هرهچ

 هب رتهب یتح وا« ،»تسا قباس مسیلایرپما
 ای »دنکیم تمدخ مسیلاتیپاک عفانم
 مینکیم هدهاشم الاح ،یرگید زیچره
 رد تاحالصا تصرف نیا اب هارمه
 یلصا نادیم رد ام ،ینامرد تامدخ
.میتسه هزرابم لاح رد گنج

 هنانیبدب هاگدید اب طابترا رد مهاوخیم
 تروص یاهشنکاو هب تبسن امش
 یاهراق زا ،یراج نارحب لابق رد هتفریذپ
 دراد یوحن هب دسریم رظنهب هک مسرپب
 -درادیمرب ماگ توافتم الماک یتهج رد
 ،یلک روطهب و یبونجیاکیرمآ
 ییارگپچ هک تساجنیا .نیتالیاکیرمآ
.دوشیم رهاظ نم یداقتنا

 ؛مونشب ار نآ ات ملیام ،بوخ رایسب ●
 رد هکنآ اب نامزمه دسریم رظنهب اریز

 لاح رد فاکش نیا ناهج طاقن رگید
 یحاون زا یرایسب رد اما تسا شیازفا
 دنراد دوجو ییاهتلود ،نیتالیاکیرمآ

 فاکش نیا شهاک یارب شالت رد هک
 هدهعرب ار توافتم یشقن و دنتسه
.دناهتفرگ

 یراک اعقاو اما دنتسه شالت رد اهنآ
 تیکاکش نیا ،دینادیم ؟دنهدیم ماحنا

 هب ارم ،دارفا یخرب .تسا نم صاخ
 ،دز مهاوخ نالا هک ییاهفرح رطاخ
 ،یفخم راکهظفاحموئن کی ناونعهب
 هنوگچیه دیهد هزاجا .دننکیم شهوکن
 هک مدقتعم نم .میشاب هتشادن یمهوت

 رد مسیلوپوپ ریخا جوم یاهتیباذج
 زا ،هیقب و زواچ وگوه ،نیتال یاکیرمآ
.تسا هتساخرب پچ هنیرید یانمت لد

 ؛مییوگب نخس حیرص دیهد هزاجا
 تالایا رد هزورما نایارگپچ زا یرایسب
 اتبسن قوقح اب ییاهنیسیمداکآ هدحتم
 ینامتراپد هفیظو هیلع هک دنتسه الاب
 رد ات دنلیام اما دنگنجیم هدش فیرعت
 هتشاد رطاخنانیمطا یعون ،ناشیاهبلق
 تسا بوخ یلیخ رطاخ نیمه هب .دنشاب
 ،تسدرود ناکما دحرس ات یروشک ات
 :دشاب هتشاد دوجو یلدمه زاربا یارب
،هلب«

 نداد خر لاح رد یزیچ اعقاو احنآ اما
 داحتا ،۳۰ ههد رد ،دینادیم »تسا

 و ابوک رتدعب و دوب یوروش ریهامج
 ساسحا الاح و نیچ یگنهرف بالقنا

 .تسا نینچ یدح ات الئوزنو هک منکیم
 مهدیمن نت یلاربیل جیار دقن هب ادبا هتبلا

 زا ییاهزیچ ای تسا روتاتکید زواچ هک
 هک منکیم روصت افرص نم .تسد نیا

.تشاد یبوخ عورش زواچ

 ناهج خیرات رد هک داد ماحنا یراک وا
 وا ،منادیم نم هک ییاج ات دوب تیمهارپ
 درک شالت اتقیقح هک دوب یسک نیتسخن
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 ار نانیشنهغاز و نانیشنهموح ات
 یمومع هزوح زا هک یمدرم ؛دنازیگنارب

 اتقیقح وا .دندوب هدش هتشاذگ رانک
 یسایس هسورپ هب ار اهنآ ات درک شالت
 یهار رگا هک مراد رواب نم .دناشکب
 هب ،میشاب هتشادن راک نیا ماحنا یارب
 هعماج زا یدیدج عون یوسهب جیردت
 هک ییاج ؛دش میهاوخ کیدزن دیاتراپآ
 حطس یلخاد گنج یمسق رد ام ،نآ رد
 ؛تسیز میهاوخ یگشیمه و رادیاپ نییاپ

 نوچمه ینالقعریغ یاهراجفنا هک ییاج
 ؛داد دنهاوخ خر نآ رد هسنارف دروم
.سیراپ هموح رد یزوسنیشام

 هچنآ هب تبسن اعقاو نم ،رگید یوس زا
 دهاوخ تسدهب تدمزارد رد زواچ

 هار وا هک منکیم رکف نم .منیبدب ،دروآ
 مسیلوپوپ هب ندروآ یور اب ار دوخ

 هدرک مگ ینیتال یاکیرمآ درادناتسا
 تورث هطساو هب وا هک ییاج ؛تسا
 اب یاهدوهیب یزاب دوشیم رداق ،یتفن
 ارم رظن رگا .دهد ماحنا لوپ و تفن
 یاهدیدپ ،یویلوب هک میوگیم ،دیهاوخب
 رتدامتعا لباق و رتباذج بتارم هب
 ات دناهدش روبجم اتقیقح اهنآ .تسا

 رواب هشیمه نم .دننک عادبا ون یزیچ
 ،لیصا ییایپوتا یاههظحل هک ماهتشاد

 تیعضو امش هک دنهدیمن خر ینامز
 ینامز هب قلعتم هکلب ؛دیراد یدعاسم
 ریگ تسبنب کی رد هک دنتسه
.دیاهداتفا

 اقب هب افرص هکنآ یارب و رطاخ نیمههب
 ات دش دیهاوخ روبجم ،دیهدب همادا

 هک منکیم رکف اما دینک عادبا ون یزیچ
 ؛دوب نیتالیاکیرمآ رسارس امش روظنم
 ینادنچ دیما ،نیتالیاکیرمآ رد نم !هن
 هارمه ،صاخ هظحل نیا رد اما .مباییمن
 هدحتم تالایا هب یرتشیب دیما ،امش اب
 روصت ،رضاح لاح رد .اپورا هب ات مراد
 یگرزب یبیشارس رد اپورا هک منکیم
 هب ییاهدیما رتشیپ نم .تسا هداتفاورف
 ،هداس نابز هب اریز ؟ارچ .متشاد اپورا
 وگلا ود زونه نونکا هک دسریم رظنهب
 رگا .میشاب هتشاد رگیدکی اب تباقر رد

 ،مکی :منک یزاسهداس رایسب ار لیلحت
 و ینوسکاسولگنآ لاربیل رازاب یوگلا
 ،کیتئوپ یاهویش هب ام هچنآ ،مود
 ییایسآ یاهشزرا اب مسیلاتیپاک
.یدادبتسا مسیلاتیپاک ینعی ؛میناوخیم

 ییارگپچ ره هک تسا یعوضوم نیا
 هزاجا هک ارچ ؛دشاب شنارگن دیاب

 راذگاو رش هب ار یزیچ نآ دیهدیم
 نیمه ات ایآ .دراد قلعت رش هب هک ،مینک
 هک مفساتم مهزاب – دوبن هنوگنیا رخاوا
 بیرغ و بیجع تسینومک کی ناونعهب
 لالدتسا کی هک -منزیم ار فرح نیا

 ؟تشاد دوجو مسیلاتیپاک یارب بوخ
 لالدتسا نیا[ ناوتب روط نیا الثم دیاش
 ۲۰ – ۱۰ یارب مسیلاتیپاک هک تفگ ]ار

 و یلیش – دوب یروتاتکید دنمزاین لاس
 ،داتفایم هار اهراک یتقو اما -یبونجهرک
 ندمآ دوجو هب نتسبآ هراومه مسیلاتیپاک
 روطنیا رگید .دشیم یسارکومد یعون
.تسین

 روهظ رود قرش رد یرگید زیچ نونکا
 حالطصا هب نیا ،لاثم یارب ؛تسا هدرک
 زاغآ روپاگنس رد ،یدادبتسا مسیلاتیپاک
 رد یدیدج زیچ منکیم روصت نم .دش
 هب مسیلاتیپاک یمسق :تسا روهظ لاح
 زا یعون اما ام مسیلاتیپاک زا رتایوپ بتارم
 هب مه تدمزارد رد یتح هک مسیلاتیپاک
تشاد دهاوخن زاین یسارکومد
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ناریا ییاهر تراشب و وج گنج یاهرجیا نیت

یدیشر یفطصم

 نویلیم اههد هام نیمه مجنپ زور زا
 اب ایند رسارس رد نامزمه ناوجون

 هژورپ کی راکردنا تسد یگتفیش
 ناریا مدرم یدازآ فده هب کرتشم
 یماظن هلمح کی لماش هژورپ .دنا هتشگ
 زا تایلمع نیرتگرزب  ،هلمح نیا  .تسا
 دادعت هشقن هب انب هک تسا دوخ عون
 اب ییاکیرما هدبز زابرس رازه هاجنپ

 رهش دوخ نردم رپوس تازیهجت یهارمه
 زا ار ناریا زا یعیسو قطانم و نارهت
 هلمج زا و یمالسا یروهمج یاهورین
…دننکیم کاپ یمتا تاحیلست

 اما … دراد تقیقح الماک هدش رکذ ربخ
 و زورما یگنج یاضف رد تسا مزال
 گرزب لیخ مهافت وس زا بانتجا یارب

 نیمه ناریا یسایس یایند نابلط گنج
 کی ،رظن دم گنج هک منک رکذ اج
 یرتویپماک یزاب کی ،یزاجم گنج

 رد رگا دینکیم یگرزب هابتشا .تسا
 الاب ییانتعا یب هناش یزاب  نیا لباقم
 رد یزاب نیا هضرع نامز .دیزادنایب
 یایفارغج و ،اهژانوسرپ ،ویرانس ،رازاب

 ردقنآ رگید تایئزج یرایسب و ههبج
 یگنج یاضف هب  و ناریا هب میقتسم

 دم یزاب یرایسب هک تسا کیدزن یراج
 هتخاس و هدش رکف دناگاپورپ کی ار رظن
 تلاخد نازیم .دننادیم كCc هتخادرپ و
 ردقچ ره ییاکیرما یتینما یاههاگتسد
 یزاب نیا یعقاو یایند رد دشاب هدوب هک
 زاسراک رایسب یدناگاپورپ دیاب ار
 گنج ناهاوخ تعامج  .دروآ باسحب
 قح راب رازه ناریا یسایس یاضف رد
.تسا هدش بآ ناشلد رد دنق هک دنراد
 ههبج“ یرتویپماک یزاب

 لوا هتفه رد )Battlefield 3( ”٣گنج

 نویلیم دص زا شیب رازاب هب هضرع
 ار یرتویپماک یاهیزاب ناقاتشم و ناوجون
 وزج یزاب نیا .درک بلج دوخ هب
 هتسد نشخ یاوتحم اب و Action یاهیزاب
 رد اهیزاب هورگ نیا رد .تسا هدش یدنب
 رگیزاب ،یگنج یزاجم یویرانس کی
 رگیزاب دنچ اب اکرتشم ای و یدرف روطب
 اهحالس عاونا زا یا هعومجم اب ،رگید
  .دنتفایم نانمشد و راوید و رد ناج هب
 یاهتیرومام یارجام ”٣ گنج ههبج“

Sergeant Blackburn ، و هدبز نابهورگ 
 رد هک تسا ییاکیرما تسرپ نهیم
 تموکح هب هتسباو یاهتسیرورت بیقعت
 قلخ اه هسامح یمتا بمب کی و ناریا

 شقن رد یزاب نیا نارگیزاب .دنکیم
 رد وا هارمه راهچ و کَّلِب  نابهورگ
 ،نارهت ،دادغب هلمج زا دناب شش
 دادعتسا و تراهم سیراپ و هینامیلس
 رظن زا .دنراذگیم شیامزآ هب ار دوخ
 ههبج“ یزاب ،یریوصت رنه و یکینکت

 رد راکهاش کی درگرب ورب یب ”٣ گنج
 و اهژانوسرپ ریواصت .تسا دوخ عون
 زا گرزب ماگ کی ینوماریپ طیحم
 تادوجوم تمس هب  یعنصت یاه یشاقن
 ریواصت نیا بیکرت .تسا هتشادرب یعقاو
 رایسب یتوص یاهتکفا و کیزوم و
 هقلح رد ار رگیزاب تعرسب ،یلاع
 هب روتینام هحفص و نوفده یشوگ
 کی ناونعب .دروایم رد دوخ تراسا
 فلت“ زا یریگولج یارب ،هناتسود زردنا

 زا  هتساوخان تعاس شش جنپ ”ندش
 نیا  شیامزآ هسوسو امتح دوخ تقو
 !دینک ردب دوخ رس زا ار زیمآرحس یزاب
 ،یزاب کی فرِص رس زا هک یناوجون
 هدرب رسب نآ دیرخ قایتشا رد اههام
 هدنام هدروخرس دسریمن رظنب ،تسا

 رتشیب ”٣ گنج ههبج“ ام یارب اما .دشاب
 یاهشنکاو .تسا فرص یزاب کی زا

 یایاوز هاوگ فلتخم حوطس رد هدرتسگ
.دنتسه یزاب نیا هجوت بلاج مهم
 لهچ یس زا رتشیب یرتویپماک یاهیزاب

 لاکشا زا اهیزاب نیا .دنرادن تمدق لاس
 اپ و دش عورش  یسدنه هداس و ییادتبا
 تمس هب کینکت عیرس دشر یاپ هب
 ههد طساوا زا .تفر رت هدیچیپ یاهیزاب
 و اهدژا یاج هب یناسنا یاهژانوسرپ دون
 ،دنتفرگ رارق ییاضف و یلایخ تادوجوم
 هب یزاب ناتساد حرش و ویرانس هوالعب
 و دیدرگ کیدزن  اهناسنا یعقاو یگدنز
 و راتشک و گنج تارییغت نیا یاپ هب اپ

 یلصا طالم یارب مک مک هک تنوشخ
 هب یگمه ،دوب هداتفا اج اهیزاب نیا
 نیمه رد .دیدرگ لقتنم دیدج یاهیزاب

 زا سابتقا اب یزاب اهدص ریخا لاس دنچ
 زا ،یناهج گنج ات یبیلص یاهگنج
 زا ،سیلگناو هسنارف نایم یاهینمشد

 گنج زا ولیبونرچ یارجام ات درس گنج
 عابشا ار رازاب مانتیو گنج ات دارگنینل

 هیلع“ رب گنج هتبلا دص .تسا هدرک
 .تخادنا ملق زا دیابن ار  ”مسیرورت
 هب عاجرا اب  یرتویپماک یاهیزاب دادعت

 هب عاجرا و ،قارع و ناتسناغفا رد گنج
 یضرف و یدروآرد نم یاههورگ عاونا
 رامش زا اقیرفا لامش و هنایمرواخ رد

  و ،تخادنا ملق زا دیابن و .تسا جراخ
 و اهتسینومک هک تسین بجعت هیام ادبا
 کدی نیرتلومعم فلتخم لاکشا رد
 ریوصت  اهیزاب نیا رد نمشد روگیف شک
.دنا هدش
 هب زاین  یرتویپماک یاهیزاب یایند رد
 .تسا بیاغ اساسا تقیقح هب یرادافو
 ینانامرهق گنج ،اهیزاب کرتشم هجو
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 و برغ رد هشیر یگلمج هک تسا
 اهنآ طسوت هک دنراد اکیرما اساسا

 و تشم اب و برض ریز ثیبخ یاههورگ
 .دنوشیم راپ و تل هحلسا عاونا اب و دگل
 تاییزج و اه هنحص ،ویرانس و ناتساد
 یاهدادیور هب رتشیب هچ ره اهیزاب نیا
 ،دنوشیم کیدزن یناسنا هعماج یعقاو
 یریوصت هشیلک یتشم هزادنا نامه  هب
 دوخ نایرتشم دروخب ار مومسم و بویعم
 هک تسا بوچراهچ نیمه رد .دنهدیم
 نامرهق نیا ،دارگنینل یدازآ یزاب رد
 لباقم رد هک تسا ییاکیرما یضرف
 ای !دنکیم افیا ار لوا شقن ناملآ شترا
 یزاب رگیزاب ناوجون ،مانتیو دروم رد
 ”شخب تاحن“ نازابرس شقن رد هطوبرم
 یلحم ”ناراکهبت“ هیلع رب ییاکیرما
 یزاب نیا یاه هنحص !دگنجیم یمانتیو

 زا نینوخ ماقتنا کی تروصب رسارس
 و تسا هدش میظنت مانتیو ناهاوخیدازآ
.سب
 تنوشخ ،یعیبط روطب و ریسم نیمه رد
 هداد لکش ار اهیزاب نیا یلصا شخب
 تسیا هلوقم اهیزاب نیا رد نمشد .تسا

 رادروخرب  یشزرا هنوگچیه زا هک
 و دراک و امیپاوه و کنات اب .تسین

 نامرهق .داتفا اهنآ ناجب ناوتیم ریشمش
 و اهکنات و اهبمب زا هدافتسا رد هطوبرم
 رارق  یتیروظحم چیه رد دوخ یاهحالس
 دوخ ریسم و لیر رد هکینامز ات .درادن
 نوریب دوخ هدش نییعت نامز زا و تسا
 یلوا قیرطب و ،تسا زاجم ،تسا هدزن
 رد ار زیچ همه هک دوریم راظتنا یو زا

 .)Elemination(دزاس دوبان دوخ لباقم
 اهاتسور و اهرهش ،اهلیبوموتا و اه هناخ
 و تسمرس نامرهق طسوت و ریسم رد
 وا  … دنوشیم هدیشک شتآ هب وج ماقتنا
 نیا !سب و دنکیم عمج زایتما طقف
 رد انشآ و یرارکت و کرتشم هصخشم
 هک تسا فلتخم یاهیناپمک تادیلوت
 ریخا یاهلاس رد یرگید زا دعب یکی
  اما .دنا هتفای یرتشیب برخم داعبا
 )Battlefield 3( ”٣ گنج ههبج“

 هتشاذگ شیپ هب مدق انثتسا کی تروصب
 کی کَّلِب  نابهورگ ام نامرهق .تسا

 اما ،تسا ییاکیرما یودنامک
 و تسا یتاررقم عبات ،تسا تسودناسنا
 گنج کی هب ار یرتویپماک رگیزاب
 تسیرورت نانمشد هیلع ” clean– کاپ“
!دزاسیم راداو ناریا رد دوخ یمتا
 – یدرک یتنس لاش هاگن نیلوا رد
  نابهورگ ندرگ رودب )هناماج( ینیطسلف
 قرف یلو ،دنزیم مشچ یوت ار رظن کَّلِب
 شیوخ هباشم یاهژانوسرپ اب یو رتهم
 ریغ دارفا ناشیا فرط زا هکتسنیا رد
 رد .دنریگیمن رارق فده دروم یماظن

 یزیر همانرب ”٣ گنج ههبج“ راتخاس
 مرگامرگ رد بوانتم روطب هک تسا هدش
 ریغ صاخشا یدادعت هلک و رس اهدربن
 نیا اب هجاوم رد .دوشیم ادیپ یماظن
 اهنآ  شناهارمه و کَّلِب  نابهورگ ،دارفا
 همادا دوخ راکب و دنریگیم هدیدن ار
 زا ،یرتویپماک یزاب یاهحالس .دنهدیم
 تمسب ناوتیمن ار اهبمب ات هلولگ
  .تفرگ هناشن یماظن ریغ یاهژانوسرپ
 ار یا هدرتسگ یاهشنکاو هلاسم نیا
 نادقتنم و نارگیزاب .تسا هتشاد لابندب

 هطقن کی ار هزات هدوزفا  ،یا هفرح
 رد روجان الماک هلصو کی ،فعض

 دوبن رارق رگم .دنا هدرک یبایزرا یزاب
 یعقاو یایند هب رتشیب هچ ره یزاب نیا

؟!دنک ادیپ تهابش

 اهشنکاو یسایس و یعامتجا یاضف رد
 توکیاب یرایسب و هدوب رت یفنم رایسب

 نیا معزب .دنا هدومن مالعا ار یزاب لماک
 نیا اب ”٣ گنج ههبج“ نادقتنم زا هتسد
 ” یناستا“ زود قیرزت رد طقف هن تارییغت
 زرطب نالا هکلب ،هدنام قفومات یزاب هب
 نیشام کی تروصب یا هدننز و تخمز
 هدش رهاظ اکیرما یگنج دناگاپورپ
 راکنا یعقاو گنج رد هکینامز  .تسا

 یاهورین طسوت هانگیب مدرم راتشک
 هقی هکینامز ،تسا نکمم ریغ ییاکیرما
 ریگ یگنج راکتبانج ناونعب اکیرما
 نیا یرتویپماک یزاب دیاب ارچ ،تسا

 رتهب ایآ ؟دریگب هدهعب ار نومیم هفیظو
 دوخ لاحب ار Sergeant Blackburn دوین

؟تشاذگ

 رد تالداجم و اهتواضق و تالاوس
 همادا یمرگب ”٣ گنج ههبج“ دروم
 یروهمج هیلع رب یگنج یاضف و دراد
 عوقو یتح دنادیم هچ یسک و  ،یمالسا
 نیا رازاب یگمه ،گنج یلامتحا

  .تخاس دهاوخ مه رتغاد ار تالداجم
 یارب و هلداجم نیا رب نتشاذگ نایاپ یارب
 یارب و هراچیب Blackburn ندرک اهر
 قشاع یاهرجیا نیت نادجو یتحار
 نیرتهب ،هدش هک مه یرتویپماک یاهیزاب
 دنیایب هطوبرم ناگدننک دیلوت هکتسنیا هار

 هب ار میژر نویسزوپا زا رفن دنچ
 رد .دننک هفاضا دوخ یزاب یاهژانوسرپ
 دادعت یناریا نویسزوپا تانایرج نیا
 نابز اب هک دنبایب دنناوتیم ار یدایز

 رس زا ،ناجیه و روش اب و یسراف نیریش
 رارقتسا یارب ،مسیرورت اب تفلاخم
 هلمح یارب و هداتفا ولج یسارکمد
 .دننکیم یرامش هظحل اکیرما یماظن
 .دنا هدرک سمل کیزن زا ار گنج اهنیا

 .دنسانشیم ار یبیل و قارع هب هلمح
 هدیافیب هانگیب مدرم راتشک راکنا دننادیم
 دنهدیم ناکت رس هنامیکح اهنیا .تسا

 ار یتافلت لاح رهب دیاب ناریا مدرم هک
 یدازآ دننکیم لالدتسا …دندرگ لمحتم
 هک دنا هتشون …دیایمن گنچ هب تفم
 رازه رازه مدرم نیمه هکتسنیا هن رگم
 یکیفارت ثداوح رد مه زورما نیمه
؟!دنوشیم فلت

 زا تعامج نیا  زورما نیمه طاطحنا
  زا یا هشوگ اهنت ناریا تسایس یایند
 زا هک تسا ییاهالویه یعقاو یامیس
 دنهاوخ رادیدپ گنج نوخ و شتآ نایم
 یتصرف Battlefield 3 یزاب هثحابم .دش
 یبلط گنج و گنج یاشفا یارب
.تسا ناریارد
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لک کی هباثم هب شبنج کرد : مسیسکرام موادم عبانم

۲۰۱۰ هیوناژ –]۲[ ویویر یلتنام – ]۱[زنیول دراچیر

یدازآ ایوپ :مجرتم

 مسیلانویسانرتنا ،دنک یم زیامتم اهتسیلایسوس رگید زا ار اهتسینومک هک هچنآ دندرک نایب تسینومک تسفینام رد سلگنا و سکرام
 ریگارف تازرابم هب هراومه نآ هنماد هک تسا یلایس موهفم ”لک کی هباثم هب شبنج کرد”.تسا لک کی هباثم هب شبنج کرد و
 شبنج زارگراک هقبط عافدرب یا هدنیازف روطب هک یشبنج ،دیور یم ارف هنالداعو رادیاپ یایند کی یارب و یراد هیامرسربارب رد رتشیب
.تسا زکرمتم تیرشب یمامت
 هک هسنارف یلیخت مسیلایسوس و ناتسلگنا یسایس داصتقا،ناملآ هفسلف :دومن یفرعم ار مسیسکرام یرکف عبنم هس ۱۹۱۳رد نینل

 و انغ ، مسیسکرام.تفاین نایاپ احنآ رد دنیآرف اما .دندمآ دوجوب دوخ عماوج یعامتجا طیارش رد دوخ هبون هب اهنآ زا مادکره
 شیاه قفا ندش دودحم قیرط زا زین یفنم یاههار زا نیا( .دیامن یم لابند ار هرود ره رد شخبیدازآ دیاقع نیرت هتفرشیپ زا یریگدای
 ار مسیسکرام یانغرصاعم عبنم راهچ مهاوخ یم اجنیا رد نم ).تسا هتفای یلجت تسکش عقاوم رد دنور اب یهارمه و ندمآ رانک و
 هب اهنآ نتخانش تیمسر هب . ]۶[یبلط حلص و ]۵[یموق /یلم تازرابم، ]۴[نانز یبلط یربارب ،]۳[ یسانش موب :میامن صخشم
 زا توافتم هتبلا مسیسکرام اب اهنآ لماعت .تسا تیمها یراد یسایس تازرابم رد ینانامیپمه ناونع هب طقف هن و یرکف عبانم ناونع
 هدوب رثاتم مسیسکرام زا نآ زا یتمسق ًالبق هک ینوریب زا اما دنوش یم دراو مسیسکرام هب نوریب زا اهنآ.تسا مسیسکرامزا شیپ عبانم
.مییامن یم وزرآ ار اهنآ یرادیاپ و هتفگ دماشوخ اهنآ ودره هب .تسا

یسانش موب

 درکیور کی دوخ داینب زا مسیسکرام
 ناهج رد ار ام یرشب تیعقوم هب یناهج
 قیرط زا تعیبط ندرک تراغ.دیزگرب

 نوگرگد فاکش،هیلوا ندرک یتعنص
 اهرهش یگدولآ،هموح و رهش نیب هدنوش
 حیبقت، هدش هتخانش لبق زا نیمز لک و

 مهرد یراد هیامرس هب داقتنارد و هدش
 هب یکیتکلاید شرگن کی .دندش هتخیمآ
 یحیولت تروص هب هعماج و یگدنز
 تیرشب یریذپان هیزجت موهفم هدنرادربرد
.دوب تعیبط و
 فلاخم یتسیلایسوس یاه شبنج هچرگا
 هک ییاه شبنج هژیوب، دندوب یسانش موب

 دندوب هدرک اهر ار یتسیلایسوس فده
 یروف دیدش زاین ناونع هب ار لغاشمو
 یروشکره هب و هدید رگراک هقبط نادرم
 اب ،درک یم ریخات لغاشم داجیا رد هک
 یاه شبنج.دندرک یم دروخرب ینمشد
 طسوتم تاقبط رد هک یطیحم تسیز

 لمجت کی ناونع هب ،تشاد هاگیاپ الابو
 تسیز طیحم و دش کرد ییاوژروب

 یارب ”ام“ نآ یمومع دربراک اب ییارگ
 فرحنم یارب یهار بلغا ،تیرشب لک
 هدیمهف یتاقبط هزرابم زا ناهذا ندرک
 هباثم هب تاناویح هب نداد تیمها.دش
 ناسنا رایسب یاه جنر ربارب رد یتحاقو
 ]۷[تشرب دلوترب رعش رد.دوب هدش اهر
 یا هرود بجع“ میتفگ یم ”ناگدنیآ هب“
 زا ندرک تبحص هک یماگنه / تسا
 هکارچ /تسا یراک هبت ًابیرقت ناتخرد
 ”.تسا یتلادعیب هرابرد توکس یعون
 ار نآ سوکعم میراد لیامت ام هتبلا نونکا
 رد توکس :)تشرب هب هنعط اب( مییوگب
 اب یتسدمه/تسا یراک هبت ناتخرد هراب
.تسا یتلادعیب
 هراب رد یناشیرپ نیا مغر یلع لاحنیا اب
 رد درفنم یاهتسیسکرام، یسانش موب
 دندومن تکراشم یطیحم تسیز یاهدربن
 .دنداد هعسوت ار یطیحم تسیز یروئتو

 رد تعیبط ظفح هب هیلوا ینوناق دهعت
 نانامیپمه و یوروش ریهامج داحتا
 راو هناوید ترورض طسوت ، شا ییاپورا
 یارگ تفرشیپ موهفم تحت دیلوت هعسوت
 هیامرس یژولونکت هن هک نویسازینردم
 دقن ار نآ یاهدربراک طقف هکلب یراد
 مسیسکرام لزنت اب .تفر لیلحت،درک یم
 مولع رد یوروش تفرشیپ، هجرد نیا هب
 متسیسوکا و یلماکت یسانش موب، نیمز
 ندز راج .داهن لوفا هب ور شهوژپ و
 هب ینف -یملع بالقنا زا ]۸[ فنژرب
 داحتا یداصتقا دوکر یارب یلح هار هباثم

 هدش هتفریذپ هیرظن و یوروش ریهامج
 هژیوب مه دیلوت هعسوت هناگادج ریسم
 کاخ .دوب راب تبیصم یزرواشک یارب

 اهنآ رب یگدولآ ینالوط یاهتدم هک ییاه
 هب لیدبت دوز یلیخ،دوب هدش لیمحت
 رب دش یتلود یاه تکرش یارب یتصرف
 عفر هجدوب ندناجنگ هب عورش هکنیا یا
 همانرب یاه هجدوب رد ، تاراسخ نیا
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.دنیامن دوخ هلاس جنپ
 تسیز یدوبان هک ییاج موس ناهج رد
 شروی زا یشخب اراکشآ یطیحم
 تسیز طیحم زا عافد،تسا یرامعتسا
 هک تسا یهیدب و تشاد یرتشیب تیروف
 یدازآ یارب دربن زا یشخب ناونع هب
 اب ضراعت هب طابنتسا نیا اما.دش کرد

.دش رجنم ”هعسوت“ ترورض
 هراومه یدارفنا یاهتسیسکرام
 اه شک تفآ تیمومسم هیلع یاهدربنرد
 و عرازم نارگراک تیمومسم هژیوب
 هدرک تکراشم یلغش تارطاخم
 ۱۹۶۲ لاس رد ]۹[نوسراک لشار.دنا
 ههد زاغآ اب و تشون ار ]۱۰[شوماخ راهب

 نتسویپ مه هب یوس هب هزرابم پچ،۱۹۶۰
 ینیب ناهج رد یسانش موب هرابود
 کی نایوجشناد .دومن زاغآ ار شتسایسو
 سنارفنک و کیتارکومد نمحنا
 طیحم هراب رد یتاوزجدیدج یهاگشناد
 راک روتسد زا یشخب یناونع هب ار تسیز
 درکیور کی .دندومن رشتنم یدازآ
 ناونع هب ار ام رشب عون هب یکیتکلاید
 و ناهج یاه هنوگ نایم رد یا هنوگ
 یفارحنا هار لاس رازه شش لوصحم

 نامز رد هکدنیب یم یتاقبط هعماج
 هب دیدج یعامتجا مرف کی ینیزگیاج
 ار تعیبط هیقب اب شتابسانم ، یلبق یاج
 رد ۱۹۹۰و۱۹۸۰ ههدرد .دهد یم رییغت

 هعسوت یارب یهار هچاپتسد شریذپ ابوک
 یزرواشک هدنرادرب رد هک دش هدهاشم
 یایحا، هموح و اهرهش رد یتخانش موب

 تعیبط و بآ عبانم ظفح،لگنج
 و یتسیز عونت هب نداد تیمهاو هدننکش
 رد یسانش موب مهس.دوب میلقا رییغت
 یارب ییامنهار هباثم هب نردم مسیسکرام
 ندرک ینابرقرب یدقن ناونع هب و لمع
 یاه ترورض یارب هدنیآ هنابلط تصرف
 اهتسیسکرام هک اجرهرد هلمج زا ینآ
 .دشاب یم،دننک یم یربهر ار اه تلود
 ربارب رد تمواقمرب تسا زکرمتم نیا
 هک ییاج رد یتح یراد هیامرس بیرخت
 رد.دنهد یمن ماحنا ار نآ اهتلود نیا

 موب ،هدرتسگ سایقم رد یروئت هزوح
 هب عاونا بقارم یتسیسکرام یسانش
.تسا لک کی ناونع
]۱۱[نانز یبلط یربارب
 مسیسکرامرب راذگ ریثات لماع نیمود
 تسینیمف یاه هتشون.تسا مسینیمف
 اب هدزون و هدجیه نورقرد هیلوا یاه
 هک دش عورش ]۱۲[ تفارکنوتسلاو یرم
 هیجوت هنوگ رهو دناوخارف نانز یربارب هب
 تسدریز یارب یکیژولویب ای یبهذم
 اه هتشون نیا.دندومن در ار نانز ندادرارق
 تاضورفم هب ار نانز بوکرس یهاگ
.دندومن بوسنم یرالاس ردپ نارود
 کیسالک باتک هب هک دوب یا هیرظن نیا

 تیکلام،هداوناخ ءاشنم ” یتسیسکرام
 دش لقتنم سلگنا ” تلود و یصوصخ
 تیسنج یناهج -یخیرات تسکش”هب هک
.تشاد هراشا ”نز
 هعماج کی هکنیا هب دومن هراشا سلگنا
 یرورض یگدنز دیلوتزاب و دیلوت“ ناینبرب
 ،لمع رد اما تسا هدش هتخاس“
 سپس و هدش ینادردق ًالومعم لثمدیلوت
 شبنج.تسا هتفرگ رارق ضامغا دروم
 تسینیمف نانز ،یتسیسکرام یاه
 رونیلا ریظن یا هتسجرب
 و ]۱۴[یاتنولوک اردناسکلا،]۱۳[سکرام
 بلغا اما.درک قلخ ار ]۱۵[زنوج ویدولک
 هب شبنج رد ار )اه نآ قیالع ای( اهنآ

 هیداحتا.داد رارق هیشاح رد لک کی هباثم
 یورین ، نادرم طلست تحت بازحا و اه
 یارب یدیدهت ناونع هب ار نانز راک
 دزم ناهاوخو دندید نادرم لاغتشا

 ناکما هک دندش یدرم یارب یگداوناخ
 هتشاد ار ”دوخ“ یاه هچب و نز هرادا
 یارب ییاوژروب مسینیمفروهظ زا .دشاب
 زا یفارحنا ناونع هب مسینیمف در هیجوت
 رد نکیل .دش هدافتسا یتاقبط هزرابم
 کم هک ینامز تسرد ۱۹۴۰ههد
 یارب لکشم داجیا لاح رد ]۱۶[مسیتراک
 هتسه کی ،دوب خرس یاه نامزاس همه
 بزح رد تسینیمف نانز هیلوا یوق
 زا یرایسب .دومن روهظ اکیرمآ تسینومک

 تالایا رد مسینیمف مود جوم ناماگشیپ
 و یتسینومک یاه شبنج رد هشیر هدحتم
.دنا هتشاد اه هیداحتا و یتسیلایسوس
 هزرابم هب ًاعیرس پچ حانج یاهتسینیمف
 هناگ هس متس اب زیمآ تیقفوم
 یداژنو یتیسنج،یتاقبط
 ینبم یاهرواب ربارب رد هزرابم.دنتخادرپ
 و یتیسنج،یتاقبط بتارم هلسلس رب
 هب هناگ هس یاه متس هچرگ اما.یداژن

 ییاه ”مسیا“ ناونع هب یسانش نابز ظاحل
 هب اهراعش رد و دنتسه طبترم مه اب

 یم حرطم متس رهاظم ناونع
 زا کیره اب طابترا رد ام فده،دنوش
 فذح اب یتسرپ داژن.تسا توافتم اهنآ

 زا داژن زا یگتخاس یکیژولویب تاقبط
 ندرب نایم زا اب هن تفر دهاوخ نیب
 بیترت نیمه هب .تسوپ گنر تافالتخا
 توافت ندرب نیب زا اب زین یتیسنج ضیعبت

 یتیسنج متس ظفح و یتیسنج یاه
 هن ییارگ هقبط ماحنارسو .داتفا دهاوخنرب
 رت ”زیمآ ارادم“ یشرگن جیورت قیرط زا
 یم وغل یتاقبط هعماج نتخادنارب اب هکلب

.دوش
 تخانش قیرط زا طقف هن مسینیمف
 یاه شقن قیرط زا هکلب نانز رامثتسا
 راک یورین رد بلغا نانز هک یا هتسجرب
 مسیسکرام ،دندومن افیا حلص تازرابم و
 شبنج هب نینچمه مسینیمف.درک ینغ ار
 و( مهم کیروئت تاعوضوم یخرب ام
 کرد هک داد هئارا )یتایح یاه شسرپ
 ،تیسنج و لثمدیلوت ،راک یورین زا ام
 یژولوئدیا ،یعامتجا یاهدنیآرف
.دیشخب انغ ار نامزاسو
 یسامح ریوصت فالخرب -نانز راک )۱(
 تفس تالضع اب درم کی هک”رگراک“
 دالوفرب ندیبوک لاح رد ار مکحمو
 رتشیب نانز ًالامتحا ،دهد یم ناشن

 یورین .دنهد یم ماحنا ار ایند یاهراک
 و دیلوت نیب یا هعماج ره رد نانز راک
 هکنیاو تسا هدش میهست لثمدیلوت

 هدش ماحنا میهست نیا هنوگچ
 زا یمهم هدننک نییعت لماع،تسا
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 رد اما .تساهنآ یعامتجا تیعضو
 اه لیلحت و هیزجت رتشیب ام یروئتراتخاس
 دیلوت هک یلاح رد هدش زکرمتم دیلوت رب
 عقاو ضامغا دروم یدایز دح ات لثم
 زارتعیسو یا هلوقم لثم دیلوت .تسا هدش
 ییاه تیلاعف همه لماش و هدوب یرادراب
 دیلوت ار ناگدننک دیلوت تیعمج هک تسا

.دنک یم
 نارگراک عیانص زا یرایسب رد نانز )۲(
 نوچ یتامدخ لغاشم رد اهنآ،دنا یدزم
 ناونع هب و ناروتسر ، یگناخ یاهراک
 اهنآ.دنوش یم هتفرگراک هب لتهرگراک
 هناخ و هعرزم رد قوقح نودب یاهراک
 دننام هچنآ رتشیب ،دنهد یم ماحنا ار
 هب ام هک اذغ هنادنمرنه یروآرف ای یزپشآ
 عقاو رد ،مینز یم فرصم بسچرب اهنآ

 هدمع شخب و تسا دیلوت ییاهن هلحرم
 میمان یم یفرصم یاهالاک ام هچنآ زا یا
 دیلوت نیا یارب ییاه هدراو و اهرازبا

.دنوش یم بوسحم
 کی یا هعماجره یصوصخ یگدنز )۳(
 هک یا یرباربان.تسا یعامتجا لوصحم
 یم لیمحت نانز رب یتاقبط هعماج کی

 هدهاشم مه هناخ لخاد رد یتح،دنک
 راعش پچ مسینیمف هکنانچ،دوش یم
 حرطمار ”تسا یسایس ،یصخش“
 نیب رد و هناخرد یسنج ضیعبت.دومن
 هب رجنم پچ یسایس یاه شبنج
 ندرک عیاض، هزرابم یدج فیعضت
 یمومع هزوحرد متس دیلوتزاب و دادعتسا

 لباقم رد دربن نیاربانب .تسا هدیدرگ
 رد یساسا یئزج،یتیسنج ضیعبت

 نامتخاس رد و شبنج کی راتخاس
 هعماج کی هک ینامز.تسا مسیلایسوس
 یم ادیپ لزلزت مسینیمف هب شدهعت رد
 یوس هب تشگرب زا یا هناشن بلغا، دنک
 رد هزرابم ابوک رد.تسا یراد هیامرس
 هداوناخ نوناق رد یتیسنج ضیعبت لباقم
 تادهعت و قوقح هک تسا هدش نیمضت
 اما.دنک یم زیوجت ار هداوناخ رد ربارب
 دنامیم یقاب گنهرف رد یتیسنج ضیعبت
 شلاچ یاه هولج ًامئاد دیاب اهتسینیمف و

 یاه شرگن و اه هویش رد یتیسنج یاه
 شلاچ هب و هدومن ییاسانش ار لوادتم
 یاه یگدنز مه نویبالقنا .دنشکب

 دنروبجم ناوج نویبالقنا.دنراد یصخش
 میمصت ناش یگدنز نارود یارب
 اب ار یصخش فادها هنوکچ،دنریگب
 بیکرت یعامتجا رییغت هب ناشدهعت

 متس یناجیهراشف ربارب رد هنوگچ،دنیامن
 مادقا ناشنادنزرفو ناشدوخرب

 اب ار ناش یگدنز عطقرطخ هنوگچ،دیامن
 هک هزادناره.دنزیمآرد ینیدلاو تیلوئسم
 نامدهعت ینطاب و یصخش داعبازا ام

 یاههاگدید یاوغا اب ،مینک یشوپ مشچ
 ریذپ بیسآ ایند یبهذم و زیمآرحس
.دوب میهاوخ
 داقتنا هب هنادرم طلست یتسینیمف دقن-۴
 نامزاس رد یبتارم هلسلس یاهراتخاس زا

 بلغا نیا.تفای هعسوت عماوج و اه
 حرطم یتسیشرانآ کرد یعون اب هارمه
 شور یتسینیمف یاه نامزاس.دیدرگ یم
 هب نانیمطا داجیا یارب ار یدنمفده یاه
 هکلب سناش اهنت هن سکره هکنیا
 نیارد تکراشم هب یعقاو یمرگلد
 ،دنا هدرک یفرعم،دشاب هتشاد هثحابم
 تاعوضوم حرطزا لبق ساسا نیارب

.دش یم هتسب دیاب یلبق ثحب ، دیدج
 نانز دازآ هیداحتا رد اتربور دعاوق(

 تنس طابترا نیمه رد .)]۱۷[وگاکیش
 هب یتسیسکرام دوخ زا داقتنا و دقن
 ار اه شیامه هک تفای لماکت یا هزادنا
 هثحابم کی ریثات یگنوگچ رظن هطقن زا
 مدرم یاهیدنمناوت شرورپ هب کمک رد
.دیامن یبایزرا

 لثم دیلوت رد هدافتسا ءوس و یرباربان -۵
 ببس، یسنج طباور رد نآ زا رت عیسو و
 یاه هزوح نیا هب یگدیسر دیدرگ
 یتسینیمف رکفت زا یشخب هب یگدنز
 و نادرم طباور رد هچرگا.دوش لیدبت
 طباور بلغا ،سکس رد ریگرد نانز
 قشمرس نانز.تسا رتتسم تردق رباربان
 زین احنآ زا و تیسنج نوماریپ هزرابم
 یزیتس ارگ سنجمه ربارب رد هزرابم

.دنتفرگ
 یدرفنم شبنج نانز شبنج-۶
 اب ًالومعم هدحتم تالایا رد.تسین
 هک دیفس طسوتم هقبط مسینیمف
 و نانز یلم نامزاس ریظن ییاهنامزاسرب
 ،تسا طلسم ]MS.[18دننام یتاعوبطم
 نیرت کیدزن رب و تسا هدوب هارمه
 یم دیکات یباختنا هزوح یاهدمایپ

 یا هنوگ هب نادرم یاه هناسر.دنک
 رد و هدومن تیاده ار مسینیمف فیرعت

 اما.دنتسه نآ ناربهر سیدقت لاح
 مارتحا لباق ًابیرقتو مسینیمف نیرتدوهشم
 اب هک تسا یمسینیمف ،مسینیمف نیرت
 مسینیمف لماش مسینیمف زا یفلتخم عاونا
 سنجمه ییارگادج، لاکیدار
۱[هنازاب  مسینیمف،]۹

 مسینیمف و ]۲۰[مسینیمفوکا،یتسیلایسوس
 هقبطدیفس مسینیمف هک یناتسوپ نیگنر
 یم در ار بصعتم طسوتم
 دننام ییاه هورگ.دراد یتسیزمه،دننک
 نانز دازآ هیداحتا،اهزمرق باروج
 و ]۲۱[یهابماک هناخدور نمحنا،وگاکیش
 ]۲۲[رنروجوس ریظن یناهاوخ یروهمج
 فص یعون متس متسیس لک لباقم رد
 اب اهتسیسکرام .دنا هدرک داجیا یدنب
 هک یتاقبط لیلحتو هیزجت رب یراشفاپ
 کی دننام ”نانز“ اب ناوت یمن داد ناشن
 راتفر کرتشم قئالع اب نگمه هدوت

 داژن هیلع رب هزرابم رد نینچمه و ،دومن
 طابترا ردو نانز شبنج نایم رد یتسرپ
 افیا یربهر یشقن یعون ، مسینیمف اب

 یاه تسینیمف یارب نونکا.دنا هدرک
 لصف هک تسا لومعم رتشیب پچ
 نودب ار تیسنجو هقبط،داژن کرتشم
 ساسارب اهنآ نومن یدنب هدر یارب شالت
 یعمج .دنهد رارق رظن دم ناش تیمها
 نمحنا بلاق رد هایس یاهتسینیمف زا
 هایس یتسینیمف هینایب ، یهابمک هناخدور

 یلک”.دومن هدامآ ۱۹۷۷ لاس رد ار دوخ
 لاح رد ام یسایس لوصا زا نایب نیرت

 هب دهعتم هنالاعف هک تسا نیا رضاح
 یسنج،یتیسنج،یداژن متس ربارب رد دربن



۱۳۹۰ دنفسا ۲۱ هرامش  یگنهرف و یسایس هلجم-لک کی هباثم هب شبنج کرد : مسیسکرام موادم عبانم-هتفه هلجم همانهاگ 

http://www.hafteh.de/hafteh7@yahoo.de  "٥ هحفص  

 ار دوخ صاخ هفیظوو میتسه یتاقبط و
 رب لمع و هچراپکی لیلحت و هیزجت هعسوت
 رثکا هک میناد یم تیعقاو نیا یانبم
 اما”.دنا هدینت مه رد متس یاه متسیس
 ،هچراپکی درکیور نیا تاقوا یهاگ
 مهبم ار متس عاونا نایم یعقاو تافالتخا

 یگتخاس هقبط کی داژن :دنک یم
 ًالماک یکیژولویب هیجوت کی اب یعامتجا
 هقبط ندرب نیب زا ام فده.تسا هابتشا
 یکیژولویب -یداژن یگتخاس یعامتجا
 ناشکتمحز هدننک ادج لماع ناونع هب
 یاه شقن زا یزیامت ،تیسنج.تسا
 قتشم یژولویب زا هک تسا یعامتجا

 تابسانم یفاص زا اما تسا هدش
 هداوناخ اب یا هعماج ره رد هک یعامتجا
 ام فده.تسا هتشذگ ، دوش یم زاغآ
 تسا یتیسنج متس ندرک دوبان اجنیارد

 تاطابترا دنناوتب نانز و نادرم هک نانچ
 تاقبط هکنیا ماحنارس.دنشاب هتشاد ربارب
 هک دنتسه هعماج زا یفلتخم یاه شخب
 دیلوت(یداصتقا یشک هرهب قیرط زا
 ناگدننک دیلوت طسوت یفاضا شزرا

 فده اجنیارد .دریگ یم لکش )میقتسم
.تسا تاقبط یدوبان ام
 یاه هبنج هکنیا اب یگناخ راک -۷
 ییالاک دیلوت ،دراد ار دوخ یداصتقا
 هن هدننک دیلوت یگناخ راک رد.تسین
 هناگیب دوخ راک یورین لوصحم اب اهنت
 و دوخ راک هجیتن هب هکلب تسین
 یمراک دنیآرف زا شیاه یدنماضر
 تسا یگدنز زا یورملق یگناخراک.دلاب

 هنارظن گنت ندرک یصصخت لومشم هک
 ربارب رد تمواقم .تسا هدشن یرابجا

 راکشآ یگدنز زیچ همه ندرک ییالاک
 ربارب رد تمواقم تازاوم هب هک دنک یم
 نانز ،یزرواشکرد یراد هیامرس هنخر
 ینابرق هیلع یاهدربن بلغا اج همهرد
 ار هلدابم یارب دیلوت ربارب رد دیلوت ندش
 ندرک ینابرق هنوگ نیا .دنا هدرک یربهر
 موب تاراسخ ربارب رد ار یزرواشک، اه
 رتریذپ بیسآ )یطیحم تسیز(یتخانش
 نینچ داجیا زین هزادنا نیمه هب. دیامن یم

 عطق دننام یعقاو یاه تیلاعف ، یناینب
 تالکشم بآ بیرخت و ناتخرد
 هداوناخ .دنک یم داجیا یرتگرزب

 ییالاک رباربرد تمواقم زکرم نینچمه
 تیامح،یلسانت یاهدرکراک ندرک
 طباور هراومه هک تسا سکسو یفطاع
 زا.دنک یم رولبتمار یراد هیامرس رازاب
 دوخ تیاهن ییالاک دیلوت هک احنآ
 هراومه نانز،تسا تعیبط زا یگناگیب
 رد نیا.دنا هدش هدید تعیبط هب رتکیدزن
 تسین اهنآ X موزومورک ندوب رباربود
 ددرگ یمرب اهنآ یعامتجا طیارش هب هکلب
 رد نانز هژیو تیساسح هب طیارش نیاو

 ابرادیاپ و یناسنا هطبار کی یوجتسج
.تسا هدش رجنم تعیبط هیقب
]۲۳[ یموق / یلم تازرابم
 عونتم یاه یگتسباو قیرطزا ناشکتمحز
 یاه تیوهو داژن،بهذم،هقبط ریظن
لصتم تیرشب لک هب یموق

 یگتسباو ًامومع اهتسیسکرام.دنوش یم
 تیلم و بهذم لیبق زا یتاقبط ریغ یاه
 هک متس یاه هدروآرف ناونع هب ار
 هزادنا هب،دنک یم مسقنم ار ناشکتمحز
 ور نیازا.دنا هدادن رارق هجوت دروم یفاک
 هنوگ نیا هک ار یشقن تیمها بلغا ام
 تیرشب یدازآ یارب یاهدربن رد تاقلعت
 یم یزاب متس تحت یاه قلخ یرادیب و
 نیا دوخ.میریگ یم مک تسد ،دننک
 مه زا ار ناشکتمحز هچنانچ تاقلعت

 اما .دنشاب یعاجترا دنناوت یم ،دننک ادج
 هباثم هب اه یگتسباو نیمه لاح نیعرد
 یاههورگرد ، متس ربارب رد یعمجت زکرم

 ور نیا زا.دنا هدرک افیا شقن متس تحت
 هناگود یهاگدید اب میا هدوب روبجم ام
 اب ام.مییامن دروخرب ییارگ یلم هب تبسن
 هب هک یماگنه یمجاهت مسیلانویسان
 یم تمدخ یروتارپما هیجوت

 مسیلانویسانزا نامزمه و میفلاخم،دنک
 هب تیامح متس تحت یاه تلم یعافد
 دربن یبونج یاقیرفآرد .میروآ یم لمع
 یدازآ یارب یدربن دیاتراپآ ربارب رد
 یگتسویپ مه هب زورما اما.دوب ناهایس

 ناونع هب یرباربان موادت رباربرد هایس
 اقیرفآ یلم هرگنک فده ربارب رد یحالس
 لاح رد یداژن ریغ هعماج کی یارب
 نایم یگتسبمه مهزونه .تسا هدافتسا

 دننام فلتخم یاه تسوپ گنر اب مدرم
 ییاقیرفآ ]۲۴[اراپ ساید هدنکارپ نایدوهی
 داژن یژولوئدیا اب ندش وربور یارب یهار
 هک یشزغل نیرتگرزب .تسا طلسم تسرپ

 هنیمز نیا رد یتسیسکرام یاه شبنج
 ییاهن لاوز نتفرگ هابتشا،دن ا هدرک
 یرورض تیمها اب یداژن و یموق تیوه
 ورف مشچ و ناشکتمحز یگدنز رد نآ
 یژولوئدیا یاه یگدیچیپ رب نتسب
 ینارگن نیا مغر یلع.تسا یتسرپداژن

 دناوت یم ناهایس یداژن یرادیب هک
 ،دنتسه داحتا دنمزاین هک ار یمدرم
 هکنیا هب میراد زاین ام، دنک مسقنم
 ،ناهایس یهاگآ نوگانوگ یاه شبنجزا
 ترورض و یتسرپداژن یراگدنام تیعقاو
 فلتخم یاه لکش ربارب رد لاعف هرابم
 هیامرس نتخادنارب زا دعب و لبق، ار نآ
 دوخ یدوخب یتسرپ داژن .میزومایب یراد
 زا هدیسر یرباربان.تفر دهاوخن نیب را

 و یعامتجا یتیعقاو ناونع هب هتشذگ
 یم مهارف یا هنازور هبرجت هک یداصتقا
 داژن یاهدرکلمع و اهرواب هک دروآ
 .دنامیم یقاب،دنک یم تیوقت ار هناتسرپ
 حوطسرد نامزمه دیاب لسلست رود نیا
 یگتسبمه هب نداد هزاجا اب یرایسب
 هکنیا یارب دوش هتسکش یموق و یداژن
.تیرشب لک یارب دوش یلپ

 سولراک هسوژ ییورپ تسینومک
 هلئسم“ ]۲۵[اریچال ییوگتایرام
 یارب یدیلک ناونع هب ار ]۲۶[”دنه
 نیتال یاکیرمآ رد یبالقنا یاه شبنج
 زورما یاه بالقنا اب هک دومن حرطم
.تفر شیپ هب روداوکا و الئوزنو،یویلوب
 نیشیپ یطخ عون مسیسکرام ام ور نیا زا
 عماوج هک دنک یم روصت هنالضاف هک ار
 دیلوت یراد هیامرس شیپ یاه متسیس اب
 ینیزگیاج هکنیا و دنتسه هدنام بقع زین
 یقرتم یراد هیامرس تابسانم اب نآ
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 نینچمه ام .مینک یم در ار ،تسا
 هک ار هتشذگ زا یتاساسحا یاهریسفت
 یم ناینیشیپ“ دننام یتارابع اب بلغا

 نودب ،دنوش یم عورش ”.…دنیوگ
 ،امدق زا کیمادک هکنیا یوحتسج
 هدش ظوفحم ارچ اهنآ یاه هتفگ هکنیاو
 ناینیشیپ ریاس یاه هتفگ ارچ هکنیا و دنا
 یعامتجا هاگیاج ،تسین اهنآ دح رد
 مادک شنیب اهنآ هب ،تسا هدوب هچ اهنآ

 عنام یزیچ هچو تسا و هدوب براجت
 مادک هکنیا ،دش اهنآ تریصب
 یم یراد هیامرس شیپ یاهدرواتسد
 زا نتفررتارف و روبع رد ام هب دناوت

 زا کیمادکو ، دنک کمک مسیلاتیپاک
 هگن هتشذگ رد ار ام دناوت یم اهنآ
.مینک یم در،دراد
 تسین نآ ینعم هب تلم گنهرف زا عافد
 یم ماحنا گنهرف نآ هک یمادقاره زا هک
 ”ام لام“ هکنیا رطاخب دهد
 هیامرس شیپ عماوج.مینک تیامح، تسا
 هتشاد ار دوخ یاه متس زین یراد
 یاه لکش رد یا یفرتم زیچ چیه.دنا

 یسنج ضیعبت هنایشحو بلغا و یتنس
 یزیچ زورما ام یاه گنهرف .تسین
 ربارب رد تظافح یارب ار ام هک دنتسین
 یارب ییانبم هکلب دنیامن زیرف رامعتسا

.دنتسه رت یناسنا و ون یا هعماج نتخاس
 کی زین متس تحت یاه گنهرف یسرری
 اب هک تسا یرظن مهم هلئسم
 ربارب رد یعامتجا تیوه اب یگتخیمآرد
 نیا اب هدوب یژولوئدیا زا یبسن لالقتسا

 .تسا هجاوم اهرواب رییغت هنوگچ هلئسم
 نیتال یاکیرمآ رد دیدج یاه شالت
 و تسیب نرق مسیلایسوس“ نتخاس یارب
 شبنج زا هزادنا نامه هب ]۲۷[”مکی
 یم ماهلا شخب ییاهر تایهلا و یموب

 هب هن ،اهنآ یاه یروآون نیرتگرزب.دریگ
 کی ن اونع هب هکلب دیدج یزیچ ناونع
 زا یعمج تموکح نوماریپ ،تیولوا
 هدوب ارگ ناسنا یاه شزرا و الاب هب نییاپ
.تسا
 مک یاه لالدتسا هک تسا مهم اجنیا رد

 تایرظن یخرب هکنیا دننام یشزرا
 ور نیا زا و هدوب یمیدق ای یجراخ
 رتشیب.دنوشن حرطم ،دنتسین ام بسانم
 یجراخ صاخ یاج ره رد اه هدیا
 رد ًابیرقت بوخ یاه هدیا رتشیب و،دنا

 یجراخ ، دنا هدشن هتفریذپ هک ییاجره
 ییاجره زا یبالقنا رکفت زا لابقتسا .دنا

 براجت زا نتفرگ سردو دزیخ یمرب هک
 ادج ًالماک هناهاوخ یدازآ یاه شبنج

.تساه هنومن زا نیدامن ندرک یپک زا
یبلط حلص

 قوقح شبنج رد و حلص شبنج رد ام
 مینک یمراک ینابلط حلص اب بلغا یندم
 ،انغروشک گنهرف ،تیحیسم زا هک
 ارگ ناسنا عبانم ریاس ای و یتسودرشب

 هژاو اهنآ .دنریگب ماهلا تسا نکمم
 حلص ناونع هب بلغا هچرگ ار مسیفیساپ

 حلص زا ،تسا هدش نایب یبلط
 .لاعفنا هن دننک یم جاتنتسا ]۲۸[ییوج

 هژاو دوخ.دنتسین لعفنم هجو چیه هب اهنآ
 اب بلغا و تسا هدننک هارمگ یبلط حلص
 هب نم.دوش یم احباج تنوشخ مدع
 هدافتسا ،دیدج مسا کی نتشادن لیلد
.مهد یم همادا ار یبلط حلص هژاو زا
 یم نابلط حلصزا ام هک یزیچ نیلوا
 تنوشخ مدع هک تسا نیا میزومآ
 هکلب هدوبن لاعفنا ینعم هب متسرباربرد
 .تسا نآ اب ییور رد ور زا یصاخ هار
 اب هارمه اهتسیسکرام کرتشم یاهدربن

 تلاح زا ، حلص زا عافدرد نابلط حلص
 و لباقتم هقالع و مارتحا هب لمع داحتا

 هتفای هعسوت قیمع یاهوگتفگ
 هک دنهد یم ناشن نایوج حلص.تسا

 اهنآ.تسین دهعت سایقم مشخ تدش
 ام هب ار ]۲۹[تداهش لصا نینچمه
 زا لصا نیا ساسا رب : دنهد یم ناشن
 اهنت هک مینک یم رکف بلغا ام هک احنآ
 ار اه هدوت هک تسا دنمشزرا یمادقا
 هک تسا نآرب تداهش هیرظن ،دنک جیسب
 رجنم دناوت یم مدرم زا یمک دادعت دهعت
 یدایز رامش شزومآ هب

 متس هراب رد هسنارف یاهتسینومک.ددرگ

 ادج زا سرت هطساوب ریازجلارب یرامعتسا
 ات.دندوب لعفنم ًاتبسن مدرم زا اهنآ ندرک
 و نًاش هورگ درفنم یاضعا هکنیا
 و دندرک ضارتعا هب عورش ]۳۰[یگدنز

 زا سرت.دندناشک ولج هب ار ناش بزح
 هب موسرم یشنکاو -مدرم زا نداتفا ادج
 هریاد کی زا ندیشک تسد رابنایز هبرجت
 کرد“ زا ار اهتسینومک بلغا- تیمزج
.تشادزاب ”لک کی هباثم هب شبنج

 دیکات تنوشخ دقن رب نابلط حلص هتبلا
 میناوت یم اهنآ زا ام هک یزیچ.دنا هدومن
 فادها رب زکرمت طقف هن ،میزومایب
 لماک هنماد هب ندرک هاگن هکلب بولطم
 نیا.تسا یداهنشیپ تامادقا یاهدمایپ
 رب یراذگ ریثات لماش لماک یاهدمایپ

 ،ام تامادقا هطساوالب میقتسم فده
 اب ام هک یتیعمج رب تدم ینالوط ریثات
 فرط رد دیاب اما مینک یم تفلاخم اهنآ

ً ادعب میهاوخ یم ام هک ییاهنآو دنشاب ام
 هدهاشم رب ریثات،مینک یگدنز اهنآ اب

 یم نامدوخرب ریثات و ام تیلاعف ناگدننک
 لماش نینچمه ”ام تامادقا”.دشاب
 ایآ .ددرگ یمزین ”میهد یمن ماحنا هچنآ“
 ار ام یبالقنا ییارگ ناسنا ام تامیمصت
 بانتجا نوماریپ ار ام ای دنک یم تیوقت
 یم هفطاع یب تاراسخ ندوبریذپان

 تسدب ینانامیپمه ام تامادقا ایآ ؟دنک
 ار ام ایآ ؟دهد یم تسد زا ای دروآ یم
 ؟دنکیم لیدبت یرتدب ای رتهب نویبالقنا هب
 هفیظو زا نتفر هرفط تنوشخ هب لسوت ایآ
 دعاقتم و مدرم یهدنامزاس راوشد رایسب

 دیدج هعماج کی هب زاین هب اهنآ ندرک
 یمن امش“ حور یب هظعوم اب ؟تسین
 یتلما اه غرم مخت نتسکش نودب دیناوت
 فارتعا میریگ یم دای ام،“ دینک تسرد
 تلما ،اه غرم مخت نتسکش هک مینک
 ماحنا ام هچنآ زا نارظان .دنک یمن تسرد
 ؟تشاد دنهاوخ یتشادرب هچ،میهد یم
 رد ام تامادقا و یریگ عضوم زا سپو
 میدرک عورش هک ییاج زا ،شبنج ربارب

؟ میراذگ یم اجرب دوخ زا یزیچ هچ

 یم ماحنارس هب دوز ای رید یدربن رهو(
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 تنوشخ هلئسم ام یارب ور نیا زا ) .دسر
 هدرتسگ رد هشیمه هدش هدومزآ اهراب
 تایقالخازا و رتارف یعامتجا هنیمز نیرت
 ره رد.تسا هدوب )نآ لماش اما(یدارفنا

 تیناسنا دوخ نیا یرشب یبالقنا شبنج
 و دراد رارق کسیر ضرعم رد هک تسام

 ساسا نیا رب ماحنارس دیاب شبنج
.دوش تواضق
 نیا همهربارب رد هتشذگ هب یهاگن اب
 دراو مسیسکرام هب نوریب زا هک یتاماهلا

 دوش هتفگ هکنیا تسا ناسآ ،دنا هدش
 تدم مامت رد ار اهنیا همه ام هتبلا“

 لوق لقن اب زین ار اعدا نیا و ”میتسنادیم
 مه ام یرآ .مییامن دنتسم بسانتم یاه
 یزیچ ناونع هب مه و میتسناد یم ار نیا

 سح ام یاه شبنج هتسه رد ًاقیمع هک
 یا هزادنا ات تاریثات .میتسناد یمن ،دوش
 هب مسیسکرام ینورد یدح ات و ینوریب
 یشان هک یهابتشا موسرم یوگلا حالصا
 نامز طلسم یکیناکم یاه هفسلف زا

 رد لئاسم نییبت :دنک یم کمک ،تسام
 زا اتسیا یقلت ،کیراب یاه هدودحم
 ،تسارییغت لاحرد هشیمه هک هچنآ

 هک طیارش یارب یا هشیلک یریگ عضوم

 هب تداع ، تسا رادروخرب یا هنیشیپ زا
 هب زاین کرد نودب تسه هک یهار

 ییارگ تحلصم ،هار نآ فقوت ترورض
 و ییارگ عقاو ناونع هب ار شدوخ هک یا

.دهد یم هفایق رییغت مسیلایرتام یتح
 لباقتم ریثات کرد تهج رد یگدامآ

 ماودت دناوت یم دیدج رصاعم تانایرج
 هب شبنج کرد”رد ام هب کمک شخب
.دشاب ”لک کی هباثم

]۱[ -Richard Levins
]2[ -Monthly review, January 2010

]3[ -ecology
]4[ -feminism

]5[ -national/racial struggles
]6[ -pacifism

]7[ -Bertold Brecht
]8[ -Brezhnev

]9[ -Rachel Carson
]10[ -The Silent Spring

]11[-Feminism
]12[ -Mary Wollstonecraft

]13[ -Eleanor Marx
]14[ -Alexandra Kollontai

]15[ -Claudia Jones
]16[ -McCarthyism

]17[ – Roberta’s Rules” in the Chicago Women’s Liberation Union
]18[- Ms. )اکیرمآ یتسینیمف هلجم نیتسخن(

]۱۹[ -lesbian separatism
]20[ -Ecofeminism )دهد یم رارق هجوت دروم مه تازاوم هب ار یطیحم تسیز لئاسمو نانز رب متس هک تسا یعامتجا یشبنج مسینیمفوکا. (

]۲۱[ -The Combahee River Collective
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تسین یفاک یزاس ربارب تسایس

روپرفعج دیهان
 نانز هیلع رب تنوشخ اب هزرابم یناهج زور تبسانمب

 89 +ق1نم 2#1س # ینا4ج 2#1س '/ .ان, +*لع 'ب %ن#شخ
 %بسن A%س#پ گن' Aگن?'ف +ک یت*عق8# .%س8 +ن8,#' یت*عق#8
/'Cح1س # /م Cم#,E ینلع '*غ اشخب # ینلع اشخب # /سانش یمن 
 # جن' ,8 #لمم .ا4ج 'س ات'س'/ 8' .ان, ,8 9'ا*سب یگ/ن,
 یم K/ن?/ .اکت %#افتم عبانم 9ا? K/8/ # 'امC .%س8 +تخاس I8Jع
 '/ K/8#ناخ '/ .ان, 'ب %ن#شخ اپ#'8 89'#ش عبانم Oب1 ./نشاب
 ینس +لصاف '/ .ان, ,8 9'ا*سب R'م یلصP 8ماع'*خ8 9ا? Pاس
S۶ ب +لاس ۴۴ ات#/K 8ب1 .*نچم? .%سO 8*. /8/K ?س ک* ا#Y ,ان. 
 /'#م ./نK 8/#من +ب'جت 8' %ن#شخ Z#ن .*8 .ا4ج 'سات'س '/
 # ین8#' # یح#' K/افتس8 ء#س'اچ/ A+تف'گ '8'ق Yتش # J'ض
./نK 8/*س' Pتقب یتح # +جنکش # K/ش یسنج
 +ب ^'ت ,ج 9,*چ یگ/ن, 1*حم # K/8#ناخ .ان, ,8 9'ا*سب 89'ب
 ./8/ %س/ ,8 # یتم'ح یب # 'C,8 # .*?#ت ,8 ^'ت ./'8/ن 8K'م?
?' Cچ'ا4چ '/ یگ/ن, ک* +ب 8' .اسن8 +ک +چن#J یناسن8 _'ش 
 '/ # K/8#ناخ 1*حم '/ .ان, +*لع 'ب %ن#شخ ./,اس یم +تسب#8
 %/شب یمس' 9ا?'امC 'ثک8 '/ +ک %سK 8/ش 9/اع .انچنC +عماج
 A'اک 1*حم '/ .ان, ,8 یسنج K/افتس8 ء#س ./#ش یم +تف'گ K/*/ان
 9ا? +ناس' '/ الاک E#'ف 89'ب .ان, 'ک*پ ,8 9'8,بK 8/افتس8
 9ا? Kاگنب +ب %س/*4ت .8'تخ/ # .ان, E#'ف A%اغ*لبت # 9'*#صت
 +ن8,#' 9ا? %*عق8# ء,ج 'گ*/ %ن#شخ ا?/ص # ^کس %'اجت

 Pاعف .ان, # یسا*س Pاعف .ان, ا?'#شک ,8 9'ا*سب '/ ./ننا4ج
 # .8/ن, +ب # /ن#ش یم یتل#/ %خس 9ا? %ن#شخ 'اچ/ .#*س*,#پ8
 گنج .ا*ناب'ق .*ل#8 .ان, ./ن#ش یم K/'پس 8Y/ع8 # ,#اجت # Oالش
 .ان, +ب یسنج ,#اجت # K/#ب 9,'م .#'ب # .#'/ %افالتخ8 # ا?
./*C یم Jاسح +ب یگنج +حلس8 .*'تم4م
 +ب 'جنم ا4ناسن8 ./ن8' +*شاح +ب ا* یگتسبA #8یتس/*4ت # 'قف
 یب # 9'ب8'بان +*لع'ب +ک یسک ./#ش یم .ان, +*لع 'ب %ن#شخ
 .C عف' 89'ب یم8/قK # 8/'کن %بحص یگتسب8# # %'/ق # یتل8/ع
 ./نکن یتبحص Y? .ان, +ب %ن#شخ K'اب '/ /*اب .*8'بانب A/نک یمن
 # 'قف # یتل8/ع یب K/8, .ان, +*لع 'ب Yتس # %ن#شخ 8'*,
 یمن 8' .ان, +*لع 'ب %ن#شخ .%س8 یگتسب8# # %'/ق # یتس/*4ت
 .C عف' 89'ب # /8/ '8'ق P*لحت # +*,جت /'#م 9/'#م .8#ت
 ات # %س8 ک*تامتس*س %ن#شخ Z#ن .*8 +ک 8'*, /#من 8Y/ق8 9/'#م
 .C .تخاس .ک +ش*' '/ Y*ن8#ت یمن Y*با*ن %س/ .C 9ا? +ش*' +ب
.Y*#ش Oف#م
 %ن#شخ .*8 '/ ./ن'8/'#خ'ب .شخ 9'تک8'اک ,8 /#خ ا? 'اتخاس
 9ا? E#' # ا? /ا4ن 1Aب8#' # %ابسانم 'س 'ب Z#ض#م 9'اتخاس
 # /نناس' یم J*سC # ''ض ا4ناسن8 +ب +ک %س8 9'اتف' # 'کفت
Cک 'ا*سب ا? 'اتخاس +ن#گ .*8 '/ .ان, ./ن,اس یم جلف 8' ا4نY # 
 A/ن?/ یم %س/ ,E '8 8*#خ Pغاشم A/نن*ب یم E,#مP C,ان
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 # یم#مع %ش4/8ب # یعامتج8 9ا? //م ,A 8/نشک یم یگنس'گ
 یگ/ن, یساس8 ج*8#ح ا* # /ن#ش یم K/*'ب یگن?'ف 9ا? یئ8'8/
 %س8 یعامتج8 1*8'ش /#خ .*8 ./#ش یم +تف'گ ا? .CJ 8, C .#چ
 89'ب %ص'ف # .اکم8 # .اشتک'ح # Pمع K#حن '/ 8' ا4ناسن8 +ک
 /ننک '**غت /*اب یعامتج8 1*8'ش .*8 ./,اس یم /#/حم .اش +عس#ت
./'ب .*ب ,8 8' .ان, +*لع 'ب %ن#شخ .8#تب ات
 # Yل8Y # f/ع8 # 'اسگنس # %ن#شخ 9#لج .8#تب +ک اجک '? +تبل8
 %ن#شخ .*8 ام8 %س8 %بثم یتک'ح %ف'گ 8' .ان, +ب …# ,#اجت
 +ش*' ,8 'گ8 +ک %س8 ینا1'س K 89/غ .#چ .ان, +ب ک*تامتس*س
 اب ./8/ /?8#خ .اشن 'گ*/ یلکش '/ 8' /#خ K'8#م? /#شن K/نک
 # h*عبت Pاکش8 +*لع 'ب +تشIگ '/ ا? %س*نمف +ک .*8 /#ج#
 یم %ک'ح یعامتج8 %ابسانم '**غت +ج*تن '/ # یگتسب8# # 9'ب?'
 _8/?8 # #س # %مس ا4نK C,'ابم +تشIگ Pاس %س*ب '/ ام8 /ن/'ک
.%س8 +تف'گ /#خب 8' 9'گ*/ %#افتم
 # %س8 +تفا* P*لقت /'م # ., .ا*م 9'ب8'ب +ب ا4نت .#*ساپ*سنام*8
 '8,اب '/ .ان, %ک'ش 89'ب 8' '8,اب 1*8'ش +ک %س8 .*8 'ب Eالت
 # /ن*امن /اج*K 8/8#ناخ # Pغش .ا*م 9'اگ,اس ک* # /ن?/ /#ب4ب
 +ب .8/'م /,متس/ اب +س*اقم '/ .ان, /,متس/ 9'ب8'بان .ا*م .,8#ت
 # ا? Kاگش,#مC # ا? %ک'ش 9'ب?' '/اک 9ا?'/ # /ن'#C /#ج#
 E,'8 # %س'/ +م? ا? .*8 ./ن*اشگ ,اب .ان, 9#'ب 8' ا? Kاگشن8/
 9ا? ,ا*ن ./'ک Y?8'ف # O*#شت 'س 'ب Z#ض#م اجن*8 '/ ام8 /ن/نم
 9ا? '#شک %س#پ /*فس .ان, 9,اس 'ب8'ب # +عماج ,اتمم .ان,
 %ن#شخ # 9'اتخاس %ن#شخ %سا*س .*8 .%س*ن .ا4ج Pامش
 Z#ض#م %سا*س .*8 '/ ./نک یم یس''ب 9/'ف '#1ب 8' یک*,*ف
 9'8/8 89'#ش ک* '/ ا* # K/کشن8/ ک* '/ .تشY /8اقم 'س 'ب
 .ا*م %ن#شخ .یعامتج8 یم#مع %ن#شخ 'س 'ب +ن # %س8
 /نک یم 8/*پ Eقن %ال/اجم .*8 '/ 9/#/حم %'#صب ا4نت %ابسانم
# 8, /*/K ?8,اب +ک /#ش*م #حم ا' C,8/ # قتسمP ا*, ا4ناسن8 +ب. 
 E#م8'ف /*ابن ./نک یم +ن*/ا4ن 8' یگتسبh # #8*غبت # /ناس' یم
 +ن # +1لس یب +ن # %*'ب?' یب +ن # /C,8 +ن ینا4ج '8,اب +ک /#من
.%س8 یع*ب1
 یگناخ 'اک E,'8 %/شب .ا4ج 9ا?'#شک 'ثک8 '/ +ک %سا? Pاس
 # یناجم 'اک 9A/ن#'4ش یناجم'اک A)+ناخ '/ '8,اب 89'ب 'اک (
C,8/8تف' الاب یمس' '*غ /اصتق8 ک* 89'ب 'اک # یعامتج8 +ن+ 
 )یئانب '*, ( 9'اتخاس '*, # یعامتج8 /*ل#ت 1*8'ش /اج*8 .%س8
 9#س ,8 ا?'اک .*8 'ثک8 .//'گ یم ی?/نام,اس #ن ,O 8*'1 .*/ب
 ,8 +ک +*ام'س,8 9'8/'ب K'4ب /#ب4ب 1*8'ش ./ن#ش*م Yاجن8 .ان,
 ./'پس # .ان, +ن*,? +ب A%سK 8/ش .8'حب 'اچ/ ij 9ا? Pاس
 +ب 'ضاح یسک +ک یناجم یتح # %خس # .8,'8 /,م 9ا?'اک
CاجنY C. ان, +ب %س*ن.A ف 1*8'ش#O 8اج*8 .ان, 89'ب 8' 9'امثتس/ 
 # یل8'ب*ل#ئن %سا*س +ن .ان, 9,اس 'ب8'ب %سا*س .*8 .%سK 8/#من
 .*8 'گ8 ./?/ یم '8'ق /قن /'#م 8' 9,اس ینا4ج 9ا? %سا*س +ن
 9'اتخاس %ن#شخ +*لع 'ب K,'ابم /صق .ان, 9,اس 'ب8'ب %سا*س
./,اس +تسج'ب 8' ا? /قن .*8 /*اب /'8/ 8' .ان, +*لع 'ب
.ان, 'ب %ن#شخ Pاکش8
 '/ .ان, +*لع 'ب %ن#شخ +ش*' /ش K'اش8 الاب '/ +ک '#1نام?
 'ب8'بان /ش' یخ*'ات fاحل +ب .*8 .%س8 +تف4ن +عماج 'اتخاس
 Y?8'ف ا? Eخب ,8 9'ا*سب '/ 8' .ان, +ب h*عبت 1*8'ش A%'/ق
 8' /#خ %ن#شخ .*K 8/8#ناخ 'اتخاس '/ k#صخب ./,اس یم
Cاکش8 9/نب +تس/ ./?/ یم .اشن 8'اکشP لع 'ب %ن#شخ %#افتم*+ 
:/8/ .اشن '*, %'#صب .8#ت یم 8' .ان,

یمسج %ن#شخ
.ان, Pتق %*ا4ن '/ # Pتق 89'ب Eالت ات +تف'گ Yتش # J'ض ,8 ـ
 اب Pتق Aیسنج K/فتس8 ء#س A'اسگنس A./ناشک EتC +ب A./, کتک ـ
Y'گ # /'س +حلس8
 9ا4م/ق .*ل#8 %ق*قح '/ ( 9'8/'اب Yاگن? +ب یسنج K/افتس8 ء#س ـ
).اک/#ک +ب %ن#شخ
یسنج %ن#شخ
 Yق'الع .ان, 'ک*پ ,K 8/افتس8 ء#س # یسنج +1ب8' +ب 'ابج8 ـ
.انC %س8#خ
.ان, +ب یعمج ,#اجت # 9/'ف ,#اجت ـ
یح#' # ین8#' %ن#شخ
.ان, 89#,ن8 ـ
%شح# # ^'ت /اج*8 ـ
یشک/#خ +ب /*/4ت A/*/4ت ـ
'ابج8 # /*/4ت A'اشف ـ
8'تفA 8 '*قحت A.*?#ت ـ
'C,8 # %مح8,م JA*قعت A.فلت O*'1 ,8 '#'ت Aین8#' '#'ت ـ
.8/ن,'ف +*لع 'ب %ن#شخ ـ
یلام %ن#شخ 9A/اصتق8 %ن#شخ
.ان, یلام Pالقتس8 ,8 9'*گ#لج # یگتسبK 8, #8/افتس8 ء#س ـ
 # ., یلام _*عض +*نب 'ب8'ب '/ یلام 9#ق +*نب ,K 8/افتس8 ء#س ـ
., ./8/ '8'ق انگنت '/
'اشف Pماع .8#نعب یلام fاحل +ب ., ./8/ '8'ق انگنت '/ ـ
%س8 'شب O#قح ./'ک '8/ +ش/خ .ان, +*لع 'ب %ن#شخ
 خ*'ات +ب ینا4ج 'شب O#قح یم#مع +مانع1ق ک* /نب'/

Sj٫So٫Sp۴q Cم/K 8شب /8'ف8 یمامت :+ک %س' C,8/ ,8/K ن#ش یم/ 
 %سY 8#4فم .C +ب .*8 ./نشاب یم 'ب8'ب O#قح # %ل,نم fاحل ,8 #
 # 9#اسم O#قح ,8 %*سنج ,f' 8ن _'ص ا4ناسن8 +ک
 8' 9'گ*/ '*#صت .ا4ج ,#'م8 %*عق8# ام8 ./ن'8/'#خ'ب'ب8'ب
 Y#'حم /#خ +ناتس#/'شب O#قح ,8 .8'تخ/ # .ان, ./?/ یم .اشن
 ./ن/'گ یم 'شب O#قح hقن .ا*ناب'ق .*ل#8 %ق*قح '/ # /ن#ش یم
:,8 /نت'ابع .ان, 89'ب 'شب O#قح hقن
 A.8,'8 'اک 9#'*ن .8#نعب .ا4ج یمامت '/ .ان, اب %'اجت /_ل8
یش'افس ^#'ع # 9'ابج8 9اشحف
J/ ع/Y پI*'قعت %حت .تف*J ل/ +ب .ان, ./#ب*P اشت*سنج. /' 
ا?'#شک یگ/ن?انپ '#م8
r/ 8ح 'اکنO اثم 89'ب ..اشن/ب /'#م '/ .ان, %ش#ن'س .**عتP 
.ان, +نتخ # 9'ابج8 9اشحف
 8Y/عA 8'اسگنس # .8'تخ/ # .ان, +*لع 'ب یتس*سکس %ن#شخ /^
#….
E/ 8/ن8 یبا* '8,اب # ./'ک +کت +کت # ./*'بY ,1 ,8 .ان'*O 
Pثم /*ل#ت# یک*تنs ا? 9'#انف
'امC .اب,ب .ان, +*لع 'ب %ن#شخ
:اپ#'8 +*/احت8 .ان, 89'#ش 9ا? O /8/Kب1
 A,#اجت /'#م 'ابک* E'مع P#1 '/ ., ک* ., +س '? ,8 ـ
 یم '8'ق 'گ*/ 9ا? K/افتس8 ء#س # ^کس +ب 'ابجYA 8تش # J'ض
/'*گ
 .ان, یمسج 9ا? J*سR # C'م یلصP 8*ل/ K/8#ناخ '/ %ن#شخ ـ
 # یمسج 9ا? 'C,8 .*8 # /شاب یم Pاس ۴۴ ات S۶ ینس +لصاف '/
 .ان, '/ 8' یسنج tان'1خ 9ا? 9'ام*ب # .ا1'س /ص'/ یح#'
/*امن یم /*/شت
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 %س/ب .ان, Pتق .ا4ج 'سات'س '/ ا? Pتق .ا*ناب'ق /ص'/ ij ـ
./شاب یم .اشن8'سم? 9ا?
 K '8/8#ناخ '/ ین8#' یح#' %ن#شخ .ا4ج .ان, /ص'/ ۴j ـ
/نK 8/#من +ب'جت
 '/ .%س8 .ا4ج '/ .ان, +ب 'C,8 .*'ت ع*اش .ان, +ب ,#اجت ـ
Cاثم 89'ب اک*'مP نالاس+ ijj ?,8' ,. یم '8'ق ,#اجت /'#م 
 ینس +لصاف '/ /#ش یم ,#اجت ا4نC +ب +ک ینان, /ص'/ S۴ ./ن'*گ
 pj ات ۵j .ا*م +نالاس +سن8'ف '/ ./نشاب یم Pاس Si ,8 'تمک
 +ب یت*اکش .ا*ناب'ق ابلاغ +ک /ن'*گ یم '8'ق ,#اجت /'#م ., '8,?
./ننک یمن ین#ناق عج8'م
 '/ یکانتشح# ,'1 +ب ینا4ج 2#1س '/ .اک/#ک +ب یسنج ,#اجت ـ
 .8'تخ/ .ا*م '/ #نO /' s*قحت # یس''ب ک* '/ .%س8 /ش' Pاح
S۶ ات Si ش 9'*گ +ج*تن +لاس/K 8ک %س+ oj /'8'تخ/ .*8 /ص. 
 '/ #'پ '/ ./ن8 +تف'گ '8'ق یسنج ,#اجت /'#م 'ابک* Pق8/ح
 '#شک .*8 +لاس S۶ ات So .*ب '8/'اب .8'تخ/ K'اب '/ 'گ*/ یق*قحت
 ,#اجت O*'1 ,8 .8'تخ/ .*8 /ص'/ pj +ک %سK 8/ش 9'*گ +ج*تن
./نK 8/ش '8/'اب یسنج
 '/ .ان, +*لع 'ب یب?Iم # یگن?'ف Pئال/ +ب %ن#شخ 'امC ـ
 '/ .#نکY 8? ا? O 8*. /8/Kب1 .%سt 8انتشح# .ا4ج 'سات'س
 +لاس '? # /نK 8/ش +نتخ ., .#*ل*م Svj /#/ح '/ .ا4ج 'سات'س
o ن#ش یم 'اچ/ %ش#ن'س .*8 +ب 'گ*/ 'تخ/ # ., .#*ل*م/. /' 
./نس' یم Pتق +ب +*,*4ج '1اخ +ب .ان, S۵jjj +نالاس /ن?
 .8'تخ/ Pتق # .*نج 1قس Pئال/ب .ا4ج '/ ., .#*ل*م E 8, ۶j*ب ـ
 %بسن +ک /ش Y#لعم .*چ 9'امش'س .*'خC '/ ./نشاب یم ”/#قفم ”
 /شاب یم Sjj:SSp .*ب K/ش /ل#تم K,ات .8'سپ اب .8'تخ/ %*سنج
 '/ ./'8/ '8'ق Sjj:Sjv .*ب یک*s#ل#*ب /'8/ناتس8 +ک*لاح '/
 یم Pتقب ^#مان ,Z 8اف/ Yانب ., E 8, Sjjj*ب +لاس '? .اتسکاپ
 ,Z 8اف/ Yانب 'تخ/ # ., ojj +نالاس +*ک'ت '/ .*نچم? ./نس'
.%س8 یمس' 9ا? 'امC .*8 +تبل8 ./نس' یم Pتقب ^#مان
 .%سا? %'اجت .*'ت %فنم 'پ .ا4ج 'سات'س '/ .ان, اب %'اجت ـ
 9ا? 8w#/,8 89'ب 'تخ/ # ., .#*ل*م ۴ +نالاس ا? .*مخت Oب1
 #/ +لاس '? ./ن#ش یم E#'ف # /*'خ یگ/'ب # Aاشحف 9A'ابج8

 9'ابج8 9اشحف +ب +لاس S۵ ات ۵ ینس +لصاف '/ 'تخ/ .#*ل*م
 vjjj ات S۵jj +نالاس ^*ئ#س ,8 9'امO Cب1 ./ن#ش یم K/*شک
 '/ ./ن#ش یم /'8# '#شک .C +ب .ان, اب %'اجت یناب'ق .8#نعب .,
 ۵jjjjj ات Sojjjj /#/ح '/ اپ#'8 .#*س*مک .*مخت Oب1 اپ#'8
 یب'غ 9ا?'#شک +ب الاک .#چ 9,ک'م # یق'ش 9اپ#'8 ,8 .,
./ن#ش یم /'8# یئاپ#'8
 .ا4ج 'س ات'س '/ ,/*8 9'ام*ب +ب .ا*التبم ,8 یم*ن ,E 8*ب ـ
 E 8, ۶j*ب # /نشاب یم +لاس o۴ ات S۵ ینس +لصاف .8#ج .8'تخ/
./ن8 +تش8/ یسنج +1ب8' ا4نC /ص'/
 Pاثم 89'ب :یلخ8/ 9ا? گنج # یگنج 1Oانم '/ .ان, +ب ,#اجت ـ
 8/نY: /' '#C*نک یم K'اش8 'گ*/ Pاثم ا? K/ .ا*م ,P 8اثم #/ +ب ا4نت
 ,#اجت /'#م ., .#*ل*م Y*ن ,E 8*ب Spp۴ یلخ8/ گنج Yاگن4ب
 ات oj .*بSppo گنج P#8 +?ام +س '/ ینس#ب '/ ./ن8 +تف'گ '8'ق

۵j ?,8' ,. نتف'گ '8'ق ,#اجت /'#م/. Cس*J ?یمسج 9ا # 
 .ان, .*8 ,8 9'ا*سب ./نف*ص#ت Pباق '*غ ا? ,#اجت .*8 ین#8'
 'ا*سب /8/عت # /ن/8/ %س/ ,8 8' /#خ .اج ا? ,#اجت .*Y 8اگن4ب
./نتشگ التبم ,/*8 9'ام*ب +ب 9/ا*,
 9ا? %ن#شخ 'ب8'ب '/ .8'تخ/ # .ان, ,8 .8#ت یم +ن#گچ
/#من %fفاحم یعامتج8 # یگ/8#ناخ
S/ /' عبت +ک 8' ین*ن8#ق %سخن +لح'م*h ان, +*لع 'ب 9'اتخاس. 
 یت*سنج %ل8/ع یعق8# /اج*8 89'ب # /'ب .*ب ,8 /#ش یم xعاب 8'
./#من 9,*' +مان'ب # %ک'ح +عماج # %سا*س '/
o/ فاحم 89'بf% 8, ,یسنج 9ا? %ن#شخ 'ب8'ب '/ .ان # 
 /اج*8 یق#قح 89 +*اپ .*ن8#ق /*اب ZامتجK # 8/8#ناخ '/ %ن#شخ
̂ *سات .ان, 'امش*ب 9ا? +ناخ .*ن8#ق .*8 %نامض 89'ب # //'گ
 یس'تس/ .*نچم? # .ان, 9ا? +ناخ .*8 ین#ناق یلام .*مات # //'گ
 'ب 9'شق +چ ,8 +کن*8 +ب +ج#ت یب .8'تخ/ # .ان, یمامت /#/حمان
 # گن?'ف # 8Y'م # I?Jم # %*لم # /ن*C یم اجک ,8 # /ن,*خ یم
./#ش Y?8'ف A%س*چ ا4نC .اب,
!%س8 .کمم h*عبت # %ن#شخ .#/ب یگ/ن, ک*
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مدرم داصتقا زا یریگ نوخ راک و زاس

یدرایلیم ۲۸۷۸ هدافتسا ءوس یداصتقا ینابم لیلحت
اناد سیئر زربیرف

 رد ور ،اج همه رد یلام هیامرس -رگراک قوقح ناعفادم نوناک
 یتخس اب ،یگدنز نارذگ یارب هک تسا هتفرگ رارق یمدرم یور
 هیامرس لک دامن هک تسانعم نادب نیا .دنا هجاوم یتسدگنت و
 یم ار دوخ شلکش نیرت تیوه یب و نیرت هدیسوپ رد ،یراد
.”هرهب“ رب ینتبم و راوخ ابر ی هیامرس :دنایامن
 و تیانج ،یشک هرهب ،راتشک رب یراد هیامرس ناینب دنچره
 نارود ،نارگید نیمزرس حتف و عمق و علق اب ،دراد رارق رامثتسا
 ،هیامرس یروآ عمج یارب و تسا هدنارذگ ار دوخ تشابنا هیلوا
 ،اه یتشلپ نآ ی همه اما ،تسا هدز تسد تیانج مقر همه هب
 رد ،تسا روحمدوس ماظن یلصا هاگیاپ نونکا هک یلام رازاب رد
 ،یراد هیامرس دض نازرابم .تسا هدش نایامن ناهج رسارس
 تلاذر و تیمکاح دامن ناونع هب ار تیرتسا لاو یلامرازاب

 شقن زا هک ارچ ،دنهد یم رارق هلمح دروم یراد هیامرس
 و هنامحر یب یشک هرهب و ندناشک سالفا هب رد یلام هیامرس
.دنراد یهاگآ ،راک یورین زا هناراک تنایخ
 نوناک هک ،تسد نیا زا رگید ی هلاقم دنچ و ریز ی هلاقم
 ناشن ،تسا هدرک اهنآ راشتنا هب تردابم رگراک قوقح ناعفادم
 یرهاظ و توافتم لاکشا اب ،یراد هیامرس هک دهد یم
 ذوفن و شرتسگ زا ناسمه تیاور کی یاراد اما ،فلتخم
 ؛تسا یناسنا دض ماظن نیا ذوفن هنهپ رسارس رد یلام هیامرس
 دض شبنج اب ،هناراکایر هک یناسک هک دهد یم ناشن نینچمه
 هب دوخ ،هزادنا هچ ات ،دنهد یم ناشن یگنهامه یراد هیامرس
.دننک یم کمک یلام رازاب شرتسگ
 یاه شخب رد یراد هیامرس ماظن موتحم تشونرس ،وس کی زا

 یم یلام رازاب شرتسگ هب رجنم ،ترورض هب ،ناهج فلتخم
 رسارس رد یراد هیامرس دض نازرابم ،رگید یوس زا .دوش
 رازاب بناج هب ار هلمح ناکیپ کون ،دوخ یگتسبمه اب ،ناهج
 یارب هنیمز و دوش نوگرگد ماظن نیا لک ات دنور یم هناشن یلام
.دوش مهارف ،روحم ناسنا یا هعماج داجیا

مدرم داصتقا زا یریگ نوخ راک و زاس
یدرایلیم ۲۸۷۸ هدافتسا ءوس یداصتقا ینابم لیلحت
اناد سیئر زربیرف

اوتحم اب ییانشآ.1
 زا هک ،یناموت درایلیم ۲۸۷۸ سالتخا یادص و رس رپ ثحب اب
 ،دش هدنکارپ یگدرتسگ اب و تعرس هب ۱۳۹۰ رویرهش مود همین
 لیاسم تقد اب هک یناسک و ام ناگدنناوخ یهمه ًابیرقت
 هب ،دننکیم یریگیپ ار ناریا یسایس و یعامتجا و یداصتقا

 راک زا رگم – مه یداع مدرم همه ًابیرقت .دنیانشآ یبوخ
 عوضوم تیهام زا یشخب هب –ناناوجون و ناکدوک و ناگداتفا
 و منیبیمن هعقاو حیرشت هب یزاین اجنیا رد نیاربانب .دناهدرب یپ

 یهعقاو نیا مان ًالعف .متسه نآ یاهشیر لیلحت هب دنمهقالع
 مان دوش مولعم ًآدعب ات ،تسا ”هدافتسا ءوس“ ،گرزب
 زا یبیکرت هچ ،دشاب نآ تیهام اب قبطنم دیاب هک ،شایعقاو
 نینچ .دراد ار نآ زج و داسف ،یدزد ،ینابت ،لعج ،سالتخا

 دروم هناگادج ناوتیم هزوح راهچ رد ار یگرزب هدافتسا ءوس
:داد رارق یسررب و ثحب
 مرج یاههبنج هب نآ رد هک :)ییاضق( یقوقح هزوح -۱

 نآ یاهتازاجم و هنامرجم مادقا ،هئطوت ،ینابت ،هناسانش
.دوش هتخادرپ
 و فعض نآ رد هک :یکناب و یلام تیریدم یهزوح -۲
 یهزوح رد تیریدم و تراظن نامزاس راتخاس و یناماسبان
 یزاسهنیمز ای لماع هک ،یکناب و یلام یاهرابتعا و اهدادرارق

 رارق یسررب و ثحب دروم ،تسا هدوب یاهدافتسا ءوس نینچ
.دنریگیم
 و زاس و طیارش نآ رد هک :)یگنهرف و( یعامتجا هزوح -۳
 رد( ار یعامتجا بیسآ نیا هک یا یگنهرف و یعامتجا یاهراک

 یرامش هکنیا هن و دشاب هدش لیدبت بیسآ هب ًاعقاو هک یتروص
 هعاشا و دنروآیم دیدپ )دشاب ییایفام هژیو یاه مادقا زا

.دوش یم یسررب ،دنهدیم
 یاهراک و زاس و طیارش نآ رد هک :یداصتقا یهزوح -۴
 نینچ ناکما و شیارگ و هزیگنا هدندروآ دیدپ هک یایداصتقا

 باختنا ار ملاسان یاه شور و هار و دناهدوب یاهدافتسا ءوس
 و یداصتقا طباور رد دامتعا رب اهنآ راثآ زین و دننکیم یندش
 رارق یبایزرا و لیلحت دروم ،عبانم یدمآراکان و یور زره
.دنریگیم
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 یم رب ثحب یارب ار مراهچ یهزوح ،صصخت یاضتقا هب نم
 یاههنیمز اب ،یداصتقا طیارش هک منک یمن شومارف اما ،منیزگ
 زاس و طیارش اب و دنتسه طبترم یتیریدم یاهرازبا اب و یقوقح
 ،ببس نیمه هب .دننکیم ادیپ یشنک مه یعامتجا یاهراک و
 زین ار رگید درکیور هس نآ ،دروم بسح ،مدوخ ثحب رد نم
 یرای طابنتسا و لیلحت یارب اهنآ زا و مهدیم رارق رظن دم
.مریگیم
 دشر و تیبثت ،زورب بجوم ،یداصتقا طیارش ای تیعضو مادک
 )هدافتسا ءوس نامه یریبعت هب ای( یرادا –یلام داسف یهدیدپ
 دیدپ یلصا یاهتلع ،یداصتقا یاههدیدپ ًاعقاو ایآ ؟دوشیم
 ،ییاضق ،یگنهرف ،یعامتجا طیارش ای دنا داسف یهدنروآ
 ریثأت یتح ای دنراد تلاخد نآ رد زین یتراظن و یماظتنا

 عوضوم اریز ،تسین ناسآ اهشسرپ هنوگ نیا خساپ ؟دنرتراذگ
 راگدنام و ریگیاج هک میشاب هتشاد هجوت .تسا هدیچیپ ًاساسا

 هک تسا یعامتجا بیسآ کی دوخ ،یلام –یرادا داسف ندش
 یهشیر کی و دراد مه یداصتقا و یسایس یوق داعبا و اههشیر
 اما .ددرگیم رب یداصتقا تردق هکبش هب ،نآ دنمونت و یلصا
 ،یحانج ،ییایفام عاونا هک( تردق هکبش نیا ،رگید یوس زا

 تراظن یوس زا دناوتیم )دراد ار اهنآ دننامه و ینوناق هبش
 رد و دراد یخیرات هبنج شا یدنمناوت هک( کیتارکومد یاه
 هیامرس ماظن .دوش دودحم )دنک یم توافت مه فلتخم عماوج
 ماظن اب دناوتیم ،درورپیم ار تردق یهکبش نیا هک یراد
 تیعضو ،نایرج ود نیا لباقتم شنک .دنک هلباقم زین یتراظن

 اب داسف هکبش ایلاتیا رد ،لثم رد .دزاسیم ار لمتحم یاه
 یاه تراظن زرم زا و دراد یدایز یگتخیمآ تردق هکبش
 رپ ًاتبسن یهعماج کی یهزادنا هب هن اما ،درذگیم کیتارکومد
 نآ کیتارکومد یاهدرکراک هک ،یتفن هعسوت مک ناهج ِدمآرد
 هب ًابیرقت ،تردق هکبش ربارب رد و دنتسین دنمورین و یا هشیر زین

 نیا زا ییاهروشک رد و فرط نآ زا دئوس رد اما .دنا زجاع یلک
 رد .تسا رتهزادنا مک ًالماک ،یلام و یرادا داسف ،فرط
 هک دنکیم ادیپ هجوم و ینوناق یاههبنج ،داسف نیا ،اکیرمآ

 حالصلارهاظ و هدش کیروئت یاههدافتسا ءوس ،نآ لصاح
 و نارادکناب ات هتفرگ ینچ کید و رسپ شوب زا هک تسا

 یگداس هب نیاربانب .دنراد تکارش نآ رد ،یلام نارادمدرس
 نوگانوگ یاهشخب هک ،یراد هیامرس ماظن رد ناوتیمن
 مک ًالصا ای دننکیم دشر نآ رد یلام و یدیلوت یاهتیلاعف
 تراظن لقتسم روضح مدع ای روضح زا ،دننامیم دشر
 هدافتسا ءوس زونه هیکرت رد رگم .تفگ نخس کیتارکومد
 تخس هب هک ژورن رد اما ؟دراد ارچ و ؟درادن دوجو نالک یاه
 یتفن تکرش کی هنوگچ میدید ،تسا موسوم یتراظن یریگ
 یاضما اب ناریا اب یتفن دادرارق اب هطبار رد( .دوب اشترا أشنم

.)یداصتقا –یسایس هداوناخ کی
 ره“ عاضوا میوگب مهاوخیم ایآ ؟میوگب مهاوخیم هچ یتسار
 داسف یارب ار یداصتقا یدنمنوناق ناوت یمن و تسا ”یک ره یک
 و یلک روط هب هک تسا نیا تیعقاو .تسین نینچ !هن .درمشرب
:ماع لومش رد هن
 یساسا روط هب ،نونک ات اه هتشذگ زا یلام و یرادا داسف.1

 یتاقبط یاه لیمحت و یشک هرهب و هطلس رد هشیر
 رتکیدزن رصاعم راگزور هب هچره و تسا هتشاد
 رت هتخیمآ و وت رد وت و رتادیپان اه هشیر نیا ،میوشیم
.دنوشیم یعامتجا لماوع اب

 هژیو هب هعسوت نایرج رد ،دلوت ودب زا یراد هیامرس ماظن.2
 نورب ای زرم نورد ،میقتسمان و میقتسم ،یلام هعسوت
 یتاذ دنویپ ءاشترا و داسف اب ینوناق ان ای ینوناق ،زرم
.دراد

 ،دمآرد ییاسران و رقف ،یتیبرت و یگنهرف یاههنیمز شیپ.3
 عبانم و تقو زا هدافتسا ءوس و یراوخ هوشر هب تداع
 هباشم لماوع و دمآرد هنالداعان عیزوت ،تیلوئسم و
 ،دنشاب یرادا –یلام داسف هدننک دیدشت دنناوتیم

 یعقاو یاههشیر ندنام ادیپان هب رجنم هاگ هک نانچ
.دنوشیم

 مدرم و رت هبناج همه ،رت لماک کیتارکومد تراظن هچره.4
.دوشیم رتمک زین داسف مهس ،دشاب رت هیاپ

 تکرح رت هعسوت مک و رتریقف یاهروشک تمس هب هچره.5
.دوشیم رتشیب مه یتلود داسف ،مینکیم

 و یعامتجا طیارش ،عماوج یخرب رد ،صخشم روط هب.6
 نانچ ار هعماج یداصتقا تردق تخاس و یسایس
 هیامرس ،هیامرس تشابنا هک تسا هدرک زیخداسف
 لزان رایسب ،داسف نودب ،یداصتقا تیلاعف و یراذگ
.دوشیم

 ییاضق هاگتسد یریذپ تیلوئسم و لالقتسا ،یدنمناوت هچره.7
 ،دوشیم رتشیب داسف اب هلباقم ناکما ،دشاب رتشیب

 تیعقوم زا یشخب دوخ ،تاصخشم نیا هچرگ
.دنا هعماج ره یخیرات و یعامتجا

 مه دیاب هتبلا- دنوش هتخانش اه للعلا و تلع مه دنچره.8
 هناگ تفه لماوع بیکرت نیا هرخالاب -دنوش هتخانش
 ره رد ار داسف راک و زاس ،ییاهن روط هب هک تسالاب

 یسررب یب راک و زاس نیا اما .دنکیم حیرشت هعماج
.دشاب دیفم ،داسف اب هلباقم یارب دناوتیمن یا هشیر

اههنیمز یخرب -۲
 ردقچ ندیکرت یارب اهکنکداب“ ناونع تحت یاهلاقم رد
 و یلوپ مروتم ماظن نیا هک مداد حیضوت )۱( ”دنراد شیاجنگ
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 و هدروآداب یاهتورث ،رقف ،لداعت مدع بجوم روشک یلام
 هک متشون احنآ رد .تسا هدش روآنایز یبابح و یکنکداب دشر
 نایرج رد هک یفنم راثآ زج هب و دکرتب ات دوریم متسیس نیا
 زین یرگید نیگنس سالتخا راثآ ،تسا هدرک داجیا دوخ دشر
 دای هب ار نآ ناونع زورما هک( یرگید هلاقم رد .دروآ راب هب
 رادفده و دنمنایز یاه تسایس لامعا و درکلمع دقن رد )مرادن
 ریزو هژیو یاهدرکراک یور ریثأت و اههناخ ترازو زا یکی
 .متشون نارگراک تینما و لغش و یگدنز دروم رد ،شاهطوبرم
 هب و اهکناب زا یکی سیئر دش هک تسا یریزو نامه نیا

 شقن ،روما هب دراو ناسانشراک زا یدایز رامش و نم نامگ
 هتشاد یناموت درایلیم ۲۸۷۸ هدافتسا ءوس رد میقتسم و یدج

.تسا
 خرن هک اجنیا هب مسریم ،مهد همادا ار اهیسررب نامه رگا
 دشر دازمه عقاو رد ،ریخا یاهلاس رد یگنیدقن دشر
 دنمناوت نیع ،رما نیا .تسا هدوب یلام و یلوپ متسیس یکنکداب

 هیامرس زا یدودعم رایسب رامش روآ تفگش و یداعریغ ندش
 ناریدم ،یصوصخ شخب نایچیلام و نارگادوس و ناراد
.تسا هدوب یصوصخ همین ناریدم و یتلود
 یب اه ماو .دنتسه دشر لاح رد هفقویب یصوصخ یاهکناب

 رایسب ناراد هیامرس و نادنمتورث رایتخا رد ،همهاو و لایخ چیه
 ،یراکنامیپ ،تالغتسم ،یرگادوس یاههتشر رد یدوخ
 ،یلام و یلوپ یاهشخب ،یراذگ هیامرس یاهتکرش
 هب و دریگ یم رارق ،هدش یصوصخ گرزب یتعنص یاهدحاو
 یاهدحاو ناراذگ هیامرس رایتخا رد ،یرتدودحم رایسب روط
.دریگیم رارق یدوخ ریغ یتعنص
 اه ماو زا یبیصن عقاو رد ار ناگدمآون و کچوک ناراذگ هیامرس
 الاب رایسب اهرادان یارب هرهب خرن هک نیا اب ،لباقم رد .تسین
 ار یداع قوف یاهدوس هک ناراذگ هیامرس یارب اما ،تسا

 ۱۲ یتکراشم دوقع یارب( یدصرد ۲۲ یاه خرن ،دنیوجیم
 رد هک هرهب .تسین الاب ًالصا )یاهلدابم دوقع یارب( دصرد
 تشابنا یاههیامرس تیکلام تیعقوم یراذگاو قح یعون عقاو

 یداصتقا – یعامتجا طیارش رد دوخ ،تسا یلام و یلوپ هدش
 یلام یاههیامرس ناگدنراد تردق یتقو .دوشیم نییعت صاخ
 و دنشورفیم نارگ ،دنرخیم نازرا ار لوپ اهنآ ،تسا دایز
 هب ار نآ ،دناکیرش یداصتقا تیلاعف رد ناشدوخ یتقو
 رازاب رد هرهب خرن .دنشورفیم نارگ ،ییاهن هدننک فرصم
 ای ،نارگراک و ناوت و شوت مک راشقا .تسا دصرد لهچ ییابر
 تباب نیگنس یهرهب ای دننامب مورحم ماو تفایرد زا دیاب
 ناراذگهیامرس یارب هرهب خرن اما ،دنهدب دودحم یاهماو

 نییاپ یبسن روط هب ،یراظتنا دوس و مروت خرن هب تبسن ،یدوخ
 اه هرهب و اه ماو نیا اب ،یکنکداب یلوپ و یلام متسیس .تسا
.دنکیم تشابنا و دربیم دوس هک تسا

:روشک یلوپ و یلام هرهچ هب میشاب هتشاد یهاگن دیراذگب
 رسارس رد ۱۳۸۵ لاس رد یکناب یاههبعش و اههجاب دادعت لک
 نیا ۱۳۹۰ لاس یهنایم رد .دوب دحاو دصهن و رازه هدفه روشک
 مقر ،شیپ لاس هد .تسا هدیسر دحاو رازه ۲۴ دودح هب رامش
 نونکا اهیفارص دادعت .دوب دحاو رازه۸ دودح رد یزیچ روبزم
 رد یرابتعا یتواعت دادعت نیمه .دنکیم زواجت دحاو ۲۲۰۰ زا

 نونکا هدش ماغدا هنسحلاضرق یاهقودنص .دنکیم راک روشک
 یالاب هب دندوب هدشن ماغدا رگا هک تسا هدیسر دحاو ۶۴۰۰ هب

 هن یبابح دشر نیا و رامش نیا .دندیسریم قودنص رازه ۲۰
 هک( ،درادن یراگزاس یعقاو یلخاد صلاخان دیلوت دشر اب اهنت
 ره یازا هب هکلب )دشاب دصرد ۷۵/۱ دناوتیم ۱۳۹۰ ات ۱۳۸۵ رد

 مجح نآ ربارب دنچ یعقاو صلاخان دیلوت رد شیازفا دحاو ۱۰۰
 ؟ یناسک هچ یارب اما .تسا هتفای شیازفا روشک یلام و یلوپ
 یناسک هچ بیصن روشک یگنیدقن“ یهلاقم رد
 یگنیدقن نیا عیزوت هک مدوب هتشون )۱۳۹۰تشهبیدرا( ”دوشیم
 و دراد یدارا هبنج ندوب هنالداعان نیا و تسا هنالداعان رایسب
 مدوب هتشون .تسا نیجع یلام یرادهیامرس و دوس تشرس اب

 روشک یناموت درایلیم رازه ۲۵۰ یگنیدقن زا دصرد ۶۰ ات ۵۰ هک
 یاضعا زا دصرد ۱۰ ات ۵ رایتخا رد ۱۳۸۹ لاس نایاپ رد

.تسا ناریا یرفن نویلیم ۷۵ یهعماج
 زج تسین یزیچ عقاو رد اهیهدب نوزفازور شیازفا

 هک یلام یاههیامرس شک هرونت اهیژوب هب یناسرتخوس
 دصقم هب و دننکیم لمح ار یرابتعا و یکناب یاهنزخم
 رد زونه ای دنربیم یلخاد و یجراخ تالغتسم ای اهکناب

.دنتکرح لاح رد  -داصتقا یاهگر – هداج
 یارب .مهدب تسد هب روشک یاهیهدب زا یریوصت دیراذگب
 صلاخان دیلوت یارب نم دروآرب ،دیسانشب ار ریوصت نیا هکنیا
 ناموت درایلیم رازه ۴۲۰ :دیروایب دای هب ار ۱۳۸۹ نایاپ رد یلخاد
 ۶/۵ یهنارس دوشیم ،یرفن نویلیم ۷۵ تیعمج هب هجوت اب هک
 شیایازم اب دزمتسد لقادح دیریگب رظن رد الاح .ناموت نویلیم
 ۵/۳ راوناخ یارب نویلیم ۴/۵ دودح هب لاس نامه یارب هک ار
 نیا و ناموت نویلیم ۵۴/۱ لداعم یاهنارس ینعی دیسریم یرفن
 ینامتخاس نارگراک ،نز نارگراک ،ناوج نارگراک هک نیا ینعی
 ،نارگید و رهامان یزرواشک نارگراک ،اهیناتسناغفا ،رهامان
 دمآرد زا دصرد ۵/۲۷ لداعم طقف طسوتم روط هب و مهیور

 یاهرطس الاح بوخ رایسب .دنکیم تفایرد ار ناشنهیم هنارس
:دیناوخب ار رتنییاپ
:دننازیم نیا هب روشک رد اهیهدب زا یخرب
 تخادرپ یاهمهس تباب( یعامتجا نیمأت هب تلود یهدب.1

ناموت درایلیم رازه ۲۴ )هدشن

 ار نارگراک نماد ریزگان هک( یصوصخ شخب هب تلود یهدب.2
ناموت درایلیم رازه ۱۴ )دریگیم مه
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 درایلیم رازه ۴۰ اهکناب هب یصوصخ شخب هقوعم یهدب.3
ناموت

ناموت درایلیم رازه ۵۷ یکناب متسیس هب یتلود شخب یهدب.4

 درایلیم رازه ۳۳۰ یکناب متسیس هب یتلودریغ شخب یهدب.5
ناموت

 دوشیم تسا اهدنب لد رد هک ۳ دنب زج هب مالقا نیا هلمج
 صلاخان دیلوت ۱۳۸۹ لاس یارب .ناموت درایلیم رازه ۴۲۵

 دناوتیم دوخ هدنناوخ .ناموت رازه ۴۲۰ ؟دوب رادقم هچ یلخاد
 ینزکناب نیا و( دبایرد ار ینزکناب و یهدب کنکداب ثیدح
 یزیچ فیدر مه هک ،”ینزکناب“ نآ اب هک کناب ثادحا ینعی
 دنچ رد ناموت درایلیم ۲۰۰۰ یهزادنا هب ًالثم ،ینزهار لثم تسا
 هدنناوخ .)دراد یلکش ِتوافت هام ۱۰ یهلصاف رد و تبون

 رگا هک تسا یعامتجا یهیال مادک هک دنادب دناوتیم نینچمه
 متسیس کی زا ار شایلام عبانم تسا تالغتسم و دیلوت رد

 دنکیم نیمأت هعماج نایز هب و دوخ عفن هب یمروتم یهدزبابح
 –ینزکناب – یزاسیهدب نیمه شراک یهدمع شخب یلو
 یهمه بآ رگا یلوق هب ؟دنیآیم اجک زا اهلوپ نیا .تسا
 ارچ ایرد نیا بآ سپ ،تسا نیریش تیالو نیا یاههناخدور
؟تسا روش ردقنیا

 مروت ار ناریا داصتقا بئاصم زا یکی یداصتقا ناسانشراک
 اما .دنلوقلاقفتم مکح نیا رب نانادداصتقا زا یلیخ .دننادیم
 نیرتارگتسار ود زا یکی ناوریپ نامه هک اهتسیراتنوم
 مروت نیا هک دننآ رب وگاکیش بتکم ینعی ،یداصتقا یاهبتکم
 هشیمه نوچ و تسا تلود تلاخد لصاح طقف و طقف
 یتلود ره ،تسا هابتشا کی زا ترابع ًاتیهام تلود تلاخد
 یگنیدقن شیازفا بجوم تلاخد نیا سپ ،دشاب هک مه
 و ثعاب ،تلود تلاخد نیا اب ،یگنیدقن شیازفا سپ .دوشیم
 لالدتسا زا یوریپ رد مه اهنآ لالدتسا .تسا مروت یلصا یناب
 الاب یگنیدقن تقو ره هک تسا نیا ،نمدیرف نوتلیم ،ناشبطق
 ای یپ رد یپ اهنآ رظن زا .تسا هتفر الاب مه مروت تسا هتفر
 و تلع یهطبار یانعم هب ایوگ هدیدپ ود ندوب مه رس تشپ
 رگید ناسک رظن زا ،اما .تسه مه هدننکنییعت و یلصا یلولعم
 یتح و اهدومن و ضراوع ناشدوخ ،ود ره ،نیا نم و
 .دننآ ینورد تالوحت و اهداضت هژیو هب ،ماظن کی یاهدومنارف
 یگنیدقن و یهدب و طاسبنا شیازفا اب مروت نم رظن هب
 هک( شزرا زا تمیق ییارگاو لیالد زا یکی و دراد ییاهطابترا
 حیضوت نیا اما .تسا نیمه .)دوش هدیجنس راک شزرا اب دیاب

 ار هیضق هت ورس یعون و تسین مه حیضوت هبش و تسین یفاک
 نینچ .یکیسالک ون دودحم هاگدید عفن هب تسا ندروآ مه
 و أشنم لماع مینادیم هک الاح سپ دیوگیمن رظن نیا اریز تسا
 و لرتنک ار یگنیدقن مییآیمن ارچ سپ ،تساجک و تسیچ درد

 خساپ رد اهنآ ؟مینک نکهشیر ار مروت یایرالام هشیمه یارب
 دنراذگیمن ،دنتسه مسیلایسوس ناگدزنج هک یناسک دنیوگیم

 مه نیا( دنناوخیمن ارف هلخادم هب ار تلود بترم و مینک نینچ
 رد یتح ،شیاههتسد و راد و بتکم نآ تسایک و شناد زا
 ام و !دنرادنپیم مسیلایسوس نامه ار تلود تلاخد هک ،ناریا
 هدوبن تردق رد مه زور کی یتح ناشدوخ فالخ رب ،هک ار
)!دنرامشیم زاستسایس ،میاهدوب درگیپ تحت شیاجب
 یگنیدقن ،صصخت لها زا یدایز رامش و نم رظن هب اما ،یراب
 یایداصتقا تردق و یتاقبط راتخاس هب ندز نماد لیلد هب
 یعقاو ای یرهاظ تیموصعم اب هارمه هاگ و – دیآیم دیدپ
 یلام یهیامرس شخب رد دهاوخیم هک –روشک یلوپ نالوئسم
 نیمه زا یشخب مه اهیهدب یگدرتسگ .دربب دوس و دشاب لاعف
 زا یهورگ هب نازرا و لهس تارابتعا یاطعا .تسا راک فیدر

 – یرادا داسف .دریگیم هیام روخشبآ نیمه زا زین نارادهیامرس
 هلوقم نیمه هب زین ،تسا راد هشیر و هدش رارکت هک یلام
.تسا طوبرم
.تسا هتفای شیازفا هنوگچ روشک یگنیدقن نازیم دینک هجوت
ناموت درایلیم رازه ۱۲۸ ۱۳۸۵ نایاپ

 ۶/۲۲ هنالاس دشر( ناموت درایلیم رازه ۲۳۶ ۱۳۸۸ نایاپ
)دصرد
)دصرد ۲۰ هنالاس دشر( ناموت درایلیم رازه ۲۸۳ ۱۳۸۹ نایاپ
 ۱۵ هنالاس دشر( ناموت درایلیم رازه ۳۲۶ )دروآرب( ۱۳۹۰ نایاپ
)دصرد
 دنچ هک )۹۰ لاس رد ریزگان یاهلرتنک مغر هب( عیرس دشر نیا
 مادک راشف تحت تسا یعقاو یلخاد صلاخان دیلوت دشر ربارب
 ؟دنکیم تکرح تهج مادک هب و دوشیم داجیا ورین
 یکناب و یلام عبانم یعقاو و یصصخت و یملع یاهیبایدر
 )دصرد ۶۰ زا شیب دح رد ًاتدمع عبانم نیا هک دنهدیم ناشن
 زا هژیو هب یتالغتسم و یرگادوس و یلام یرادهیامرس رایتخا رد
 نانآ تمس هب هار فالخ عاونا اب زج و دوشیم ینامدوخ عون
 تخادرپ زا عیانص مظعا شخب هک تسا یلاح رد نیا .دنربیمن
 مدرم یهدوت و دننکیم زجع راهظا اههام یارب دزمتسد و قوقح
 اب بسانتم یتح ،دوخ یتایح روما یارب یلام عبانم هب یسرتسد
 هک میرادن یراک( .دنرادن ناشتقوم و یرابجا زادناسپ

 یکشیپ لوپ ناموت اهدرایلیم ”نوسیک“ دننام ییاهتکرش
 متسیس زا و هتفرگ ”طابترا رد“ تلود فرط زا یراکنامیپ

 یباصتعا نارگراک دزمتسد تخادرپ یارب الاح و هدرک جراخ
 هیقب تفایرد هب ارنآ دنتسه مه دیدهت و بیقعت و راشف ریز هک
 یاهدادرارق لووسم نارگراک راگنا ،دهدیم هلاوح شتابلاطم
 یکشیپ هک یعقوم راگنا ای دنرکیپ لوغ زاسدوس تکرش نیا
 یهاش هد ،هداتسرفیم جراخ هب و هدربیم دوس ،هتفرگیم لوپ
).تسا هدمآرب یفالت ددصرد لاح هک تسا هداد شنارگراک هب
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داسف و هرهب هژیو تیهام -۳
 داسف و زایتما ثحب اب داصتقا رد )تنار( ”هرهب هژیو“ ثحب
 و قوقح“ یشهوژپ یهلجم رد .تسا هدروخ هرگ یتلود
 ،داسف“ ناونع اب یاهلاقم رد )۱۳۸۸ نابآ ،۶ هرامش( ”داصتقا
 هژیو“ نم نابز هب ای تنار هک متشون ”یراوخهژیو ،هرهب هژیو
 یهدیدپ اب ًالومعم و تسا عبانم و نیمز رب کلمت لصاح ”هرهب
 و داسف و یتلود و یسایس یراصحنا تردق و تیعقوم
 اجنآ رد لاح ره هب .دنکیم ادیپ لخادت نآ زا یشان یاهزایتما

 یراوخ هژیو و ”هرهب هژیو“ تیهام ود یهرابرد یرظن یاهلیلحت
 تاعالطا و تردق ،هژیو یاهزایتما زا یشان )یراوختنار(
 رگا هک مدیسر هجیتن نیا هب اجنآ رد نینچمه .مداد هئارا یتلود
 یاهزایتما یورملق هب نیمز یهزوح زا ار تنار ثحب میریذپب

 عماوج یخرب رد هک میسریم هجیتن نیا هب ،میروایب یسایس
 ،یسایس ،کیژولوئدیا یهژیو تاناکما نتشاد و تردق تیهام
 و ینوناقریغ یاهتیلاعف و اهدنب و دز بجوم یتیریدم و یماظن
 ،تلود تعیبط و تیهام اب جیردت هب هک دوشیم یاییازدمآرد
 هرگ نآ هب هتسباو یصوصخ یاهشخب و یتلود یراذگهیامرس
 )یراوخ تنار( یراوخهژیو یعون تلاح نیا رد .دروخیم
 بسک یاههار زا یکی هب لیدبت و تیبثت یصوصخ – یتلود
 نانچ یراوخهژیو نیا و دوشیم هیامرس تشابنا و دمآرد
 تشابنا ناکما ًاساسا یدایز دراوم رد هک دنکیم ادیپ یتیعقوم

 مه یلیلحت یهلاقم نآ .تسین رسیم نآ نودب هیامرس یدج
 یارب یهجوت بلاج زیچ و یتربع و ییداشگ هار و یغارچ
 لیالد هب ار هلوقم نیا هب نتخادرپ ًاساسا و دشن روشک تیریدم
.دنتسنادن تحلصم هب یسایس و یداصتقا
 دهدیم ناشن یناموت درایلیم ۲۸۷۸ هدافتسا ءوس دنور یسررب

 ،نارادمتسایس ،یکناب و یلام ناریدم زا یاهکبش هنوگچ هک
 ناسانشراک و یتلود ناریدم ،یصوصخ شخب یداصتقا نالاعف
 نیناوق مامت یتحار هب دنتسناوت مه تسد رد تسد نادنمراک و
 و دندوب هیاعرلامزال ًاساسا هک دننزب رود ار یتراظن تاررقم و
 اهنآ .دنتسه راک هب مه ینویلیم ود یکی ناگدنریگماو دروم رد
 یلام یهیامرس ناموت درایلیم ۲۸۷۸ هب دنتسناوت بیترت نیدب
 داجیا ،)ینزکناب( کناب ندرک تسرد یارب و دنبایب تسد
 یاههناخراک ماهس دیرخ ،یتارداص ،یدیلوت یاهتکرش
.دننک جرخ دوخ عفن هب نآ زج و )دالوف دننام( گرزب
 هام دنچ هک دهدیم رس هوکش )۹۰ رویرهش ۲۶( ناهیک همانزور
 ءوس کی عوقو زا هک تسا هدرک هئارا یدهاوش و دانسا لبق
 زا یدادعت یهخرچ رد و روشک یلوپ متسیس رد نالک هدافتسا
 زا … و ناماس ،ایرآ ،یرگشدرگ ،تات کناب ریظن اهکناب
 همانزور نیمه .دادیم ربخ یفارحنا نایرج ناهنپ تسد دوجو
 هب کیدزن(۱۳۹۰ دادرم ۱۳ رد ًاساسا دسیونیم خیرات نیمه رد

 هب هک دندوب هدرک مالعا نالوئسم )ارجام یاشفا زا شیب زور ۴۰
 زا یلام تفگنه یاهتشادرب نایرج هجوتم یفداصت روط
.دندوب هداد مه اهرکذت و دندوب هدش یاهدافتسا ءوس یاهریسم
 موسوم نایرج نابیتشپ ایوگ هک روهمج سیئر رگید فرط زا اما
 دیوگیم )۱۳۹۰ رویرهش ۲۳( لیبدرا رفس رد تسا یفارحنا هب
 و غورد اب ار خیرات تلود نیرتکاپ هک دناشالت رد یخرب
 ،دوش یگدیسر عوضوم هب دیاب دوزفا وا .دننک مهتم تمهت

 داصتقا ترازو نالوئسم دوزفا و دنوش اشفا نالماع یهمه
 هفاضا و دندوب هدرک اشفا ار عوضوم نآ زا شیپ یزکرم کناب

 زوس نایرج شالت هب تبسن نآ زا شیپ وا دوخ صخش درک
.دوب هداد رادشه کناب سیسأت یارب
 ۲۴ رد( تسا یفارحنا نایرج لوا رفن ایوگ هک ییاشم اما

 ءوس نایرج زا روهمج سیئر زا روظنم تفگ )۱۳۹۰ رویرهش
 کناب قباس سیئر یمرهج .تسا ناهیک همانزور نامه

 راک زا و تسا هدوب هدافتسا ءوس یلصا یهنال هک تارداص
 و میدرک فشک نامدوخ ار عوضوم ًالصا دیوگیم ،هدش رانکرب
 اب دیاب و دناهدوب لیخد راک رد مه رگید کناب تفه مدیمهف
 نیا هب هک ناشیا دوخ هک دیوگیمن وا هتبلا .دوش دروخرب اهنآ

 شیپ ای رتدوز یمک ارچ ًاساسا دمآ لئان هقباسیب و مهم فشک
 ربخ راجفنا زا شیپ ای دنربب ار یرخآ درایلیم رازه ۲ هکنآ زا

 روظنم هب وا ارچ و دشن لئان هفشاکم نیا هب هدافتسا ءوس
 یارب اهتیریدم نیرتیداع رد میلس لقع ره هک ،یریگشیپ
 ار دوخ یداع تراظن ،تشاد مزال ارنآ مه یلام دودحم عبانم
 هب ار دوخ دمآرد راک ِقَد هکنآ زا سپ ارچ و درکیمن لامعا

 یلم کناب سیئر مه و وا مه مراد نیقی نم .دیناود ارجام ولج
 نیا زا ار ناشتسد دنناوتیمن یگداس هب رگید یاهکناب و
 رارق رگم ،دنیوشب یلام هدافتسا ءوس و ییاج هب اج یهعقاو

 نینچ تسین نکمم ًاقلطم .”دباوخب“ هیضق یادص و رس دوش
 و کاپ ،تسا هدرک ریگرد ار همه نیا هک یاهعقاو رد ار یناسک
.تسناد یثنخ و هزنم
 شیپ لاس ۱۰ رد یمالسا یروهمج یربهر یاهدام ۸ نامرف رد
 یهناهب هب هک دوب هدمآ دوب داسف اب هزرابم یهرابرد ًاصخشم هک
 و ناوتیمن ناراذگهیامرس یدرسلد و داصتقا تیلاعف ندش دنک
 و اهیراذگهیامرس تراظن یور رب مشچ هجو چیه هب دیابن
 داب اهتورث طوبرم یتلودان و تلود یاهتیلاعف و یلام نیمأت
 و اهروتسد ،اههیصوت مغر هب اما )انعم هب لقن( .تسب هدروآ

 مشچ یولج رد هک ناور بآ لثم هدافتسا ءوس نایرج اهرادشه
 .دباییم همادا ،دوریم رابیوج هب و دیآیم رد همشچ زا ناگمه
 ۸۷ و ۸۶ یاهلاس رد نم ثحب دروم یهدافتسا ءوس مقر
 رد و ۸۰ هب ۸۸ لاس رد تسا هدوب ناموت درایلیم ۳۰ زا رتمک

 درایلیم ۲۸۷۸ هب ۱۳۹۰ لاس لوا هام ۵/۵ رد و ۸۰۰ هب ۸۹
 ناموت درایلیم ۲۰۷۰ لاس هام ۵/۵ رد ینعی .دسریم ناموت
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 درایلیم ۲۰۷۰ مقر نیا مظعا شخب هک .دوشیم تشادرب
 یاهخساپ و هتفگ ساسا رب ،نآ دصرد ۷۰-۸۰ دیاش ،یناموت
 رد مک تسد ،عوضوم ءاشفا زا سپ ،ناهاگآ و نالوئسم لباقتم
 ”هدز“ یدرسنوخ تیاهن رد ،یکناب و یتلود یسانشراک لفاحم
 رد داسف دنور ندش هنیداهن یهدنهدناشن نیمه .تسا هدش
.تسا )ینامتخاس هجو یدیلوت هچ و یلام هچ( هیامرس تشابنا
 شیپ هکنیا رب ریاد هییاضق یهوق رظن هک تفریذپ ناوتیم هتبلا
 تخادرپ زاب مقر نیا زا ناموت درایلیم ۱۱۱۰ غلبم هعقاو فشک زا

 نویسیمک وضع زابخ هتبلا .دشاب تسرد دناوتیم تسا هدش
 مقر نیا زا ناموت درایلیم ۱۰۰۰-۲۰۰۰ هک تفگ سلجم یداصتقا
 هزادنا نامه هب دناوتیم مه نیا هک تسا هدش جراخ روشک زا
 اما .میرادن یقیقد ربخ عوضوم هنک زا هک ام .دشاب تسرد
 جورخ زا یخنرس ریخ دوب هتفگ زین یزکرم کناب لک سیئر
 ناشیا ایوگ ،تسین تسد رد جراخ هب هدش سالتخا لوپ

 رد اهلوپ هک دناهتشاد ربخ ای دناهدوب یبایخنرس رومأم ناشدوخ
 یاهشیازفا میدید و( دنوشیم لیدبت رالد هب هنوگچ رازاب
 میاهدید و( دنزیرگیم جراخ هب هنوگچ و )ار رالد یاهب یناهگان
 ماقم لاح نیع رد اما .)لاس ره رد ار لوپ رالد اهدرایلیم رارف
 ۴۰۰۰ یاراد )دنایعرف نارگید ایوگ( یلصا درف تفگ ییاضق
 غلبم لک ،لحم نآ زا ناوتیم هک تسا ییاراد ناموت درایلیم
 ره هب .دشاب تسرد دیاش مه نیا هک تفرگ سپ زاب ار سالتخا

 تسا رارق و میاهبیرغ نارگشهوژپ و ناسانشراک ام زاب لاح
.مینادن یزیچ
 رب ار لوپ یکناب عبانم زا هدننکهدافتسا ءوس نارادربهرهب
 و )دسرب شلها تسد هب و لحم هب دنتشاذگیمن و( دنتشادیم
 کناب ،دندیرخیم هناخراک( دندرکیم یبساک دوخ یارب
 یهمه رد و دندرکیم تراجت ،دنتخاسیم نامتخاس ،دندزیم
 نالک هرهب یاههدافتسا ءوس و هژیو یاهزایتما زا اهراک نیا
 و هدزاب زا یشخب سپس و دندروآیم رد ار داصتقا ردپ و )دندرب

 سپ یهدب زا یشخب تخادرپزاب ناونع هب ار نالک دوس
 سپ ار هدش لشف و هتفر ول یلعج یاهدنس و دندادیم
.ون زا هدروآ داب یزور و ون زا زور زاب .دنتفرگیم
 و تسا هتشذگ هچنآ ساسا رب نونکات ناوتیمن هجو چیه هب

 هچ تیعقاو یلصا شخب ای همه هک تسناد ،تسا هدش هتفگ
:دالوف تکرش ماهس دیرخ هب دینک هاگن لاثم یارب .تسا هدوب

 ،بکترم ِدرف ،دیوگیم یسرباسح نامزاس سیئر روپ یلیهس
 ءوس اب یتح و تسا هدرک دالوف تکرش یرادیرخ هب مادقا

 ریما بابرا ماقم رد دبال هتبلا( دوخ شاپ و تخیر تیریدم
 اما ،تسا هدش یراتفرگ بجوم تکرش نیا رد )ناخ ورسخ
 دصرد ۵/۵۰ و تسین نینچ ریخ دیوگیم داصتقا ریزو ینیسح
 اب طقف یراذگاو اریز ،تسا تلود رایتخا رد دالوف ماهس
 رد .تسا هدوب نکمم سروب قیرط زا و ینوناق تافیرشت تیاعر

 ،هصقانم کرت ،ینوناق تافیرشت کرت مینادیم همه هکیلاح
 هداتفا قافتا اهراب و اهراب نآ ندرک ”دعاقتم“ ای سروب ندز رود
 زا یاهمان دروم نیمه رد و انثا نیمه رد .دتفایم و تسا

 ار تلود میمصت نآ رد هک دوشیم پاچ تلود رواشم ییاشم
 درف نامه( یضاقتم هب دالوف تکرش ماهس لاقتنا یارب
 صخش نیمه .دنکیم مالعا )خ – فلا هب موسوم ،بکترم
 .مداد ماحنا ار مدوخ یعیبط و یتاذ هفیظو نم هک دیوگیم ًادعب
.دیوشیم اهتلاخد یهمه زا ار دوخ تسد تلود اما
 هجدوب و همانرب نویسیمک وضع ارون یلعسابع رگید فرط زا اما

 .دناهدوب لیخد راک نیا رد یسایس یاهنایرج دیوگیم سلجم
 .)دیوگیم تسرد وا یسانشراک شناد رظن زا هیضق یاجنیا ات(
 همه و دنک افعتسا یزکرم کناب لک سیئر دیوگیم وا یتقو
 و دیوگیمن ار زیچ همه ،تسا یزکرم کناب هجوتم تالکشم
 اههد و ارجام نیا رد کش یب .دنکیم ثحب هنایارگ لیلقت
 و دناهدوب لووسم داصتقا ریزو و یزکرم کناب هباشم یارجام
 دروم دیاب لامها نیا لیلد هب و دنشاب مه وگخساپ دیاب
 زا اهنآ اما .دنریگ رارق مه زاس تشونرس یهذخاوم
 یرداق یرفعج .دندوب هدماین نوریب لقتسم و ادج ییاهمتسیس
 همادا ینعی و شمارآ رب ار هعماج هکنآ نمض زین زاریش هدنیامن
 تارداص کناب سیئر زا شدوخ ،درک توعد ثحب ندادن
 هب شدوخ ینعی( دناوخ ریصقت نیرتمک یراد ار نآ و عافد
 یکی یهئربت یارب اهتنم ،درک مه یرواد هزات و داد همادا ثحب
 سیئر .دراد شک ماهس نیا دیرخ ناتساد .)یلام نالووسم زا

 اما دییأت ار دالوف ماهس یراذگاو یزاس یصوصخ نامزاس
 بیذکت ار نآ نامزاس نیا یوگنخس و سروب نامزاس سیئر
 یزاسیصوصخ قباس نواعم یمالغ لیعامسا ادتبا .دندرک
 ینوناق ارنآ و درک دییأت ار دالوف یتعنص هورگ یراذگاو دیکأت
 هب ییاشم همان راشتنا هب )۲۲/۶/۹۰( رهم یرازگربخ .تسناد
 ریما دالوف ماهس یراذگاو رد عیرست یارب هار و داصتقا یرازو
 روبزم ماهس تفایرد یازا هب هک خ – فلا / یورسخ روصنم
 نیا .درک مادقا دادیم همادا ار لامش – نارهت هاردازآ تخاس
 /۲۰ص/۱۰۲۰ هرامش همان تسویپ هب و ۰۷/۰۷/۸۹ خیرات هب همان
 هار ینف هینبا و طخ یسدنهم تامدخ تکرش ۰۲/۰۷/۸۹ خروم
 اب دالوف ماهس زا دصرد ۵/۵۰ دیرخ یگدامآ صوصخ رد نهآ

.دوب روهمج سیئر تقفاوم بسح
 ریما نیا تسین مولعم زونه هک( خ – فلا یاهییاراد زا یرامش
 یهدنیامن ای هدوب کلام شدوخ )خ-فلا ای( یورسخ روصنم
 حرش هب )تسا هدمآیم رامش هب نانآ ششوپ ای یعقاو ناکلام
.تسا ریز

ناتسرل یزاسنیشام ماهس  ۹۶/۹۴%

ناریا دالوف یتعنص هورگ ماهس ۲/۹۵%

نهآهار ینف هینبا و طخ یسدنهم تامدخ ماهس ۹۵%
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نیسکآ دالوف ماهس ۷/۳۹%

 رگید دعتسم یاههناخراک یندعم بآ و بآ یدیلوت دحاو اههد
.ناوارف تالغتسم و کالما یهفاضا هب روشک یاج یاج رد

 ۲۱ نامرآ( ۴۴ لصا هژیو نویسیمک سیئر رگدالوف اضردیمح
 یخرب ،سالتخا وا نابز هب ،هدافتسا ءوس نیا رد تفگ )رویرهش
 هک شسرپ نیا خساپ رد .تسا هدوب راک رد یسایس یاهطابترا

 دروبشاد دننام تراظن هتفرشیپ یاههاگتسد دوجو اب هنوگچ
 )لماعریدم یارب ور شیپ هحفص تیریدم ای( تنِمجینَم
 یاهناهب تفگ ،تسا هتفرگ تروص هدافتسا ءوس و سالتخا
 تفگ وا .تسا یکناب ناریدم هجوتم ریصقت و تسین لوبق لباق
 تالیهست ناگدننک تفایرد رب دح زا شیب راشف لیالد نیمه هب

 دهدیم ناشن هک( دراد دوجو یدیلوت تالیهست و درخ
)تسا هدوب ناریدم یهارمه اب و هدش باسح روبزم سالتخا
 زا شیب دش هدومرف هکنیا ات تشاد همادا اهینکفارف ناتساد
 نآ زا شیپ .دنرادرب تسد عوضوم مزالان نداد همادا زا نیا
 دوب هتفگ یدمحم روپ یفطصم ،روشک یسرزاب نامزاس سیئر
 لاح رد نافلختم زا یاهدع )۱۳۹۰ رهم ۳ ،تعنص ناهج(
 .دننک ینکفارف هلیسو نیا هب ات دنتسه نارگید هب ینزماهتا

 زا روظنم هکنیا نآ و دنام هتفهن یزیچ تبحص نیا رد هچرگ
 فرح ،لاح ره هب وا فرح اما ؟دنایناسک هچ نافلختم
.دوب یتسرد

 خروم هلاقم رس زا هییاضق یهوق سیئر هتفگ نیا زا دعب زور دنچ
 تلود کیدزن رایسب رای رکفناوج ملق هب ناریا همانزور ۵/۷/۹۰

 رب هوق نیا دوب هتفگ هدرک داقتنا هییاضق یهوق زا هک داژنیدمحا
 هدرکن یراکمه اههاگتسد یخرب اب هدافتسا ءوس عوضوم رس
 زا شیب تحاقو یاراد ار هدنسیون و درک داقتنا تدش هب ،تسا

 مامت رگم دوب هداد خساپ ییاضق هوق سیئر .درک دادملق دح
 اما .تسا هدوب نکمم هییاضق یهوق قیرط زا زج اهدروخرب

 زا تیاکش ناهاوخ و داد همادا دوخ فرح هب زاب رکفناوج
 صیخشت عمجم سیئر یناجنسفر یمشاه .دش تاضقلایضاق
 هب هتساوخان وا یاپ ات دش هکرعم دراو رید یلیخ هنارایشوه
 سالتخا نیا زا فسأت زاربا هب طقف و دوشن هدیشک نادیم
 یهنیشیپ و هشیر هب دیدن یرورض و درک هدنسب هقباسیب
 شراتخاس لیدعت تموکح یهلاس تشه یهرود رد اهسالتخا
 لامتسد دنکیم مه درد هک ار یرس یتح وا .دنک یاهراشا

 شلصاح هک دراذگباپ ینادیم هب هک اجنیا دسرب ارچ ،ددنبیمن
 ینکفارف و ینکفورف و رظن راهظا و ضارتعا و دقن راجفنا
.تسا
 ،یمرهج فرط زا طقف بناج هب قح یریگعضوم نایم نیا رد
 هک یزکرم کناب لک سیئر ینمهب .دوبن تارداص کناب سیئر
 هشیمه ،دشاب هکرعم نیا یوگخساپ داصتقا ریزو یاپ هب اپ دیاب

 دوب هتفگ وا .تسا هداد ناشن هیضق قوف و هدرک هئربت ار دوخ

 دادعت هب تبسن یکناب تافلخت )۹۰ رویرهش ۲۱ تعنص همانزور(
 متسیس رد لاعف عبانم مجح لاعف یاهدحاو دادعت و نانکراک
 دوخ هن ایوگ ناشیا رظن زا .تسا رگید یاهاج زا رتمک یکناب
 تاناکما و ییاراد ینلع ندرک لامیاپ و هدافتسا ءوس و فلخت
 .دراد تیمها عبانم هب نآ تبسن هکلب مدرم تصرف و قوقح و
 الاب ییاج زا ار عبانم دصرد ۵ لداعم یسک ًالثم بیترت نیا هب
 لباقم رد اما .ناموت درایلیم ۱۰۰۰ دوشیم غلبم نیا و دشکیم
 دوریم شک ار هزاغم کی یدوجوم و لوپ دصرد ۸ رفن کی

 کناب لک سیئر رظن زا .ناموت نویلیم ۴۰ دوشیم مه نآ هک
 .تسا رت هانگ مک یلوا نآ ،روشک یلوپ تابث لوئسم و یزکرم
 نانکراک رامش و دوشب لاس رد یکناب سالتخا ۱۰۰ رگا ای
 اما .مرازه کی دوشیم نیا دشاب رفن رازه ۲۰۰ مه اهکناب

 .موس کی دوشیم ًالثم میدرک دای هک هزاغم نآ رد یدزد مهس
 لوپ شزرا ظفاح رظن زا هک دوشیم مولعم هبساحم نیا زا سپ
.تسا رتهزیکاپ یلوا ِراک ،یلم
 )شیپ هام شش ینعی( ًالبق دیوگیم یزکرم کناب لک سیئر
 )بکترم درف( نآ زا یزرا تالیهست دیاب هک میدوب هداد رادشه
 یهدب وا هکنیا و دنهدن تالیهست وا هب مه رگید و دوش لوصو
 نآ هک تسا نیا تیعقاو اما .دنزب کناب دناوتیمن و دراد
 رد یزیچ مه یزکرم کناب لک سیئر رادشه زا سپ صخش
 سپ .درک ریاد کناب مه تفرگ رابتعا درایلیم ۲۰۷۰ دودح
 یسرزاب لیوط و ضیرع متسیس و یزکرم کناب و ینمهب
 رازه ۱۰۰ کچ کی رگا لثم رد هک تسا نانچ هک( اهکناب
 ای دنمهفیم ًاروف دوش ساپ باسح رد لوپ نتشاد یب یناموت

 هچ )دربیم و دیآیم رِلک زور ره ار هدیباوخ باسح رد کچ
 رادشه نیرخآ زا سپ وا هاگتسد و ینمهب ارچ و دناهدوب هراک
 ات دندوب هدش هدز باوخ هب ای هتفر باوخ هب هام ۵/۵ دوخ

 .دننک رارف نوریب هب یکناب یاهقودنص زا رگید درایلیم ۲۰۷۰
 طسوت تیعر رابنا زا مدنگ نتفر شک عوضوم ،عوضوم ًاعقاو

 تیعر اما دوشن هجوتم رادرابنا هک تسا هدوبن شوم ات دنچ
 دنراد سرزاب اهکناب دیوگیم ینمهب هک روطنآ رگا .دمهفب

 نیا یرواخ و یمرهج ارچ سپ تسا شوه هب هشیمه هک
 زاربا یمهفان نیا زا یتح یرواخ و دندوب هدیمهفن ار عوضوم
 ۵/۳ هناخ رد ات تفر شاهصغ زا و درک مه تمادن
 رپ شوخ یاهزور هودنا رد ار رمع یقاب وتنروت رد شایدرایلیم
 دنلورغ اب ضوع رد یمرهج و دنراذگب یضام دمآرد
 اجک زا سروب ات دنک کرت ار شزیم دش راداو هناراکبلط
؟تشاد یمرهج زا رتمک یتیلوئسم یرواخً اعقاو ایآ .دنروآرد

 ،یشیورد میهاربا یزکرم یاهکناب رب تراظن ریدم هک نیا ایآ
 ار اهکناب یهیقب و ینکفارف اهکناب ناریدم یضعب دیوگیم
 هن و تسا یمرهج مهتم تسا نیا شیانعم .دنکیم مهتم

 زا هژیو هب ،اهنآ زا ًادبا هک( رگید کناب ات دنچ نآ هن و یرواخ
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 ،دنراد روطنیمه تمالس و ریخ هب و تسین یربخ ،تات کناب
)دننزیم شبن هس یاههبعش
 .دناهدرک تباث اهراب نم هب روشک نیا داصتقا رد نم یاههبرجت
 اب یرادا و یلام یاهداسف ناراوسا هک نآ زا شیپ یتدم ًالومعم
 هب ات دنوش یهار ناشدیدج تارفن و گرب و زاس و راکتبا

 نایدانم ،دنربب امغی هب مدرم لام و دنزاتب هزات یاههنودرگ
 و یدیلوت و یرگادوس و یلام یاههیامرس طرش و دیق یب یدازآ

 و یداهن و یصوصخ هبش اب یصوصخ و یتلود یتالغتسم
 هن اما ،مه اب یترسنک رد تلود تراظن و تلاخد مدع ناروای

 و انرک و قوب هب شارخشوگ ییاهادص اب ،گنهامه نادنچ
 اب اههاگرذگ رد و یناوخزاوآ و دنیآیم رد ندز لهد
 و ناهاوخیدازآ هب و دننکیم شخپ ادص ناشاههناسر
 تراظن یورگ رد ار تلم یدازآ هک یناهاوختلادع
 و ینادان هلمج زا اهماهتا عاونا ،دننادیم کیتارکومد
 رد تراظن و تلادع ثحب یهدننک یطاق و یگدنامبقع
 ،نارب تیالو لخد من من هک تسا نآ زا سپ .دننزیم ار داصتقا

 رد گرب و خاش ،دنراد مه یذفان و یوق و تباث یاههشیر هک
 هدافتسا ءوس کی یادص و رس هعفد کی دعب یدنچ .دنروآیم
 یدرایلیم ۱۲۳ سالتخا زا شیپ اهتدم .دوشیم دنلب رگید
 رد .دوب عضو هدمآ شیپ نیمه دادادخ – تسود قیفر
 رد .دوب نیمه زین یرخآ نیا زا شیپ و نآ زا دعب یاهسالتخا
 .دندش فقوتم هدنهدرادشه و دقتنم یهناسر اههد ،هرود نیا
 و حانج نالف هب قلعتم یسایس و یداصتقا یهمانزور دنچ اما
 و یهاگشناد هبش یهعماج نالف و هیامرس داهن نالف و لیماف
 هک دنبوکیم تراظن مدع لبط رب مادم تردق یهکبش نالف
 .دنا تشز و محازم سب ییاههلخادم همانرب و تراظن ایوگ
 یراوژروب نارای نیا دنوشیم لیطعت اههناسر هنوگنیا یتقو
 ار دوخ یلام تایلمع رب تراظن هک ناریا یتنس راک ظفاحم
 رد یدنب هس اما ،دننادیم یداصتقا دشر ندش دودحم یهیام
 و ماظن یاقب ترورض ار لکشت و نایب یدازآ عون ره ربارب
 هک نیا .دیآیمن رد ناشیادص ًادبا دنروآیم باسح هب داصتقا

 دش بوخ هک ،دناهتفگ و ،دنیوگیم مه اجنآ و نیا ،چیه
 هیامرس یدازآ محازم و لاکیدار و پچ اهنآ اریز .دندش لیطعت
.دندوب
 ،یدازآ زا عافد سابل رد زاب هک تسا زالیل دیعس نیا راب نیا
 عقاو رد اما یملع هبش یعون هب یلم عبانم ناقیرطلاعاطق یارب

 روضح و تراظن نوچ دیوگیم و دنازوسیم لد یمدرم دض
 مرظن هب ،وا !تسا هدش سالتخا سپ ،تسا هدوب دایز تلود
 دیوگیم هک ار یسانشراک و یمسر عبانم زا رابخا مامت ،دمع هب
 دوب رگا ای دوبن راک رد یتراظن ًالصا ای هقباسیب یهعقاو نیا رد
 هدیدان ،تفرگن مه شیاج چیه زا یاهشوگ هب ار نآ یسک
 نابز ِدرو ار رورپ دزد یهیاپیب یهناسفا نامه زاب ات ،دریگیم

 زا رتشیب و دینک تراظن اهنیا زا رتمک ،نیا زا دعب :دنک
.دیراپسب یراگنلو هب ار عبانم ،اهنیا
 نیب طابترا هک ار یایراج و هدنز نایرج زا دروم دنچ نم دینیبب
 طسوت هیامرس تشابنا و داسف اب کیتارکومد تراظن دوبن

 ناتتمدخ زاب ،دهدیم ناشن ار ناریا یرادهیامرس زا یاهنوگ
.منکیم ضرع
 زا دمآرد ناموت درایلیم رازه ۱۲ زا شیب زونه1

 شمان الاح هک( یزرا هریخذ قودنص هب تفن شورف
 هدشن زیراو )یلم هعسوت قودنص تسا هدش ضوع
 اهلوپ نیا .دشیم نینچدیاب نوناق هب انب دیاب و تسا

؟دنکیم باوخ و شخرچ و شدرگ اجک رد الاح

 روط هب تفن ناموت درایلیم رازه ۴/۵ لداعم2
.تسا هدش هلماعم ینوناق ریغ

 یارب تفن دمآرد زا ناموت درایلیم رازه 3۳
 اما ،هدش تشادرب یدقن یاههنارای هب نداد صیصخت
 باسح هب نان و زاگ و بآ ،قرب نتخورف نارگ لوپ

 شیازفا لحم زا نداعم و عبانم مهس ًانمض .دیآیمن
.تسا هدشن تخادرپ یزرا یاهلماح تمیق

 کناب زا ناموت درایلیم رازه ۹ دودح رد4
.تسا هدش تشادرب یزکرم

 تفن رد رالد درایلیم ۷/۷ تسا هدوب رارق5
 نآ یاج هب و تسا هدشن هک ،دوش یراذگهیامرس
.تسا هدش رگید یاهراک

 یلم هعسوت قودنص هب دیاب ناموت درایلیم 6۶۰۰
 هدشن هک ،دشیم زیراو )یزرا ریاخذ قودنص نامه(
.تسا

 زا رالد درایلیم ۳ تلود سیئر روتسد هب7
 هداد صاصتخا رهم نکسم هب یلم هعسوت قودنص
 هن و هتفرگ اپ هن زونه قودنص هکیلاح رد ،دوشیم
 تأیه سیئر هک روهمج سیئر هزات و دراد انما تأیه
 رد ًانمض .تسا هتشادن ار یراک نینچ قح ،تسا انما
 فراصم یارب طقف تشادرب ،قودنص یهمانساسا
 دوجو لایر هب رالد لیدبت هزاجا و تسا زاجم یرالد
 عبانم دوبمک دیدش یرامیب اب رهم نکسم نیا و درادن
.تسا ور هب ور یلایر

 یاههلکسا هلب دیوگیم کرمگ لک سیئر8
 ۹۰ لاس لوا هام ۵ رد دیازفایم و میراد زاجم ریغ
 ناموت درایلیم ۱۸۰ شزرا هب قاچاق هدنورپ ۱۲۵۰۰ رامش
 لاس هباشم یهرود هب تبسن هک تسا هدش لیکشت
 دشر دصرد ۱۴ دودح رد غلبم و دادعت رظن زا لبق
.تسا هدرک

 تشادرب ناموت درایلیم ۳۰۰ یهیضق زونه9
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 رد نارهت یرادرهش زا باتک و باسح یب یهنیزه
.تسا هدشن لح داژنیدمحا یرادرهش نامز

.مرذگیم اهنآ زا هک مراد نهذ رد مه رگید دروم نیدنچ و
 زا روهمج سیئر و تلود هک درادن یلاکشا نم رظن هب هتبلا
 رگید یتایلمع یاههزوح و( داصتقا یهزوح رد هژیو تارایتخا
 قوقح و یدازآ ندرک دودحم یارب ار وا تسد هچنآ زج هب
 سلجم هک درادن یلاکشا .دشاب رادروخرب )دراذگیم زاب مدرم
 فیرظ و یاهلحرم جنرطش یزاب لثم هک یئزج میمصت ره دراو
 یلیخ و دریگب یدربهار و یساسا یاهمیمصت اهنت و دوشن تسا
 و همانرب یط و نیعم تدم یارب ار تایئزج و اهراکهار
 ارنآ یهجیتن و دنک ضیوفت تلود هب ینیبشیپ لباق یهمانراک
 هکلب ،دراد داریا طقف هن هچنآ اما .دنک یسررب و دهاوخب
 ،اهیشکندرگ ،اهیباتک و باسح یب ،تسا راب تبیصم
 و تسا هیامرسو تردق نابحاص یاهیدیقیب و اهیراگنلو
 ییاضق و یناملراپ و ییارجا تردق داهن نآ و نیا یاهیرادفرط
 نارحب زورب ماگنه .یحانج یسایس و یداصتقا عفانم یهیاپ رب
 یعامتجا تایح و مدرم یارب ،یعامتجا یناماسبان هچنآ و
 نیمه )میرادن یراک نونکا ار تموکح یارب و( دوشیم کلهم
 یاهشکم و شکب و اهنتخادنا مه ندرگ هب ،اهینکفارف

 و یگدنز لخد مک مه نونکات هک تسا یداصتقا – یسایس
.تسا هدرواین رد ار مدرم لغش و تینما و هافر

یحطس و یعطقم یاهلحهار -۴
 رد رگیدکی اب یتیمکاح یاهحانج و اههورگ ،دارفا یاهدروخرب

 و یدرف یزاس هئربتدوخ یارب شالت زا ناشن هک لاح نیع
:دهدیم ناشن زین ار لح هار یعون ،دراد ینامزاس
 و تلود هب باطخ یاهشهوژپ زکرم سیئر یلکوت دمحا

 افعتسا ،شکشیپ یشکدوخ :دیوگیم یفارحنا یاهنایرج
 نیا رد ار لوئسم ریغ دارفا دورو مدع هییاضق هوق سیئر .دیهدب
 یارب ار روشک لک ناتسداد وا .تسا ناهاوخ ار هدنورپ
 دنت یاهدروخرب هب راهتشا هک تسا هدیزگرب هدنورپ تیلوئسم
 هک دهاوخیم هوق سیئر ،دراد دروم هب دروم یتینما – یهیبنت

 رواب ناشیا دیاش هتبلا .دنکن ییامنگرزب دروم نیا رد یسک
 و دشاب رضم رایسب دناوتیم مه هدنورپ ییامنکچوک دنرادن
 ایآ .تسا ”لوئسم ریغ“ یسک هچًاعقاو هک تسین مولعم
 هک یداصتقا و یعامتجا ققحم و هدنسیون و لاعف ناسانشراک
؟دنلوئسمان دنزادرپیم درد یاههشیر هب

 یاهتیمک لیکشت هب مادقا تلود ،لباقم رد و لاح نامه رد
 رد ود ره هک( یزکرم کناب لک سیئر و داصتقا ریزو زا بکرم
 و )دننک یبایهلأسم هکنیا هن دنشاب هلأسم یوگخساپ دیاب عقاو
 ۲۸( درادیم مالعا تاعالطا ریزو .دنکیم تاعالطا ریزو

 ار هدنورپ هب طوبرم تاعالطا هک )نامرآ همانزور ،رویرهش

 رد ،سلجم هدنیامن ،نایبکاوک .دهدیم هییاضق یهوق هب )طقف(
 هدمآ هاتوک یتراظن قوقح زا همه نیا هک ار سلجم نایم نیا
.تفگن مه هاریب رپ یتسار ،تسناد رصقم ،تسا

 یکناب هاگتسد و یمرهج یاهینایب رد سلجم بختنم یهتیمک
 و مرج نیا کیرش رگید اهکناب اب هارمه ار وا تسایرِ ریز
 یاهنوگ هب و هدعاق هب انب هچنآ لیلد هب مهنآ .دنادیم رصقم
 همانزور( ربخ زاب .دندادن و دندادیم ماحنا اهنآ دیاب لوادتم
 و ینمهب روصق زا یربخ یهینایب نیا رد اما .)۹۰ رهم ۷ ،نامرآ

 زا روهمج سیئر لوا نواعم یمیحر انثا نیا رد .دوبن ینیسح
 ناوید مهم داهن یوس زا هک دنکیم تبحص یرادشه
 هب اهنت دندوب هتفگ وا هب نآ رد و دوب هدش هداد وا هب تابساحم
 مدرم تینما دیناوخب امش اجنیا زا .تدننزیم نوچ ورن نادیم
.ار یداع
 نافلاخم زا هک سلجم سیئر ،یناجیرال یلع رگید فرط زا

 لیکشت بای تقیقح یهتیمک دیاب تفگ ،تسا تلود یدج
 لقتسم عقاو هب یهتیمک مادک تسین مولعم نم یارب اما ،دوش
 ناهنپ یاهتقیقح زا یکی لابند هب ات دوش لیکشت دناوتیم
 لاس ۲۰-۲۵ رد سالتخا و هدافتسا ءوس و داسف .دشاب هدش
 مادم و هدش هتفگ نآ یهرابرد مادم هتشاد روضح مادم هتشذگ
 درایلیم ۲۸۷۸ سالتخا نیا تقیقح رد .تسا هدش رارکت
 نارایتسد و یضاق و ییاضق هاگتسد کی هب دیاب ار یناموت

 یاههتیمک تساوخ اهنآ زا و درپس نآ عاجش و قاتشم ًالماک
 سلجم یبای تقیقح اما .دنبایب ناهنپ یایاوز ندش نشور یارب
 نآ هیلع دکوم نیناوق و عضو و دشاب ازداسف راتخاس هجوتم دیاب
 عمجم و نابهگن یاروش ایآ و دراد دوجو یمزع نینچ ایآ(
 اما .)منکیمن نامگ ؟دباتیم رب ار مزع نیا تحلصم صیخشت
 هتساوخ یرای مدرم زا وا .تسا هزماب ینمهب یرخآ رظن هطقن
 منادیمن نم .دوش ناربج و روج و عمج هعقاو نیا ات تسا

 هدوب یتایلمع یهمانرب هچ و راک و زاس هچ ًاقیقد وا دوصقم
 زا هک ییوگزنط قیفر اما .دنریگب هدهع رب دیاب مدرم هک تسا
 ۲۸۷۸ نیا تسا رارق دنکن :تفگیم تسین ترپ مه تایعقاو
 ای دوش هبلاطم اهنآ زا و نکشرس اهراوناخ یور ناموت درایلیم
.دنراذگب ناشیدقن هنارای باسح هب
 رگید یاهیلیخ یافعتسا ناهاوخ اهیلیخ ،اتسار نیمه رد
 و اهیکناب یافعتسا ناهاوخ نایسلجم هژیو هب هلمج زا ،دناهدش
 دوشیم مالعا هکنانچ دروم اب ییاضق دروخرب .دنتسه اهیتلود
 یدروخرب تسا رارق دهدیم ناشن مه عقوم نیا ات نآ دهاوش و
 کی ینیبشیپ یتح یناسک .دشاب یهبنتم و یناربج اما عطاق
 – تسود و قیفر دروم لثم ات دننکیم دبا سبح ای مادعا هرقف

 چیه هک مینادیم ام اما .دبای یفشت یمومع راکفا دادادخ
 ،از هرهب هژیو راتخاس سپ زا یماقتنا راتفر و مادعا تازاجم
 یهمادا هکنآ نمض ،دیآیمن رب نیرفآ بیسآ و زاس لداعتمان
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 نادجو یهنیس رب ،دنایتسردان یاههناشن مادعا تازاجم
.دیازیم داسف و بیسآ همه نیا هک یاهعماج
 اهینزماهتا ،اهینکفارف ،اهییوگضقانت زا زیچ چیه لاح ره هب
 تسد ردنیا زا یناشن چیه و تساکن اهیزاس مگ رد رس و
 شیاز لاح رد ،یسایس یهعماج زا یاهشوگ یتح هک تسین
 یاههنیمز وحم و یریگشیپ و یریگیپ یارب لقتسم یداهن
 فرح هیامرس یدازآ نادجو تسا زونه هک زونه .دشاب روآداسف
 دنحنرب هیامرس نابحاص هک دینک یراک ادابم هک دنزیم ار عطاق
 کی هعماج نونکا ییوگ وت .ددرگرب هعماج هب یدامتعا یب و
 هعماج عقاو رد .تسا تمالس و تکرح و دامتعا مارآ سونایقا
 تلادع ،یداصتقا یاهتیلاعف ،تردق تمالس هب ار شدامتعا
 زا هک مه ییاجنآ .تسا هداد تسد زا زیمآ تیقفوم ناکما و

 ییادتبا و کدنا تسا هدنام یاج هب یکزیچ ،ییاهزیچ نینچ
.تسا هدینشن ار کانتشحو ربخ زونه ایوگ هک تسا

لیلحت یدنبعمج -۵
 یتح( نالووسم زا یدایز رامش نابز زا هعماج ینمض درد کی
 بوسحم دنمتورث تسار حانج هدنیامن عقاو هب هک یلکوت
 نابز زا دوب بل ریز یتیب مین طقف ایوگ اما .دمآ نوریب )دوشیم
 نیا ،نآ .یشومارف دعب و ،یناتسروگ زا راذگ لاح رد یرذگهر
 نویلیم ود یکی ماو کی نتفرگ یارب اونیب مدرم یتقو هک دوب
 رازه و یدیماان ،یلطعم ،راشف ،ریقحت دیاب ،دننکیم هعجارم
 کی هک میوگیم نم اما ،دنتفگن اهنآ .دننک لمحت ار یگراچیب
 سیئر نآ و سیئر نیا قاتا لخاد ،دوریم ندروخ بآ لثم رفن
 ناموت اهدرایلیم ،دروخب ار شاهوهق ات و دزادنایم اپ یور اپ و
 ،درادن مه یهیجوت و هیاپ چیه هک ،شایتساوخرد رابتعا

 ار درد نآ ارچ نایاقآ هک تسا نیا نم شسرپ .دوشیم رضاح
 یاههشوگ یتح ای ار شاهمه ارچ و دنروآیم نابز هب الاح
 ارنآ ادرف ارچ و دنیوگیمن ار شاهشیر ارچ و ارنآ زا یرتشیب

 هدش هدرپس داب تسد هب هک ،رذگهر کی ِبل ریز رعش نوچ
.دنربیم دای زا ،تسا

 یاهلاقم رد ار یگنیدقن عیزوت و یرابتعا ماظن نیا تیهام نم
 زاب ،”دوشیم یناسک هچ بیصن روشک یگنیدقن“ ناونع تحت
 عیزوت ساسا هک مداد ناشن تالدتسم و لیالد رکذ اب و مدرک
 نیا هک متفگ و تسا یتلادعیب داسف اب هتخیمآ یگنیدقن رابتعا
 نم ینیبشیپ هتبلا و دروآیم راب هب ییاهدرد و تبیصم هچ ماظن
 تخس هعماج یزور هک تسا نیا اهیناماسبان هنوگ نیا یارب
 و ناوت و درخ رصنع دنک ادخ و داد دهاوخ ناشن شنکاو
.دشابن هتفر تسد زا نآ رد لالقتسا و یهاگآ
 میازفایم هتکن نیا و منکیم دیکأت مدوخ ینیبشیپ رب مه نونکا

 ءوس نامه طقف ،نهیم و هعماج و مدرم نانمشد هک
 صخاش نارازگراک و یداصتقا و یسایس ناگدننکهدافتسا

 دیاب هک تسا هار رد یزیچ .دنتسین یتسیلایرپما یهدش
 دای تردق ناگماکدوخ و یجراخ نارگهلخادم هلب .شمیسانشب

 یبالق و یعونصم و یروص یاهنایرج ات دنوریم و دناهتفرگ
 نامورحم و نارگراک و یضاران مدرم یارب ار یگنر برت

 یب یهدرتسگ جوم نیا ِلباقم رد و دننک غیلبت ناشیارب و دنزاسب
 شنارادربهرهب هک ،دنزاسب هدشن هبرجت ییاهماد ،یدامتعا

 و دازآ یاهنایرج و اهلکشت یاج هب تیاهن رد .دنناشدوخ
 دنناوتیم هک مورحم و هدید تنحم مدرم هژیو هب ،یمدرم لاعف
 یاهلکشت ،دنزاسب ار کیتارکومد تلود و یتراظن یاهلکشت
 یلو دنراد گنر خرس کزان تسوپ یهیال هک یبالق و یزاوم
 یعون هب ات دنریگیم لکش ،دناکوپ و دیفس یمامت هب نورد زا
.میشاب رایشوه .دننک ارجا و عادبا ار یراوخهژیو عاونا رگید
 ار نآ راثآ اما متفگ ار یاهدافتسا ءوس نینچ یداصتقا هزیگنا

:درک نایب شخب دنچ رد ناوتیم
 – دشاب هک عون ره زا – یرادهیامرس ماظن هرخالاب هک رواب نیا
 و هیاپ مدرم یاهداهن یوس زا کیتارکومد یاهتراظن نودب
 زور .دربیم هدافتسا ءوس و داسف هب هار ،رالاسمدرم یاهتلود
 و نارکفنشور زا یدایز شخب زورما .دوشیم رتیدج زور هب
 یاهنایرج هچنآ هک دناهدیسر رواب نیا هب ناسانشراک و ناهاگآ
 یراکبیرف ،دندرکیم غیلبت یطارفا یارگتسار و ارگرازاب
 رد یملع حالطصا هب و یگنهرف و یعامتجا نداد ششوپ یارب
 .تسا هدوب یلام یاههدافتساءوس و یدزد ،یراوخهژیو دنور
 و تنس یاراد ناریا یرادهیامرس هک دناهدیسر رواب نیا هب نانآ
 تسین رتیپموش فزوژ بولطم لامک عون زا یرُنرپرتنآ گنهرف
 و تفاثک و نوخ و کرچ زا رود هب ًالماک مه اجک چیه رد(
 هب ار عبانم دناوتیمن داسف و دنب و دز اب زج و )تسا هدوبن یحنر
 .دنک دوخ نآ زا یمدرم یداصتقا هعسوت و اههدوت یگدنز نایز
 شیازفا یهمادا هلمج زا یداصتقا یاهتسایس رب ًاساسا اهنآ
 هرهب خرن و یکناب یاهتسایس و نآ رباربان عیزوت و یگنیدقن
 راک نیا( و دنراذگیم رثا نانچ یتایلام ماظن و زیمآضیعبت
 یمروت یگتسبورف نیمه نآ لصاح هک )تسا میقتسمان ًالومعم
 هک تسا هدشن هدودز رواب نیا اما ،نمزم مروت و یراکیب ینعی
 یوس زا عبانم رارف و لواپچ و یداع قوف یربدوس ناکما
 عبانم نتشادرب رد اهنامه اما .تسا یدصرد ود یکی تیلقا

 رب لقتسم یسانشراک رظن .دننکیم لمع رتروسج و رتمیقتسم
 و رادهنماد و یاهشیر اهشور نیا اب دروخرب رکا هک تسا نیا
ً اعطق ،دشابن نیرفآ تردق یاهیزاسلاجنج زا رود هب و عطاق
 رد و یرگید عون هب ،یراوخهژیو و داسف یاهشور و اهرازبا

.دننکیم زورب ،یرگید یاج
 زا اهنآ ندش جراخ هلزنم هب اهلکش نیا اب عبانم تشادرب
 رالاس هیامرس ماظن نیمه رد نیا و تسا دشر و دیلوت یاهرادم
 نیا .دوشیم رتشیب یروهرهبان و دروکر ،یراکیب بجوم
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 داب و داسف رب ینتبم ییوجدوس یاههزیگنا دوخ یهبون هب طیارش
 داسف و هدافتسا ءوس یهشیدنا یتقو .دنکیم رتشیب ار یگدروآ
 و هدرتسگ یعامتجا یاهورین ،درک ذوفن هعماج یاهگریوم ات
 رد ار مروت درد یاود و دنوشیم زیرگ مظن زین یدایز

 نآ زج و ءاشترا ،تیلوئسم و راک زا نتفر هرفط ،هدافتساءوس
.دننیبیم
 یهعماج نایم رد هژیو هب راک یورین زا یگرزب شخب

 یناگمه یشنکاو یگدرسفا راچد ناسانشراک و ناگدرکلیصحت
 هچ منادیمن هک( یعمج یلوکنالم تفگیم مناتسود زا یکی و
 راک و راک نانآ .دناهدش )تسا نم ینیزگ هژاو زا رتتسرد ردق

 و هبناج ود هداس و ثبع یرما ار نآ ربارب رد یتفایرد و هناقداص
 هداوناخ و دوخ هدنیآ یهمه یهدننکعیاض و نکفلت تقو
 رتشیپ نانآ زا هنوگچ مروت بسا دننیبیم نانآ .دنرادنپیم
 و نان و تسا هدایپ وا و دیامنیم هریت ناشیادرف هنوگچ و دزاتیم
 دننیبیم نانآ .دنراوس دارمرخ رب نادزد هنوگچ و هراوس نکسم
 و دز و هدنوش گرزب و گرزب سالتخا و ءاشترا مادم هک
 ماک هب ار شنالماع و دوشیم رارکت هک تسا زاسلوپ یاهدنب
 رد یاهرهچ دنچ طقف و دناشکیم نما و یتخبشوخ یاهرصق
 دنچ نامه اهنیا و دنوشیم یسانشزاب  و ینابرق اجنآ و اجنیا
 یم راتفرگ یرگیشان و یدلبان رطاخ هب ًالامتحا هک دنایرفن

 یارب یناکما کدنا هرخالاب مه یراک ره رد هک نانچ ،دنوش
 رانک رد ”هروشاپ بل هب دروخب ناکتسا“ هکنیا و نداتفا ریگ
 هک دنتسین نیا دنبرد نادنچ نانآ .دراد دوجو هعماج نیا ضوح
 ،دناهتفرگ رارق درگیپ تحت الاح سالتخا نامهتم زا یرفن دنچ
 ضیعبت یهجیتن و هعماج نیا نایلاس یهچخیرات یمامت هب اریز

 ،دنوش هتخومآ دیاب هک یایزابگنرز یاهدرگش و دیدش
 هنادنمتفارش راک .تسا هتخاب گنر راک تفارش .دنشیدنایم

 هعماج یاهشخب یلیخ رد نونکات هتشذگ لاس ۶۰-۵۰ زا
 و رسمه یوس زا یتح ،ریقحت ،رخسمت ضرعم رد یرهش
 هدش لیدبت ون لسن یدج رواب هب الاح و تسا هدوب نادنزرف
 نامیپ و دهع رس رب هک نانآ دنیوگیم دوخ هب اهیلیخ .تسا
 دننادیمن هک دناقیتع دهع ناگدنامزاب کدنا دنراک یتسرد
 ادرف تینما و دنکیم راک هچ لوپ ،تسیچ ییوجماک و تداعس
 رتمک رگید .تسا یاهنادهاز یابو هچ هزنم قالخا و تسیچ رد
 کرحت و یداصتقا رونام دنناوتیم یمک هک یناسک نایم زا سک
 یاهعماج داجیا یارب تیلوئسم و راک ،دنشاب هتشاد یعامتجا

.دریگیم یدج ار یناسنا و ملاس
 هدش مامت و هتفر ورف تملظ نجل رد ایند نیا ایآ فصو نیا اب
 داسف و دساف تباقر گنن و یهایس زج یزیچ قفا رد و تسا
 یاهشبنج هب دینک هاگن .تسین نینچ !هن .تسین زیمآ تباقر

 لاو رد یهاگآ زا رپ و یناسنا ،ارگهشیر ،ناشخرد یناهج
 یارب نانآ .اهاج یلیخ و ناریا ،اپورا ،هنایمرواخ ،تیرتسا
 ییایند دنهاوخیم نانآ .دننکیم شالت یندش و رگید ییادرف
 یهطلس و عاجترا یلیمحت یایند نیزگیاج ار نوگ رگید و رتهب
 دیون یاهنتساوخ نیا یهمه یهبنج کی .دننک یناهج  و یموب
 داسف تیعقاو یاشفا و شواک رد اجنیمه ،شخب ماک و شخب
 دیاب .مدرم ِدصرد ۹۹ نآ زا عافد هاگیاپ زا و تسا هتفهن
 ریغ نارکفنشور رازین رد شتآ هک ،ار یناگمه یگدرسفا یرامیب

.اهنتفگ نیمه اب .میناکشخب ،تسا هتخادنا یسایس
———————————
 تشهبیدرا ،۲۹۷ هرامش( لقن و لمح تعنص همانهام )۱(

۱۳۸۹(
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ناریا و یناهج یلام یروتاتکید

فوشاویا دینوئل

کیژتارتسا گنهرف داینب :زا هتفرگرب

یریش .م .ا :مجرتم

 دوخ یتبون ینابرق اب باسح هیوست زا سپ ،برغ
 ار یدعب یاهروشک یدوبان ،یبیل یریهامج –
 هلمج زا ناریا و هیروس .تسا هداد رارق فده
 هیوست دنور .دنتسه »تبون رد« یاهروشک
 :هک ارچ .دور یمن شیپ یتحارب هیروس اب باسح

 هعومجم ،دسا راشب ،هیروس روهمج سیئر -الوا
 ؛درک اهنشیپ هعماج هب ار یحالصا یاهحرط
 دض همانعطق بیوصت زا نیچ و هیسور -ایناث

 رارکت یارب للم نامزاس تینما یاروش رد یروس
 .دندرک یریگولج روشک نیا رد »یبیل یویرانس«
 اب ،یروس دض تکرح دوب مزال ،ببس نیدب
 کمکب لخاد زا روشک راجفنا رب هیکت

 و یجراخ نارودزم ،برغ یسوساج یاهنامزاس
 زین ناریا رد .دریگب تروص یموب »مجنپ نوتس«
 اما ،دمآ لمعب »بالقنا« ماحنا یارب ییاهشالت
 دنتسناوت ،یجراخ تلاخد ساسحا اب ،اهیناریا

 دنچ ره اهمیرحت و ،دنیامن یهدنامزاس ار تمواقم
 ،دننک یم داجیا یداع یگدنز هار رد یعناوم مه
 هکنیا صوصخب .دنتسین هدنشک لاح ره رد اما

 یتح ،یبیل و قارع »ندرک هزیتارکمد« هبرجت
 رایشُه زین ار ناریا رد برغ رادفرط نویسیزوپا

 ات دنناوت یمن برغ نابابرا نکیلو .تسا هتخاس
.دننیشنب یبالقنا طیارش ندیسر راظتنا هب

 ناهج ،یوروش داحتا یعنصت بیرخت زا سپ
 هن اما ،دش هداد قوس ندش یبطق کت یوسب
 .آ -نوسکاس -ولگنآ یاهکیتیلپوئژ هک روطنآ

 نارگید و نمکیاپسا .ن ،ردنیک کم .ج ،ناهام
 یناهج هطلس راک هار اهنیا .دنتشادنپ یم
 و اکیرمآ هدحتم تالایا -یبرغ ییایرد یاهتردق
 نرق زاغآ رد ییاهنآ اما ،دندرک نیودت ار سیلگنا
 داصتقا هک دنتفای هطلس ناهج رب مکی و تسیب
 ۱۴۷ ،اهنیا .دنتشاد تسد رد ار ناهج یلام

 و یدنواشیوخ یاه هتشر اب هدینت مه رد هداوناخ
 حرط نایرجم ،ناهج یلام ماظن هدننک لرتنک

 ،سوپاتخا دننام هدروخ هرگ ،رالد رودص
 .دندوب اهروشک همه رب مکاح المع ناگبخن
 راتخاس ار هیاس رد یناهج تردق نیا ساسا
 ناکیتاو و ،اهدلیچور ،اهرلفکار یسایس -یلام
 ،متسیب نرق لیاوا رد زونه .دنهد یم لیکشت

 هک یفخم هسلج کی رد ییاکیرمآ ناراد هیامرس
 حرط ،دندومن رازگرب اکیرمآ ریازج زا یکی رد
 دندرک بیوصت ار »گروبرام همانرب« هب موسوم
 ینعی ،تردق« :دوب نینچ نآ یاوتحم هک
 نآ زا دیاب تردق و ،الاک نیرتاهبنارگ
 رایتخا رد دیاب مه یناهج تردق و اهنیرتدنمتورث

 ار یوروش داحتا اهنآ همانرب .دشاب ناراد هیامرس
 هار ،نآ فذح زا سپ اما .دوب هتخاس نارگن
 زورما .دش هدوشگ ناهج رب هطلس یوسب
 یرامعم هدنهد لیکشت یناهج یلام یشراگیلا
 ،یتیلمارف و یلم یاهکناب ،یلام یاههاگنب

 نیب قودنص( یلام یاهراتخاس نابصنم بحاص
 یصوصخ تازیهجت ،)یناهج کناب ،لوپ یللملا

 یاهداینب هکبش ،)لاردف هریخذ متسیس( پاچ
 ،یسایس یفخم یاهداتس و یرگن هدنیآ -یملع
 همه .دور یم رامشب یناهج تسایس یلصا داهن

 عفن هب ،ریز دراوم هلمج نآ زا ،یناهج یاهشلاچ
 یم ای هدش لح یلام یشراگیلا تردق عفانم
:دوش

 ،ناسنا یگدنز یانعم هباثمب لوپ تیبثت ـــ
؛هعماج و تلود تیلاعف

 و یلم یاهزرا همه نشخ یزاس هتسباو ــ
؛اکیرمآ رالد هب یناهج داصتقا

 دازآ شدرگ یارب اهروشک یاهزرم ندرک زاب ــ
 زا اهنا تامدخ و اهالاک ندروآ تسدب و رالد
؛نآ قیرط

 ،لرتنک لباق »ناگبخن« یهدنامزاس ــ
 یارب نتخاسراداو و تردق رس رب اهنآ ندرامگ
 یلام هعماج عفن هب نشخ نیزاوم لامعا

؛یناهج

 و یسایس یاهراتفر رب لماک لرتنک یرارقرب ــ
.اهتلود و اهتکرش ،دارفا یداصتقا

 تازیهجت زا یناهج یلام یروتاتکید هناخدارز
 ،یهد هوشر ،یهاوخ جاب :لثم یمیظع رایسب
 ،نارحب ،یزاسرابتعا یب ،لتق ،نادنز ،بیرخت
 هتبلا ،و رورت ،اهروشک یناریو ،»یگنر تابالقنا«

 ماظن نیا تیهام نییعت یارب .تسا هتشابنا گنج
 ،یناهج یلام یروتاتکید ترابع ،کانتشحو
 نیرت بسانم ،مسیشاف یژولوئدیا رب ینتبم
 رداق یراک ره هب لوپ« لومرف .تسا فیرعت
 لیکشت ار تیمکاح نیا تیلاعف یانبم ،»تسا

 ناونعب قوف یاه هتفگ هکنآ یارب .دهد یم
 نت دنچ تاراهظا هب ،دنوشن دادملق نم تالیخت
 هدرم مه و لوتقم مه ،اکیرمآ روهمج یاسؤر زا
.منک یم دانتسا یعیبط گرم هب

 روطب ناهج رساترس رد« :تفگ یدنک ناج
 ام اب هلباقم هب یا هنامحر یب هئطوت ،هچراپکی
 دوخ ذوفن هصرع ،یفخم یاههار زا هک هتساخرب
 هار زا اهتلود رییغت یاجب ،هداد شرتسگ ار
 ار اهنآ ،مجاهت نودب و ذوفن اب ،تاباختنا

 نیزگیاج ار باعرا و دیدهت ،هتخاس نوگنرس
 ریاخذ جیسب اب ،متسیس نیا و .دزاس یم یدازآ

 یدمآراک رایسب نیشام ،یدام و یناسنا میظع
 ،یسایس ،یگنج تایلمع مامت هک تسا هتخاس
 هب ار کیتامولپید و یملع ،یداصتقا ،یسوساج
 لابندب یدنک ناج .»دروآ یم رد ارجا هلحرم
 ربماون ۲۲ خیراتب ،اکیرمآ مدرم هب دوخ مایپ نیا
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 رارق هلولگ فده اهنیرود لباقم رد ۱۹۶۳ لاس
 چیه دنمزاین هتفگ نیا .دش هتشک و تفرگ
 یزیچ مه نلکنیل ماهاربآ .تسین یفاضا حیضوت

 راذگ روظنمب نلکنیل .دروآ نابز رب ار نآ هب هیبش
 یاهلوپ دادرتسا نامرف ،نارادکناب یروتاتکید زا

 سپ و درک رداص ار تلود تسد هب هدش پاچ
 دوخ »ندنل زیمات« همانزور رد دلیچور ،نآ زا
 .»دوش هتشادرب نایم زا دیاب تلود نیا« :تشون
 مه نیا و .تفای ققحت ،نلکنیل ماهاربآ لتق اب و
 اکیرمآ روهمج سیئر ،نوسلیو وردوو تاراهظا
 یمدرم تلود رگید ام« :۱۹۲۱ ات ۱۹۱۳ لاس زا
 تلود ام ،میتسین تیرثکا بختنم تلود ،میتسین

 هک یناسک .»میتسه اهمدآ زا یکچوک هورگ
 یفخم رکف هب یتح ،دندوب نانخس نیا روظنم
 .ج .رِس .دنداتفاین دوخ تردق تیهام ندرک
 ات ۱۹۲۸ لاس زا سیلگنا کناب سیئر ،پمتسا

 زیچ چیه زا ،ینونک یکناب متسیس« :تفگ ۱۹۴۱
 یب لصاح یراوخابر …دروآ یم رد لوپ
 هب ناهج همه .تسا داسف هداز و ینوناق
 زا ار میظع تردق نیا …دراد قلعت نارادکناب
 بلس اهنآ زا ار لوپ اجیا تردق اما ،دیریگب اهنآ
.»دیرخ دنهاوخ هراب ود ار ناهج اهنآ و ،دینکن

 هدرتسگ یزاسکاپ متسیب نرق ۹۰ یاهلاس زا
 همه و یتسیلایسوس هبرجت ناگدننک تکرش
 تردق هطساوب هدش داجیا یناهج مظن نایضاران
 رطاخب و زاغآ ،اهمدآ زا یکچوک هورگ قلطم
 رب لرتنک لامعا ،دشر هار باختنا یارب شالت

 ،دوخ روشک رد رالد شدرگ و یلام متسیس
 مسیلایرپما یوتسپ هب اپورا همه هکینامز تسرد
 مه قارع .دندش هدیرد مه زا ،دش هدنار یلام
 مسیلایسوس درک یعس نیسح مادص هرود رد
 و درک عانتما رالد اب تفن هلماعم زا ،دزاسب یبرع
 رعمعم .درک یم لمع لقتسم یلیخ یلک روطب
 ،اقیرفآ هیداحتا لیکشت یارب شالت اب مه یفاذق
 رانید -دوخ یلم زرا یوسب هراق نیا تیاده
 کرتشم حلسم یورین لیکشت ،یتح و ییالط
 .تفرگ شیپ رد ار هار نیمه ،اقیرفآ هیداحتا

 یم ششوک یهار نینچ رد نتفر هب زین هیروس
 رودزم رازه ود زا شیب ،مه ببس نیمه هب ،دنک
 یارب تایلمع یرسکی هب ،یجراخ حلسم
 یسامولپید و هدز تسد میژر ینوگنرس
 اب سامت زا ار »نافلاخم« انلع ییاپورا -ییاکیرمآ
 نیمز و تاحالصا حرط هراب رد هرکاذم ،تلود
 یاهروتاتکید .دراد یم رذحرب هحلسا نتشاذگ
 تیمکاح عون زا ییاهمیژر ای ،ناهج یلام
 لوپ اهدرایلیم هک سراف جیلخ هزوح یاهروشک
 و دننک یم یرادهگن اکیرمآ یاهکناب رد ار دوخ
 یسونایقا یوسنآ نابابرا نیمارف مامت دنرضاح
 تلود لثم ییاهتلود ای و دننک ارجا ار دوخ
 یاهگنج راتفرگ قارع و ناتسناغفا ،یلاموس

.دنرامگ یم راک رس رب ار یلخاد یمئاد

 رد زورما هک دنمهف یم بوخ تیرتسا لاو رد
 نافلاخم نایم زا ،»گرزب هنایمرواخ« هقطنم
 هدنام ناریا اهنت یناهج یلام یروتاتکید یلصا
 لقتسم یزاب یارب ییاهشالت هب هیکرت .تسا
 هب یارب یرثؤم یاهرازبا هکنیا لثم اما ،دز تسد
 هژیوب و ناغودرا ،ریزو تسخن ندروآ لقع رس
 هک دش هتفرگ راکب ولغادوواد ،هجراخ ریزو
 تیدج اب هیروس ندرک ناریو راک رد اراکنآ زورما

 تیامح ناریا هیلعرب اهمیرحت زا ،هدومن تکراشم
 یجراخ لقتسم تسایس هیلعرب تایلمع .دنک یم
 رد تابث یاه هیاپ یدوبان یارب ،ناریا یلخاد و
 یارب ،ناتسکاپ ات ناکلاب زا »یتابث یب لاله«
 ینومژه« نیمارف زا یچیپرس رطاخب تازاجم

 اکیرمآ رالد زا ناریا( .تسا هدش زاغآ »یناهج
 رودص بجوم ، نیا دوخ هک دنک یم عانتما مه
 دض رب تایلمع ،نکیلو .)تسا هدش مکح

 رد .تسا یبیل یدوبان زا رت یدج رایسب ،ناریا
 ییاوه یورین هنادازآ راک هار تسا نکمم اجنیا
 مدرم ،نیا هفاضاب .درواین رابب هاوخلد هجیتن وتان

 اپورا یداصتقا -یلام نارحب بادرگ رد راتفرگ
 رد .دنتسین دیدج ناینابرق و اه هنیزه هنشت زین

 یلام تیعضو ،هنحص تشپ رد ،لاح نیع
 عبنم ناونعب رالد هقطنم .دوش یم رت میخو ناهج
 و دراد یمرب کرت ،ناهج رب هطلس رازبا و تردق

 ،یشراگیلا تیمکاح هیلعرب ؛دوش یم کشخ
 رد »تیرتسا لاو ریخست« راعش اب یناهج تمواقم
 و تیامح اب ،نیچ دنمتردق یورشیپ طیارش
 دنیارف ،دنه یماظن و یداصتقا یریگ تردق
 لیکشت ،نیتال یاکیرمآ یاهروشک رد ییارگمه
 نامزاس(دیدج یللملا نیب یدنویپمه یاهداهن

 دشر اب یاهروشک هورگ ،یاهگناش یراکمه
 یاقیرفآ و نیچ ،دنه ،هیسور ،لیزرب عیرس
 هیداحتا وضع یاهروشک ندش رت لاعف ،)یبونج
 یداصتقا یراکمه نامزاس ،ایسآ قرش بونج
 زاغآ هریغ و مارآ سونایقا هزوح و ایسآ یاهروشک
 تمواقم اب زین هیسور مکاح میژر .تسا هدش
 یروتاتکید لباقم رد هتسب شوگ و مشچ
 زا لالقتسا بسک یارب ،اهدلیچور و اهرلفکار
 نیمه هب .دنک یم یعس یناهج یلام زکارم
 مزال هبرض هعومجم کی ندروآ دراو ،ببس
 ریز زا ار نآ نابحاص و رالد مه دناوتب هک تسا

 ار )اپورا و نیچ( ابقر ،مه و دزاس جراخ برض
 یریذپان تسکش « و هدومن فیعضت یدج روطب
.دراذگب شیامنب ار دوخ »تردق

 و هدش هتفرگ ناریا هب هلمح میمصت هکنیا لثم
 ناگدنهد تایلام راکفا یزاس هدامآ یارب
 هعماج یمومع ناهذا نینچمه و ییاکیرمآ

 هتسه یژرنا یللملا نیب نامزاس شرازگ ،یناهج

 هداد ساسا رب ،شرازگ نیا رد .دوب مزال یا
 ناونعب ناریا ،مولعمان یسوساج یاهنامزاس یاه
 شالت دوخ یمتا حالس نتخاس یارب هک یروشک
 ارهاظ ،هلمح حارط .تسا هدش یفرعم ،دنک یم
 هدنراد ،امابوا تلود هک اریز .تسا لیئارسا

 تاباختنا هناتسآ رد صوصخب ،لبون حلص هزیاج
 تهج نیدب .دنک یم طایتحا یروهمج تسایر
 زا رطاخب ار لیئارسا نادنورهش دنا هتفرگ میمصت
 باعرا ،هقطنم رد یا هتسه راصحنا نداد تسد
 هناسر و ناگبخن هک تسا نیا .دنیامن ینابرق و
 ردارب« نامرف یارجا رد لیئارسا یعمج یاه
 یا هتسه رطخ لابق رد دوخ یتیرتسا لاو »گرزب
 هب هناریگشیپ هبرض ندروآ دراو ترورض و ناریا
 لمتحم الماک هک یراک ،»یا هتسه مالسا«
 هچ ؟هن هک ارچ و .دنتشاذگ مامت گنس ،تسا

 سیلپ راذگب ؟دنک تفلاخم دناوت یم یسک
 کت ناهج رد .دشاب یضارتعا تارهاظت نارگن
 رد قالخا و فرش .تسا مکاح لوپ یبطق
 یللملا نیب قوقح .تسا هتفر نیب زا لوپ اب هجاوم
 دوبان یبطق ود ناهج یاه یگژیو رگید لثم مه
 ،یبیل ،قارع نوچمه دناوت یم ناریا .تسا هدش
 رگا یتح .دنامب اهنت الماک یوالسگوی ،ناتسناغفا
 ار دوخ یمزر یاهدحاو یلامش هرک ربهر
 رییغت ار عاضوا دناوت یمن اتعیبط ،دتسرفب کمکب
 فیعض مه نادنچ ناریا شترا هچ رگا .دهد
 اکیرمآ یگنج نیشام اب هسیاقم لباق یلو تسین
 تالمح اب تایلمع رگا صوصخب .دشاب یمن
 یاهشور اب تمواقم ،دوش زاغآ لیئارسا یمتا

 .دیدرگ دهاوخ جتنم ناریا تسکش هب کیسالک
 ییالاب رایسب یکینکت یرترب زا لباقم فرط ،اریز
 یم ،رگید فراعتمان یاهکیتکات .تسا رادروخرب
 دراو مجاهم هب یریذپان ناربج تاراسخ دنناوت
 باختنا دیاب یرگید راک هار ،هداس نابزب .دنروآ

 رد ار اهیبارخ و اه هتشک هوبنا دناوتب هک دنک
 دروآ دوجوب نآ یضارا رد امتح هن ،نمشد ورملق
 .دزادنا رطخ هب ار لیئارسا روشک تیدوجوم هک
 ؟دنتسه یخساپ نینچ نداد هب رداق اهیناریا ایآ

 دمهف یم نکپ ایآ .رگید هلئسم دنچ اما .مناد یمن
 و نیچ هب یراک هبرض کی ،ناریا هب هلمح هک
 یمتا صوصخب ،گنج ؟تسا نآ یایوپ دشر
 زا نیچ قلخ یروهمج ندش مورحم ثعاب ،)*(
 .دش دهاوخ نآ بقاوع مامت اب ،هنایمرواخ تفن
 تمیق هب ار هدش یدنب هریج تفن دناوت یم اپورا

 بجوم مهنآ هک درخب وروی ۴۰۰ -۳۰۰ هکشب ره
 دهاوخ وروی هقطنم و اپورا هیداحتا ندیشاپ مه زا

 ،ناریا یماظن تسکش رب هوالع ،اقیقد .دیدرگ
 یابقر هب یداصتقا تسکش لیمحت حرط
 و اپورا ،نیچ -ناهج رب هطلس یعدم کیتیلپوئژ
 مالسا ناهج و .دوش یم یزیر همانرب ،دنه
 هعسوت هب ،یتفن یاهرالد نایرج زا هدش مورحم

 هک روطنامه ،و دراذگ دهاوخ نایاپ هطقن دوخ
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 ،دننک یم وزرآ گنج ناگدنهد شرافس
.داد دهاوخ شهاک زین ار دوخ یبالقنا یاهتیلاعف

 رد مسیشاف یاه حرط زا کیچیه ،لاح رهب
 رد ناسانشراک اما .دشن ققحتم هتشذگ یاهنامز
 ،ناهج یلام ناگبخن زورما هک تیعقاو نیا
 ،تیریدم راک هار و یژولوئدیا هباثمب ار مسیشاف
 دیدرت ،تسا هداد رارق دوخ لمع یامنهار
 ،یللملا نیب نیزاوم نداهن اپ ریز ،هک اریز .دنرادن
 یوگلا ساسا رب ناهج هشقن میسرت یارب اهشالت

 لماکت و تعیبط نیناوق نتفرگ هدیدان ،دوخ
 ،مسیران و تردق ،یخاتسگ رب هیکت ،یعامتجا
ّ رش زا ندش صالخ یارب ششوک هفاضاب
 نامشچ ربارب رد ،»لماکریغ« ناسنا اهدرایلیم
 هب یرظن اما .مسیشاف ینعی نیا و .تسا ناگمه
.مینک ینیب شیپ ار هدنیآ و مینکفایب خیرات

 هیامرس هتخیسگراسفا ماظن یراتخاس نارحب
 شیادیپ ثعاب -الوا ،متسیب نرق لیاوا یراد
 -ایناث ؛دیدرگ اپورا و هیسور رد بالقنا طیارش
 ،اهنآ هجیتن رد هک دروآ یپ رد یناهج گنج ود
 -اثلاث ؛دندش رامورات یتسیشاف یاهمیژر همه
 ود ناهج .تفای رییغت یا هشیر روطب یناهج مظن
 یاهروشک و اهقلخ ،دیدرگ رت نزاوتم و یبطق
 دوخ دشر هار باختنا ناکما زا یرایسب
 طوقس یرامعتسا ماظن و دندیدرگ رادروخرب

 تیرشب دنمنوناق لماکت تیعقاو ،اهنیا همه .درک
 هک تسا ینعم نیدب ،نیا .دنداد ناشن ار
 یتسیشاف لدم لیمحت یارب ینونک یاهشالت
 یارب اما .تسا تسکش هب موکحم زین داصتقا
 مزال ینابرق و نامز ،ملاس یاهورین یزوریپ
 لباقم رد دوخ تمواقم اب ناریا ،منامگب .تسا
 ار هدنیآ یزوریپ یانب گنس نیلوا ،مسیشافوئن

 ار ناریا یرایسب یاهقلخ .تشاذگ دهاوخ
 یاهورین و قرش .داد دنهاوخ رارق دوخ یوگلا

 هلمح ترورض ،برغ رد یزاس یناهج فلاخم
 کرد ار یلام مسیشاف عضاوم رب هتفاینامزاس
 ندمت نانچ ،اهورین نیا نایم رد .درک دنهاوخ
 دیدج مظن هک دش دهاوخ یراذگ هیاپ یماگشیپ

 هعومجم ،درف ره یارب تداعس موهفم ،یناهج
 گنهآمه لماعت ،یعامتجا یگدنز نیون نیزاوم
 هضرع ناهج تیرشب هب ار ناهیک و تعیبط اب

 ارچ .دوب دهاوخ هیسور ماگشیپ نیا .درک دهاوخ
 لح رد ناوارف یخیرات هبرجت زا هیسور هک
 یرکف -یونعم تردق زا ،یعامتجا تالکشم
 رد .تسا رادروخ رب یناهج تیلوئسم و هوقلاب
 مسیشاف رازگتمدخ ناونعب اکیرمآ ،گنج نیا

 اریز ،دید دهاوخ نایز نارگید زا شیب ،دیدج
 دوخ رد ار یدایز دح زا شیب یفنم یژرنا هک
 یم رابب تکالف هراومه ،یدب و هدرک هریخذ
.دروآ

:مجرتم هدوزفا -)*(

 زا یشان یرشب هعماج هشیمه و زورما لکشم -
 کرد دادعتسا اهناسنا زا یشخب هک تسین نآ
 زا لکشم .دنرادن ار قیاقح تخانش و اهتیعقاو
 دنناد یمن اهمدآ زا یخرب هک دوش یم یشان احنآ

 ،بازحا ،نیا ربانب .دنمهف یمن یزیچ الصا هک
 نودب هک یسایس حالطصا هب دارفا ای و اهنامزاس
 شرافس تخانش و مسیلایرپما تیهام کرد
 یرامعتسا یپایپ یاهگنج و تامجاهت ناگدنهد
 ،فلتخم یاهروشک هیلعرب شنادحتم و اکیرمآ
 رد طقف هتبلا ،یروتاتکید یاهمیژر دوجو
 و هیروس ،یبیل ،قارع ،ناتسناغفا ،یوالسگوی
 ناتسبرع ،رصم رد هن ،ناریا رد یدوزب الامتحا

 و ندرا ،نمی ،تیوک ،نیرحب ،رطق ،یدوعس
 مسیلایرپما تلاخد زاس هنیمز ار اهنآ هباشم

 یبیل »مدرم« هب ،وتان »یزوریپ« تبسانمب و هدناوخ
 رب یندودزان گنن رهم ،دنداتسرف »شابداش مایپ«
 ار هاگآ تیرشب یدبا رفنت ،هدز دوخ یناشیپ
 زا سپ ،دیدرت یب ،دنتخاس شیوخ بیصن
 ام نهیم هدیدمتس یاهقلخ راتشک و ناریا یناریو
.درک دنهاوخ فیدر ار یتالبعزخ نینچ زین
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ویدروب ریپ و رسوتلآ ییول تایرظن رد دیلوتزاب موهفم

یقرش هجیدخ
گنهرف و یسانش ناسنا 

 تیمها زا ویدروب ری یپو رسوتلآ ییول تایرظنرد دیلوتزاب موهفم
 ار نآ یا هنوگ هب کی ره و تسا رادروخرب یا هژیو هاگیاج و
 زا هدافتسا اب اجنیا رد..دنا هتفرگ راک هب شیوخ تایرظن رد
 موهفم نیا یسررب هب ،ویدروب و رسوتلآ تایرظن هسیاقم شور
 درکیور اب رسوتلآ لاثم ناونع هب  .تسا هدش هتخادرپ

 و دنک یم حرطم شیاه لیلحت رد ار دیلوتزاب ،هنایارگراتخاس
 هک تسا دقتعم و دوش یمن لئاق ینادنچ شقن رگشنک یارب
 هک انعم نیدب دریگ یم تروص یژولوئدیا قیرط زا دیلوتزاب
 هن و دوش یم لیمحت دارفا رب هاگآدوخان یا هویش هب یژولوئدیا
 یروط هب دنک یم لمع ینمض تروص هب هک راکشآ تروص هب

 یم خوسر دارفا یهیدب تاروصت و اهراتخاس،اهرادرک رد هک
 دوش یم لیدبت لومشناهج و یعیبط یرما هب بیترت نیدب و دنک

 رد .دشاب یم کیژولوئدیا یرما ،دیلوتزاب رگید ترابع هب
 تیلماع هب شیوخ یقیفلت هاگن ریثات تحت  ویدروب ری یپ  لباقم
 و دریگ یم راک هب شیاه لیلحت رد ار دیلوتزاب موهفم ،راتخاس و
 نیا رب دراد رواب تیلماع و راتخاس یکیتکلاید هطبار  هب
  هک انعم نیدب دنتسه هدنهدراتخاس مه اهراتخاس ،ساسا

 اهراتخاس رگید ییوس زا و دننک یم راهم و تیاده ار اه شنک
.دننک یم دیلوتزاب و دیلوت ار اهنآ نارگشنک ینعی دندنمتخاس
:یدیلک ناگژاو
 نامتخاس،)۲(یژولوئدیا،)۱(دیلوتزاب
)۶(هیامرس، )۵(نیدامن تنوشخ،)۴(هنیمز،)۳(ینهذ

:همدقم
 ارآ رد یدیلک میهافم زا دیلوتزاب موهفم
 ری یپ و رسوتلآ ییول  یاه هشیدنا و
 هزوح رد هک ددرگ یم  بوسحمویدروب

 رارق یسررب و هعلاطم دروم یددعتم یاه
 هک یماگنه، لاثم ناونع هب  تسا هتفرگ
 طسوت مکاح ماظن یژولوئدیا دیلوتزاب زا
  و شزومآ و هداوناخ نوچ ییاهداهن
 نیدب نیا دیآ یم نایم هب نخس شرورپ
 هب اهداهن نیا زا کی ره هک تسانعم
 رارق مکاح ماظن عفانم تمدخرد یعون
 یترابع هب و اه نامرآ و اه شزرا و دنراد
 ، جیورت ار مکاح ماظن یژولوئدیا رگید
 رگید یوس زا دننک یم دیلوتزاب و اقلا

 تیعضو هیجوت یژولوئدیا درکراک
 ددرگ یم هدهاشم ور نیازا تسا دوجوم
 شزرا هنالعفنم ای هنالاعف نارگشنک هک
 لابند ار مکاح ماظن یاه یشم طخ و اه
 داجیا و قلخ اددجم ار نآ و دننک یم
 هعومجم یماظن رهرد نیاربانب.دنیامن یم
 زا هک تسا مکاح اهراتخاس زا یا

 یم دیلوتزاب نالماع و نارگشنک بناج

.ددرگ
 یاهراتخاس رسوتلآ ییول هیرظن رد
 یناسنا یاه شنک هدننک نییعت یعامتجا

 و راتخاس نایم هطبار و  دنشاب یم
 هیوسکی و یلع هطبار کی تیلماع
 لولعم نارگشنک تقیقح رد؛تسا
 و لوصا قبط رب و هدوب یراتخاس دعاوق
 رد و دننک یم لمع یراتخاس دعاوق
 راکتبا تردق زا اهراتخاس ربارب
 لاعفنا نیا رسوتلآ؛دنتسین رادروخرب

 زا هدافتسا اب ار نارگشنک
 و  دنک یم حیرشت ”یژولوئدیا ” موهفم
 هیجوت هک دناد یم یلماع ار یژولوئدیا

 و تسا یعامتجا یاهراتخاس هدننک
 یاهراکوزاس بوچراچ رد نارگشنک
 یعامتجا ماظن  دیلوتزاب هب یکیژولوئدیا

.دنزادرپ یم دوجوم
 تسیسکرام کی اررسوتلآ ییول

 هک دوب دقتعم یو.دنناد یم ارگراتخاس
 تفرعم تسسگ ”کی سکرام
 تسا هدنارذگ رس زا ار )۷(”یتخانش
 دوخ هیلوا راثآ رد سکرام هک انعم نیدب

 شیاه لیلحت و دراد ینهذ یدرکیور
 مسیلائدیا و  لگه ریثات تحت رایسب

 شرخاتم راثآ رد اما تسا هدوب یلگه
 یدرکیور ” هیامرس ” باتک رد هژیوب

 رد .تسا هدرک ذاختا ار یملع و ینیع
 و انبریز هطبار نوماریپ ثحب
 یبسن لالقتسا انبور یارب رسوتلآ، انبور
 لیلحت رد تسا دقتعم و دوش یم لئاق
 ینعی؛تسا هدننک نییعت داصتقا ییاهن
 ار ” هظحل نیرخآ رد نیعت“ ترابع رسوتلآ
:درب یم راکب
 و هفرطود یا هطبار انبور و انبریز هطبار
 ندوب هدننک نییعت اریز تسا نوزومان
 طباور نیا رب ییاهن لیلحت رد داصتقا

 هاگچیه انبور ،ور نیا زا ، تسا مکاح
 نیا رد و تسین انبریز فرص ساکعنا

 رادروخرب یبسن لالقتسا زا موهفم
)۱۷۲:۱۳۸۶،یلسوت(تسا
 هب رجنم انبور تسا دقتعم رسوتلآ
 هب انب .دوش یم یراد هیامرس دیلوتزاب
 داجیا هب کمک انبور راک رسوتلآ رظن

 یراد هیامرس یاقب یارب مزال طیارش
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 تسا نیا شدرکراک هدمع سپ– تسا
 ناکما ار یراد هیامرس ندش دیلوتزاب هک
)۹۲:۱۳۸۷،تیمسا( دنک ریذپ
 هب و تلود ، انبور رسوتلآ داقتعا هب انب

  نینچمه و یسایس راتخاس یلک روط
 دوش یم لماش ار یکیژولوئ دیا راتخاس
 نامرآ و اه شزرا دیلوتزاب  اجنیا رد هک
 یژولوئدیا قیرط زا مکاح ماظن یاه

 تقیقح رد و دریگ یم تروص
 ار شقن نیرت مهم دیلوتزاب رد یژولوئدیا
.دنک یم افیا
 یراد هیامرس هعماج رد رسوتلآ رظن زا
 نیا موادت و دیلوتزاب تمدخ رد تلود
 شقن نیا قیرط ود زا هک دراد رارق ماظن
:دنک یم افیا ار
 دوخ هیرهق یورین زا داح طیارش رد
 ،سیلپ،شترا : دنک یم هدافتسا
 . )۸(”تلود بوکرس یاه هاگتسد“
 شیب و مک ییآراک لیلد هب تاقوا بلغا

 کیژولوئدیا یاه هاگتسد“ رثوم
 هیرهق هوق زا هدافتسا ،)۹(”تلود

 یاه هاگتسد؛درادن ترورض
 هک دننک یم نیمضت تلود کیژولوئدیا

 یا هدولاش راتخاس یاه تساوخ مدرم
 دوش یم هتساوخ اهنآ زا هک هنوگ نادب ار
.)۲۱۶:۱۳۷۸،بیارک(دنهد ماحنا
 زا امیقتسم یهاگ تلود رگید ترابع هب
 ماظن دیلوتزاب یارب بوکرس و روز

 رد نیا هک دنک یم هدافتسا یراد هیامرس
 یم نایامن تلود بوکرس هاگتسد موهفم
 ینعی میقتسم ریغ هویش هب یهاگ و ددرگ
 هب یتلود یکیژولوئدیا ماظن قیرط زا
.دزادرپ یم مکاح ماظن دیلوتزاب
 هب ار یژولوئدیا رسوتلآ یلک روط هب.

:دنک یم فیرعت یفلتخم یاه هویش
 یلایخ طباور ”رهظم“ یژولوئدیا هکنیا
 ناش تیدوجوم یعقاو طیارش اب دارفا
 یورین کی یژولوئدیا هکنیا؛ تسا

 یژولوئدیا هکنیا و تسا عماوج رد یدام
 یاه عوضوم ناونع هب ار دارفا
 دنک یم حاضیتسا صاخ یاه یژولوئدیا

 تسا یراتفر هدنریگربرد یژولوئدیا…

 یلایخ تابسانم رد هک یمدرم هک
 دننک یم یگدنز اهنآ یارب هدش فیرعت
 اهراتفر نیا و…دنهد یم زورب دوخ زا
 تحت دنتسه یراتفر لمعرد رسوتلآ یارب

 تیدوجومرد هک ننسو بادآ هطلس
 تبث یکیژولوئدیا هاگتسد کی یدام
 یکچوک شخب اهراتفر نیا هچ دنا هدش
،یتانیرتسا(دنشاب هاگتسد نیا زا

۲۰۷:۱۳۸۴(.
 هن یژولوئدیا هک دنک یم لالدتسا رسوتلآ
 ینمض یا هنوگ هب هکلب راکشآ یزرط هب

 رد یژولوئدیا؛دنک یم لمع
 یهیدب هک یتاروصت و اهراتخاس،اهرادرک
 ام .دنک یم تسیز میراگنا یم
 ور نیا زا و مینک یم ینورد ار یژولوئدیا
 هدیدان ار شتاریثات و روضح،یگداس هب
)۱۱۵:۱۳۸۸،یدمحم(میریگ یم
 تسین …یتاداقتعا یانعم هب یژولوئدیا

 یا هعومجم هکلب،میرامش یم مومذم هک
 نیرت عیاش هک تسا ریواصت و اهراتفگ زا
 .دوش یم لماش ار … اه شزرا و شناد
 یژولوئدیا کمک اب،لالدتسا نیا هب انب
 یم یراد هیامرس و تموکح هک تسا
 بالقنا دیدهت نودب ار ناشدوخ دنناوت
 یژولوئدیا ،رسوتلآ رظن زا…دننک دیلوتزاب

 و یسایس یرما عقاو رد هچرگا بلاغ
 هب ندش لیدبت ضرعم رد،تسا یبسن
 یدبا و لومشناهج،یعیبط ارهاظ یرما
.)۷:۱۳۸۲،گنیروید(دریگ یمرارق
 یا هدیدپ یژولوئدیا رسوتلآ معز هب
:دسیون یم رسوتلآ.تسا هاگآدوخان
 تلالد زا یماظن تقیقح رد یژولوئدیا

 اه تلالد نیا عقاوم رتشیب رد اما تساه
 اه نیا .دنرادن یهاگآ هب یطابترا چیه
 میهافم و ریواصت تروص هب بلغا

 اهنیا همه یارو رد اما دنتسه
 تیعمج رب هک دراد دوجو ییاهراتخاس
 هب هن اما دوش یم لامعا دارفا زا یریثک
 یاه هژبا اهنیا؛ناش یهاگآ هطساو
 شریذپ دروم و هدش کاردا یگنهرف
 زا رود هک ییاهدنیارف قیرط زا و دنتسه
 لامعا اهنآ رب دنشاب یم دارفا سرتسد

.)Ferretter,2006:77(دنوش یم
 تیعقوم ” موهفم یریگراکب ابرسوتلآ

 هژوس و لماع لاعفنا هب )۱۰(”هژوس یاه
 دناد یم یتیعقوم ار نآ و دنک یم هراشا

 یتلود کیژولوئدیا هاگتسد بناج زا هک
 همه «.دوش یم هداد تبسن دارفا هب
 دنتسه درکراک نیا یاراد…اه یژولوئدیا

 هلزنم هب ار سوملم و یداع دارفا هک…
 ار ییاه هویش رسوتلآ…دنزاسب… اه هژوس
 اه تیوه نیا اب دوخ هدارا هب مدرم هک
 هب  نتسویپ یگنوگچ و دنوش یم راگزاس
 ار نآ دیلوتزاب یارب ماظن یاهزاین تفاب
 هژوس هاگیاج. دهد یم رارق دیکات دروم
 دیامن یم یعیبط دننک یم لاغشا مدرم هک
 یزیچ نینچ ناونع هب یژولوئدیا اذل و

.)۹۴:۱۳۸۷،تیمسا(»دوش یمن هتخانش
 نییعت یژولوئدیا رسوتلآ تاراهظا قبط رب

 هک یا هنوگ هب تساهناسنا راتفر هدننک
 رد دهد یم رارق شیوخ هژوس ار دارفا

 نآ یور رب ینادنچ لرتنک دارفا هک یلاح
 هطلس تحت هاگآدوخان یزرط هب و دنرادن
 یو داقتعا هب انب؛دنراد رارق نآ
 ار دوخ یاه هژوس ای نالماع یژولوئدیا
 رد و هعماج دوجوم تیعضو دیلوتزاب هب

 مکاح ماظن یاه نامرآ دیلوتزاب تقیقح
 رد دارفا یارب رسوتلآ نیاربانب.دراد یم او
 نانآ و دشاب یمن لئاق یدازآ دیلوتزاب رما
 دیلوتزاب رما رد و دنک یم یقلت لعفنم ار
 رد ار شقن نیرت مهم یژولوئدیا یارب
 داقتعا هب  تقیقح رد و دریگ یم رظن
 تروص یژولوئدیا قیرط زا دیلوتزاب یو
.دریگ یم
 وربور ییاه تیدودحم اب رسوتلآ هیرظن
 ،نادقتنم زا یخرب داقتعا هب انب دشاب یم
 ییارگ لیلقت و  ییارگربج راتفرگ یو
 زا شیاه لیلحت رد و دوش یم یداصتقا
 یارب ار اه ناسنا ییاناوت یژولوئدیا
 ناش خیرات نتخاس و یدازآ هب ندیسر
 شنادقتنم زا یا هدع.دریگ یم هدیدان
 و ییارگدرکراک هب ار یو تایرظن
 ناونع هب دننک یم مهتم ندوب یعازتنا

 تسیسکرام ون خروم نسپمات لاثم
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 رسوتلآ راک هک تسا دقتعم ییایناتیرب
 و تسا یعازتنا و یدیرجت هزادنا زا شیب
 دنیارف هب وا هاگن رگید یوس زا
 و هنایارگربج هبنج  یاراد  یعامتجا
 لالقتسا“ موهفم و تسا یتسینیمرتد
 هداس راکوزاس کی اهنت رسوتلآ ”یبسن
 زا لقن(دنک یم هدیچیپ دح زا شیبار
.)۹۵:۱۳۸۷،تیمسا
 زا شیوخ تایرظن حرط رد ویدروب ریپ

 لیما،ربو سکام،سکرام لراک
 هتفریذپ ریثات…و سوارتشا یول ، میکرود
 یم شالت شیوخ یاهراک رد و تسا

 نالک و درخ حوطس نایم یدنویپ ات دنک
 هب دزیمایب مه رد ار اهنآ و دنک داجیا

 هب مه هک تسا نآ یپ رد رگید ترابع
 تیلماع شقن مه و دنک هجوت اهراتخاس
 عضوم فالخرب.دریگب رظن رد ار

 و هنابلطواد یاه هبنج هک ییارگراتخاس
 هدیدان اهراتخاس ربارب رد ار درف یدارا

 شیوخ تایرظن رد ویدروب ریپ دریگ یم
 یگدنز هعلاطم رد هک تسا نیا لابند هب
 شنک و یعامتجا یاهراتخاس،یعامتجا

 رطن رد ناماوت ار یدرف یاه
 ربارب رد ار رگشنک ویدروب.دریگب

 دنمفده و رکتبم یعامتجا یاهراتخاس
.دناد یم
 هطبار هرابرد ویدروب مهم میهافم زا یکی
 و یعامتجا یاهراتخاس نایم لباقتم
 )هراوتداع(“ شنم ” موهفم ،نارگشنک
 یهوجو یاراد اه شنم .تسا
 مکح رد تقیقح رد و هدوب هاگآدوخان
 یریگ لکش یارب هدعاق و لمعلاروتسد
 رگید ترابع هب دنشاب یم اه شنک
 یعامتجا یاهراتخاس لوصحم اه شنم
 دیلوتزاب ار یعامتجا طیارش و دنشاب یم
 شنم نایم هطبار ویدروب رواب هب؛دننک یم
 نارگشنک و یعامتجا راتخاس و اه
 هکلب تسین هیوسکی یا هطبار یعامتجا

 تردق یاراد اه شنم ربارب رد رگشنک
 هک انعم نیدب تسا یروآون و راکتبا

 یاهراتخاس بوچراچ رد اه شنم
 و یحارط ار شنک دعاوق یعامتجا

 یروآون لاح نیع رد یلو دننک یم میظنت
 رد ور نیا زا دننک یمن بلس ار رگشنک
 ربارب رد نارگشنک هن ویدروب هیرظن

 لماک روط هب یدازآ زا اهراتخاس
 یعامتجا یاهراتخاس هن و دنرادروخرب

 نالماع یاه شنک هدننک دودحم الماک
.دنوش یم دادملق یعامتجا

 یعضوم بسک اب یعامتجا لماع ره
 و …هیامرس نازیم رظن زا دعاسم اتبسن
 هچ و یعامتجا هچ،تیاضر نازیم
 لیامت ،هاگآدوخان ای هناهاگآ،یصخش
 دوخ فالخا هب ار ثاریم نیا دراد
 دراد یم او ار یو لیامت نیا …دنک لقتنم
 یدیلوتزاب یاهدربهار زا یا هعومجم هک
 اب دوخ عضوم ای تیعضو لاقتنا یارب ار
 هجو نیرتهب هب ،نآ تاصخشم یمامت
،نتنوف و هریوش(دریگ راک هب نکمم

۵۱:۱۳۸۵-۵۰(.
 تایح رد نارگشنک ویدروب هدیقع رب انب
 و رایتخا تردق زا هدافتسا اب یعامتجا
 یاهراتخاس دیلوتزاب هب شیوخ هدارا
 تسانعم نادب نیا دنزادرپ یم یعامتجا

 یلباقتم هطبار دیلوتزاب هلوقم رد یو هک
 نالماع و یعامتجا یاهراتخاس نیب ار
.دنک یم ظاحل یعامتجا
 ، ویدروب تایرظن نیرت مهم زا یکی
 هیرظن نیا ساسا…تسا لمع هیرظن
 دزن رد لمع موهفم اب یدایز یکیدزن
 ”، یسکرام هیرظن رد .دراد سکرام
 ره یساسا هصخشم )سیسکارپ( ”لمع
 ره زا شیپ و تسا یعامتجا یگدنز عون

 ینعی،دوش یم رولبتم ”راک ” رد زیچ
 یهاگدید نیا.تعیبط اب لدابت دنیارف
 یسایس داصتقا زا مسیسکرام هک تسا
 اما.تسا هدرک ذخا مهدزون نرق
 هدنسب دودحم موهفم نیا هب مسیسکرام
 هویش ” موهفم حرط اب هکلب ،دنک یمن
 ار لمع ”یخیرات مسیلایرتام ” و ”دیلوت
 یم فیرعت یناسنا طباور زا یا هعومجم
 اب یتاقبط هزرابم دوخ نورد هک دنک
 تسد هب موکحم هقبط رامثتسا فده
 تردق نتفرگ تسد هب و مکاح هقبط

 ار یتلود هاگتسد لالخزا یسایس
 زا ویدروب لمع هیرظن…دنک یم بیقعتزین
 رایسب لکش اما دیآ یم نوریب هشیر نیا
 نیا رد .دریگ یم دوخ هب یرت هدیچیپ
 یم حرطم مهم موهفم نیدنچ هیرظن

 » شنم « موهفم اهنآ نیرتمهم هک دنوش
 تیلباق زا ییاه ماظن اه شنم .تسا

 لالخ زا ( لاقتنا لباق و رادیاپ یاه
 زا ای ندش یعامتجا دنیارف و شزومآ

 هک دنتسه )یریذپ ریثات و دیلقت قیرط
 ینورد دارفا رد ار ینوریب یاهراتخاس
 لمع اب دارفا هک یتروص هب دننک یم

…دننک دیلوتزاب ار اهراتخاس دوخ
  یطباور ویدروب رواب هب اهراتخاس
 ای نارگیزاب نایم هک دنتسه یعامتجا

 یاه تردق اب یعامتجا یاه هورگ
 رد اهراتخاس نیا .دنوش یم داجیا رباربان
 ار الیتسا و تیمکاح موادت فده عقاو
 یم لابند )هزوح( نادیم کی نورد
 کی لک دناوت یم نادیم نیا .دننک
 هزرابم نادیم لثم دریگ رب رد ار هعماج
 هعماج زا یشخب تسا نکمم ای ،یتاقبط
 لثم،دوش لماش ار نآ زا صاخ یرشق ای
 هقبط نادیم ای یگنهرف دیلوت نادیم

 هک تسا یا هصرع ، ینادیم ره…مکاح
 رگیدکی اب لعفلاب ای هوقلاب یاهورین نآرد
،یهوکف( دنوش یم لدابت دراو

۲۹۹:۱۳۸۶(.
 ” یعون طسب و حرش ویدروب ششوک
 هعماج یعون ای ”ینیوکت ییارگراتخاس
 یرکف یاه ناینب زا هک تسا یسانش
 اما ،دنک هدافتسا یراتخاس لیلحت
 رظن رد ییاهزیچ هباثم هب ار اهراتخاس
 و دیلوت ،شنک هطساو هب هک دریگب
 ساسا نیارب .دنوش یم دیلوتزاب

 ینعی  دنتسه ”هدنهدراتخاس ” اهراتخاس
 اما .دننک یم راهم و تیاده ار شنک
 مه ”دنمتخاس ” لاح نیع رد اهراتخاس
 ار اهنآ نارگشنک هک انعم نیا هب ،دنتسه
 ویدروب نیاربانب.دننک یم دیلوتزاب و دیلوت
 یم دیکات شنک و راتخاس کیتکلاید رب

 مهم راک نیتسخن لاح نیع رد اما دنک
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 و ینیعراتخاس فشک ار یعامتجا مولع
 دناد یم هرمزور شناد ندرک اهر
.)۳۱۷:۱۳۸۸،یدمحم و روپ یئالج(
 وحم رطاخ هب ار ییارگراتخاس ویدروب

 یم رارق داقتنا دروم یعامتجا هژوس
 رسوتلآ هژیو هب و ساورتشا یول …دهد
 ار خیرات ارچ هک دنا هدش دادملق رصقم
 دنا هدرک دودحم هژوس نودب یدنیارف هب
 رگشنیرفآ هژوس یاج هب و

 تحت هک ار ینیشام یمدآ،تسیویتکژبوس
 و تسد تعیبط خیرات هدرم نیناوق دایقنا
 بیترت نیا هب…دنا هدناشن دنز یم اپ
 و دنک یم تیثیح هداعا هژوس زا ویدروب
 یم لاعف راتخاس ربارب رد ار وا

.)۹۶:۱۳۸۵،نتنوف و هریوش(دزاس
 شقن هب دهاوخ یم ویدروب تقیقح رد
 هجوت اهراتخاس ربارب رد نارگشنک لاعف
 زا یرایسب فالخ رب و دنک
 ییول و سوارتشا یول ریظن نایارگراتخاس
 لئاق یشقن نارگشنک یارب هک رسوتلآ
 نارگشنک ندوب لاعفو یدازآ رب دندوبن
.دنک دیکات
 زا لابند هب شیوخ یاهراک رد ویدروب
 و ییارگ تینهذ نایم زرم ندرب نیب

 ار ییادززرم نیا هک تسا ییارگ تینیع
 ای ینهذ نامتخاس  موهفم ود قیرط زا

 .دنک یم حرطم نادیم ای هنیمز  و  شنم
 ،ویدروب معز هب ینهذ نامتخاس زا دارم
 تسا یتخانش و  ینهذ یاهراتخاس نآ

 یعامتجا ناهج اب اهنآ هلیسوب دارفا هک
 کاردا و مهف ار نآ و دنوش یم طبترم
.دننک یم
 ار یعامتجا ناهج مه ینهذ نامتخاس
 هدش دیلوت شدوخ مه و دنک یم دیلوت

 ،یوس کی زا .تسا یعامتجا ناهج
 راتخاس ” کی ینهذ نامتخاس
 یراتخاس ینعی تسا ”هدنهدراتخاس
 یمراتخاس یعامتجا ناهج هب هک تسا
 ینهذ نامتخاس رگید یوس زا .دشخب
 تسا ”هدش یدنبراتخاس راتخاس ”کی
 یعامتجا ناهج هک تسا یراتخاس ینعی
 ترابع هب .تسا هداد راتخاس نآ هب

 هب ار ینهذ نامتخاس ویدروب رگید
 ندش نهذ هکلم کیتکلاید ” تروص
 لماوع ندش یجراخ و یجراخ لماوع
،رزتیر( دنک یم فیصوت ”ینهذ نورد

۶۸۰:۱۳۸۸(.
:هنیمز
 رد طباور زا یا هکبش ار هنیمز ویدروب
 هدارا و یهاگآ زا ادج هک دریگ یم رظن
 هصرع ار هنیمز یو.دراد دوجو دارفا
 اه تباقر و  اه شکمشک و اهدربن
:دنک یم دادملق
 هک تسا یتباقر رازاب یعون دننام هنیمز
 دور یم راک هب …اه هیامرس عاونا نآ رد
 هنیمز.. . دوش یم هتشاذگ هیامو
 .تسا رت مهم همه زا )تسایس (تردق

 هنیمز و تردق طباور بتارم هلسلس
 رگید یاه هنیمز همه راتخاس ، یسایس
.)۶۸۲،نامه(دنک یم نییعت ار

:نیدامن تنوشخ
 تبارق ویدروب درکیور رد نیدامن تنوشخ
 یاه اگتسد ”موهفم اب یرایسب
 رسوتلآ هیرظن رد  ”یتلود کیژولوئدیا
 هب تنوشخ ود ره رد هک انعم نیدب دراد
 لامعا  میقتسم ریغ و سوملمان یا هویش
.ددرگ یم
 یانعم هب نیدامن تنوشخ ویدروب هتفگ هب

 ینعی( اهانعم و اهدامن یاه ماظن لیمحت
 هب تسا تاقبط و اه هورگ هب )گنهرف
 ماظن تروص هب اه ماظن نیا هک یوحن

 تیعورشم .دنوش هبرجت عورشم ییاه
 طباور تیفافش مدع و ماهبا بجوم
 دای لیمحت بیترت نیدبو دوش یم تردق

 یمادام.دریگ یم ماحنا تیقفوم اب هدش
 دوش یم هتفریذپ یگنهرف تیعورشم هک
 روکذم تردق طباور هب یگنهرف یورین
 دیلوتزاب رد و ،ددرگ یم هدوزفا

 نیا .دوش یم میهس اهنآ کیتامتسیس
 طلغ صیخشت دنیارف قیرط زا ]دیلوتزاب [

 نآ یط هک یدنیارف :دوش یم لصاح
 دنتسه انیع هک یلکش هب هن تردق طباور
 اهنآ هک دوش یم کاردا یلکش هب هکلب
 دنادرگ یم عورشم ناگدننیب مشچ رد ار

.)۱۶۳:۱۳۸۵،زنیکنج(
 رد تلود شقن هب ویدروب تقیقح رد
 یرازبا هباثم هب ”نیدامن تنوشخ“ داجیا
 یم دیکات نالماع رب هطلس لامعا یارب

 یتنوشخ،تنوشخ زا لکش نیا دنک
 هب هناهاگآان یا هویش هب لماع هک تسا
 مکاح ماظن بناج زا دوخ رب نآ لامعا

 نیا رگید ترابع هب دنک یم کمک
.تسا میقتسم ریغ تنوشخ
 شزومآ و هداوناخ یاهداهن یارب ویدروب
 یمهم شقن دیلوتزاب رما رد زین شرورپ و
 ناونع اب دوخ باتک رد و تسا لئاق
 و رارکت لحم ار هسردم ”دیلوتزاب“
 . دنک یم یفرعم اه یرباربان دیلوتزاب
 مظن دیلوتزاب رد شرورپ و شزومآ
 یم هرهب نیدامن تنوشخ زا یعامتجا

 سوملمان یا هویش هب هک انعم نیدب دریگ
 مظن یشخب تیعورشم هب میقتسم ریغ و
.دزادرپ یم دوجوم یعامتجا

 یعامتجا مظن موادت و ظفح رد هداوناخ
 .دنک یم یزاب یمهم شقن دیلوتزاب رد
دیلوتزاب طقف هن

 هکلب ]لثم دیلوت[ یتخانش تسیز
 دیلوتزاب رد ینعی یعامتجا دیلوتزاب

 طباورو یعامتجا یاضف راتخاس
.)۱۸۹:۱۳۸۱،ویدروب(یعامتجا

 یشزومآ یاهداهن یسانش هعماج
 نکمم یلاع شزومآ یاهداهن اصوصخ

 رد یا هدننک نییعت و عطاق مهس تسا
 شومارف روفو هب هبنج ]نتخاس نایع [

 هتشاد تردق یسانش هعماج هدش
 لح هار همه نایم رد عقاو رد …دشاب

 هلئسم یارب خیرات لوط رد هک ییاه
 هدش حرطم زایتما و تردق لاقتنا
 هار زا رت هناراکایر مادک چیه الامتحا

 هب هک ،هدوبن شرورپ و شزومآ ماظن لح
 تسا یعماوج لاح بسانم لیلد نیمه
 لاقتنا یاوسر یاه لکش الومعم هک
 ارچ دنریذپ یمن ار زایتما و تردق یتثارو
 طباور راتخاس دیلوتزاب رد ماظن نیا هک
 و گنرین نیا اب یلو تسا میهس یتاقبط
 ریز ار قوف درکراک هک تسا هارمه ریوزت



۱۳۹۰ دنفسا ۲۱ هرامش  یگنهرف و یسایس هلجم-ویدروب ریپ و رسوتلآ ییول تایرظن رد دیلوتزاب موهفم-هتفه هلجم همانهاگ 

http://www.hafteh.de/hafteh7@yahoo.de  ٥( هحفص  

 .دهد یم ماحنا یفرط یبزا یباقن
.)۱۷۱،نامه(

:هیامرس
 ار هیامرس عون هس شتایرظن رد ویدروب ریپ
 اه هیامرس نیا هک دنک یم زیامتم مه زا
:دنرارق نیا زا

 یعامتجا هیامرس،یداصتقا هیامرس
یگنهرف هیامرسو

 فیصوت ار یلام عبانم یداصتقا هیامرس
 تسا طوبرم …یعامتجا هیامرس.دنک یم
 مدرم هک یا یعامتجا یاهدنویپ هب
 دوخ صاخ هرهب عفن هب ار اهنآ دنرداق
 داعبا…یگنهرف هیامرس…دننک جیسب
:هلمج زا دراد یددعتم
 و اهرنه هرابرد ینیع شناد
 تاحیجرت و اه هقیلس،گنهرف
 اه تراهم،یروص یاه یگژیو،یگنهرف
 و زییمت ییاناوت،یگنهرف ندوب دلب و
 یگنهرف هیامرس…دبو بوخ صیخشت
 ندرک یمئاد هب و تسا توافت دجوم
 یعامتجا یاه یرباربان و اه کیکفت

.)۲۲۰-۲۲۲،تیمسا(دنک یم کمک
 طسوت ویدروب داقتعا هب یگنهرف هیامرس
 بسک  یعامتجا یاه هنیمز رد درف دوخ
 هب دناوت یم لاح نیع رد و دوش یم
 و ددرگ یهتنم یعامتجا یاه یرباربان
.دنک دیلوتزاب ار اه یرباربان

 یصخش ششوک نودب یگنهرف هیامرس
 یمن هدرب ثرا هب و دوش یمن بسک
 راک لماع بناج زا هکلب،دوش
 و یریگدای ریگیپ و موادم،ینالوط
 اب دبلط یم ار یریذپ گنهرف
 دوخ نآ زا ”ندرک دوخ زا یئزج ” فده
 هب،ندیشک دوخ بلاق هب ار نآ،ندرک
 ار وا یعامتجا دوجو هک یزیچ ناونع
 ینتشاد یگنهرف هیامرس،دشخب یم لوحت

 تسا یکلم،تسا هدش ندوب هک تسا
 صخش یازجتیال ءزج و هدش ینورد
 بسک…تسا هدش وا تلصخ،هدیدرگ
 و دهاوخ یم نامز یگنهرف هیامرس
 یلام اساسا،یدام تاناکما هب نیاربانب
 هیامرس…دبایب تسد هب نامز ات دراد زاین

 گنتاگنت یوحن هب تباب نیا زا یگنهرف
 هب و هدروخ هرگ یداصتقا هیامرس هب

 و هریوش(تسا هدمآ رد نآ رگید لکش
.)۹۷-۹۸:۱۳۸۵،نتنوف
 ،ویدروب ریپ نادقتنم زا یخرب رواب هب انب
 اهراتخاس دیلوتزاب رب هزادنا زا شیب یو
 شقن یفاک هزادنا هب و دنک یم دیکات

 هب دریگ یمن رظن رد ار یناسنا تیلماع
 نارگشنک شقن رب ویدروب رگید ترابع
 اما دنک یم دیکات اهراتخاس ربارب رد
 دیوگ یم نخس دیلوتزاب زا هک یماگنه
 تیلماع یارب شیوخ یاعدا فالخرب
 و دوش یمن لئاق ینادنچ شقن یناسنا
 و اهراتخاس دیلوتزاب تمدخ رد ار نانآ
.دهد یم رارق ماظن

 و رسوتلآ یاه توافت و اه تهابش
:ویدروب
 و رسوتلآ یارآ رد هباشت هجو نیرتمهم
 یا هویش هب کیره هک تسا نیا ویدروب
 ییاهداهن بناج زا دیلوتزاب داجیا هب

 نید و هداوناخ، شرورپ و شزومآ نوچ
 هیامرس ماظن  رد هژیو هب و هعماج رد
 هراشا هک هنوگنامه و دنزادرپ یم یراد
 رسوتلآ کیژولوئدیا هاگتسد موهفم دش
 نیدامن تنوشخ موهفم هب یدایز تهابش
 یم هراشا کیره و دراد ویدروب هیرظنرد
 یا هویش هب تلود هنوگچ هک دننک
 یم هطلس لامعا نارگشنک رب سوسحمان

.دنک
 دیلوتزاب یگنوگچ رد ناش فالتخا اما
 ؛دشاب یم اهداهن  نیا زا کی ره طسوت
 هجیتن رد تسارگراتخاس رسوتلآ
 لیلحت رد ار ینیع و نالک یدرکیور
 هب یو هاگن و دنک یم ذاختا شیاه
 درکیور زارثاتم دیلوتزاب موهفم
 انعم نیدب دشاب یم شا هنایارگراتخاس
 ماظن یاهراتخاس ربارب رد اررگشنک  هک
 یم یقلت عیطم و لعفنم یراد هیامرس
 تمدخ رد هنالاعف هن و هنالعفنم هک دنک
 ماظن یژولوئدیا و اه نامرآ دیلوتزاب

 یارب تقیقح رد و دراد رارق مکاح
 ار شقن نیرت مهم دیلوتزاب رد یژولوئدیا

 هدیدان یانعم هب نیاو دریگ یم رظن رد
 . تسا یناسنا لماع و هژوس نتفرگ
 زا رایسب شیاه لیلحت رد زین ویدروب
 اما دیوگ یم نخس دیلوتزاب موهفم
 ریثات تحت دیلوتزاب موهفم هب وا درکیور
  نالک و درخ حوطس هب هک تسا یهجوت
 لیلحت رد تیلماع و راتخاس قیفلت و
 هب زین یو هک انعم نیدب ،دنک یم شیاه
 یاهداهن قیرط زا مکاح ماظن دیلوتزاب

 دراد ناعذا شرورپ و شزومآ و هداوناخ
 ای رگشنک یارب دیلوتزاب دنیارف رد اما

 ار وا و تسا لئاق باختنا قح ،لماع
 ار لماع و دنک یمن دادملق لعفنم رسارس
 هطلس تحت هک دریگ یمن رظن رد یا هژوس
 رد ار  لماع هکلب دراد رارق اهراتخاس
 الثم.دنک یم یقلت لاعف اهراتخاس ربارب
 دقتعم شرورپ و شزومآ داهن دروم رد
 هب هنادنمفده و هنالاعف داهن نیا هک تسا
.دزادرپ یم دیلوتزاب  رما
:یریگ هجیتن
 ار نآ ناوت یم هک تسا یموهفم دیلوتزاب
 زا راتخاس کی داجیا و قلخ هباثم هب

 رظن رد اهداهن ای و نارگشنک بناج
 نایم هب دیلوتزاب زا نخس یتقو تفرگ
 ای دارفا هک تسانعم نادب نیا دیآ یم
 و اهراتخاس یاه نامرآ و عفانم اهداهن
 یرتسب ردو دنریگ یم یپ ار مکاح ماظن
 یم یزاسزاب و قلخ ار اهنآ اددجم رگید
 نوچ ییاهداهن یماظن ره رد دننک
 یاهداهن و شرورپ و شزومآ ،هداوناخ
.دنزادرپ یم اهراتخاس دیلوتزاب هب ینید
 رد کی ره ویدروب ری یپ و رسوتلآ ییول
 موهفم هب یا هنوگ هب ناش تایرظن
 ساسا رب کی ره و دنا هتخادرپ دیلوتزاب
 هدرک لیلحت ار نآ شیوخ یرکف لوصا
هک یا هنوگ هب. دنا

 موهفم نیا ارگراتخاس رظن هطقن زا رسوتلآ
 نیا رب و دنک یم لیلحتو دریگ یم یپ ار
 و هنالعفنم رگشنک هک تسا دقتعم هیاپ
 دیلوتزاب هب یژولوئدیا هطلس هیاس رد
 رد و دزادرپ یم مکاح ماظن یاه نامرآ

 یژولوئدیا یارب ار شقن نیرتشیب تقیقح
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 ربارب رد رگشنک یارب و دوش یم لئاق
 ریپ اما تسین لئاق یدازآ اهراتخاس
 رظن رد اب و یقیفلت درکیور اب ویدروب

 نایم کیتکلاید هطبار کی نتفرگ
 موهفم یسررب هب راتخاس و تیلماع
 ار رگشنک ور نیا زا  دزادرپ یم دیلوتزاب
 و دنک یمن یقلت فرص ریذپرثا و لعفنم
 بناج زا دیلوت زاب هک تسا دقتعم
 رب اما دهد یم خر هنالاعف نارگشنک
 تیاهن ردزین وا شنادقتنم داقتعا ساسا
 یمن ظاحل ینادنچ شقن تیلماع یارب

.دنک
:اه تشوناپ
۱-Reproduction
2-Ideology
3-Habitus
4-Champ
5-Symbolic Violence
6- Capital
7-Epistemological Break
8-Repressive State Apparatus
9-Ideological State Apparatus

10-Subject Positions

:یسراف عبانم
 همدقم،)۱۳۸۴(کینیمود،یتانیرتسا-۱
 همجرت،هماع گنهرف یاه هیرظن رب یا
ون ماگ ، نارهت،رظن کاپ ایرث
 رب یدمآرد،)۱۳۸۷(پیلیف، تیمسا-۲
 نسح همجرت،یگنهرف هیرظن
یگنهرف یاه شهوژپ رتفد:نارهت، نایوپ

 هیرظن،)۱۳۸۱(ری یپ،ویدروب-۳
 :نارهت،اهیدرم یضترم همجرت،شنک
راگن و شقن تاراشتنا

 یاه هیرظن)۱۳۸۶(سابعمالغ،یلسوت-۴
تمس تاراشتنا،نارهت،یسانش هعماج

 و اضردیمح،روپ یئالج -۵
 یاه هیرظن)۱۳۸۸(لامج،یدمحم
ین رشن: نارهت،یسانش هعماج رخاتم

 ری یپ)۱۳۸۵(دراچیر،زنیکنج-۶
 نسحو یناشفاوج الیل همجرت،ویدروب

ینرشن :نارهت،نایشواچ

 تاعلاطم)۱۳۸۲(نومیاس،گنیروید -۷
 و یدمحم کلم امین همجرت،یگنهرف

نوخلت:نارهت،روپ یفقو رایرهش

 هعماج هیرظن)۱۳۸۸(جروج،رزتیر-۸
 نسحم همجرت،رصاعم نارود رد یسانش

یملع تاراشتنا :نارهت ،یثالث

 نتنوف و نیتسیرک ،هریوش -۹
 رظن ریز،ویدروب ناگژاو)۱۳۸۵(هیویلوا
 یضترم همجرت،هدرز ری یپ ناژ
ین رشن،نارهت،یبتک

 راثآ هدیکچ )۱۳۸۳(پیلیف،لسک -۱۰
 نسح همجرت،زندیگ ینوتنآ

سونقق:نارهت،نایشواچ

 یعامتجا هیرظن)۱۳۸۷(نای،بیارک-۱۱
 همجرت،سامرباه ات زنوسراپ زا نردم
هگآ رشن: نارهت،ربخم سابع

 هرابرد)۱۳۸۸(لامج،یدمحم-۱۲
همشچ رشن:نارهت،یگنهرف تاعلاطم

 هشیدنا خیرات)۱۳۸۶(رصان،یهوکف -۱۳
 :نارهت،یسانش ناسنا یاه هیرظن و
ینرشن

:یسیلگنا عبنم
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درف سابع

 ؟دش دهاوخ هچ اجنیا رد یفاذق رمعم تشونرس :میدیسرپ
 ،بوبحم مدآ کی زا ار شدوخ هکنیا رطاخهب وا :دنتفگ
 و هلبا روتاتکید کیهب یقرتم و تسیلایرپمادض ،تارکمد

 تالوحت و رییغت هک لیلد نیاهب نینچمه و درک لیدبت روحمدوخ
 و دیمهفن ار هنامز )یسایس یاهدنب و دز :عقاو رد ای( یسایس
ِ یبرکال رد امیپاوه طوقس یبالق یهدنورپ اب هطبار رد ًالثم
 و شدوخ تداهش یهنیمز و تخادرپ تمارغ )دنلتاکسا(

 یاهدرواتسد یهمه یدوبان زین و ،شروشکهب وتان یهلمح
 مهارف نیمزرس نیا رد ار )یونعم و یدام زا معا( ندمتم ناهج
 رد ایراتلورپ یروتاتکید رارقتسا ات :ینعی( دبا ات دیاب ،درک
 درسنوخ و مارآ نینچنیا هک ییایند و یبیل یارب )اقیرفآ یهراق
 و یشکلسن دهاش ـیبیل رد یناسنا قوقح زا عافد یهناهبهبـ

.دنک هیرگ ،تسا یبیل رد تیرشب هیلع تیانج
!وداج نیمزرس رد روتاتکید کی یارب یاهیثرم
 رارق میقتسم یرگتلاخد زا یناوتان و هفطاع یانگنت رد رگا
 نیمزرس یاهظحل یارب هک میسرب هجیتن نیاهب و میریگب
 یاههناسر طلسم اجهمه و هدنبیرف ،ییایلوخیلام ،زیمآرارسا
 و مینک کرت ار »بلطیسارکومد« و »هاوخیدازآ« ،»یناگمه«

 تخانش و ییاسانش یاربـ اهروتاتکید یعقاو یایندهب یرفس
 دوخ لباقم رد رتشیب هار ود ،میشاب هتشاد ـاهنآ رتشیب
 مههب یهکبش رد و میورب ناریاهب دباب ای :تفای میهاوخن
 )!رشب خیرات روتاتکید نیرتفوخم یهباثمهب( هیقف یلو یهتسویپ
 یاهراچ ای ؛دیامنیم نکممریغ ام تاناکما اب هک مینک ادیپ ذوفن

 هانپ یتسیلائرروس ِلیخت یایندهب هک تشاد میهاوخن نیا زج
 و …،مسجت ،یزاسروصت ،دولآهم یهدهاشم کمک اب ات میربب

 زا یجوعم و جک یاههراپهکتهب یلیثمت و هنوگژامیا ِلقعت ماحنارس
 یارب ار تقیقحهب یبایتسد لامتحا و میبای تسد تیعقاو

.میهد شیازفا نارگید و دوخ
ـ لکشرههبـ لیخت ؛قطنمهب فطع ،هفطاع هک رکذت نیا اب
 تاذ ـایوپ ای اتسیا زا معاـ قطنم و ؛یفطاع یاهزاین رگنایب
 رایسب ینامز رد هک مینکیم عورش ار یرفس ؛تسا موهفم
 زا یسک رگا .دیامیپیم ار بعص و ینالوط سب یریسم ،هاتوک
 فالخربـ نآ خساپ ،دنک لاؤس ییوداج رفس نیا یاههزیگنا

 رد و ،تقیقحهب یبایتسد :تسا نشور و هداس ـرفس ریسم
 و نشخ هداعلاقوف تیدوجوم زا تقوم یزیرگ �مض
 یهنوگدنفسوگ ندیربرس ،ینعی( شیوخ لباقم یهناراکتیانج
 دیاش .)ناملسم »نویبالقنا« تسدهب یفاذق رادفرط نازابرس
 ی»هدارا« لباقم رد دنوادخ ینامیشپ یهناشن یلامعَا نینچ

 لباقم رد ار ـلیعامساـ شدنزرف تساوخیم هک تسا میهاربا
؟!]۱[درُبِبرس وا زا تیعبات یهناشنهب و وا تمظع

   نیاهب رشب ـشحوت و تیلهاج رصع ردـ شیپ لاس نارازه
 ییاجنآ ات »یتسه« قلاخ ِدنوادخ تمظع هک دیسر هجیتن
 اما ؛دنک ینابرق دنفسوگ شیارب ،لیعامسا یاجهب دیاب هکتسا
 ییاجهب نآهب هتسباو یایدم و هیامرس یهرطیس و تمظع زورما
 یراچان یهطساوهب هک دبلطیم ار ییاهمدآ ِرس هکتسا هدیسر
 یهناحولهداس تابساحم رثا رد و دناهدمآرد یزابرس توسکهب
 و هتساوخانـ هدش یحارط شیپ زا یگنج رد شیوخ روتاتکید
 ار دوخ ییوداج رفس ،سپ .دناهدروخ تسکش ـرباربان تدشهب
 زاغآ نیقی نیا اب ،تقیقح زا ییاههولج اب رادید یوزرآ رد
 و رنه ،ملع یهمشچرس ـبهذم زا رتارفـ وداج هک مینکیم
.تسا هدوب زین هفسلف
 کمک نآ یرظن حرش هک بعص و ینالوط یهار زا رذگ زا دعب

 یرگید یاج رد دیاب و دنکیمن تقیقح تفایردهب ینادنچ
 نادواج و ییوداج یایندهب ماحنارس ،تخادرپ نآهب ـًالمعـ
 و رتمکارتم زیچهمه اجنیا رد .میدش دراو هدنز ِناگدرم
 یرادهیامرس ماظن زا رتعیرس هداعلاقوف و رتهداس لاحنیعرد

 رد رایسب یاهوج و سرُپ زا سپ .تسا »یعقاو« یایند رد مکاح
 یداوهب ار ام هرخالاب ،یفاذق رمعم لنلک مانهب یصخش دروم
 خیرات بلق ناونعهب نایعیش هک ییاجنامه :ینعی( ادهش
 رگم :میدرک لاؤس .دندش نومنهر )دننکیم شایراذگجرا
 باوج ؛دنوش بوسحم دیهش دنناوتیم مه اهروتاتکید
؟!روتاتکید ات میراد روتاتکید ،اهروتاتکید یهمه هن :دنهدیم

 روتاتکید ،روتاتکید ؛دراد یقرف هچ میسرپیم یتفگش اب
 )ناریا قباس هاش( یولهپ اضر دمحم نیب یقرف هچ ًالثم !؟تسا
 هک دراد دوجو یفاذق رمعم مانهب هدش هتشک هزات روتاتکید نیا و
 رد ؟دیآیم باسحهب نوعلم و یتوغاط یکی نآ و دیهش نیا

؟!دیرگیم شمدرم راتشک و روشک یاههناریو رب روتاتکید یفاذق
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 یایند فالخرب ]ترخآ ییوداج یایند رد :ینعی[ اجنیا
 شخب طسوت هک یتایقالخا و تابسانم نآ :ینعی[ »یعقاو«
 عون نیا هک ]دریگیم باتزاب یناریا »نویسیزوپا« زا یشیازفاهبور

 رد تعادب و ضفر یهناشن ار اههسیاقم هنوگنیا و تالاؤس
 دننادیم ناییجنچمیژر باحصا و نابلطینوگنرس یهگرج
 یرانکهب ار ام ـینکارپهعیاش و هیعالطا و ییوگازسان نودبـ
 دنداد حیضوت مرلو بآ ناویل کی فراعت اب و دندرک توعد
 و دینک رکف دیاب ناتدوخ ،دوخ تالاؤسهب باوج یارب :هک
 ییامنهار کی عورش یارب سپ :میتفگ !دینک ادیپ باوج
 همادا ار ییوداج و زیگنالایخ رفس نیمه رگا :دنتفگ .دینکب
 ار تقیقح ییابیز کرد یاهرد ،دینارب زین قامعاهب و دیهد
!دییاشگیم دوخ یورهب
 ؟دش دهاوخ هچ اجنیا رد یفاذق رمعم تشونرس :میدیسرپ

 ،بوبحم مدآ کی زا ار شدوخ هکنیا رطاخهب وا :دنتفگ
 و هلبا روتاتکید کیهب یقرتم و تسیلایرپمادض ،تارکمد

 تالوحت و رییغت هک لیلد نیاهب نینچمه و درک لیدبت روحمدوخ
 و دیمهفن ار هنامز )یسایس یاهدنب و دز :عقاو رد ای( یسایس
ِ یبرکال رد امیپاوه طوقس یبالق یهدنورپ اب هطبار رد ًالثم
 و شدوخ تداهش یهنیمز و تخادرپ تمارغ )دنلتاکسا(

 یاهدرواتسد یهمه یدوبان زین و ،شروشکهب وتان یهلمح
 مهارف نیمزرس نیا رد ار )یونعم و یدام زا معا( ندمتم ناهج
 رد ایراتلورپ یروتاتکید رارقتسا ات :ینعی( دبا ات دیاب ،درک
 درسنوخ و مارآ نینچنیا هک ییایند و یبیل یارب )اقیرفآ یهراق
 و یشکلسن دهاش ـیبیل رد یناسنا قوقح زا عافد یهناهبهبـ

.دنک هیرگ ،تسا یبیل رد تیرشب هیلع تیانج
 رد تسد هک تساوخ ام زا امنهار ،ییوداج حیضوت نیا زا سپ
 نامرفن کی ،میشکب فص ـریحنز کی لثمـ رگیدکی تسد
 ناور وا لابندهب ،میدنبب ار نامیاهمشچ ،دریگب ار وا تسد
.میورب قامعاهب ات میوش
 و دوبن یرگید یهطقن چیههب یاهطقن چیه زا هکیتفاسم زا سپ
 :دیوگیم امنهار هک میدینش ،تشادن نامز رذگ زا مه یرثا زین
 دیناوتب ات دینک زاب ار ناتیاهمشچ ؛تسا قامعا اجنیا

 دنوشیم نامتک اهنت هن »یعقاو« یایند رد هک دینیبب ار ییاههولج
 ناونعهب هکلب ،دندرگیم هئارا نآ زا همرفد یریوصت و
!دنوشیم یراذگشزرا زین ییارگهنهک و یگدنامبقع
 هدننکشوهدم و نیگنس یباوخ زا لامالام هک ار نامیاهمشچ
 دودح ؟!دوبن یندرکرواب .میدرک زابهمین رایسب یتخس اب ،دوب

 هک دوب یرازنش ـنامیاهاپ ریز تسردـ رتنییاپ رتم ۱۰
 ود .درُبیم هار هدش بیرخت ـاماـ ابیز و دابآ ًاقباس ینیمزرسهب
 یتلاح اب هک �اوج یکی !میدید یفاذق رمعم تبیه رد ار رفن

 رد یرگید و ؛تفریم هار ناور تخت کی لابندهب نایرگ
 هک دوخ یامنهار زا .ناور تحترب راوس و برطضم یتلاح

 زا ار هتناد هک درکیم یعادت ار لیژریو شایدنمدرخ و شمارآ
 ایآ و ؛تسا یعقاو اهکشا نیا ایآ :میدیسرپ ،داد رذگ خزود
 یناریا »نویسیزوپا« ای یرادهیامرس یهنوراو یایند رب مه یریثأت
؟دراذگیم

 ییاتسور کی یهرهچ رد اردوخ لاؤس نیا لباقم رد هک وا
ِ یفاذق یاهکشا :داد باوج ،دوب هدرک نایامن هشیپقشاع
 هودنا یهطساوهب زین و اوه یکشخ و امرگ رثا رد هدایپ و ناوج
 دنوشیم هیزجت یلوحتم و زیر رایسب رصانعهب �قیقح زا هتساخرب

 فرطهب تارذ نیا دصرد ۹۰ .دنرتزیر مه اهکراوک زا یتح هک
 وحم یداینب تارذ رگید نورد رد و دننکیم تکرح وج
 ندبهب بآ و اوه هار زا یقبام ِدصرد ۱۰ اما ؛دنوشیم
 یاههرادج یور �همدآ ندب هار زا سپس و ،هدنز تادوجوم
 اجنامه ًاجیردت و دنیشنیم یدیلوت و یعامتجا تابسانم
 دننامه بوسر نیا .دنوشیم لیدبت مومسم و تخس یبوسرهب
 و یصخش و یفطاع یاهدنویپ مامت کانرطخ رایسب یرهز
 و( رشب دارفا یهمه و دناسوپیم نوریب و نورد زا ار یعون

 ییاهنت یهتخاسدوخ لولس نوردهب ار )اهنیرتدنمتورث ًاصوصخ
.…دنکیم ینادنز یرگید زا سرت و
 نیا زورب لباقم رد ناوتیم ایآ :میدیسرپ ناسرت و هدزتشحو
 ار یناویح تیربرب و دربیم نیب زا ار ناسنا تیعون هک هعجاف

 ام ایآ و ؛درک یاهناریگشیپ مادقا ،دنکیم یرشب ندمت نیزگیاج
 رد یکچوک یاهماگ میناوتیم نامدودحم تاناکما نیمه اب

؟میرادرب یخیرات یالب نیا عوقو زا یریگولج

ً اجیردت و دوب هدش ناشخرد امنهار نامشچ هکیلاحرد
 ششخرد مئاد و درکیم ادیپ تهابش سونوهب شاهرهچ
 گشا ،دینک هیرگ :تفگ ؛دیدرگیم رتنوزفا ـزینـ شنامشچ
 و وداج یایندهب مهزاب و دینزب دایرف ،دینک نویش ،دیزیرب
 هک دینک هیرگ ینیمزرس نامه یارب !دینک رفس نآ قامعاهب
 یاهگشا رهزداپ امش یاهگشا .دنکیم هیرگ یفاذق
 ریپ یفاذق یارب مه یفاذق نیا .تسا ناوج یفادق نیگآرهز
 زاورپ راب ۹۰۰۰ زا سپ هک ،یبیل نیمزرس یارب مه و دنکیم هیرگ
 و ینادابآ یارب کنیا و دش »دازآ« ـماحنارسـ نارابمب و یگنج
؟!تسا هدش هدرپس »نویبالقنا« نادندهب و یسارکومد

 هکنیا نمض ،دیسریم رظنهب هدیمخ و ریپ کنیا هک امنهار
 ،دادیم همادا یموهفمان لکشهب شیوخ یاههتفگهب نانچمه
 یاهفرح نیا .تفرگیم ینوزف زین شیاهمشچ ششخرد
 ار وا ماحنارس ،رون و ششخردهب �خس لیدبت نیا و موهفمان

 شیوخ تشگزاب رد ات دنار دیشروخ یوسهب رون جاوما دننامه
 باتفآ یهلزنمهب ار دیشروخ تقیقح ـجاوما رگید رانک ردـ
.…دشاب روآمایپ
 هدرک رییغت وا ؛مینیبیمن رگید ار امنهار ،مینکیم هاگن فارطاهب
.تسا
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 دایهب ؟دوب هچ شیاههلمج نیرخآ :میسرپیم نامدوخ زا
 همزمز اهتسد رود زا هدولآزنط و ریپ ییادص اما .میروآیمن
 ایآ ؟!»منکیم لقن هک تسوت دوخ تشذگرس نیا« :دنکیم
 رارق وت لباقم رد هکتسین یراکاطخ ناسنا نیمه وداج ِقامعا

 نتشیوخ دنکن لابند ار اهوید هکنیا یارب هسرپ« ؟!تسا هتفرگ
 ربا هالک ضوعرد« امش »یلو ،دناشوپیم ربا زا یهالک اب ار
 ار اهوید دوجو« دیناوتب ات دیشکیم »دوخ یاهشوگ و ناگدیدرب
!!دینک »راکنا
*****

ناطیش تموکح دننامه یبیل رد یفاذق تموکح
]۲[یراغلب یاهراتسرپ و یبرکال
 هیجوت ار هنارگزواجت یاهگنج هک ناهج رد یراج یژولوئدیا

 یسارکومد نیب هنایارگمزج لباقت و یگناگود ساسارب ،دنکیم
 �رغ رد گنج رادفرط حانج .تسا هدش انب یروتاتکید و
 پولکهب دحتم للم نامزاسزا ار یللملانیب نوناق و مظن تیزکرم
 تیناقح هک دناهدناخرچ »ییاهیسارکومد« ِیراصحنا تدشهب
 یهدنریگربرد پولک نیا یلصا یهتسه .تساهنآ اب طقف
ـ نپاژ و اپورا هیداحتا ،لیئارسا یهوالعهبـ نابز یسیلگنا یایند
 یهعماج حالطصاهب نیا هک دیامنیم نینچ .تسا

 و یقالخاـیقوقح عجرم اهنت »�هیسارکومد« ِیناهج
 زا جراخ یاهروشک ناربهر دناوتیم هکتسا یاهدنریگمیمصت
 و دنک موکحم »روتاتکید« ناونعهب ار شیوخ یهقلح نوسفا

.دشکب ریزهب زین تردق زا وتان موادم یاهنارابمب کمک اب یتح
 دراذگیم نیارب ار ضرف یژولوئدیا نیا

 هکیتروصرد ؛دنراذگیم مارتحا رشب قوقحهب اهیسارکومد هک
 روطهب ،دنوشیم فیرعت یروتاتکید هک ییاهتلود
 دصق ًالامتحا و دنراذگیم اپریز ار رشب قوقح کیتامتسیس
 هزاجا یعطق تایئزجهب .دنراد زین ار »دوخ مدرم ِیشُکلسن«
 یارب .دننک لخادت هناگود ینیبناهج نیا اب هک دوشیمن هداد
 ینادنز نیرتشیب اکیرمآ یهدحتم تالایا هک تیعقاو نیا :لاثم
 نیا زین و ،دراد ـقلطم روطهب مه و یبسن روطهب مهـ ایند رد ار
 یماظن عیانص رد نازرا راک ناونعهب ناینادنز نیا زا هک تیعقاو
.دریگیمن رارق رظن ظوحلم ،دوشیم هدافتسا
 نیب( لباقت و یگناگود نیا راذگریثأت و یلصا یاههناسر
 ظفح یاهنابصعتم یرادبناج اب ار )یروتاتکید و یسارکومد
 دننزیم بسچرو »یروتاتکید« ار اهروشک زا یرایسب و دننکیم
 تحت ِناتسبرص و هیسور ،الئوزنو دننام ییاهروشک نآ یتح ـ

 تردقهب تاباختنا قیرط زا ناشناربهر هک چیوسولیم لرتنک
 فلاخم هک دنوشیم ریگیپ ار ییاهتسایس و دناهدیسر

 »یناهج یهعماج« نیا فرط زا هدش هتکید یاهتسایس
ً اعقاو اهروشک هنوگنیا یهمه اهنت هن .تسا هدرامگربدوخ
 تسا یفاک هکلب ،دنریگب رارق یماظن یهلمح دروم دنناوتیم

 یعنام هنوگره نودب هلمح ات دیایب دوجوهب مزال یهناهب هک
 طقف ،تسا هیجوت لباق سورالبهب هلمح  ًالثم ؛دریگب تروص
.تسین صخشم نآ نامز
 روتاتکید یهناگود هب ار اهروشک ،هدش نیچتسد یاهشرازگ
 رادفرط ناگدننکتارهاظت« ِتیرثکا و ]فرط کی زا[
 اهشرازگ نیا رد .دهدیم شهاک ]رگید فرط زا[»یسارکومد
 اب هک دوشیم میسرت کانرطخ یناج کی دننامه روتاتکید
 مدرم ِکدنا تیامح دناوتیمن یتلیضف و شالت هنوگچیه
.دروایب تسدهب ار شروشک
:یبیل اب هطبار رد
 )هدش نیچتسد یاهشرازگ راشتنا :ینعی( هویش نیا درکراک
 لاس اههد .درک هدهاشم ناوتیم یبوخهب یبیل دروم رد ار
 یناج کی ریوصت ،دنمفده و هفرطکی یاهناسر ششوپ

 .تسا هتخادنا اج یمومع ناهذا رد یفاذق زا ار کانرطخ
 نیمه ناشیهاگآ عبنم اهنت هک یبرغ یاهروشک مدرم یارب

 یهمه هک درادن دوجو یکش چیه ،تسا ییایدم یاهشرازگ
 و هناوید ربهر نینچ رش زا ندش اهر ناهاوخ یبیل مدرم

.دنایکانرطخ
 یفاذق زا هک دنراد دوجو مه یمدرم یبیل رد هکتسا یهیدب
 مهبم هچنآ اما .دنوش اهر وا رش زا دنهاوخیم و دنرفنتم
 یزیچ هچ هک دننادیمن ًاقیقد مدرم نیا هکتسا نیا تسا
 هچ ات ًاعقاو زین و ،دنراذگب یفاذق یاجهب دنهاوخیم
 یگدنیامن تیلک کی ناونعهب ار یبیل نینکاس یهمه یاهزادنا
.دننکیم
 یاهلاس رد یفاذق زا یبرغ یاهروشک مدرم رفنت یلصا لیلد
 طوقس یبرکال رد هکتسا ییامیپاوه رد یراذگبمب ریخا

 لؤسم یبیل ربهر هک دشیم اعدا نینچ ههد ود یارب .درک
 ناپ یامیپاوه رد ۱۹۸۸ لاس یراذگبمب و یتسیرورت تایلمع
 و ؛تسا دنلتاکسا رد یبرکال زارفرب )۱۰۳ هرامش زاورپ( نکیرمآ

 ییایدم ذوفنرپ و هدمع تانایرج قیرط زا هک دوب ریوصت نیمه
.دشیم هداد رارق مدرم نامشچ لباقم رد مئاد روطهب
 یبیل رد نایشروش روهظون ناربهر لاسما هیروف هام رخاوا رد
 رد یکرادم هک دندرک اعدا ،یبرغ یایدم اب یاهبحاصم یط
 ِیتسیورت یهلمح روتسد یفاذق دهدیم ناشن هک دنراد رایتخا

 یفطصم .تسا هدرک رداص ار رفن ۲۷۰ گرمهب رجنم
 یاروش« تسایر کنیا هک یرتسگداد نیشیپ ریزو ،لیلجلالدبع
 یلید یهمانزور اب یاهبحاصم رد ،دراد هدهعهب ار »یلاقتنا یلم
 دوخ طسوت یراذگبمب روتسد« :تفگ یزاغنب رد فارگلت
.»دوب هدش رداص یفاذق
 یلم یاروش« ناربهر هک ار لامتحا نیا برغ رد اهمدآ زا یضعب
 ؛دننکیم در ،دنشاب هتشاد رایتخا رد ار یکرادم نینچ »یلاقتنا

 ،تسا هدوب اهنآ تسد رد یکرادم نینچ ًاتقیقح رگا هکارچ
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 کرادم یاشفا مدع لیلدهب[ اهلاس نیا یهمه یط اهنآ ِدوخ
 چیه برغ رد .دناهتشاد تکرش تیانج نیا رد ]ضورفم
 و راکم یفاذق ارچ هک دیشکن شیپ ار لاؤس نیا یاهمانزور
 تایلمع یارجا روتسد »یهدننکتابثا کرادم« دیاب کریز
.دشاب هتشادهگن لاس ۲۳ تدم یارب اردوخ طسوت یتسیرورت
 یلم یاروش« ناربهر هک دروخیم نیا دردهب اهاعدا هنوگنیا
 تالایا اب صوصخهب و ،یبرغ یاهتردق اب ار یبیل »یلاقتنا

 نمحنا کی یهنیمز و هدز دنویپ مههب ،ناتسلگنا و هدحتم
 دردهب اهاعدا نیا .دنک اقلا ار »راکتیانج یفاذق« هیلعرب ینوناق

 و عورشم ناربهر« هک دروخیم یلیخت یهصق نیا نتخاس
 یسارکومد ،رشب قوقح دروم رد ناشرظن »یبیل مدرم ناگدنیامن
 رد جیار تاشیارگ اب ـریرش روتاتکید کی نیاـ یفاذق مئارج و
 ،دوشیم نییبت یبرغ یایدم و نارادمتسایس طسوت هک برغ
.تسا ناوخمه
 لتاق اهنآ ربهر هک دناهتخومآ نینچ یبیل مدرمهب ینمض روطهب
 زا یکی دیاب ینمض  یهتخومآ نیا .تسا یرایسب یاهمدآ
 وا رش زا یصالخ ناهاوخ یبیل نادنورهش هک دشاب یلیالد
؟تسا یرایسب یاهمدآ لتاق وا ًاتقیقح ،اما .دنتسه

یبیل رد یبرکال
 کی رد روضح لیلدهب ۲۰۰۷ لاس رد یبیل زا نم رادید
 نیا ،یللملانیب ِییانج هاگداد یهرابرد یللملانیب سنارفنک
 زا یدادعت اب یصوصخ روطهب هک داد نمهب ار تصرف

 هکنیا زا رتشیب رایسب هک منک تبحص ییابیل ناگدرکلیصحت
 برغ هرابرد اهنآ ،تسنادیم اهنآ یهرابرد برغ
 ،دوب بلاج نم یارب یاهژیو روطهب هچنآ .دنتسنادیم
 یاهلئسم ود یهرابرد ییابیل نادنورهش اب یمسرریغ یوگتفگ
 طلست اهیبرغ نهذرب یبیل اب هطبار رد و نامز نآ رد هک دوب
 مزال .یراغلب یاهراتسرپهب طوبرم لئاسم و یبرکال :تشاد
 و ؛مدشن کیدزن یفاذقهب تقوچیه نم هکتسا حیضوتهب

 هک دشیم ینابیتشپ ییاهنیسیمداکآ طسوت زین روکذم سنارفنک
 هن بلغا و فلتخم تارظن �وگانوگ لئاسم دروم رد
 فالتخا نیا هک دیسریم رظنهب نینچ .دنتشاد ربهر دننامه
 نیا اب .دنکیمن داجیا یسک یارب مه یلکشم ربهر اب تارظن
 و یمومع رظنهطقن ود اب یبرکال یهلئسم اب هطبار رد ،دوجو
.مدرک دروخرب هدرتسگ
 لؤسم یبیل هک تشادن رواب نیاهب سکچیه ،فرط کی زا

 و .درک طوقس یبرکال زارفرب هکتسا ییامیپاوه رد ِیراذگبمب
 روطهب و یسایس لئاسم رطاخهب یبیل هک دوب نیا زین ملسم ضرف
.تسا هتفرگ رارق ماهتا دروم هنالداعریغ
 رطاخهب برغ هک ییاهمیرحت هک دوب حضاو ،رگید فرط زا
 یتخس یارب یلماعهب ،هدرک لیمحت یبیلهب شاییاعدا تاماهتا
 ]رترب[ ِتردق .تسا هدش لیدبت یتیاضران ًاتجیتن و یگدنز

 ]نآ یهطساوهب[ مه و دنکیم لامعا ار اهمیرحت مه برغ
 رد یدج تلاخد و یتیاضران داجیا ربینبم دوخ فادها

 یزیر حرط ار هدش یریگفده یاهروشک یلخاد یاهتسایس
 یگدنز ناهاوخ )ناناوج هژیوهب و( یرایسب مدرم هکارچ ؛دنکیم
 بجوم دناوتیم هتساوخ نیا و ،دنتسه »لامرن« روشک کی رد
 دننامه اهنآ اب برغ ات دناهدش ثعاب هک دوش یناربهر زا رفنت
 یفاذق هکتسا مهف لباق ،نیاربانب .دنک راتفر روفنم یتادوجوم
 و دش برغ راشف میلست زیگناترفن یاهمیرحت عفر رطاخهب طقف
 هکنیا .تفریذپ ار یبرکال یارجام ـهانگ هن اماـ تیلؤسم ًاتیاهن
 لیوحت برغ رد هاگداد کیهب ار ییایبیل دنورهش ود تفریذپ وا
 ود هک درک لوبق زین و دنوش همکاحم یراذگبمب مرجهب ات دهد
 ،دزادرپب تمارغ هثداح ناینابرق ناگدنامزابهب رالد درایلیم
 یخساپ ًاتدمع هکلب ،تیمرجم لوبق رطاخهب هن ینشورهب
 و طباور یزاسیداع رطاخهب گرزب یاهتردق یهاوخجابهب
.دوب  ]یبیل مدرم[ یهنازور یگدنز دوبهب
 اب هطبار رد اهلاس هکارچ ،درکنریگلفاغ ار نم �ادیور نیا
 یددعتم تالاقم ،عقاو رد .مدوب هدرک هعلاطم یبرکال یهدنورپ
 دوب هدش هتشون یناتسداد یهدنورپ یاهفعض یاشفا دروم رد
 یبمب دوشیم اعدا( لمتحمریغ یویرانس کی ساسارب ًالک هک
 قیرط زا ،درک رجفنم ار کیتنالتآ سنارت یامیپاوه هک
 ؛)دوب هدش هداتسرف ندنل و تروفکنارف ،تلام یاههاگدورف
 و ؛كCc نیرومأم طسوت هدش کلوگنا یکینکت »دهاوش«

 یتداهش ات دوب هتفرگ شاداپ یفاک یهزادناهب هک یدهاش
 لئاسم هنوگنیا یهرابرد .دنتشاد رارق ؛دهدب تیعقاو فالخرب
 وردنا :لاثم یارب ؛تسا هدش هتشون و هتفگ اهراب

 رد )Andrew Cockburn( نربکُک
 یارب یزاسهدنورپ« ای ،)CounterPunch( چناپرتناک یهمانربخ

 Gareth( سریپ تیراگ یسیلگنا لیکو طسوت »یحرغملآ
Peirce(، ندنل باتک یسررب رد)London Review of Books(. 

 ناونعهب تقد اب و ررکم روطهب هدنورپ نیا هکنیا مغریلع
 هدش اشفا و هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم یزاسهدنورپ لامتحا
 نیرتکچوک اهیسررب نیا هکتسا نیا تیعقاو اما ؛تسا
 تسا هتشادن ینارادمتسایس و ایدم یهدمع نایرج رب یریثأت

 راتشک روتسد  هک ییالویه ناونعهب ار یفاذق نانچمه هک
.دننکیم شنزرس ،درک رداص ار یبرکال
 رد هثداح نیا عوقو نامز رد هک دنک هفاضا یسک تسا نکمم
 روتسد هک دشیم هتشادنپ نینچ یاهدرتسگ روطهب ،۱۹۸۸ لاس
 زا یکی طوقس ِیفالتهبـ ناریا ار نکیرمآ ناپ یامیپاوههب هلمح
 جیلخ زارف رب اکیرمآ طسوت شاییاوه طوطخ یاهامیپاوه
 داحتا زا هدحتم تالایا هکیتقو .دوب هدرک رداص ـسراف

 ،دیخرچ نیسح مادص هیلعرب گنجهب قارع اب یناریادض
 ]،یوررههب[ ؛دنک مهتم ار یبیل ،ناریا یاجهب تفرگ میمصت



۱۳۹۰ دنفسا ۲۱ هرامش  یگنهرف و یسایس هلجم-.. شمدرم راتشک و روشک یاههناریو رب روتاتکید یفاذق-هتفه هلجم همانهاگ 

http://www.hafteh.de/hafteh7@yahoo.de  ٦٥ هحفص  

 هک یماگنه اما .تسا هدشن هئارا یرگید یهزیگنا چیه زونه
 رادهناشن و دروخیم غاد الویه ناونعهب »روتاتکید« کی
 وا .تسین مزال یاهزیگنا چیه ]شندرک مهتم یارب[ ،دوشیم
 هکتسا نیارب ضرف هک داد ماحنا لیلد نیاهب تسرد ار راک نیا
.دیآیمرب تفص ناطیش روتاتکید کی زا طقف اهراک هنوگنیا
 رد ،دندرکیم راک تلام رد هک یبیل ییاوه طوطخ دنمراک ود
 هک دنله رد عقاو یهاگداد رد و ـهفصنم تئیه نودبـ ۲۰۰۰لاس
 یدنلتاکسا یضاق ۳ طسوت ،تشاد یصوصخم نامتخاس
 لدبعـ مود رفن و دش هئربت اهییایبیل زا یکی .دندش همکاحم
 نادنز لاس ۲۷ هب و دش هتخانش راکهانگ ـیحارغملا طساب
 یهمکاحم نیا رد للم نامزاس یهژیو رظان .دیدرگ موکحم
 هاگداد مکح ـ)Hans Köchler( رلشوک سناهـ بیرغ و بیجع
 رد و دناوخ »لوقعمان« یتح و »هنارسوخ« ،»مهف لباقریغ« ار
 دنور »یللملانیب یسایس تردق ِیاوه« تشون شیاهتشادای
.دوب درک هرصاحم ار همکاحم
 Glasgow( دلاره یدناس وگسالگ یهمانور ۲۰۰۶ ربماون ۱۲ رد

Sunday Herald( ترازو یقوقح یلاع رواشم لوق زا 
 نامز رد هک ـ)Michael Scharf( فراش لکیامـ هجراخروما
 دض یهرادا رواشم �راذگبمب مرجهب ییابیل رفن ود درگیپ
 هدنورپ نیا :دنکیم لقن نینچ ،دوب هدحتم تالایا ِمسیرورت
 رد و »دراد تهابش یسیئوس رینپهب هک تسا خاروس زا رپ نانچ«
 هداتسرف هاگدادهب دیابن زگره هدنورپ نیا هک دیوگیم همادا

 روما ترازو نادنمراکهب FBI و كCc هکتسا یعدم وا .دشیم
 »رادشوپهرز« یهدنورپ کی هک دندوب هداد نانیمطا هجراخ
 نارومأم ،تیعقاو رد اما ؛دنراد تسد رد ییایبیل ود هیلعرب
 دهاش هک دنتسنادیم یبوخهب مه همکاحم زا لبق یتاعالطا
 یاهتردق یلو .تسین شیب »وگغورد« کی ناشناشخرد
 اهنآ سدقم »رابتعا« ]اریز[ .دننک ینیشنبقع دنناوتیمن گرزب
 ییوگغرودهب دیاب اهنآ هکنیا هصالخ .دریگیم رارق رطخرد
.دننک ظفح اردوخ یریذپانشزغل مهوت ات دنهدب همادا
 رد ییایبیل ِموکحم زا عافد میت ،مدوب سلبارط رد نم هکیتقو
 هاگدادهب ار هرداص یأر زا رظن دیدجت تساوخرد ات دوب شالت

 یالکو زا یکیهب ات متشاد ار ناکما نیا نم .دناسرب رتیلاع
 ات مدرک نیا فرص یدایز تقو .منک وگتفگ یحارغم زا عافد
 هبلغ روکذم یهدنورپ دروم رد وگتفگهب تبسن وا یلیمیب رب

 نامیاهفرح هک مداد لوق مناخ نیاهب هکیتقو ،ماحنارس .منک
 رطخهب رظن دیدجت تساوخرد ات دنام دهاوخ یقاب نم دزن طقف
 اما .میشاب هتشاد وگتفگ هدنورپ دروم رد ات درک لوبق ،دتفین
.تسا هدرک رییغت یدج روطهب طیارش کنیا
:دوب رارق نیا زا ،هصالخ روطهب ،تفگ نمهب وا هچنآ
 ات دنتشاد رارق یدیدش رایسب راشف ریز یدنلتاکسا یاهیضاق
 اکیرمآ تلود هکنیا زا سپ .دننک موکحم ار ییایبیل رفن ود

 هاگدادهب هرخالاب ،دوب هدرک غیلبت اهنآ تیمرجم یور اهلاس
 هاگداد .دنوش هدرپس »تلادع تسدهب« ات دندش هدروآ

 .دوب اهنآ تیموکحم شراکشآ فده هک دش اپرب یصوصخم
 ساسارب یدنلتاکسا هاگداد هک ینهربم کرادم ،دوجو نیا اب
 نیرتهب .تشادن دوجو ،دهدب تیموکحمهب مکح دناوتب اهنآ

 یکی یهئربت ،دننک مادقا نآهب و دندرک تئرج تاضق هک یراک
 هاگداد کیهب مود مهتم یهئربت تیلؤسم ندرپس و نامهتم زا

 یهطساوهب رظن دیدجت یارب هدش نییعت هاگداد اما .دوب رتیلاع
 مکح و تفر هرفط هئربت مکح رودص زا ییایبیل عافد میت نبج
 یهحیال نونکامه ،ورنیا زا .داد دوخ تیحالص مدعهب
 رد رتیلاع یهاگداد رد رظن دیدجت تساوخرد یارب یرگید
 درگیپ هزات کرادم و دهاوش کمک اب ات تسا هیهت تسد
.دوش هدرپس یناگیابهب و هدیدرگ فقوتم هدنورپ ینوناق
 یسررب نویسیمک )۲۰۰۷ نئوژ ۲۸ رد( دعب هام ۵ ،عقاو رد و
 ات ار هدنورپ دروم رد قیقحت هکـ دنلتاکسا ییانج یاههدنورپ

 یهرغملا طاسب لدبعهب هک درک هیصوت  ـداد شک ۲۰۰۳ لاس
 هیلعرب ار دوخ رظن دیدجت تساوخرد نیمود ات دوش هداد هزاجا

 رکذلاقوف نویسیمک .دنک میلست هاگدادهب شیوخ تیموکحم
 ،هناگادج یهنیمز ۶ رد هک هدمآ لمعهب فوشکم نینچ تفگ
 تروص ]ددجم[ قیقحت دیاب ،دناهدوب هنالداعان ًالامتحا هک
 لابند ار هدنورپهب طوبرم لئاسم هک یاهقلح رد ربخ نیا .دریگب
 یدنلتاکسا یضاق هک دیسریم رظنهب .درک اپهب یروش ،دومنیم
 ندینش یهزاجا دیوگب هک تشاد تعاجش یفاک هزادناهب

 اشفا ار كCc یزاسهدنورپ دنناوتیم هک دهدیم ار ییاهزیچ
.دننک
 یایند اما ،دنتفایم قافتا اهملیف رد ًالامتحا اهدادیور هنوگنیا
.تسا یرگید زیچ یعقاو
فیثک یهلماعم کی
 هچ دنلتاکسا ییانج یاههدنورپ یسررب نویسیمک میمصت زا سپ
 یبیل لاسما نارابمب یهنیمز ندش مهارفهب هک داد یور یقافتا
 نیا .تشذگیم نانچمه نامز .درک کمک ـوتان طسوتـ
 نایرجهب تسیابیم هدنورپ هک دوب )۲۰۰۹ لیرپآ رد( دعب لاسود
 رد یّرس هلماعم کی هدرپ تشپ رد ،انثا نیمه رد اما .داتفایم

 و ربخ یدمع تشن نیب یتلاح ردـ نآ رابخا هک دوب نایرج
.دیسریم شوگهب ـهعیاش
 زا هک لیلد نیاهب یحرغملا طساب لدبع ۲۰۰۹ تسوگآ ۲۱ رد
 یرتسگداد ریزو طسوت ،دوب جنر رد جالع لباقریغ یناطرس
 نادنز زا ـ)Kenny MacAskill( لیکسآکم ینکـ دنلتاکسا
.»دریمب و دورب هناخهب« ات تفای هزاجا و دش دازآ دنلتاکسا

 نیا رد ؛داتفا قافتا ۲۰۰۷ لاس رد هک میدرگرب یزیچنآهب ،لاح
 ششوپ ]و بیوصت[ دروم رد ات تفر یبیلهب رلب ینوت لاس
 و سیلگنا نیب نیمرجم دادرتسا و ینادنز لدابت دادرارق ینوناق
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 زین و همانقفاوت نیمه ساسارب .دنک وگتفگ یفاذق اب یبیل
 یاضاقت سیلگنا زا یبیل تلود هک دوب یحارغملا یرامیب
.]۳[درک ار وا دادرتسا
 هک تسا نیا ینادنز دادرتسا یهمانقفاوت یهناراکبیرف یهتکن
 عوضوم اب هطبار رد[ هک درک دانتسا نآهب ناوتیم یماگنه طقف
.دشابن نایم رد یهجوت لباق ینوناق یریگیپ چیه ]دانتسا دروم
 هن[ یحارغملا هک دوب نیا هطبار نیا رد شوشغم یهلئسم
 و تقفش« لیلدهب ]هکلب ،ینادنز دادرتسا یهمانقفوت ساسارب
 :دوب نشور هلماعم ،لیلد نآهب هچ و نیاهب هچ .دش دازآ »محرت
 رظن دیدجت یاضاقت اما ؛ددرگرب هناخهب تسناوتیم یحارغملا
 للم نامزاس فرط زا یبرکال یهدنورپ رظان .دشیم یفتنم ـزینـ
 یحارغملا ًالامتحا ،دیوگیم ـ)Hans Köchler( رلشوک سناهـ
 یهدارا فالخربـ یهاوخجاب و »یقالخا تاروذعم« راشف ریز

.تسا هدیشک رظن دیدجت هاگداد لیکشت زا تسد ـدوخ
 رش زا یحارغم هچرگ هک تسا نیا رد هلماعم نیا فیثک تعیبط
 ،دوب هتخاس وا یارب یناهنپ روطهب كCc هکیاهدنورپ و نادنز

 ماهتا هک دیدرگیم مورحم زین قح نیا زا اما ؛دشیم صالخ
 هاگداد رد یحارغم رگا[ .دیادزب دوخ مان زا ار یراذگبمب
 یضارتعا لارک یارب یاهناهب رگید ]دشیم هئربت رظن دیدجت
 یارب دنلتاکسا هاگداد حیبقت رد اکرش و نوتنیلک یرالیه مناخ
 .تشادن دوجو »نادنز زا یبرکال راذگبمب ندرک دازآ«
 یحارغم هک ربخ نیا ،)۲۰۱۱ لاس رد( دعب لاس ود ]،یوررههب[

 ار برغ یاهنویزیولتـویدار و اههمانزور ،تسا هدرمن زونه
 اب ار یبرکال راذگبمب« ناتسلگنا دنیوگب ات درک هتفشآرب رتشیب
 نیاهب دیاب روصت نیا ،یعیبط روطهب .»درک ضوع یبیل تفن
ِ ییایناتیربهب یبیل راکم روتاتکید هک ددرگ لیوحت رگید روصت

 ار شایقالخا لوصا وا ات دز هقح عامط لاحنیعرد و لدهداس
.دشورفب تفن یازا رد
 و یفاذق یهطبار زا یقلت نیا سکع ]هکتسا نیا تقیقح[ اما
 یبیل حولهداس روتاتکید هک مییوگب دیاب و ؛تسا تسرد رلب
 لثم هک دنک رکف ات دروخ بیرف �ادجویب یسیلگنا نیا طسوت
 تساوخرد ِیریگیپ یاجهب ،سپ .ددنبیم »دادرارق اهنملتنج«
 رد ار برغ رد یتلود تاماقم یوربآ هک رظندیدجت هاگداد
 هکتسا رتهب ،دهدیم رارق یروآتلاجخ یهبرض ضرعم
 .ددرگ شومارف یلکروطهب هلئسم و دوش دازآ نادنز زا یحارغم

 ،هناخهب یحارغم تشگزاب رطاخهب مدرم یداش زاربا یبیل رد
 غیلبت نینچ ]هناروزم[ یبرغ یاههناسر اما ؛دوب ادصورس نودب

 موکحم یعمج راتشک مرجهب هکیلتاق زا لابقتسا هک دندرک
 نیا تیعقاو .]!![تسا ییاوسر ،نامرهق کی دننامه هدش
 هانگیب هک دوب یسک دننامه و هناطاتحمـ وا زا لابقتسا هکتسا

 هدز یعمج راتشکهب تسد هک یسک لثم هن ـتسا هدش موکحم
.تسا

 یاهفرح ندینشهب راداو ار نارگید تسناوت هک اجره یحارغم
 زا شمان ندش کاپ :درک رارکت ار شیوزرآ ًاررکم ،دنک دوخ
.تیانج
یراغلب یاهراتسرپ یارجام
 یرگید یهلئسم یهرابرد ،مدوب سلبارط رد هک ۲۰۰۷ لاس رد
 ۲۰۰۴ لاس رد .دوب یراغلب ناراتسرپ یراتفرگ ،مدرک لاؤس هک
 کی رد لعاش ِیراغلب راتسرپ جنپ و ینیطسلف رتکد کی
 سوریوهب ار ناکدوک هک ماهتا نیاهب ،یزاغنب رد ناتسرامیب

“eV همه برغ رد .دندش موکحم گرمهب ،دندرکیم هدولآ 
 تیموکحم نیا هک میتشادنپیم روطنیا ـنم ِدوخ هلمجزاـ
 نیا ]سلبارط رد[ یتقو .تسا هنالداعریغ یاهدنهدناکت روطهب
 ییایبیل ِلاربیل و ارگبرغ تدشهب نارکفنشور اب ار عوضوم
 تاداقتنا هک متشاد ار راظتنا نیا دج روطهب ،مدرکیم حرطم
 عافدیب نانکراک هک مونشب یروتاتکید یهراب رد یدیدش رایسب
 هکیتقو ،اما .دهدیم رازآ نینچنیا ار تشادهب شخب

 نارکفنشور نیا فرط زا[ ار یتوافتم ًاتبسن لمعلاسکع
.مدش ریگلفاغ ًادج ،مدید ]لاربیل و ارگبرغ
.»دناهانگیب اهنآ هک هتبلا« :متفگ نم
 ار وا مناوتیم و دوب نم تبحص فرط هکیمرتحم یاقآ
 شرس ،منک فیصوت یفاذق نافلاخم زا یکی ناونعهب یتحارهب
 هزادنا نیا ات« :تفگ خساپ رد وا .داد ناکت ]یفن تمالعهب[ ار
 نامه ِیریگدایهب عورش نم ،بیترت نیاهب .»تسین نشور مه

 دنچ )Harriet Washington( نتگنشاو تیره هک مدرک یزیچ
 ینعی .تخادرپ نآ حرشهب زمیات کرویوین یهمانزور رد دعب هام
:هکنیا
 ییوراد میت نامتراپآ زا هدمآ تسدهب کرادم هک دسریم رظنهب«
ـ eV} سوریو یواح یاهلوپمآ لثمـ اهنآ هیلعرب اهیراغلب
 نیمهتم زا ندیشک تسد ،نیاربانب .دراد قلعت هلبا یاهیبرغهب
 زا اردوخ هک تسانعمنیدب یبیل رد ییوراد یاهترارشهب
 رد ییوراد کانرطخ یاهنظ ِءوس ارچ هک نیا کرد تصرف
.»مینک مورحم ،تسا هدرتسگ هزادنا نیا ات اقیرفآ
 نادجویب یاهتکرش زا یدایز رایسب رامش هاگیفخمهب اقیرفآ«
 تحت اردوخ نیرفآگرم نیرومأم ًادمع هک هدش لیدبت ییوراد
 اجنآهب تاقیقحت ماحنا ای یتشادهب یاهتبقارم یهئارا ششوپ
.»دنتسرفیم
 هک مدیسرن هجیتن نیاهب متشاد یبیل رد هک ییاهوگتفگ زا

 اهوگتفگ نیا اما ،دنراکهانگ تشادهب شخب یراغلب نانکراک
 اقیرفآ رد .داد نمهب اهییایبیل تارظنهطقن زا یاهزات شنیب
 لامتحا ـالاب رایسب ]تالیصحت[ و لقعت اب ییاهمدآ یارب یتحـ
 ندرک هدولآ یارب تشادهب شخب ِیجراخ نانکراک هکنیا

 داجیا یارب ایو یکشزپ تاشیامزآ ماحنا روظنمهب ای ناکدوک
 لوبق لباق ؛دنشاب هتفرگ لوپ �شادهب متسیس رد »یتابثیب«
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 رازآهب یطبر دروم نیا هک دش نشور نم یارب ،ًامود .تسا
 ،تشادزاب .درادن »روتاتکید یفاذق« طسوت ناهانگیب

 رد هن[ یزاعنب رد اهنآ تیموکحم زین و ییاعدا یهجنکنش
 ،عقاو رد .دش ماحنا ]دوب یفاذق رارقتسا لحم هک سلبارط
 هکنیا زا سپ زور کی ،یراج لاس سرام هام رخاوا
 عورشم یهدنیامن اهنت« ناونعهب ار یلم یلاقتنا یاروش هسنارف
 وکیوب ناتسراغلب ریزو تسخن ،تخانش تیمسرهب »یبیل مدرم
 لسکورب رد اپورا نارس تسشنهب )Boyko Borisov( فُسیروب

 نامه« یزاغنب رد اروش نیا یلصا یاضعا هک درک تیاکش
 هجنکش لاس ۸ تدمهب ار یراغلب ناکشزپ هک دنتسه ییاهمدآ

 تخادرپ ی»هنیزه رالد نویلیم ۶۰ ام یارب نیا و دناهدرک
.تسا هتشادربرد ار ناشیاههداوناخ و هدولآ ناکدوکهب تمارغ
 نانیمطا سلبارط رد مدرم طسوت نینچمه ،۲۰۰۷ هیوناژ رد ،نم
 یهبنج زگره یراغلب ناراتسرپ ِگرمهب تیموکحم هک مدرک ادیپ
 تسوگآ رد .تشاد تقیقح نیا .درک دهاوخن ادیپ ییارجا

 تقو نآ رسمه( ایلیسیسمناخ یتاغیلبت رفس زا سپ ،لاس نامه
 هک[ تشادهب شخب نانکراک ،یبیلهب )یزوکرس تندیزرپ
 دندش دازآ یفاذق یهداوناخ طسوت ]دندوب هدش موکحم گرمهب
 ندرک دازآ .دندرگرب ـناتسراغلبـ دوخ روشکهب دنتفای هزاجا و
 ِیبیل و اپورا نیب یتشآ یهلحرم نیرخآ یهباثمهب ناراتسرپ نیا
.دش میدقت ]اپوراهب[ یفاذق
 یراغلب ناراتسرپ ]دننام یلئاسم[ دروم رد نتشون زا اهلاس نم
 رد یفاک یهزادناهب هک دوب نیا مساسحا اریز ؛مدرکیم عانتما
 نم زا یتح هک منیبیم ار ینارگید الاح اما .منادیمن یبیل یهراب

 دنلب یادص اب ،اذهعم ؛دننادیم یبیل یهراب رد رتمک مه
 یلخاد گنج رد ینایشروش زا وتان ینایتشپ زا عافدهب
 گنج ِدوخ یهجیتن نینچمه وـ ناشیاههزیگنا هک دناهتساخرب

.تسا مهبم ـمه
 نیا ،مریگیم ثحب نیا زا هک یمهم رایسب و لوا یهجیتن
 یبرغ یناملراپ متسیس یاراد هک یروشک رد هچنآره هکتسا
 نامرف«هب هک تسین ینعم نیاهب ًامازلا ،دتفایم قافتا ،تسین
 رد ]هلمجزا[ »روتاتکید« حالطصا .تسا هدوب »روتاتکید

 دنهاوخیمن هک دراد رارق ینارادمتسایس و ایدم تمدخ
 دنهدب دوخهب ار یاهعماج یاهیگدیچیپ دروم رد قیقحت ِتمحز
.]۴[تسا هتخانشان ناشیارب هک
 هن و قح هن برغ رد ام هک تسا نیا هجیتن نیرخآ و نیمود
 یبیل دننامه یاهتخانشان عماوج زیمآلزع »ِنّیعت« ییاناوت
 یاهرادناتسا �لام نارحب هکروطنامه .میرادن ار »یروتاتکید«هب
ِ یبیل رد یزیچ نآ رتنییاپهب ات دنکیم دیدهت ار برغ رد یگدنز
 »یسارکومد« ؛دنک طوقس ،تشاد دوجو وتان یهلخادم زا لبق
ً افرص یاهناهبهب ًاجیردت هک دراد رارق رطخ نیا رد زین برغ رد
 رگید یاهروشک مدرم تراغ و یناریو ،هلمح یارب کیژولوئدیا

.دوش لیدبت
***

یبیل زا یسایسـیداصتقاـیعامتجاـیخیرات ریوصت شش
:لوا ریوصت
 یهقطنم و اکیانریس یهناگادج شخب ود :ینعی( یبیل … ـ

 .تشاد رارق ینامثع یروتارپما یهطلس ریز ۱۶ نرق زا )سلبارط
 گنچ زا ایلاتیا طسوت ۱۹۱۲ و ۱۹۱۱ یاهلاس رد شخب ود نیا
 قحلم مههب اهنآ طسوت ؛هدیشک نوریب ینامثع یروتارپما

 رجنم یبیل یهرمعتسم لیکشتهب ۱۹۳۴ لاس رد و ؛دیدرگ
.دیدرگ
 یریگرد یلصا هنحص ،مود یناهج گنج نایرج رد یبیل ـ
.دوب رگید یوس زا ناملآ و ایلاتیا و وسکی زا نیقفتم
 لاس ۴ و دیشک تسد یبیل رب هطلس زا ایلاتیا ۱۹۴۷ لاس رد ـ
 نآ لالقتسا ،سیردا ناطلس یتنطلس تموکح لیکشت اب دعب
.دیدرگ مالعا
 یهدنامرفهب یبیل شترا نارسفا زا یرامش ۱۹۶۹ لاس رد ـ
 ریهامج« رتدعب و دنتخادنارب ار سیردا یهاشداپ یفاذق رمعم
.دنتخاس رقتسم یبیل رد ار »یتسیلایسوس یمدرم
 یجراخ تسایس هصرع رد و درک یلم ار روشک عیانص یفاذق ـ
 ،یطاقتلا لاح نیعرد و یبرغدض یدرکیور زین

 ییارگطاقتلا نیا .تفرگ شیپرد ریغتم َامئاد و یتسیلایسوسهبش
 تفر شیپ ییاج ات ،دروآیم لابندهب ار یناوارف یاهشخرچ هک
.دوب اهنت ًاتبسن یروشک اقیرفآ زا نوریب یبیل :تفگ ناوتیم هک
 ماظن کی« یاراد یبیل ،۱۹۷۷ لاس یساسا نوناقهب انب ـ

 هک تسا »یمالسا و یبرع ،یتسیلایسوس ،یمدرم یروهمج
.تسا یداصتقا و یسایس ییارگطاقتلا زراب هنومن
 هک یعقاو و یلمع یهبنج زا لقتسم و یقوقح ِفرص ظاحلهب ـ
 یاههرگنک و اههتیمک ساسارب ماظن نیا ،تسا یدادبتسا

 نیرتالاب .دیامنیم کیتارکومد هداعلاقوف هک هدش انب یمدرم
 ۲۷۰۰ یاراد هک تسا قلخ یمومع یهرگنک یریگمیمصت داهن
 قلخ یمومع یهرگنک لکریبد روهمج سیئر .دشابیم هدنیامن
 ییارجا داهن تیریدم شقن مه یمدرم یمومع یهتیمک و تسا
.دراد هدهعهب ار
 دحتم للم نامزاس تینما یاروش طسوت ۱۹۹۲ لاس رد یبیل ـ
 میرحتهب یتسیرورتهب موسوم تامادقا رد نتشاد تسد لیلدهب
.دش موکحم یداصتقا
 موسوم یاهنایرج زا دراوم بلغا رد یفاذق هکاجنآ زا ـ
 تیامح )اقیرفآ رد ًاصوصخ( یبرغدض و شحبیدازآهب
 ،یفاذق تسد رد یاهدرشف روطهب تردق هکاجنآ زا و ؛درکیم

 یاهتسایس هکاجنآزا زین و ؛دوب زکرمتم شنایفارطا و هدوناخ
 ار مسیرالوکس زا یتلاح و ،تشاد یتسیلایسوس یهتسوپ یفاذق
 نکممریغ ،ورنیا زا ؛دوب هنایارگیطاقتلا عقاو رد و ،دومنیماو
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 یتسیرورت تایلمع فرَص وا یاهکمک زا یضعب هک تسین
 تسد لیلدهب یبیل یداصتقا میرحت اما .دشاب هدش زین یبرع دض
 یبرکال رد هک نکیرمآ ناپ یامیپاوه رد یراذگبمب رد نتشاد
 هکنیا مغریلع ،دیدرگ رفن ۲۷۰ گرم بجوم و درک طوقس
 کی ،تخادرپ تراسخ و تفریذپ ار نآ تیلؤسم یفاذق

 زین ار یفاذق هک تسا یسایس یهدیچیپ هداعلاقوف یزابهایس
.داد بیرف
 زا یخرب رد نتشادتسدهب یبیل ناعذا اب ۲۰۰۳ لاس رد ـ
 ،اهرورت نیا ناینابرقهب تمارغ تخادرپ و یتسیرورت تامادقا

 تموکح یشوپمشچ اب .دش وغل روشک نیا یللملانیب یاهمیرحت
 عنم نامیپ یقاحلا لکتورپ یاضما و یاهتسه همانرب زا یفاذق
 اب روشک نیا طباور ،۲۰۰۴ لاسرد یاهتسه یاهحالس شرتسگ
.تفر شیپ ندشیداع یوسهب شیپ زا شیب برغ
***
:مود ریوصت
 و نویلیم کی اب هک اقیرفآ لامش رد عقاو تسا ینیمزرس یبیل ـ

 نیمراهچ کاخ تعسو ظاحلهب ،تحاسم رتمولیک رازه ۷۶۰
 ،ریازجلا ،نادوس ،رصم یاهروشک .تسا هراق نیا روشک
.دنراد رارق یبیل یگیاسمه رد داچ و رجین ،سنوت
 لیکشت فلع و بآ نودب یاهارحص ار یبیل کاخ دصرد ۹۰ ـ
 هنارتیدم یایرد یشاوح رد یبیل زبسرس َاتبسن قطانم .دهدیم
 .دوشیم لماش ار سلبارط ،نآ تختیاپ هلمج زا هک تسا عقاو
 ۲ اهنت و درادن دوجو یبیل کاخ رد یمئاد بآ نایرج چیه
 داوم یهدمع شخب .دراد یزرواشک دربراک نآ کاخ دصرد
.دوشیم دراو جراخ زا یبیل مدرم زاین دروم ییاذغ
 هیشاح رد یبیل یرفن نویلیم ۶٫۵ تعیمج زا دصرد ۹۰ ـ
 هنکس زا یلاخ َابیرقت نآ قطانم هیقب و دنانکاس هنارتیدم کیراب
 راگزور نآ رد )یودب( نیشنارحص لیابق اهنت و تسا

.دننارذگیم
 نآ موس ود و دنراد نس لاس ۱۵ ریز یبیل تیعمج دصرد ۳۰ ـ
.لاس ۳۰ ریز

 ۱۲۰ هب کیدزن و دنتسه ینس ناملسم یبیل مدرم دصرد ۹۷ ـ
.دراد دوجو روشک نیا رد هلیبق
 یتیلقا نایم رد مه یربرب یلو ،تسا یبرع یبیل یمسر نابز ـ
.دراد جاور روشک نیا مدرم زا
***
:موس ریوصت
 اهنت َابیرقت و دهدیم لیکشت ار یبیل داصتقا یلصا روحم تفن ـ
 دصرد ۹۰ هکنیا ماحنارس و ؛تسا روشک نیا یتارداص یالاک
.دیآیم تسدهب تفن شورف زا یبیل یاهدمآرد
 هکشب رازه ۶۰۰ و نویلیم کی ،۲۰۱۱ هیوناژ رد یبیل تفن دیلوت ـ
 هک ۲۰۰۸ لاس رد .تسا هدرک رداص ار نآ دصرد ۸۵ هک دوب

 دمآرد ،دوب هدشن راذگرثا َالماک یناهج یداصتقا نارحب زونه
.دیسر رالد درایلیم ۴۶ هب یبیل تفن
 یتفن تورث )رفن نویلیم ۶٫۵( یبیل مک َاتبسن تیعمجهب هجوت اب ـ
 رد رالد ۹۴۰۰ دودح رد ،نآ هنارس دمآرد مقر هک هدش ببس نآ

 .دریگب رارق لودج ردص رد اقیرفآ رد و دشاب الاب َاتبسن ،لاس
 ،همه نیا اب .تسا لوا اقیرفآ رد یبیل زین یناسنا هعسوت ظاحلهب
 یهمه شیاسآ و هافر یارب تفن دمآرد صاصتخا رد ضیعبت
 هک ناناوج نایم رد یراکیب دشر زین و ،یبیل قطانم و راشقا
 دشر لماوع زا ،دریگیم ریثأت تیعمج ینس راتخاس زا تدشهب
 رتناوج تیعمج نایم رد ًاصوصخ و مدرم نایم رد یتیاضران
 ریز یبیل تیعمج موسود هک میشاب هتشاد هجوت دیاب .تسا هدوب

.دنراد نس لاس ۳۰
 نیا .تسا تیمها اب َاتبسن ناهج داصتقا یارب یبیل تفن ـ
 نیمهدفه و تساقیرفآ یتفن عبانم نیرتگرزب بحاص روشک
 روشک ۱۲ نایم رد .دیآیم باسحهب ناهج رد تفن هدننکدیلوت

 ،رگید ترابعهب .تسا هداتسیا متفه ماقم رد یبیل کپوا وضع
.دنکیم نیمأت یبیل ار ناهج زاین دروم تفن دصرد ۲
 ،یبیل ،سنوت ،رصم یاهروشک نیب یرامآ یهسیاقم کی ـ
:جاع لحاس و نیرحب

***
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:مراهچ ریوصت
 ،یبیل یعامتجاـیداصتقا تیعضو ـ

 تیعمج :وکسنوی شرازگ رب انب ۲۰۰۹ رد
 نازیم .رفن رازه ۴۲۰ نویلیم ۶ ،لک

 .دص رد ۲ تیعمج دشر یهنالاس
 .دصرد ۲۸ ،لاس ۱۴ ات ۱ تیعمج
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 لک دصرد ۲۲ یئاتسور تیعمج
 ۲٫۶ ردام ره یروراب نازیم .تیعمج
 رد ۱۷ ناکدوک ریم و گرم خرن .دازون

 هنارس دمآرد .لاس ۷۵ یگدنز دیما ۱۰۰۰٫
 صلاخان دیلوت دشر نازیم .رالد ۱۶۵۰۲

 .دصرد رفص هرهب خرن .دصرد ۲٫۱ ،یلم
 رد یناکدوک رامش .درادن هضرق روشک
 رفص ،دنوریمن هسردمهب هک لیصحت نس
.تسا دصرد
 یناهج تشادهب نامزاس لودج ـ
 تیعضو و یبیل مدرم تمالس یهرابرد
 یگدنزهب دیما :۲۰۰۹ لاس رد تشادهب

 ۷۰٫۲ نادرم یگدنزهب دیما .لاس ۷۲٫۳
 .لاس ۷۴٫۹ نانز یگدنزهب دیما .لاس
 و گرم خرن .دصرد ۴ دلو و داز نازیم
 ریم و گرم خرن ۱۰۰۰٫ رد ۱۱ نادازون ریم
 ناردام ریم و گرم ۱۰۰۰٫ رد ۱۴ ناکدوک
۱۰۰۰٫ رد ۲۳ لمح عضو ماگنههب

 انب یبیل رد شرورپ و شزومآ تیعضو ـ
 نازیم :۲۰۰۹ لاس یارب وکسنوی شرازگرب
 .دصرد ۸۹ ،لاس گرزب نادوس اب
 ۸۳ داوساب نانز و ۹۴ داوساب نادرم
 داوساب ناناوج دصرد ۹۹٫۹ .دصرد
 هسردمهب هک ینارسپ نازیم .دنتسه
 ینارتخد نازیم و دصرد ۹۷ ،دنوریم
 )نارسپ دننامه( زین دنوریم هسردمهب هک

 تالیصحتهب هک یناسک .تسا دصرد ۹۷
 و رسپ دصرد ۵۴ ،دندوب لوغشم یلاع

.دندوب رتخد دصرد ۴۶
 کناب شرازگ رب انب نانز قوقح ـ

 نارتخد دصرد ۹۸ یبیل رد :یناهج
 اهنآ زا دصرد ۴۶ و دنوریم هسردمهب
 یههد رد .دنباییم هار هاگشنادهب

 زا نارتخد یرادروخرب نازیم ،هتشذگ
 مه و یئادتبا حطس رد مه ،تالیصحت
 ،یلاع حطس رد مه و هطسوتم حطس رد

 نازیم .تسا هتفای شیازفا دصرد ۱۲
 شیازفا دصرد ۱۰ نارسپ یرادروخرب
.تسا هتفای
 داوم یاهتمیق هتشذگ یههد یط ـ
 دشر یاهروشک نیرتشیب رد ییاذغ
 هتشاد ریگمشچ شیازفا ناهج یهتفای

 دنکیم هیصوت زین یناهج کناب .تسا
 تخادرپ هنارای یزرواشک تالوصحمهب
 اب .دنوش هتشاذگ دازآ اهتمیق و دوشن
 ییاهروشک ردان زا یکی یبیل ،دوجو نیا
 داوم یاهتمیق لرتنک هناماس هک تسا

 .تسا هدرک رارقرب ار یلصا یئاذغ
 رد ،چیلوز تربور ،یناهج کناب سیئر
 داوم یاهتمیق :تفگ ۲۰۱۱ لیروآ

 ۳۶ ،هتشذگ لاس لوط رد ،یلصا یئاذغ
 تلود اما .تسا هتفای شیازفا دصرد
 ارجاهب ار تمیق لرتنک یهناماس یفاذق
 ،یبیلهب وتان یهلمح نامز ات و تشاذگ
 شیازفا یئاذغ داوم یاهتمیق
.تفاییمن
 یبیل زا ار رقف دش قفوم یفاذق میژر ـ
 و یتشادهب تاسیسأت .دنک نک هشیر
 نویا لوقهب انب .دهد شرتسگ ار یشزومآ
 راگن همانزور Yvonne de Vito وتیو ود
 هک ییاهروشک رگید فالخرب ،یئایلاتیا
 اقیرفا سیئوسهب یبیل ،دناهدرک بالقنا
 .دوب هدش دنمتورث رایسب و هتشگ لیدبت
 ناتسرامیب ؛تسا یناجم یبیل رد هسردم
 طیارش و نز تلزنم و ؛تسا یناجم
 رتهب برع یاهروشک رگید زا وا یگدنز
ـ  Russia Today, August  ۲۵( تسا

۲۰۱۱(.
 هک موس ناهج یاهروشک اب یبیل دشر ـ

 رارق یبرغ بولسا »یسارکومد« تحت
 و یناهج کناب یاه»هیصوت« و دنراد

 ،دناهدرب راکهب ار لوپ یللملا نیب قودنص
.تسین هسیاقم لباق چیه
 ناسنا« یاهناراببمب وتان هکنآ زا شیپ ـ
 زا یبیل ،دنک زاغآ ار دوخ ی»هناتسود

 یهراق رد ار لوا ماقم تشادهب ظاحل
 و تشادهب و یرادهب .تشاد اقیرفا
 نانکاس یهمه یارب یتلود شخب نامرد
 رد شرورپ و شزومآ .دوب یناجم یبیل
 اقیرفا لامش رد ار حطس نیرتالاب ،یبیل
 شزومآ یاههجدوب بترم تلود .تشاد
 .دادیم شیازفا ار تشادهب و شرورپ و
)W“O Libya Country Brief(.
 فلتخم یاهروشک رد یبیل ریاخذ ـ

 .رالد درایلیم ۳۴ ،اکیرما :ناهج
 هسنارف .رالد درایلیم ۱۹٫۲ ،ناتسلگنا

 درایلیم ۱۹ ،کیژلب .رالد درایلیم ۱۰٫۵۶
 ،دنله .رالد درایلیم ۹٫۷۳ ،ایلاتیا .رالد

 درایلیم ۲٫۴ ،اداناک .رالد درایلیم ۴٫۱۷
 ،ناملآ .رالد درایلیم ۹۹٫۶ عمج .رالد

 دودح ،ناسنیدب .رالد درلیلیم ۹٫۳۷
 رد یبیل یاهلوپ زا رالد درایلیم ۱۰۰

 وتان وضع هک تسا ییاهروشک
.]۵[دنتسه
***
:مجنپ ریوصت
 دیلوت ،الط نت ۱۴۴ یهریخذ اب یبیل ـ
 کلمت و ییوروی درایلیم ۶۰ صلاخان
 هک ایند یتفن ریاخذ دصرد ۳ ِیبیرقت

 یهداوناخ و نایفارطا تیکلام رد ًاتدمع
 یاههورگ زا ،تشاد رارق یفاذف
 دنریزگان هک هتفای لیکشت یاهشقانمرپ
.دننکرس مه اب یعونهب
 طاقن زین یلاقتنا یاروش ناربهر نیب ـ
 نیا رد .دوشیم هدید یکدنا کرتشم
 هاگیاج هک دنتسه نت ۳ اروش
 هک لیلجلادبع یفطصم :دنراد یاهتسجرب
 هدهعهب ار اروش یسایس یربهر
 یرکف یربهر لیئاربج دومحم ،دراد
 لیامتم شاعضوم هک اروش
 ربهر جاحلب میرکلادبع و ،تساکیرمآهب
 هک سلبارط رد یفاذق نافلاخم
.تسا کیدزن هدعاقلاهب
 یبهذم و یسایس ،ییایفارغج تاشقانم ـ
 لارنژ زار و زمر رپ رورت اب یبیل رد
 یاهورین یهدنامرف سنوی حاتفلادبع
 لاس هیئوژ هام نایاپ رد یفاذق فلاخم

 یارب سنوی یاقآ .دش هتفرگرس زا یراج
 ییارگمالسا اب هزرابم لؤسم اهلاس
.]۶[دوب روشک نیا رد یطارفا
***
:مشش ریوصت
:یفاذق یربهر تحت یبیل رد ـ
؛دوب یناجم یگناخ قرب فرصم ـ۱

 هداد مدرمهب هرهب نودب یاهماو ـ۲
؛دشیم

http://rt.com/news/interview-libya-nato-intrusion-127/
http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_lby_en.pdf
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 ،لیصحت یهورد رد ،نایوجشناد ـ۳
 زا رالد ۲۳۰۰ لداعم یاهنیزه کمک
؛دندرکیم تفایرد تلود

 غراف زا سپ هک ینایوجشنادهب ـ۴
 ،دندرکیمن ادیپ بسانم راک یلیصحتلا
 یهتشر قوقح طسوتم لداعم

 تخادرپ یهنیزه کمک ناشیلیصحت
؛دشیم

 تخادرپ هنیزه کمک دارفا یهمههب ـ۵
 ناشدوخ صصخت اب بسانتم ات دشیم
؛دننک ادیپ راک

 ادیپ راک هکیماگنه ات راکیب دارفا ـ۶
 تلود زا رالد رازه ۱۵ هنالاس ،دندرکیم
؛دندرکیم تفایرد هنیزه کمک

 یرتم ۱۵۰ نامتراپآ کی یهنیزه تلود ـ۷
 جاودزا رابنیلوا یارب هک ییاهجوزهب ار
؛تخادرپیم ،دندرکیم

 لیبموتا دنتسناوتیم نایضاقتم یهمه ـ۸
؛دنرخب هناخراک رد هدش مامت تمیقهب ار

 یتحـ یاهسسؤم ای روشک چیههب یبیل ـ۹
؛دوبن راکهدب ـمه تنس کی

 جراخ رد لیصحت نایضاقتم یهنیزه ـ۱۰
؛دشیم هتخادرپ تلود فرط زا

 زا یبیل تیعمج دصرد ۲۵ ـ۱۱
؛دندوب رادروخرب یلاع تالیصحت

 رالد ۱۵/۰ نان صرق ۴۰ تمیق ـ۱۲
؛دوب ]یناجم ًابیرقت[

 بآ یبیل کشخ یارحص زکرم رد ـ۱۳
 ۰۸/۰ یرتیل تمیق اب ملاس یندیماشآ
؛دوب سرتسد رد وروی

 یگدنز رقف طخ ریز هکیمدرم ـ۱۵
 ار یبیل تیعمج لک دصرد ۶ ،دندرکیم
؛دندادیم لیکشت

 دنزرف بحاص هک یناردام و ردپ ـ۱۶
 رالد ۵۰۰۰ دنزرف ره یازا رد ،دندشیم
.دندرکیم تفایرد هنیزه کمک
 رد الاب دراوم هکنیا دوجو اب :رکذت(

 نابز یسیلگنا و یسراف یاهتیاس
 روطهب ـتوافتم ًاتبسن یاههنوگهب هچرگـ
 دراوم زا یضعب اما ؛دناهتفای راشتنا ررکم
:]۷[)دنراد زاین یرتشیب قیقحتهب نآ
***

 نویسیزوپهب هتشون نیا دعب تمسق رد
 رد مهم یاهدادیور ،ناهج رد یفاذق
 تیعبتهب هکیتارظن دقن و ،وا یگدنز

 »بالقنا« یارب �برغ یایدم زا ینمض
 یهنیمز ات دنتسرفیم لگهتسد یبیل
 ناریاهب هلمح یارب وتان زا راکشآ توعد
 ،یوررههب .مزادرپیم ،دننیچب هنیمز ار
 یهئاراهب ـرتشیبـ تمسق نیا هکنانچمه
 رد قیاقح یضعب ییوگزاب و تاعالطا

 تمسق رد ؛تشاد صاصتخا یبیل دروم
 یاههبنج یور ـرتشیبـ دعب

 زکرمتم عوضوم یهناداقنـیلیلحت
.میوشیم
 ۲۰۱۱ ربماون ۱۳ ـ ههال ـ درف سابع
)۱۳۹۰ نابآ ۲۲ هبنشکی(

info@omied.de
fard.abbas@yahoo.com  

:اهتشوناپ
 یروصت لباقریغ روطهب کنیل نیا ]۱[
 نآهب هکنآ نودب ًافطل .تسا شارخلد
 ار ناسنا ِرس هک دیریذپب ،دینک هعجارم
 یمالسا یهویشهبـ دنفسوگ ِرس لثم تسرد
:دنربیم ـنایوگ ربکاهللا و

http://www.federaljack.com/?p=30292
 یهلاقم زا یاهمجرت تمسق نیا ]2[

Gaddafi’s Libya as Demon هک تسا 
 تیاس رد دیناوتیم ار نآ لصا

CounterPunch دینک هدهاشم ریز کنیل و:
h t t p : / /www.coun te rpunch .o rg /

2011/08/31/gaddafis-libya-as-demo
 

 یسایس / ربخ یزکرم دحاو / نارهت ]3[
۱۳۸۸/۰۶/۱۴

 اب ار یحارقملا یدازآ یفاذق رمعم رسپ
:درک در یراجت یفخم فادها

 ناعذا لاحنیعرد یفاذق مالسالافیس …
 ناینادنز لدابت دادرارق رسرب ًالبق ام درک
 هرکاذم سیلگنا تلود اب روشک ود نایم
.میدوب هدرک
 عابتا ،ناینادنز لدابت نامیپ ساسارب
 و ،سیلگناهب دنسوبحم یبیل رد هک یسیلگنا
 لقتنم یبیلهب سیلگنا زا ییایبیل ناینادنز
 رد ار دوخ سبح تدم یقبام ات دنوشیم
.دننارذگب ناشعوبتم روشک

 یتقو اما دوزفا صوصخ نیا رد یفاذق رسپ
 ام تفگ ییایبیل تاماقمهب سیلگنا تلود
 یلو ، میتسه یدادرارق نینچ یاضما هدامآ
 دوش هدناجنگ نآ رد یاهرصبت هک یطرشهب

 ،دشاب ینثتسم دادرارق نیا زا یحارقملا هک
 دندش نیگمشخ رایسب ییایبیل تاماقم
 نینچ یاضما ،تروص نیا رد ،دنتفگ
 ،دوب دهاوخ لوبق لباقریغ ام یارب ینامیپ
 و دشاب یلک دیاب روشک ود نایم دادرارق اریز
.دوشن هدناجنگ نآ رد یصاخ درف مان

 درک ناعذا نینچمه یفاذق مالسالافیس
 هتفگ سیلگنا ریفسهب اپورا روما رد یبیل ریزو
 دنلتاکسا نادنز رد یحارقملا رگا هک دوب
 شیب ندش شودخم ثعاب هلئسم نیا ،دریمب
 و سیلگنا روشک ود نایم تابسانم شیپ زا
.دش دهاوخ یبیل
 هک تسا یعیبط رایسب نیا دوزفا یفاذق رسپ
 رد ینادنز رد یحارقملا گرم زا یبیل تلود
 کی یحارقملا اریز ،دوش تحاران سیلگنا

.تسا ییایبیل دنورهش
 طیارش زا یکی هنافسأتم درک هفاضا یو
 مکحرب انب هک دوب نیا یحارقملا یدازآ
 در دروم رد میرادن قح رگید ام ،هاگداد
 نیا و میهاوخب ماجرف یو تیموکحم
 نیا و ،میشکب فانیتسا هاگدادهب ار عوضوم
 و یحارقملا میراد رواب ام هک تسا یلاحرد
 رب امیپاوه طوقس رد یشقن چیه یبیل روشک
.دنا هتشادن یبرکال زارف
 ناهاوخ زونه ام لاح نیع رد درک دیکأت یو
 نیا رد یللملانیب لقتسم تاقیقحت یرارقرب

 هک نیا و ارجام تقیقح ات میتسه صوصخ
 نشور ،میاهدوب هانگیب دروم نیا رد ام
 سرتسد رد ریز کنیل رد بلطم لصا .دوش
:تسا

h t t p : / / w w w . r a v y . i r /
content3102346.html

 

 لیلد هک دیایب شیپ ههبش نیا دیاش ]4[
 یبرغ نارادمتسایس و ایدم هکنیا
 دروم رد قیقحت ِتمحز دنهاوخیمن«
 هک دنهدب دوخهب ار یاهعماج یاهیگدیچیپ
 و ؛تسا یلبنت ،»تسا هتخانشان ناشیارب
 نیا دروم رد یفاک تاعالطا نتشادنهب ًاتیاهن

 ،مینک تشادرب نینچ رگا .ددرگیمرب عماوج
 هکارچ .میاهتشاد ار تشادرب نیرتدب عقاو رد
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 ،اهگنج ،تازرابم أشنم یتشادرب نینچ
 هچره و نوزفازور یاهنارابمب و اههئطوت
 .دنکیم اقلا مهافت ِءوس ار رتهدننکبیرخت
 شیپ یتصرف رگا :یتشادرب نینچ ساسارب
 و ناگدننکناراببمب :ینعی[ نیفرط و دیایب
 هفاک کی رد دنناوتب ]ناگدنوشناراببمب
 یهمه ،دنروخب هوهق و دننزب پگ و دننیشنب
؟!!دش دهاوخ لح لئاسم

 یعامتجاـیخیرات تیعضو هکییاهراتفگ ]۵[
 و اجنیا ات ار یبیل یسایسـیداصتقا زین و
 زا یسابتقا ،دنشکیم ریوصتهب ًارصتخم
 زین رگید عبانم اب هکتسا ریز یاهتیاس
 ای یتسرد تیلؤسم ،نیاربانب .دناهدش هسیاقم
 رد هدش هئارا اهلیلحت و تاعالطا یتسردان
.تسا نم اب ًاتدمع ،هتشون نیا
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]6[ http://persian.euronews.net/
2011/08/30/libya-facing-daunting-

compromises
 زا ار نتم یهناگهدزناش مالقا هکیعبنم ]7[
:تسا ریز کنیل ،ماهدرک لقن نآ

ht tp:// l ibyasos.b logspot.com/p/
gaddafi.html
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تسامش تبون الاح

 هک تسا یا هدننیب رپ ینویزیولت ی همانرب مان ”امش تبون“
 شخپ ،یسراف یس یب یب یا هفرح و دلب راک نایرجم طسوت
 تنرتنیا و سا ما سا و نفلت قیرط زا ،همانرب نیا رد .دوش یم
 هدش وگ و تفگ ،ناهج و ناریا رد ناگدنونش و ناگدننیب اب …و
 ی همانرب رد .دوش یم هداد خساپ اهنآ تارظن و اه لاوس هب و

 همانرب نامهم ،اکیرما هجراخ ریزو ۱۳۹۰ هام نابآ ۴ هبنشراهچ
 زا یا هدنونش هب خساپ رد ،نوتنیلک هک یا هتکن نیرت مهم .دوب
 ،تفگ ۸۸ لاس تاباختنا زا دعب و لبق عیاقو ی هرابرد ،نارهت
:دوب نیا
 رایسب ،دتفیب هار ناریا رد یدیدج شبنج راب نیا رگا“
 ،یللملا نیب یاهورین زا ناریا مدرم هک دوب دهاوخ هنادنمشوه
”…دننک توعد کمک یارب
 رخآ رد یا هدوت شبنج کی نایرج رد حطس نیا رد یتلاخد
 توعد تراک ام یارب هک درادن نیا زج ییانعم چیه ،رس
 کمک اب ام ات دینک نهپ زمرق شرف نامیاپ ریز و دیتسرفب

 و تاراما و ناتسبرع تورث و لوپ و وتان وضع یاهروشک
 یگدنام بقع و شحوت و لیئارسا و هیکرت یاه شترا ،نیرحب
 شترا یماظن تاعالطا ی هرادا و ناتسناغفا و نابلاط نارودزم
 …و اکرش و هیسور هدافتسا ءوس و یتسدمه نینچمه و ناتسکاپ
 و اه کشوم اب ،نیچ توکس اب سپس و تفلاخم اب ادتبا رد و
 و بالقنا اهنت هن ؛رکیپ لوغ و میظع یاهوان و اه نکفا بمب
 رد ار مدرم یاه هدوت هنابلط تلادع و هناهاوخ یدازآ شبنج

 ،اه هاگردنب ،اه هاگدورف ،اهرهش مامت هکلب ،میبوکب مه
 زکارم و اهدس و یمتا و یقرب یاه هاگورین و اه هاگشیالاپ
 ویدار زکارم ،نهآ هار ،اه هداج ،دیلوت و یتعنص گرزب
 یاه لپ و یماظن ساسح زکارم ریاس و ،یتارباخم و نویزیولت
 دنس لوق هب ای و یرهش تامدخ و ییانبریز تاسیسات و گرزب
 کاخ اب ار ”روشک زا هطقن رازه“ :سکیل یکیو هدش اشفا
 تفرشیپ تحت و رایع مامت هژورپ کی یاول ریز و مینک ناسکی
 ود ناتسرپ ناریا یارب( همه زا رت مهم و رشب قوقح ،یسارکومد
 یمرادناژ شقن ینعی( یعقاو هاگیاج هب ناریا ندنادرگرب )هشتآ
 ینونک عاضوا هک میروایب مدرم رس رب ییالب )هقطنم یمیدق
 تسد یایور کی نوچمه نات یارب یبیل و ناتسناغفا ،قارع
.دشاب ینتفاین
 ار ناریا ،دشاب هتشاد ییارجا تیلباق رگا ،هژورپ نیا کش نودب
 نرق لوا یاه لاس رثکادح ای و ۱۹ نرق رخاوا هب فرط کی زا
 ماسقا و عاونا اب ،رگید فرط زا و درب دهاوخ بقع متسیب
 یبهذم و یا هقرف و یموق و یلم یاه یریگرد و تالکشم
 دهاوخ لیدبت یعقاو بالجنم هب ،مالک کی رد و لحنیال
 هرهب اب نالک یاه ماو ذخا ،هلاسم نیا لح هار امتح هک تخاس
 تسایس نیرتزیمآ ریقحت و نیرتراب تکالف لوبق و نیگنس یاه
 یتسیلایرپما یاه یناپمک و اه تکرش تیلاعف هار ات تسا اه
 ینارحب طیارش رد هک( دوس قوف بسک و یزاسزاب یارب …و
 ریزو اما .ددرگ راومه )دنتسه دنمزاین نآ هب ادیدش ینونک

یدومحم
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 هک دنیب یم ار ینیع طیارش هعومجم مادک ،اکیرما هجراخ
؟دزاس یم شاف هنوگ نیا ار دوخ یبلق تانونکم

: هک دناد یم نوتنیلک
 بوکرس و یداصتقا یاهراشف نیرتدیدش تحت ناریا مدرم -۱
 یهدنامزاس و لکشت زا هجرد نیرتمک دقاف و دنرب یم رس هب اه
 و عاضوا تماخو رطاخ هب دناوت یم روتکاف نیا اما ،دنتسه
 لرتنک و تسد زا راک و هدش ضوع تعرس هب ،طیارش رییغت
 هدرتسگ ،مدرم ضارتعا و هزرابم و یتیاضران و دوش جراخ اهنآ
 ذوفن و مان تحت هن ،راب نیا و( دریگب رتشیب یجوا و هدش رت
.)اهنآ یارب نشوران یقفا اب و مهلاثما و یوسوم
 ،نابلط تنطلس نوچمه ،یطارفا یتسار تسد یاهورین -۲
 عجترم یاهورین ریاس و اه تسیکرت ناپ ،درک یاه تسیلانویسان
 هگن بقع و هاگآ ان رایسب یاه هدوت اضعب و یبهذم –یموق
 قلخ نیدهاجم نامزاس نینچمه و میلست و لعفنم ،هدش هتشاد
 هجراخ ترازو مسیرورت تسیل زا ندش جراخ یارب اهراب هک(
 و اهروتانس ،اه نوتلوب ناج تیامح و کمک اب ،اکیرما

 یاه لارنژ و ایس و نوگاتنپ و عافد قبسا یاسور و ارزو نانواعم
 ویتانرتلآ اهنت ناونع هب ات تسا هدرک تساوخرد …و هراتس دنچ
 هب .دوش هتخانش تیمسر هب ناریا یارب دوجوم کیتارکومد
 اهراب و اهراب ).دیرگنب قیقد و بوخ ،دارفا و قوف یاهروتکاف
!؟دنکب نانآ یارب یراک اکیرما هک دنا هدرک لیامت زاربا

 یراد هیامرس حطس رد هدرتسگ رایسب یداصتقا نارحب -۳
 زا تفر نورب یارب هک دنک یم باجیا ،ناریا نینچمه و یناهج
 هب ،فرح نیا یلمع یانعم .دوش قیرزت نآ هب هزات نوخ ،نارحب
 یارب نئمطم و دیدج یاه هار ،دیدج یاهرازاب ندروآ تسد
 قطانم هرابود میسقت ،دوس قوفام بسک و یراذگ هیامرس
 هب و ینونک طیارش رد هک( دشاب یم …و هطلس تحت دیدج
 و یروآ دوس هطیح رد ناریا ،یسایس صاخ تیعضو رطاخ
 و هیسور و نیچ .)درادن رارق برغ یدصرد دص ذوفن

 یم هتسویپ و هتسهآ …و ییاپورا هس و ود هجرد یاهروشک
 نآ لاح ؛دنهد شرتسگ اه هنیمز مامت رد ار دوخ مهس دنشوک
 لیبموتا ،تاحیلست ،یماظن عیانص و یتفن یاه یناپمک هک
 و اکیرما یکناب و یلام تاسسوم و …و ییامیپاوه ،یزاس
 دهاش ،راب ترسح ینامشچ اب ،ییاپورا کی هجرد یاهروشک
 و فرصمرپ رازاب نیا زا ابقر دوس شیازفا و دوخ مهس شهاک
.دنتسه تیعمج رپ و تعفنم رپ
 تسین یزیچ نوتنیلک یاه هتفگ یانعم ،قوف لیالد هب هجوت اب

 ی هطلس تحت قطانم بسک یارب ییاشگروشک و گنج زج
.نیون و کیسالک یاه هویش بیکرت اب دیدج
 ماحنا رورت یویرانس و نوگانوگ یاه میرحت هک دیآ یم رظن هب
 بمب و )ندوب غورد ای تسرد مغر یلع( ناتسبرع ریفس هدشن

 ،یناور گنج کی زا یشخب ،زین لیئارسا ترافس رد یراذگ

 یاه تسایس ندرک هتکید و طیارش ندنالوبق و یزاسرتسب یارب
 ندش مهارف اب ،تروص نیا ریغ رد و دشاب اکیرما رظن دروم
 یزواجت ،یدعب طیارش و اکرش یراکمه و یگدامآ و تامدقم

 هک یرما ،دریگب رارق راک روتسد رد رابنوخ و هنایشحو نینچ
 مامت ندوب زیم یور ینعی :تسا هدشن راکنا و ناهنپ هاگ چیه
!اه هنیزگ
 رما نیمه هب یرگید یاج رد ،هبحاصم نیمه رد نوتنیلک
 ،هنیزه نیرتمک تخادرپ اب دهاوخ یم و دنک یم فارتعا
 یطیارش نینچ رد !یرآ !دوش هداتسرف همان توعد ناشیارب
!تسامش تبون
 ام !میدنمزاین کمک هب اعقاو ام هک درک نامتک ناوت یمن اما
 یوس هب یرای تسد ،دوخ یناسنا فادها هب ندیسر یارب

 رد یقرتم و تسود ناسنا و یبالقنا و زرابم یاهورین و نارگراک
 ،اهورین نیا هک تسا نیا ام عقوت .مینک یم زارد ناهج رسارس
 ،سیلگنا و اکیرما رد ،نکمم قیرط ره زا و دوخ یاه تلود هب
 تکرش و تاسسوم و …و هیسور ،نیچ نینچمه و ناملآ ،هسنارف
 نانآ یزورفا گنج و یبلط هعسوت زا عنام و دنروایب راشف اه
 تازیهجت لاسرا عنام ،دوخ تاناکما مامت زا هدافتسا اب ؛دنشاب

 رد یلیاسو( دندرگ ناریا هب …و هدننک دودحم و هنارگ بوکرس
 تاناکما ،رکوش و یقرب یاه موتاب ،هحلسا ،عمس قارتسا هنیمز
 شروش دض یاه نیشام ،گنیرتلیف ،تبقارم و بیقعت ،یبایدر
 سیورس یشزومآ ی هفرط ود تادوارم عنام نینچمه و )…و
 جیاتن و اهدروآ تسد نیرخآ ندرک لدب و در و یتاعالطا یاه
 و یحور یاه هجنکش ،یریگتسد و بوکرس هنیمز رد ،یلمع
 یناسنا دض یاه تیامح و لیاسم عون نیا و دنشاب …و یناور
 رشتنم ،تنرتنیا رد عیرس و عیسو حطس رد ،ار دوخ یاه تلود
.دننک اشفا و
 لاغشا“ هب موسوم نایرج رد یراد هیامرس دض نازرابم زا ام
 ،دوخ یراد هیامرس دض تازرابم رد میهاوخ یم ”تیرتسا لاو
 نوتس ناونع هب ،ناریا یرگراک نالاعف و ناریا رگراک ی هقبط زا
 و هدرک عافد ،یراد هیامرس دض هزرابم کی یساسا ناکرا و
 یاه نوبیرت و اوتحم رپ یاهرنب و ابیز یاهدراکالپ و اهراعش رد
 زا ،نانآ قح هب تابلاطم ندش هدروآ رب راتساوخ ،دوخ زاسراک
 تیلاعف طرش و دیق یب یدازآ و لکشت هب یبایتسد قح هلمج
 …و نانز هدش لامیاپ قوقح و یرگراک نالاعف یدازآ و یسایس
 زا هنوگ نیا ،دنراد رایتخا رد هک یتاناکما اب و دنشاب ناریا رد
 کچوک زا ام هک روط نامه ؛دنیامن عافد دوخ یناهج ناعفادم
 .درک میهاوخن گنرد نانآ تازرابم زا عافد یارب ،یذفنم نیرت
 و بوکرس ناعفادم رایتخا رد ،ینوبیرت چیه تسا نیا ام راظتنا
 ،دنمان یم یراد هیامرس فلاخم ار دوخ هناراکایر هک ،رامثتسا
.تسامش تبون یتسار هب .دنهدن رارق

 رایسب ،ناریا مدرم یعمج درخ دناد یم امتح نوتنیلک مناخ
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 و هسنارف ،اکیرما رد مکاح یسایس یاه کقلد زا رتشیب
 یمهم رایسب شخب ار اهنآ دوخ ،ناریا مدرم .تسا …و سیلگنا
 رد هک دنا هدربن دای زا زونه و دنناد یم هلاسم و لکشم لصا زا

 هتفرشیپ روشک دنچ هنوگچ ،پولداوگ سنارفنک رد ۵۷ لاس
 هنانرب و حرط هچ ،دوخ یتسیلایرپما تاقفاوت رد یراد هیامرس
 زا رزیاه لارنژ نتشاد لیسگ :دنداد نامزاس ناریا یارب ار یا
 اب هدرپ تشپ تاقفاوت و تاقالم و وتان هبتر یلاع ناهدنامرف
 یزیچ ،یتشهب و ناگرزاب و کاواس ،یهاشنهاش شترا یارما
 نیا قیمع مخز یاج زونه .دوش شومارف یگداس هب هک تسین
 یاه تبیصم زا و هتفاین مایتلا ،تیرشب و یدازآ حیقو نانمشد
 دنهاوخ یم هک تسا هتفاین یصالخ ،نانآ ی هدش یزیر همانرب
.دننزب دیلک اددجم ام یارب ار یبیل صوصخ هب و قارع هژورپ
 هداد … و هدید بیسآ و ریسا و هتخاب ناج نارازه ام مدرم ایآ
 یرون ای و یازرک نوچ ینارودزم هک دنشاب نیا دهاش ات دنا
 هب )یبیل رد یناج یفاذق یرتسگداد ریزو( لیلجلادبع و یکلاملا

 مقر ار مدرم تاردقم …و وتان دیدج ناگدناشن تسد ناونع
 دیاب هک دننک ناونع ،یدازآ حالصا هب زور نیلوا رد و دننزب

 هلمج زا( تعیرش ماکحا و رارقرب یبیل رد ینید تموکح
 ریزو هب اج نیمه ،دوش یراج )نادرم یرسمه دنچ جاودزا

 یدیما امش ریخ هب ار ام“ :مینک یم مالعا اکیرما هجراخ
”.دیناسرن رش .تسین

 ،یدنمتفارش و قداص نایرج ره هک تسام تبون اعقاو الاح
 ام هک دنک مالعا اتحارص ،یطخ راهچ هیعالطا کی اب لقادح
 یللملا نیب ناراک تیانج ریاس و وتان کمک هب یزاین چیه
 فعض طاقن ،یهاگآ و داحتا اب میناوت یم و میرایسب ام .میرادن
 رفن هد دنچ ای کی یادص نیا .مییامن عفر ار دوخ تالکشم و

 شبنج یعقاو یادن هکلب ؛تسین یپچ تسد و ییاکیرما دض
 ار نات یاه شوگ بوخ .تسا ناریا مدرم یراد هیامرس دض

.دینک زاب
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رضاح نامز و »هقبط« ینینل موهفم

نیسوا چیوا یئگرس نامُر
یریش .م .ا :مجرتم
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 رب اK Dرصاعم f<2'1&وب cولع *اگدنDامن
 Mالطصاب A 21فرح 1ا^ Aصخشم 1انبم
 اD > دن^% یم Aئ2&2 دDدج فD&اعت K&اشق2
 21رب سک ر^ »'ا0ن« > »Vالت« *وم2ر0پ

 .دن'2دن2 یم !2رب و^اK ^0*دش &DA %2امرس
 2& ن2D *2'2%رپ DAرظن ن2D %وخ Kام !د0قع Aب
 َالماک یخرب >( Aنا^اگnان Aک دنمPف یمن
nنا^اگA(K وعش& Yرم 1ا^ !%وت یتاقب%c < 
 قح 21رب Aنا^اگn !'&ابم یDان2وت n*K عبت Aب
 *n *>دب یعامتج2 1اPت0لاعف Aک 2K& %وخ
.دن'اس یم V>دخم Kتس0ن &وصت لباق
%& 2Dطب2& نAK زلم 2& %وخ امc ک م0ن2% یمA 
 یتس0ن0نل -یتس0سک&ام cوPفم cربم لئاسم
YقبA < &<لکش ر00غت یلعف دن YاقبS 
 رب اPنn لباقتم ر0ثأت Kز0ن > Aعماج یلص2
DدکD2& رگ YرM < 2رق یس&رب %&وم& 
.م0^%
 ام Kرکذلx 2وف لئاسم *%رک نش>& &وظنمب
%& 2Dاتشون ن&K فمPوc »YقبA« &2 وم&% 
 AقبY یلصS 2اصخشم .م0^% یم &2رق ثحب
 }اس2 رب Aک 2& *اگدنسDون یخرب %اقتن2 >
%Dتس&%ان !اگدK ج0تن ن0نچA دننک یم 1ر0گ 
 {&اخ خD&ات Aنحص '2 رگ&اک AقبY اDوگ Aک
 %&وم K%وش یم ~دب &امش مک AقبA Yب > !دش
.م0^% یم &2رق دقن > ثحب
 &% ن0نل چ0ل2D ر0مD%ال> A« &2قبc »YوPفم

 >2 .%2% ح0ضوت %وخ »T/زب /اکتبB« رث2
 BN یگ/زب (اD>Uرگ -ب -قب*« :تشون
BناسنUرب -ک 3وش یم -تفگ ا BاسV اگ4اجQ 
 یخ4/ات 3D/BI یعامتجB د6لوت Yاظن /3 3وخ
 /BزبB اب 3وخ ^ابسانم VاسB رب Jصخشم
 IامNاس /3 3وخ شقن VاسB رب Jد6لوت
Bاک یعامتج/ D ن` عبت -بUاJ رب BاسV 
/B>Uتفا3/4 (ا D ز6مBI سU3وخ م BN 
 رگ4دک3J BN 4وجوم یعامتجB (اUتDرث
 بختنم Kن0نل .21 .>( »دنوش یم ز4امتم
nاث&K دلج Å#K حفصA ÇÉÉ(.
 مئالع BIوت یم Jن6نل ف4رعت VاسB رب
 :3رک ن66عت رN4 ب6ترت -ب B/ -قب* -صخشم
 اب -طبB/ ؛یعامتجB د6لوت Yاظن /Q 3اگ4اج
Dاس /3 شقن ؛د6لوت ل4اسNامI Bیعامتج 
 (اUتDرث BN مUس تفاj 3/4ر* ؛/اک
Bز6م ؛یعامتجBI 3/4س تفاUم BN رثDتUا) 
Bیعامتج.
2DنPاK صخشم مئالعA م^ عماجA YاقبS 
 اب Sابسانم Kیملع Aفسلف رظن '2 .دنتس^
 یم !%رمش یلصA 2صخشم د0لوت &2زب2
 هب 2& *اگدنن2وخ Aجوت K~اح ن2D &% .%وش
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 هنوگچ هک مینک یم بلج هلئسم نیا
 رد یپ تروصب ار هصخشم مئالع نینل
 یرگید زا سپ یکی ،یقطنم و یپ
 هراب نیا رد دیهدب هزاجا .درک صخشم
:مینک قمعت

 ،یعامتجا دیلوت ماظن رد دوخ هاگیاج
؟هچ ینعی

 یزیچ ینعمب نیا ،میئوگب هداس نابزب رگا
 ناونعب ای ،هقبط کی تایصوصخ زج
 .تسین لگنا هقبط ای ،هدننک دیلوت هقبط
 ار هقبط نآ ای نیا هاگیاج ،هصخشم نیا
 ای ،هدننک دیلوت شکمتس هقبط ناونعب

 یم ناشن هدننک رامثتسا رگمتس هقبط
.دهد
 قطنم ،یدنب میسقت نیا ساسا رب
 ره رگا هک دوش یم کرد نینل ناشخرد
 رد ار یصخشم هاگیاج تاقبط زا کی
 رب ،دنیامن یم زارحا یعامتجا دیلوت ماظن
 ای تیکلام قح اهنآ ،هاگیاج نیا ساسا

 رازبا رب دوخ یصوصخ تیکلام مدع
 اب هطبار( هقبط مود رایعم ،ینعی ،دیلوت
 رد .دننک یم صخشم ار )دیلوت رازبا
 شکتمحز هقبط میناوت یم ام اجنیا
 کی ناونعب هک مینیبب ار هدنوشرامثتسا
 دیلوت رازبا رب تیکلام قح زا ،هدعاق
 همین لزلزتم راشقا یخرب یانثتساب(
 ،لباقم هطقن رد و هدش مورحم )یرتلورپ
 رایتخا رد ار نآ رگرامثتسا هقبط طقف
.دراد
 نامزاس رد دوخ شقن بسانت هب تاقبط
 یم زیامتم مه زا زین راک یعامتجا

 ار دیلوت لیاسو ،رگرامثتسا هقبط .دنوش
 هفیظو طقف و دراد دوخ تیکلام رد
 یتح بلغا و دنک یم ءافیا هنارگنامزاس
 »ناریدم« ،نارظان ،ناگدننک هرادا

 ،دننک یم یگدنیامن ار هقبط نیا فلتخم
 رد رگرامثتسا هقبط شقن ،بیترت نیدب

 رضاح نامز رد راک یعامتجا نامزاس
 اما .دبای یم لیلقت رفص هب یهاگ یتح
 هقبط ،همه زا شیپ ،ناریگبدزم شقن

 هک دوش یم هصالخ نیا رد َاساسا رگراک
 رد ،یتیریدم چیه ای نارگدیلوت نودب

 رد و تشاد دهاوخن دوجو یطیارش چیه
 ره و یرگنامزاس هنوگ ره ،یئاهن هجیتن

 زا ار دوخ موهفم ینینچ نیا دیلوت هنوگ
 دیلوت رگراک زج یسک ای ،دهد یم تسد
 ،مهم رایسب لصا نیا .درک دهاوخن
 رصانع لالدتسا حیحص یملع خساپ
 هکنیا رب ینبم یراد هیامرس عفادم
 طیارش ندرک راک یارب راد هیامرس«
 یم نیمأت راک لحم ،دروآ یم مهارف
 تیعقاو رد .دهد یم ار »مهلاثما و دیامن
 هلئسم نیا هب تقد یمک اب ام رگا ،رما
 نئمطم میناوت یم یتحارب ،مینک هاگن

 و »راک یاهلحم« نیا دوخ هک میوش
 نارگراک نیمه هطساوب »راک طیارش«
 نتخاس یارب اریز .تسا هدش داجیا

 ،تالآ نیشام ،راک لحم ،هاگراک
 ناملبم ،قرب لاقتنا یاهمیس ،نامتخاس
 مه ار اهنیا همه و تسا یرورض هریغ و
 یارب و دنزاسب ،دنیامن دیلوت یناسک دیاب
 هیامرس زجب هتبلا(رفن کی ،دنزاسب هکنیا
 جارختسا ار مزال هیلوا داوم دیاب )ناراد
 نتخاس یارب ،دنک بوذ نهآ ،دنک
 ،دنیچب مه یور ار اهتشخ نامتخاس
 نیشام ،دیامن هدامآ ار نامتخاس حرط
 یلا و دنک یحارط ار تازیهجت و تالآ
 هن ار اهراک نیا همه ،مالک هصالخ .رخآ

 راک یایراتلورپ هکلب ،ناراد هیامرس
 .دنهد یم ماحنا )یدی(یمسج و یرکف
 هن دیلوت هسورپ رب رگا ،نیا رب انب
 هکلب ،یراد هیامرس هنابلط تصرف دید اب
 همه و مینک هاگن یملع رظن هطقن زا

 رد ار یلولعم و تلع طباور هعومجم
 اهلحم نیا همه هک مینیب یم ،میریگب رظن
 هیامرس ییاعدا راک حالطصا هب طیارش و
 نوخ و قرع اب ،)نایامرفراک و( ناراد
.تسا هدمآ مهارف نارگراک نامه
 مئالع نیا همه ،ییاهن لیلحت رد
 تورث زا مهس تفایرد یاههار هصخشم
 ار یعامتجا هقبط نآ ای نیا یعامتجا
 یدیلک مئالع زا یکی هک دنک یم نییعت

 قرط ،ام رظنب .دوش یم بوسحم هقبط
 رد یعامتجا یاهتورث زا مهس تفایرد

 ریز بیترت راهچ هب یراد هیامرس هعماج
 :دریگب تروص دناوت یم
 راک لصاح بحاصت اب(ناگدننکرامثتسا
 رد اهنآ راک یورین دیرخ هار زا نارگید
 رازبا رب یصوصخ تیکلام طیارش
 شورف اب(ریگب دزم نارگراک ،)دیلوت
 تیکلام مدع طیارش رد دوخ راک یورین
 اب( اهراتلورپ همین ،)دیلوت رازبا رب
 تمحز زا لصاح دمآرد فصن تفایرد

 هیامرس دوس مهس زا یمین و ،دوخ
 رب تیکلام مدع طیارش رد .)ناراد
 چیه هک تسا نشور ،دیلوت لیاسو

 زا دوخ راک لصاح کلمت هراب رد ینخس
 نایم رد دناوت یمن ناریگبدزم یوس
 هب راد هیامرس ،سکع رب هکلب ،دشاب

 مامت تخادرپ نودب ،راک یورین دیرخ
 یملع نابز رد هک رگراک تمحز قح

 تردابم ،دوش یم هدیمان هدوزفا شزرا
.دزرو یم
 یعامتجا یاهتورث زا مهس تفایرد شور
 یم تاقبط یدنبرشق رب یسوسحم ریثأت

 یورین هک یسک ره ،لاثم ناونعب .دراذگ
 لباقم رد و دشورف یم ار دوخ راک
 بوسحم رتلورپ ،دنک یم راک دزمتسد
 یم راک یورین هک یسک ره و دوش یم

 یمن ار ریگبدزم راک قح هک یعیبط ،درخ
 رازبا و دنک تخادرپ لماک روطب دناوت
 راد هیامرس ،دراد دوخ کلمت رد ار دیلوت
 مه هک یسک ره زین و .دوش یم هدیمان

 یم دیلوت رازبا کلام مه ،دنک یم راک
 ار )نآ زا یشخب ای( هلصاح دوس و دشاب

 ییاوژروب رصنع مانب ،دوش یم بحاص
 رو هشیپ ای و یزاوژروب هدرخ ،لزلزتم
 ناونعب مه ار دوخ هک دوش یم هتخانش
 اب بسانتم و کلام ناونعب مه و رگراک
.دنک یم باسح هوقلاب رگرامثتسا ،نآ
 هک دومن کرد ینشورب دیاب ار تیقاو نیا

 ،یدیلوت ،یرکف ،یدی راک تیهام
 تاقبط یدنب هیال رما رب )هریغ و یتیریدم
 یارب راک تیهام ،هتبلا .دراذگ یمن ریثأت
 -یعامتجا تیکلام یاه یگژیو کرد
 ،رما نیا اما ،دراد تیمها یتاقبط
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 .دنک یمن فیرعت ار یتاقبط تعیبط
 دوخ یالاک -راک یورین هک مه اهرتلورپ
 لکش رد مه و یدی راک لکش هب مه ار
 یمن هجوچیهب ،دنشورف یم یرکف راک
 ریثأت اهنآ یرتلورپ تیهام رب دناوت
 یراد هیامرس یزورما ناعفادم .دراذگب
 دوخ هک ،نادنمشناد یخرب ،هنافساتم و
 مه »قالخ« یاهتسیسکرام هرمز رد ار
 دنیوگ یم رایسب یدنمقالع اب ،دنناد یم
 رتمک و رتمک هچ ره رگراک هقبط نزو هک
.دوش یم
 مسیلایسوس« هلاقم زا ،هنومن ناونعب
 .آ .س هتشون »یزوریپ نیرتکد -یسور
 ار دوخ هک وا .میروآ یم لاثم فویارتسا

 یم تسیسکرام و دقتعم تسینومک
 هقبط« :دسیون یم دیکأت اب ،دناوخ
 زا اب و تسین هقبط کی رگید رگراک
 یتاقبط تینهذ و تیهام نداد تسد

 ره دقاف یعامتجا رشق کی هب ،دوخ
 هدیدرگ لیدبت یرتلورپ تیعقوم هنوگ
 هقبط لثم َاقیقد مه رگراک هقبط .تسا
 دوخ یخیرات تیدوجوم هب هک لادوئف
 هدش جراخ خیرات هنحص زا ،داد نایاپ
.»تسا

 هلئسم یتسیراتنولو ،یحطس ریسفت نینچ
 ششوپ تحت نآ زا هداس جاتنتسا و
 اتیهام ریسفت کی ،»رصاعم« مسیسکرام
 اج هب هک تسا یفنم و کانرطخ رایسب

 هب و نیغورد ملع لباقم رد ندرک یلاخ
 یساسا یاه هلوقم ندیشک لاذتبا

 نتفگ اریز ،دوش یم رجنم مسیسکرام
 خیرات هنحص زا رگراک هقبط هک نیا

 ییوگغورد کی اهنت ،تسا هدش جراخ
 لذتبم فیرعت کی هکلب ،تسین راکشآ
 هزرابم زا ،نآ عبت هب و »رگراک هقبط« زا

 ییاعدا هچ نیا .دشاب یم لک رد یتاقبط
 نیا هب وا ؟دنک یم هدنسیون هک تسا
:دنک یم دیکأت یلعج لصا ود رب بیترت
 رگید رگراک هقبط هک دنک یم اعدا وا -آ
 « هکنیا یارب ،تسین یعامتجا هقبط کی
 زا ار دوخ یتاقبط تیهام و تینهذ
 نییعت رایعم دروم رد هتبلا( »هداد تسد

 هب « و )دیوگ یمن یزیچ یتاقبط تیهام
 رایسب( »تسا هدش لیدبت یعامتجا رشق

 دوخ کرد هدنسیون رگا دوب یم بلاج
 رشق توافت زا دوخ تشادرب و »رشق« زا
 ،بیترت نیدب .)داد یم حیضوت ار هقبط و
 زا ار یلذتبم و یحطس فیرعت هدنسیون
 ،هقبط هراب رد مسیسکرام یرظن لوصا
 رگراک هقبط یتسیسکرام موهفم و رشق
.دهد یم هئارا

 هقبط هک نیا رب دیکأت اب هدنسیون -ب
 ار دوخ یرتلورپ تیعقوم هنوگ ره« رگراک
 رب هکنیا رب هوالع ،»تسا هداد تسد زا

َ اقافتا هک یگدنز نایرج تایعقاو فالخ
 زا نونکا رگراک هقبط دنهد یم ناشن

 روط رگا( رترب »یرتلورپ« تیعقوم نامه
 و یپایپ تاباصتعا ،دوب یرگید
 یاهروشک رد یا هدوت تاضارتعا
 )داد یمن یور یراد هیامرس هتفرشیپ

 هتوک کرد اب یتح ،دنک یم تکرح
 -تسیسکرام فیرعت ،دوخ هنارکف
 یواح هک ار »هقبط« یملع یتسینینل
 هدش نیودت یفیک رصانع یرسکی
 رد یدام نیزاوم ساسا رب َارصحنم
 یم فیرحت ،دشاب یم دوخ یاوتحم
 یالاب دزمتسد هک میناد یم اما ام .دنک
 تیهام وا هک دوش یمن نآ ثعاب رگراک
 زا ریغ .دهدب تسد زا ار دوخ یرگراک
 رگراک هک میدهاش زین ار نیا ،نآ
 هب ،رت هفرم یگدنز حطس زا رادروخرب
 .دنز یم تسد یرت هناعطاق تامادقا

 رد »رتهب ردقنامه ،رتدب ردق ره« قطنم
 رگراک یارب .دنک یمن قدص دروم نیا

 شیوخ یلاخ نان هک زیچ همه زا مورحم
 یارب نامز ،دروآ یمرد یتخسب ار
 هدوهیب .دنام یمن یقاب یسایس تیلاعف
 ریخا یاهلاس تاباصتعا مامت هک تسین
 قفوم« یاه هناخراک رد َاساسا
 کیت ،زاو یزاس لیبموتا ،دروف( »رت

 نیا زا ،هتبلا .دهد یم یور )الیروک
 هک درک طابنتسا نینچ ناوت یمن اعدم
 یم رب هزرابم هب هفرم نارگراک طقف

 یم ریقف نارگراک ،ام رواب هب .دنزیخ

 هن دنشاب یعامتجا هیال نیرت لاعف دنناوت
 نارگراک هک ارچ !تسدیهت نارگراک
 هراچ هار نتفای رکفب َاساسا تسدیهت
 یارب و دنتسه دوخ ندنام هدنز یارب
 »رتمهم لئاسم« رگید و تسایس ،هزرابم
 یزیچ هفرم رگراک اما .دنبای یمن نامز
 رثا رد و دراد نداد تسد زا یارب

 هکنیا رب ینبم یزاوژروب یتاغیلبت یوهایه
 یم ار زیچ همه« یبالقنا ره لابندب

 وا ،»دننک یم میسقت ربارب روطب و دنریگ
 دروخرب بالقنا هدیا هب رتشیب طایتحا اب

 روطب هک ریقف نارگراک اما .درک دهاوخ
 ،دنرادن نداد تسد زا یارب یزیچ یلک
 دهد یم هزاجا اهنآ یدام یگدنز حطس
 رد یتح ،شاعم رارما هراب رد طقف هن
 دنشیدنایب دوخ یاه یتخب هریت للع هراب
 هزرابم یارب نارگید زا رتهب دنرداق و
.دنوش لکشتم یتاقبط
 رد هک دوش یم رشتنم زین یرگید بلاطم
 یبایزرا اه هدیدپ هب یملع دروخرب اب اهنآ

 ام رظن زا نکیلو ،دوش یم تسرد یاه
 زا ،اجنیا رد .دنتسین یملع مه نادنچ
 نرق تابالقنا و مسیلایسوس« باتک
 فیلأت ،»ناهج و هیسور رد مکی و تسیب
 هک فونویمس .س .و ،روهشم فوسلیف

 لاثم ،دمان یم مه تسیسکرام ار دوخ
 رییغت هدنسیون ،هلاسر نیا رد .میروآ یم
 رد و هداد ناشن یتسردب ار طیارش
 لوط رد« :دسیون یم نآ ۷۸ هحفص

 تسیب نرق نیزاغآ یاهلاس و متسیب نرق
 ینهذ و ینیع للعب ناشکتمحز …مکی و
 یفیک و یا هشیر روطب ،طیارش رییغت و
.»تسا هدرک رییغت
 ناشکتمحز بیکرت رد رییغت هب زین ام
 هیرظن تابثا یارب هدنسیون .میراد ناعذا

 یدنمشزرا رایسب یرامآ یاهصخاش دوخ
 نانکراک مهس« :دسیون یم و هدومن هئارا

 طساوا رد دصرد ۶۰ ات ۵۵ زا ریگبدزم
 رد دصرد ۹۳ ات ۷۲ هب مهدزون نرق
 روظنم( رگراک هقبط و ،متسیب نرق طساوا
 یم یمسج راک نالغاش هدنسیون
 نرق طساوا رد دصرد ۵۰ ات ۳۰ زا )دشاب
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 طساوا رد دصرد ۵۵ ات ۴۰ هب مهدزون
 فلؤم .»تسا هتفای شیازفا متسیب نرق
 نانکراک دشر صوصخم نزو ،نینچمه
 هیامرس یلصا یاهروشک رد ریگبدزم
 یم ناشن ریز بیترت هب ار ناهج یراد
 هلصاف رد ،اکیرمآ هدحتم تالایا« :دهد
 /۶ ات ۵۹ /۴ زا ۱۹۶۵ -۱۸۷۰ یاهلاس

 هلصاف رد ،سیلگنا ؛دصرد ۸۸
 /۱ ات ۸۲ زا ۱۹۶۲ -۱۸۵۱ یاهلاس

 هلصاف رد ،ناملآ ؛دصرد ۹۳
 /۳ ات ۶۴ /۷ زا ۱۹۶۱ -۱۸۸۲ یاهلاس

 هلصاف رد ،هسنارف ؛دصرد۷۷
 /۷ ات ۵۴ /۶ زا ۱۹۶۲ -۱۸۵۱ یاهلاس

 رگراک هقبط صوصخم نزو .»دصرد ۷۱
 هدش رکذ نینچ ساسا نیمه رب زین
 -۱۸۶۰( اکیرمآ هدحتم تالایا«:تسا

 و دصرد ۵۸ /۶ ات ۵۲ /۷ زا )۱۹۴۰
 زا )۱۹۵۱ -۱۸۵۱( سیلگنا

 ؛تفای شهاک دصرد ۵۵ هب ۷۰ دودح
 /۸ زا )۱۹۶۲ -۱۸۵۴( هسنارف

 -۱۸۸۲( ناملآ و دصرد ۴۱ هب ۳۹
 شیازفا دصرد ۵۲ /۲ هب ۴۹ /۴ زا )۱۹۵۷

.»تفای
 شهاک صخاش ،هدربمان باتک هدنسیون

 ناریگبدزم نایم رد رگراک هقبط مهس
 تالایا رد« :تسا هدروآ زین ار هعماج
 رد دصرد ۵۸ /۶ زا اکیرمآ هدحتم
 رد دصرد ۴۵ /۵ ات ۱۹۴۰لاس
 رد دصرد ۳۷ /۸ و ۱۹۵۰ لاس
 رد دصرد ۵۲ /۲ زا ناملآ رد ،۱۹۶۴ لاس
 لیلقت ۱۹۶۱ لاس رد ۴۸ /۷ ات ۱۹۵۷ لاس
 رثا رد« هک دریگ یم هجیتن و »هتفای
 رگراک هقبط یتعنص -یملع بالقنا
 نیرترامش رپ ناونعب ار دوخ تیعقوم

 هداد تسد زا یعامتجا هقبط
 روکذم باتک رد ،نآ زا ریغب .»تسا

 مود همین رد ایراتلورپ« هک دوش یم هتفگ
 هدش لوحتم یسوسحم روطب متسیب نرق
 ،دوخ یرتلورپ یمیدق تلصخ المع و
 زا ار مهدزون نرق رد نآ هیلوا موهفمب
.»تسا هداد تسد
 نیدب ار دوخ هدیا هدنسیون ،ساسا نیا رب

 و اهرتلورپ« :دهد یم هعسوت بیترت
 مهدزون نرق طساوا و لیاوا یایراتلورپ

 داوسیب نارگراک اهنیا ؟دندوب یناسک هچ
 یب و هدش شومارف المع ،داوس مک و

 هداس راک هب اهنت هن هک دندوب قوقح
 نیگنس یدی راک هب َاقیقد یتح ،یمسج
 هب طقف اهنآ .دنتشاد لاغتشا ینالضع
 رس هب هن دنداد یم تمحز دوخ ناتسد

.)۸۰ هحفص ،عبنم نامه(»…دوخ
 .س .و هدیقع هب رصاعم نارگراک
 یاهنامز یاهرتلورپ نآ رگید ،فونویمس
َ ارصحنم هن اهنآ« هک اریز ،دنتسین هتشذگ
 اب ،هکلب ،دوخ یوزاب یورین و مسج اب

 یم راک نیشام و یژولونکت کمک
 هیرظن اب میتسناوت یم ام الوصا .»دننک
 رگا میشاب قفاوم ایراتلورپ لوحت
 یزورما نارگراک« :تفگ یمن فونویمس
 اهنآ .دنراد یرگید الماک تیفیک و لکش
 و دنتسین مهدزون نرق یاهرتلورپ رگید
 قباس تیهام ،بان یرتلورپ عضوم زا
 و ینیبزاب دنمزاین و هدش هنهک اهنآ
 هب لیامت ،هجیتن رد …دنشاب یم یزاسون

 نزو لیلقت و رگراک هقبط رامش شهاک
 لغاش تیعمج بیکرت رد نآ صوصخم
 ییاوژروب هیرظن( »تسا هدش تیوقت

.)صلاخ
 یسررب و لیلحت زا ،عومجم رد و
 الماک جیاتن نینچ نیا ،هدنسیون تایرظن

 مارتحا همه اب .دیآ یم تسدب یملعریغ
 ار دوخ ،فونویمیس .س .و فوسلیف هب
 بلطم یرکف یاوتحم یسررب هب زاجم
.میناد یم ثحب دروم
 ریسفت کی ،فونویمیس .س .و -الوا

 »ایراتلورپ« حالطصا موهفم زا هدش هداس
 لوغشم َارصحنم داوسیب یاهناسنا ناونعب
 نیا رب هوالع .دهد یم هئارا یدی راک هب
 رد ایراتلورپ« هکنیا رب دیکأت اب وا ،ریسفت
 یسوسحم روطب متسیب نرق مود همین

 یمیدق تلصخ المع و هدش هسیدرگد
 نرق رد نآ هیلوا موهفمب ،دوخ یرتلورپ
 لوصا ،»تسا هداد تسد زا ار مهدزون
.تسا هدرک فیرحت ار مسیسکرام یناینب

 ،میناد یم یبوخب ام همه هک روطنامه
 رد سلگنا ار ایراتلورپ کیسالک فیرعت
 روطب و هداد هئارا ،»مسینومک لوصا«
 هقبط نآ هب یراتلورپ« :دسیون یم حضاو
 زا افرص هک دوش یم قالطا یعامتجا
 باسحب هن ،دوخ راک یورین شورف هار

 …دنک یم شاعم رارما هیامرس دوس
 و یگدنز ،یتخب هریت و تداعس ،هقبط
 اضاقت هب یتسه مامت ،یلک روطب ،گرم
 رییغت زا ،ینعی ،دراد یگتسب راک یارب

 ناسون زا ،روما تیعضو دب و بوخ
 ،مالک کی رد .هتخیسگ ماجل یاهتباقر
 هقبط ،اهرتلورپ هقبط ای ،ایراتلورپ
.»تسا مهدزون نرق شکتمحز
 ار اهناسنا یتاقبط تیهام ،بیترت نیدب
 نآ ،هکلب ،اهنآ یرکف ای یدی راک هن
 لسوتم نادب درف هک مهس تفایرد شور
 زا لصاح دوس مامت ایآ :ینعی ،دوش یم

 ار دوخ راک یورین شورف ای دیرخ
 یم صخشم ،هن ای دنک یم تفایرد
 ام ،هلئسم یدنبلومرف نینچ اب و .دزاس
 یرامآ یاه هداد ساسا رب هک مینیب یم
 یرایسب و فونویمس بانج نامه
 یدی رگراک هقبط نزو ،رگید نارگلیلحت
 هدوزفا َاقافتا ،دوخ عومجم رد یرکف و
 نارگراک تبسن شهاک !مک هن دوش یم
 یعیبط الماک دمایپ ،ام رظن هب یدی
 هک دشاب یم راک رازبا لماکت و هعسوت
 راشف ریز زا ار رگراک و دوش یم هزیتاموتا

 یم اهر یدی تخس راک و تایلمع
.دزاس
 زین ایراتلورپ یگتخومآ شناد دروم رد
 یاهورین لماکت اب هک تسا نتفگ هب مزال
 دناوتب هکنیا یارب ،ایراتلورپ ،یدیلوت
 ،دنک دیلوت یرتشیب هچ ره هدوزفا شزرا

 هدیچیپ اب هک ار دوخ نیشام دوب فظوم
 یاهورین هعسوت هجیتن رد ندش رت
 ،هداس ناصصختم هب طقف هن ،یدیلوت

 زاین یمومع گنهرف یالاب دح هب یتح
 ،ببس نیمه هب تسرد .دسانشب ،دراد
 هن ایراتلورپ یمومع شناد حطس ءاقترا
 ،هکلب ،تسین نآ تیدوجوم رکنم هکنیا
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 .دشاب یم نآ لکش رییغت هدنهدناشن
 اب هک تسا مزال عوضوم نیا کرد
 ،دیلوت رازبا لماکت و لکش رییغت ،هعسوت
 یاهورین زا یکی ناونعب مه ایراتلورپ
 هعسوت و دوش یم لوحتم ،یدیلوت یلصا

.دبای یم
 رظنب ،قوف تاحیضوت ساسا رب -َایناث
 ناونعب ایراتلورپ زا هدنسیون کرد ،ام
 »قوقح یب و هدش شومارف یاهناسنا«

 هکنیا زا رظنفرص .تسین تسرد مه
 ،دنتسه نینچ اهرتلورپ تیرثکا مه اعقاو
 زا یشخب هک تشاد رود رظن زا دیابن
 دوجو مه اقباس هک نانچمه( ایراتلورپ
 یمن رسب یتخبدب رد هجوچیهب )تشاد
 نانکراک لماش َاساسا شخب نیا .درب

 ریگبدزم ناریدم ،یتفن یاهتکرش
 و نارگراک همه یلک روطب ،اهتکرش
 هک دشاب یم الاب دزمتسد اب نامدختسم
 تکرش َامیقتسم ،هفاضا شزرا میسقت رد
 نامز زا تبحص ماگنه َالک .دننک یمن
 زا یوحن هب هک میتسه نآ دهاش ،رصاعم
 ایراتلورپ هک نیا کرد نودب ،احنا
 زا لکشتم و تسا توافتم دوخ یدوخب

 و رتلورپ همین ،یلاقتنا راشقاو اه هیال
 ییاهششوک ،دشاب یم یدایز »رتلورپریغ«
 و ایراتلورپ ندومن لکشلا دحتم یارب

 ایراتلورپ زا »رصاعم« تیصخش نتخاس
 دراد اج هطبار نیمه رد .دیآ یم لمعب

 یروآدای ار نینل چیلیا ریمیدالو نخس
 یراد هیامرس« :تشون اقافتا هک مینک
 هاگ ره دش یمن یراد هیامرس تقوچیه
 قوف هوبنا طسوت »بان« یایراتلورپ
 یلاقتنا یایراتلورپ عاونا توافتم هداعلا
 اب هک یناسک( اهرتلورپ همین یوس هب
 رارما دوخ راک یورین زا یمین شورف
 یوسب اهرتلورپ همین زا ،)دننک یم شاعم
 نارگتعنص ،نارو هشیپ( اپ هدرخ ناکلام
 ناکلام زا ،)کچوک ناکلام یلکروطب و

 هطاحا هریغ و اه طسوتم یوسب اپ هدرخ
 دوخ لخاد رد هاگ ره ؛دش یمن
 دشر رتشیب و رتمک یاه هیال ایراتلورپ
 تاقلعت ساسا رب ییاهیدنبهورگ ،هتفای

 و یبهذم اهاگ ،یا هفرح ،ینیمزرس
 ،راثآ هعومحم( .»تفرگ یمن لکش هریغ

.)۵۹ -۵۸ تاحفص
 ناونعب ایراتلورپ تسردان فیرعت -َاثلاث

 و یدی راک هب لوغشم ،ریقف هقبط
 یریگ هجیتن نامه هب ریزگان ،داوسیب
 دروم هدنسیون ،تیاهن رد هک یهابتشا
 ینعی .ددرگ دهاوخ رجنم ،دیسر ام رظن
 نارگراک« :طلغ یریگ هجیتن نینچ هب
 الماک تیفیک و عون ظاحلب ،یزورما
 نرق ایراتلورپ رگید اهنآ .دنتسه توافتم
 زا اهنآ هتشذگ تلصخ و ،دنتسین هدزون
 دنمزاین و هدش هنهک بان یرتلورپ رظنم
 ،هجیتن رد …دشاب یم یزاسون و ینیبزاب
 و رگراک هقبط رامش شهاک هب لیامت
 بیکرت رد نآ صوصخم نزو لیلقت

 ؟»تسا هدش تیوقت لغاش تیعمج
 تیعقاو رد .)تسا هدنسیون زا دیکأت(
 تاغیلبت هب میلست ینعمب نیا ،رما
 شالت فرط همه زا هک تسا یزاوژروب
 هقبط رامش شهاک هک دیوگب دنک یم
 خیرات هنحص زا نآ جورخ بجوم رگراک
 ،هدنیآ رد یعامتجا لماکت و هدیدرگ
 .تفرگ دهاوخ تروص نآ روضح نودب
 بایسآ هب بآ یتشادرب نینچ اقیقد
 و .دزیر یم ملع نالعاج نیرت تخسرس
 زا ایوگ مرتحم هدنسیون هکنآ زا هتشذگ
 نیع رد ،دسیون یم یتسیسکرام عضوم

 اب هارمه ،هتساوخان و هتساوخ وا ،لاح
 ،یزاوژروب یسایس -یعامتجا مولع
 هزرابم یوسب ار دوخ هناخپوت شتآ
 یم هناشن یتسیسکرام یتاقبط کیروئت

.دریگ
 ،رکذلا قوف یاهلوق لقن همه ساسا رب
 یریگ جیاتن هک تفگ ناوت یم تیعطاق اب
 یملعدض و کانرطخ تدشب اهنآ فلؤم
 ار یرتلورپ یتاقبط یهاگآدوخ وا .دنتسه
 و یلک روطب هقبط فیرعت رد ،هدومن هابت

 یمگ رد رس ،صخالاب رگراک هقبط
 -مسیسکرام فیرعتب .دنک یم داجیا
 هقبط ینعی ،رگراک هقبط ،مسینینل

 نیدب .دلوم راک ریگبدزم نانکراک

 هطساوب هک یناسک همه ،بیترت
 و دنوش یم هتفرگ یرودزم هب نایامرفراک
 ،ناسدنهم زا معا(دننک یم دیلوت یزیچ
 راشقا یرایسب و نادنمشناد ،ناحارط
 رگراک ،)دیلوت هصرع رد لغاش رگید
 بالقنا ،یلک روطب .دنوش یم هدیمان

 دوجوب ار دوخ مظن یکیژولونکت -یملع
 ار مکی و تسیب نرق رگراک هرهچ و دروآ

 همه نیا کنیا .داد رییغت َاتیفیک
 تسدب بلغا ،یتنسریغ یاههاگتسد
 هتسشن شوپشوخ ناحارط ای نیسدنهم
 اما .دنک یم راک رتویپماک زیم تشپ رد
 رگراک هقبط هک دوش یمن ثعاب نیا

 ،اریز ،دنک کرت ار دوخ یتاقبط تیهام
 رازبا زا و دنک یم راک دزم لباقم رد وا
 دیلوت هصرع رد تکراشم یایازم و دیلوت
 را مه .تسا هدش مورحم یدام یاهتورث
 هقبط هک ناققحم هنوگنیا هتفگ ،ور نیا

 یم جراخ خیرات هنحص »اعقاو« رگراک
 یداینب رهوج یمهفان زا یکاح ،دوش
 هقبط« موهفم ،نآ عبت هب و »هقبط« موهفم
 ،ییاهن هجیتن رد هک دشاب یم »رگراک
 هب هلمح موادت هنیمز ،هناهاگآان ای ادمع
 یم رت هدرتسگ ار ناشکتمحز قوقح
.دزاس
 رضاح نامز یلصا یدنمنوناق ،ام رواب هب
 هقبط هب جیردتب ایراتلورپ هک ،تسا نیا

 نیمه هب و ددرگ یم لیدبت یرکف رگراک
 یم رادروخرب یرتشیب ناوت زا ،ببس
.دوش
 ءازجا یمامت ابیرقت لیلحت اب ،اجنیا ات
 هک دوش یم نشور ،هقبط موهفم یبیکرت
 یاهتورث زا یتفایرد مهس نازیم
 مئالع یقطنم دمایپ ینعمب ،یعامتجا
 هتشذگ .دیآ یم رامشب هقبط رکذلا قوف
 نانکراک نایم رد ،هک نآ زا

 )یرکف و یدی راک یایراتلورپ(ریگبدزم
 ،دنوش یم ادیپ الاب دزمتسد اب یاههورگ
 اب یاههورگ نیا نزو ،دوجو نیا اب

 شخب و تسا مک تدشب الاب قوقح
 ماظن رد یرودزمراک یاه هدوت یلصا

 رتمک ربارب نیدنچ ریزگان ،یراد هیامرس
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 یعامتجا یاهتورث زا ناراد هیامرس زا
 نیا ببس نیرتمهم .دنرب یم مهس
 تیکلام مدع ،همهزا شیپ ،تیعقاو
 ،نآ بقاعتم و ،دیلوت رازبا رب ایراتلورپ
 عیزوت رب یراذگریثأت ناکما نادقف
.دشاب یم یدام یاهتورث
 میناوت یم ،قوف تاحیضوت یدنبعمج اب
:هک میریگب هجیتن
 کالم دناوت یمن »ریقف -ینغ« رایعم
 تاقبط هب هعماج تیعمج میسقت یلصا
 هدنشورف« رایعم ،هکلب ،دوش هداد رارق
 کالم »راک یورین رادیرخ -راک یورین
 رب تیکلام مدع .دیآ یم باسحب یلصا
 نادقف هب دنمنوناق روطب ،دیلوت لیاسو
 ،بیترت نیدب و دوش یم رجنم الاب دمآرد
 نارگراک مهس اب ،صخشم دراوم رد ام
 راک و رس الاب دزمتسد زا دنم هرهب

 بجوم هجوچیهب هک تشاد میهاوخ
 یمن اهنآ یرتلورپ یتاقبط تیهام رییغت

 زا یزورما یملع دض یاهلیلحت .دوش
 تهج رد رگراک هقبط هعسوت زادنا مشچ

 رد هنارکف هتوک روصت زا ،نآ رامش لیلقت
 ،ارقف هقبط ناونعب رگراک هقبط هراب
 یم یشان ناگدش شومارف و ناداوسیب

 -مسیسکرام ملع هاگدید زا .دوش
 تسا هتفای لیکشت رگراک هقبط ،مسینینل
 یرکف و یدی راک ناریگبدزم همه زا
 هدنشورف و دیلوت لیاسو رب تیکلام دقاف
 رد لاعف ،راد هیامرس هب دوخ راک یورین

 نارود رگراک هقبط .یدام دیلوت هصرع
 ظاحلب و تسا رت هتخومآ شناد ،ینونک
 رگراک هقبط نامه دوخ یدیلک یاهتیفیک
 هکنیا هن ،حیضوت نیا .دوب البق هک تسا

 راک یزورما رگراک هقبط رامش شهاک
 شیازفا ،سکع رب هکلب ،یرکف و یدی
 زا تبحص نیح رد .دهد یم ناشن ار نآ

 نیا کرد ،ایراتلورپ و رگراک هقبط
 نارگراک همه هک دراد ترورض عوضوم
 رگراک اهرتلورپ همه اما ،دنتسه رتلورپ
 هیسور ینونک رگراک هقبط .دنتسین
 هیال زا یرایسب ،تسا توافتم تدشب

 الماک یتاقبط یهاگآدوخ زا نآ یاه

 رد ،دوجو نیا اب ،دنا هدش مورحم
 یرادیب یاه هناشن یخرب ریخا یاهلاس
 شبنج رد )گرزب نادنچ هن دنچ ره(
 دناوت یمن هک دوش یم هدهاشم یرگراک
 نآ یجیردت لیدبت و ییازون هب یراودیما
 یتسیلایسوس بالقنا دنمتردق شبنج هب
.دزیگناینرب مود ار
هراشا

 مدنمشهاوخ ،یمارگ ناهارمه و ناتسود
 رتویپماک هظفاح هب ار ریز لیم -یا یناشن

 اه همجرت هدنیآ رد ،دیاش .دیراپسب دوخ
.میامن لاسرا یناشن نآ اب ار اهراتشون و

ibi-shi@mail.ru
/http://pspa.ucoz.ru :زا هتفرگرب

p u b l /
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ییامین دازآ رعش لاس داتفه همانراک
نیما ینام

تسا یرگنشور فراعملا ةریاد زا نتم شیاریو گناد گنید یامنرات:همشچرس

 نس رد جیشویامین ،١٣١۶ لاس هام نمهب رد ،شیپ لاس داتفه 
 عیفر یانب یپ نیتسخن سونقق رعش شیارس اب ،یگلاس لهچ
.تشاذگ هیاپ ار شدازآ رعش
 ،تس وا دازآ یاهرعش نیرت ناشخرد زا یکی هک رعش نیا 
 دوخ طسوت ،دعب لاس دنچ هک دوب یهاردازآ رد مدق نیتسخن
.دش هدیمان دازآ رعش ،امین
.درذگ یم مامت لاس داتفه دازآ رعش نیا رمع زا کنیا 
 هویش ،دندییارگ امین هار هب یرایسب نارعاش لاس داتفه نیا رد 

 هناقالخ و دنتخومآ ار شیاه هزومآ ،دندیزگرب ار شنوزوم رعش
 یراومهان و دندومیپ ار شهار بیشن و زارف ،دنتسب راک هب

 و همادا وس ره زا ار شیاه هداج و ،دندرک راومه ار شیاه
.دندوزفا شیانغ و افرژ و درب و هنماد رب و دنداد شرتسگ
 یاه هموظنم و دنلب و هاتوک یاهرعش لاس داتفه نیا رد 
 نیا هب یناوارف رعش یاه باتک و هدورس هویش نیا هب یرایسب

.دش رشتنم کبس
 و مرگ لابقتسا دروم دلوت زا سپ ههد ود یکی ییامین رعش 
 نارادتسود و تفرگ رارق تسودرعش هعماج و رعش لها روشرپ

 تفلا و سنا نآ اب و دنتفرگ وخ هویش نیا هب جیردت هب رعش
 ون رعش زا هخاش نیا شناوریپ و امین شالت و تمه اب و دنتفای

 درک زاب هعماج نادجو و قوذ و نهذ رد مارآ مارآ ار دوخ یاج
 یلصا هب ههد هس زا دعب هک یروط هب ،تفای ریگارف یجاور و
 دازآ رعش ناگدنیارس و دش لیدبت رصاعم رعش هخاش نیرت
 نیرترادمان و نیرت بوبحم ،نیرت حرطم ماقم رد ییامین

.دنتفرگ رارق هعماج نارعاش

 لاس داتفه لوط رد ییامین رعش زادنا مشچ هب یلک یهاگن رد 
 نیا یگدنز رد ار صخشم هرود ود ناوت یم ینشور هب شرمع
.درک هدهاشم رعش

۱

لوا هرود

زارف هرود

 جوا و ندمآ رب ،نتسشن رب هب هلاس لهچ نارود تسخن هرود 
.تسا رعش نیا نتفرگ
 یاه لاس و دیمان زارف نارود ار نآ ناوت یم هک هرود نیا رد 

 ییافوکش و یگدنلاب دهاش ،دوش یم لماش ار ١٣۵۶ ات ١٣١۶
 هک یروط هب ،میتسه نآ نوزفازور جاور و ییامین نوزوم رعش
 بوبحم و نیرت جاور رپ ییامین دازآ رعش هرود نیا رخاوا رد
 نارعاش دادعت نیرتشیب و دوش یم یسراف رصاعم رعش عون نیرت
 دوخ هب ار رعش باتک دادعت نیرتشیب و دناشک یم دوخ هار هب ار
.دهد یم صاصتخا

۲

مود هرود

دورف هرود

.تسا نتسشنورف و لوفا هلاس یس نارود مود هرود 
 ١٣۵٧ لاس زا دیمان دورف نارود ار نآ ناوت یم هک نارود نیا 

.دراد همادا زورما ات و هدش عورش
 ریگارف جاور ییامین نیزو و نوزوم رعش جیردت هب نارود نیا رد 

 لوفا و دیآ یم دورف جوا یادنلب زا و دهد یم تسد زا ار دوخ
 ار شیاج یبدا -یگنهرف -یعامتجا یلیالد هب انب و ،دنک یم

http://www.dingdaang.com/
http://hadgarie.blogspot.com/
http://www.dingdaang.com/
http://hadgarie.blogspot.com/
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.دهد یم ینزو یب هب
 رعش رازاب تعرس هب هلاس تسیب یدنور یط رد هک یروط هب 
 ددرگ یم یجرم و جره نانچ راچد ماحنارس و دوش یم هتفشآ

 هدز اج رعش یاج هب یجوعم و جک هت و رس یب راتشون ره هک
.دریگ یم مان رعش اطخ ای غورد هب و دوش یم
 رعش زارف نارود یاهدادیور نیرت مهم رب تس یرورم نتم نیا 
 لاس لهچ رد ییامین دازآ رعش همانراک رب نآ رد و ،ییامین دازآ
.مینک یم ارذگ یهاگن شرمع تسخن

ییامین دازآ رعش زارف نارود

)١٣۵۶ ات ١٣١۶ یاهلاس(
۱

١٣١۶ لاس

 رد و توکس لاس هس زا سپ جیشویامین لاس نیا هام نمهب رد 
 ار نآ و دیارس یم ار شدازآ رعش نیتسخن رعش ،نتفر ورف دوخ
.دهن یم مان سونقق
 یگدنز تیعضو امین نآ رد و تسا کیلبمس یرعش سونقق 
 و هدنیآ و دهد یم حرش هنارعاش ینابز اب ار دوخ کیژارت

.دنک یم ییوگ شیپ و ینیب شیپ هنادنمرنه ار شتشونرس
 هک دناد یم یسونقق ار دوخ وا رعش نیا فیصوت قبط رب 

 یاه ترارم ندیشچ و اه تقشم لمحت زا سپ و ماحنارس
 ،تسا تسمرس شیوخ نورد یاه جنر زا هک یلاح رد ،ناوارف

 ات دنکفا یم ورف شنامرآ شتآ یاه هلعش نایم رد ار دوخ
.دنیآ رد هب شرتسکاخ نایم زا شرعش یاه هجوج

۲

١٣١٧ لاس

 یقیسوم هرادا رد و مادختسا گنهرف ترازو رد جیشویامین 
.دوش یم راک مرگرس هناخترازو نیا
 و دیارس یم ار شدازآ رعش نیمود وا ،لاس نیا هام رهم رد 
.دراذگ یم بارغ ار شمان
.شرعاش لاح حرش رد تسا کیلبمس یرعش زین بارغ 

۳

١٣١٨ لاس

)۱۳۵۰۱ ـ ۱۲۸۵( نیشون نیسحلادبع
یناریا هوژپهمانهاش و رتات نادرگراک ،سیونهمانشیامن

 ،وا یارب )ناریا هدوت بزح رد تیوضع( یسایس یاهتیلاعف
تشاد یپ رد دعب یاهلاس رد ار رارف و دیعبت و نادنز

 یرتراومه یاههنیمز زین نیشون ،یگنهرف یاضف ندش زاب اب
 رد یدنلب یاهماگ و درک ادیپ دوخ یاهشیامن هضرع یارب

تشادرب یناهج رتائت اب ناریا هعماج ییانشآ

 رد ،نارود نآ هاشداپ ،یولهپ اضردمحم هب یزادناریت اب اما
 رابکی نیشون و هدش هرسکی راک ،یسمش یرجه ۱۳۲۷ لاس

داتفا نادنز هب دوخ ناشیدنامه زا یهورگ اب هارمه رگید

 وا اب یگتفه تاقالم هک شرسمه قیرط زا ،نادنز نامه زا
 تیاده اههمانشیامن یارجا رد ار دوخ یرتائت هورگ ،تشاد

 زا هک دوب ناریا هدوت بزح یاهرداک و ناربهر هلمج زا وا .درک
دنتخیرگ رصق نادنز

 تقو یوروش ریهامج داحتا یهار نادنز زا رارف زا سپ نیشون
دش

 بیقر یب هشیپرنه و نادرگراک نیرتگرزب ناونع هب نیشون مان
 ،قطنتسم نیشون ،اهرتائت نیا رد .تفای میظع ینینط ام روشک
 مناخ نزبداب ،زاپوت ،ًارسنوم ،)کنیلرتم سیروم زا( یبآ هدنرپ

.دروآ هنحص هب ار هریغ و نارکنل ناخرکون ،ریم هدنیو
 رد و هتشون وا دوخ هک ار رحس سورخ یبالقنا همانشیامن یلو

 نیا .دروآین هنحص هب زگره ،دوب هدناسر تبث هب مدرم هلجم
 یکروگ میسکام یعامتجا یاههمانشیامن زا مهلم ،همانشیامن

تسا

 هرادا ًاصخش ،دوخ یدازآ نارود رد نیشون ار گنهرف رتائت
 رد نیشون هک دش ریاد یماگنه هب یدعس رتائت یلو ،درکیم

.دیزرویم افتکا رود زا رتائت نیا تیاده هب و دوب نادنز
.دوب وا هب تبسن تعاطا و مارتحا زا راشرس وا یرتائت هورگ
 ندروآ مهارف و دلج تشه رد همانهاش حیحصت هب وکسم رد

 و اههصق زا یرایسب همجرت و نآ یارب یقیقد همانهژاو
 هدکشناد زا و دش لوغشم یناهج هتسجرب یاههمانشیامن

 رد نیشون .درک تفایرد یرتکد هجرد وکسم هاگشناد تایبدا
.تشذگرد یسمش یرجه ۱۳۵۰ لاس یادتبا

 و نیشون نیسحلادبع ،تیاده قداص ،شناتسود توعد هب 
 یقیسوم هلجم هیریرحت تایه وضع حیشویامین ،یدورتشه ایض
.دوش یم
.دوش یم پاچ یقیسوم هلجم رد بارغ رعش 
 یم رشتنم یا هیرشن رد هک تسا ییامین دازآ رعش نیتسخن نیا 

.دوش
 لگ« و »نم رب یاو« ،»ددنخ یم« دازآ یاهرعش حیشویامین 
.دیارس یم ار »باتهم
.دوش یم رشتنم یقیسوم هلجم رد مه باتهم لگ رعش 
 شزرا ناونع اب جیشویامین زا یراد هلابند یاه هلاقم 
 یم رشتنم یقیسوم هلجم رد ،ناگشیپرنه یگدنز رد تاساسحا

.دوش
 ریغ روط هب شدازآ یاهرعش زا جیشویامین ،اه هتشون نیا رد 
 رتسب شرگید دازآ یاهرعش راشتنا یارب و دنک یم عافد میقتسم
.دزاس یم مهارف بسانم یا هقیلس و ینهذ

۴

١٣١٩ لاس

 مود لاس مود هرامش رد ،سونقق رعش لاس نیا تشهبیدرا رد 
.دوش یم پاچ یقیسوم هلجم
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 رد تاساسحا شزرا هلاقم زا یرگید یاه تمسق راشتنا 
.دبای یم همادا یقیسوم هلجم رد ناگشیپرنه یگدنز
 یم رشتنم لقتسم یباتک تروص هب ،لصفم هلاقم نیا اهدعب 

.دوش
 ار شدازآ هموظنم نیتسخن جیشویامین ،لاس نیا هام دادرخ رد 
.دراذگ یم یلیویرس هناخ ار نآ مان و دناسر یم نایاپ هب
 زا هک دیارس یم لاس نیا رد زین رگید دازآ رعش دنچ جیشویامین 
 و شتآ ناگیاسمه ،بش کانهودنا ،نایرپ یاهرعش اهنآ نایم
.دنا رترادمان دیلپ دیما
 هیقب و دنوش یم پاچ یقیسوم هلجم رد اهرعش نیا زا یضعب 
 سپ اه لاس و دننام یم یقاب هدشن پاچ زارد یاه لاس یارب
.دنوش یم رشتنم ناشرعاش گرم زا

۵

١٣٢٠ لاس

 نیا رد و دهد یم همادا دازآ یاهرعش ندورس هب جیشویامین 
 یاهرعش اهنآ نایم زا هک دیارس یم رگید دازآ رعش دنچ لاس
 راد هکل ،دنخبل نم ،یناتسمز باوخ ،تشذگ لاس هدزناپ

.دنا رت روهشم اهمدآ یآ و حبص
۶

١٣٢١ لاس

 ناش نیرترادمان هک دیارس یم یرگید دازآ یاهرعش جیشویامین 
:دنتسه اهنیا
نم کانبات 

دوخ هیاس 

هتشگرس نت نادرگزاب 

.اه نمرخ 
۷

١٣٢٢ لاس

.دیارس یم ار رایرهش هب هموظنم دنلب رعش جیشویامین 
۸

١٣٢٣ لاس

 ناتسهوک عیفر یاه هلق زا یکی هک سوقان دنلب رعش جیشویامین 
 زا ،رگید دازآ رعش دنچ و تس وا یسایس -یعامتجا رعش
.دیارس یم ار یرسپ و یردام و توم ناگدرم ،بش هنیک هلمج
 رد و دنک یم ادیپ یناوریپ ییامین دازآ رعش هارهاش جیردت هب 
 طسوت هک رعش عون نیا زا ییاه هنومن یبدا تایرشن زا یخرب

.دوش یم رشتنم ،هدش هدورس امین راداوه ناوج نارعاش
 دازآ رعش ناوریپ نیا زا ات ود یللوت نودیرف و ینابیش رهچونم 
 و دنیارس یم ییاهرعش ،ییامین هویش زا ماهلا اب هک دنتسه امین
.دنناسر یم پاچ هب اه لاس نآ یبدا تایرشن رد
 هنوگ نیا راشتنا هب یقیسوم هلجم هار همادا رد راگزور هلجم 

.دزادرپ یم اهرعش

۹

١٣٢۴ لاس

 رعش و ناپوچ وراد یپ و یلنام دازآ یاه هموظنم جیشویامین 
.دزاس یم ار نم اب رفسمه یا ناوخب روهشم
 و تس وا رعش ناتسهوک عیفر یاه هلق زا یکی زین یلنام 
.تسا هدرک تیاده قداص هب میدقت ار نآ جیشویامین
 و هقرج مان اب ار دوخ یاهرعش زا یا هعومجم ینابیش رهچونم 
.دنک یم رشتنم جیشویامین زا یا همدقم اب
 یاراد هک تسا یا هدش رشتنم رعش هعومجم نیتسخن هقرج 

.تسا ییامین دازآ یاهرعش
۱۰

١٣٢۵ لاس

 نارعاش و ناگدنسیون هرگنک نیتسخن ،لاس نیا هام ریت رد 
.دوش یم رازگرب ناریا
 هکنیا زا سپ ،هامریت مجنپ هبنشراهچ ،هرگنک زور نیمود رد 

 جیشویامین هب تبون ،دنناوخ یم ار ناش یاهرعش رعاش دنچ
 زا یکی راب نیتسخن یارب ،دوخ یفرعم زا سپ وا و دسر یم
.دناوخ یم ار شدازآ یاهرعش
 اهمدآ یآ رعش ،دوش یم فورعم رایسب اهدعب هک رعش نیا 
.تسا
 یارب ،ییامین دازآ رعش کی راب نیتسخن یارب بیترت نیا هب 

.دوش یم تئارق ناگدنسیون و نارعاش زا یهورگ
 هدننک تکرش رعاش نیرت ناوج هک ینابیش رهچونم ،دعب زور 
.دناوخ یم ناریا ناونع اب یرگید ییامین رعش ،تسا هرگنک رد
 ،نزب ادص ار وا هلمج زا ،رگید دازآ رعش دنچ جیشویامین 

 بش راک و ؟تسا نایرگ هک ؟ددنخ یم هک ،دناوخ یم سورخ
.دیارس یم ار اپ

۱۱

١٣٢۶ لاس

 ار دوخ یعامتجا رعش عیفر یاه هلق زا رگید یکی جیشویامین 
.دراذگ یم حتف هاشداپ ار نآ مان و دیارس یم

۱۲

١٣٢٧ لاس

 هب هنارعاش ماهلا زا راشرس ینهذ و ناوارف یژرنا اب جیشویامین 
 وا ،درس قاجا یاهرعش و دهد یم همادا دازآ یاهرعش شنیرفآ
 ،دیرگ یم هک نآ ،دجبا ،باتهم ،هریت بش رد ،شیایور هب

.دیارس یم ار تارفن یضعب مان و اکوت اقآ ،دیرگ یم یوج
۱۳

١٣٢٨ لاس

 و تیقالخ یورین زا راشرس و تسا ناوترپ نانچمه جیشویامین 
.هنارعاش قوذ
 نآ رد و تس وا یرعاش یاه لاس نیرترابرپ زا یکی نیا 
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 زارف رب ،ددرگ یم داب هلمج زا ،دازآ رعش نیدنچ جیشویامین
 زارف رب ،شوماخ رهش یوس ،تسا شوماخ هداج ،ییاهدود
.دراذگ یم راگدای هب دوخ زا ار الوا خام و تشد

۱۴

١٣٢٩ لاس

:دوش یم رشتنم جیشویامین زا باتک ود 
هناسفا 

.همان ود 
 دازآ رعش دنچ وا و دسر یم جوا هب جیشویامین یرعش تیقالخ 
:دنتسه اهنیا ناش نیرت هدنزرا هک دیارس یم رگید
تسا بش 

زیوابش غرم 

،…بش زا زونه 

نامد حبص ات 

یناتسمز درس بش رد 

غارچ 

ما هتسب رد 

ینادنز کی هب همان 

هد زارف و تفهن هر رد 

۱۵

١٣٣٠ لاس

 شرعش دنلب هلق نیرخآ هک ار نیمآ غرم دنلب رعش جیشویامین 
.دیارس یم ،تسا
 و جیشویامین یرعش – یبدا همان تیصو رعش نیا تقیقح رد 

.تسوا نیشیپ یعامتجا یاهرعش مامت هدیکچ
 هب جیشویامین ناوج و سفن هزات ناوریپ زا ات ود لاس نیا رد 
 و امین ریثات تحت تدش هب هک ار دوخ یاهرعش و دنیآ یم نادیم
.دننک یم رشتنم باتک بلاق رد ،دنا هدورس وا زا ماهلا اب
.دنتسه یرهپس بارهس و یدورهاش لیعامسا ود نیا 
 نیرخآ مان هب شرعش باتک نیتسخن یدورهاش لیعامسا زا 
.دوش یم رشتنم جیشویامین زا یا همدقم اب و دربن
 گرم مان اب ار شرعش باتک نیتسخن مه یرهپس بارهس 
.دنک یم رشتنم لاس نیمه رد گنر

۱۶

١٣٣١ لاس

.تسا جیشویامین رعش راب رپ لاس نیرخآ نیا 
.دیارس یم دازآ رعش تشه لاس نیا رد وا 
:زا دنا ترابع اهرعش نیا 
هناخدور رانک رد 

بش همه 

تسا یربا ما هناخ 

گوراد 

یزیرنوخ 

بش تعاس نیتسخن رد 

رگنهآ 

قیاق 

۱۷

١٣٣٢ لاس

 شمان و دیارس یم دازآ رعش کی اهنت جیشویامین لاس نیا رد 
.دراذگ یم مدالوف لد ار

.تسوا یسایس -یعامتجا یاهرعش نیرتابیز زا یکی رعش نیا 
 یم جیشویامین هار رد ماگ یرگید سفن رپ و ناوج رعاش 

 یم رشتنم ار شا ییامین دازآ یاهرعش زا یا هعومجم و دراذگ
.دنک
 ار شیاهرعش هک تسا جاهتبا گنشوه ناوج رعاش نیا 
.دوش یم روهشم مان نیمه اب و دنک یم اضما هیاس.ا.ه
.دراد مان ریگبش مه شرعش باتک 
 نیا ات هدش رشتنم دازآ رعش باتک نیرت مهم و نیرتهب ریگبش 

 رپ یرعاش ناونع هب شرعاش ندش رادمان ببس و تسا لاس
 یم یسایس -یعامتجا یاه تیساسح زا راشرس و ساسحا

.دوش
۱۸

١٣٣٣ لاس

)۱۳۷۸ – ۱۳۰۸( ،روپردان ردان
 و اهرعش و تشاد لماک ییانشآ هسنارف نابز هب روپردان

.درک همجرت یسراف نابز هب ار ییاههلاقم
)۱۳۳۳ هاشیلعیفص( اهتسد و اهمشچ 
)۱۳۳۴ لین( ماج رتخد 
)۱۳۳۷ لین( روگنا رعش 
)۱۳۳۹ نارهت( دیشروخ ٔهمرس 
)۱۳۴۲ یبیج( هدیزگرب راعشا 
)۱۳۴۹ دادماب( راعشا ٔهدیزگرب 
)۱۳۵۰ دیراورم( شتآ ،هن گنس و هایگ 
)۱۳۵۷ دیراورم( نامسیر ات نامسآ زا 
)۱۳۵۷ دیراورم( نیسپزاب ماش 
)۱۳۶۰ سیراپ( نیغورد حبص 
)۱۳۶۷( رتسکاخ و نوخ 
 چیه و دنک یم توکس جیشویامین هک تسا یلاس اهنت نیا 

.دیارس یمن یرعش
 ون رعش هصرع دراو جیشویامین ناوریپ زا یرگید ناوج رعاش 
 دازآ رعش دنچ لماش هک ار شرعش هعومجم نیتسخن و دوش یم
.دنک یم رشتنم تسا ییامین
 مشچ شرعش هعومجم نیتسخن و تسا روپردان ردان رعاش نیا 

.دراد مان اه تسد و اه
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۱۹

١٣٣۴ لاس

)۱۳۷۳ ـ ۱۳۰۵( یرهز دمحم
یسراف تایبدا یارتکد

یلم هناخباتک دنمراک و ناتسریبد ریبد

:راثآ
)۱۳۳۴( هریزج
)۱۳۴۵( هیالگ
)۱۳۴۷( همانبش
)۱۳۴۸( همتت و …

)۱۳۴۸( راعشا هدیزگرب
)۱۳۵۳( بیج رد تشم

)۱۳۵۶( تفگ ام ریپ
 دازآ یاهرعش و دزادرپ یم رعش ندورس هب هرابود جیشویامین 
 لحاس هرپ بش ،بش تسه ،تسا قرف ،فرب نوچ یرگید
.دیارس یم ار هاگردنب یور و کیدزن
 هدیزگرب یتنج مساقلاوبا رظن ریز و یحصان دمحا ششوک هب 
 ،امین ناونع اب ،وا همانیگدنز اب هارمه جیشویامین یاهرعش زا یا
.دوش یم رشتنم هاش یلعیفص تاراشتنا طسوت وا راثآ و یگدنز
 و جیشویامین ناونع اب امین یاهرعش زا یا هدیزگرب نینچمه 
.دسر یم پاچ هب وا راعشا زا یتمسق
 نیتسخن و هریزج مان هب یرهز دمحم رعش هعومجم نیتسخن 
 راید مان هب )دازآ .م( ینارهت دازآ فرشم دومحم رعش هعومجم
.دوش یم رشتنم بش
نیمز رعش هعومجم )هیاس.ا.ه( جاهتبا گنشوه زا 

ماج رتخد رعش هعومجم روپردان ردان زا 

.دوش یم رشتنم ریوک رعش هعومجم ینامحر ترصن زا 
۲۰

١٣٣۵ لاس

)۱۳۶۹ ـ ۱۳۰۷( ثلاث ناوخا یدهم
:راثآ

)۱۳۳۰( ،نارهت تاراشتنا ،نونغرا
)۱۳۳۵( ،نامز تاراشتنا ،ناتسمز

)۱۳۳۸( ،نامز تاراشتنا ،همانهاش رخآ
)۱۳۴۵( ،دیراورم تاراشتنا ،اتسوا نیا زا
)۱۳۴۵( ،دیراورم تاراشتنا ،راکش هموظنم
)۱۳۴۸( ،دیراورم تاراشتنا ،نادنز رد زییاپ

)۱۳۴۸( دوبک و اههناقشاع
)۱۳۴۸( دیما نیرتهب
)۱۳۴۹( راعشا هدیزگرب

)۱۳۵۵( نادنز رد زییاپ کچوک طایح رد
)۱۳۵۷( درس اما خزود

)۱۳۵۷( …تسیز دیاب زاب اما دیوگیم یگدنز
)۱۳۶۸( مراد تسود رب و موب نهک یا ارت

)۱۳۶۸( راعشا هنیزگ
ینتشاد تسود یدرم ولماش

)۱۳۵۴ , ناکدوک باتک( یسودرف هک دنا هدروآ
)۱۳۵۵( لگنج و ریپ تخرد

)اه هچب یارب هاتوک هن یا هصق( شرسپ و ریپ
)یبدا قیقحت و ثحب( نازاس هضیقن و هضیقن

)لوا دلج( تالاقم باتک
جیشوی امین عیادب و اهتعدب

)۱۳۵۷ ،یسراف رعش رد ییامین ون هویش قیقحت و ثحب رد(
)۱۳۶۱( جیشوی امین یاقل و اطع

.دیارس یم ار هشیلویس رعش جیشویامین 
 نآ زا شیپ اهلاس هک ار تاساسحا شزرا هاشیلعیفص تاراشتنا 
 رد ،دوب هدش پاچ یقیسوم هلجم رد هلاقم دنچ تروص هب
.دنک یم رشتنم باتک بلاق
 نیمآ غرم ناونع اب جیشویامین یاهرعش زا یا هدیزگرب نینچمه 
.دبای یم رشن
 ناونع اب ثلاث ناوخا یدهم زا یرعش هعومجم نامز باتک 
.دنک یم رشتنم ناتسمز
 نیرت ناشخرد زا ات دنچ لماش هک هعومجم نیا راشتنا 

 رعش هزوح رد ،دادیور نیرت مهم ،تسا ییامین دازآ یاهرعش
.تسا لاس نیا رد ،ییامین دازآ
 هزوح رد ثلاث ناوخا یدهم رثا نیتسخن هک رعش باتک نیا اب 

 یداو دراو یلصا ناکرا زا یکی ناونع هب وا ،تسا ییامین رعش
.دوش یم ییامین رعش
 یا هعومجم و دوش یم هنحص دراو نز ییامین رعاش نیتسخن 
 ساسحا رپ ییامین دازآ رعش دنچ یاراد هک ار شیاهرعش زا
.دنک یم رشتنم تسا
.راوید شرعش هعومجم مان و تسا دازخرف غورف نز نیا 
 ناونع هب ار دوخ ایرد هانگ رعش هعومجم اب یریشم نودیرف 

.دنک یم یفرعم زادرپون یرعاش
 دازآ رعش زا ییاه هنومن یریشم نودیرف رعش هعومجم نیا رد 
.دوش یم هدید مه ییامین
 بات یب ناونع اب ار شرعش هعومجم نیتسخن ییوخ لیعامسا 
 رشتنم شوغآ مان اب ار شرعش هعومجم نیتسخن یمیمت خرف و
.دنک یم

۲۱

١٣٣۶ لاس

)ژدنیهاش رد ۱۳۰۵ ٔهداز( ینیما نوتفم هللادی
 رد ۱۳۰۵ دادرخ ۲۱ رد نوتفم هب صلختم ینیما هللاادی

 و دور هنیرز هرانک رد هک وسالوه ناتسهد ژد نیهاش ناتسرهش
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.دمآ ایند هب تسا هتفرگرارق ناتسدرک و ناجیابرذآ نایم
 قوقح هدکشناد زا ییاضق قوقح ٔهتشر ٔهتخومآشناد وا

 ات ۱۳۲۸زا ( لاس کی و یس تدم هب و تسا نارهت هاگشناد
تسا هدومن تمدخ یرتسگداد ترازو رد ) ۱۳۵۹

دوب زادرپنهک و کیسالک یرعاش زاغآ رد ینیما

:راثآ
هچایرد

کالوک

ناتسرانا

ناورک یلقشاع

ناتسرانا و کالوک هنیزگ ،جوم ای گنهن

راعشا هنیزگ ،ناهنپ لصف

لامتحا ناتسکات

زور یناوخدیپس

هناخدصر غاب رد هنارصع

وت و نازخ و نم
ود و رازه بش

قیلعتسن طخ و ماف همرس

 یم رشتنم ار جیشویامین رثا یلنام هموظنم ناشیلعیفص تاراشتنا 
.دنک
 وا لاس نیا رد و تسا جیشویامین رعش راب رپ لاس نیرخآ نیا 

 یساپ ،مهار رد مشچ نم ارت ناشخرد یلو هاتوک دازآ یاهرعش
 رس رب و یک کک ،ما هموک شیپ رد ،تسا هتشذگ بش زا
.دنک یم قلخ ار شقیاق
 تاراشتنا هک هزات یاوه رعش هعومجم راشتنا اب ولماش دمحا 
 رد دنمناوت یرعاش ناونع هب ار دوخ ،دنک یم رشتنم ار نآ لین

.دنک یم یفرعم ییامین دازآ رعش هزوح
 نیا و دنا نزو یب اهرعش زا یمهم شخب هعومجم نیا رد هتبلا 
 هطوبرم رعاش هک تسا تیعقاو نیا رگنشور یبوخ هب هعومجم
.تسا ناسون رد و نادرگرس ،ددرم ینزو یب و نزو نیب
 زیربت رد هچایرد مان هب ینیما نوتفم رعش هعومجم نیتسخن 
.دوش یم رشتنم

۲۲

١٣٣٧ لاس

 یم ،شیرجت رد ،هام نابآ رد ار شرعش نیرخآ حیشویامین 
.دراذگ یم بش همه بش ار نآ مان و دنیرفآ
.دزاس یم ینزو ود هناهاگآ و دمع هب ار رعش نیا وا 
.دبای یم راشتنا یدنمرنه نسح زا ساره رعش هعومجم 
 یم رشتنم بارخ مان هب یناتسین رهچونم رعش هعومجم نیتسخن 

.دوش
۲۳

١٣٣٨ لاس

)نیو ـ ناهفصا( )۱۳۷۴ ـ ۱۳۰۵( یئارسک شوایس
یسایس مولع و قوقح سناسیل

یرادهب ترازو دنمراک

راعتسم یماسا

دروآهر داهرف و یقلخ دیشر ،دیما گرزب ،نابش ،یلوک

تسا ریگنامک شرآ هموظنم وا راکهاش

دنام رادافو وا هب هک دوب امین نادرگاش زا یو

 و تشاد تیلاعف ناریا ٔهدوت بزح رد زارد نایلاس هکنآ نمض
 تصشٔ ههد رد ناریا ٔهدوت بزح ناربهر یریگتسد زا دعب یتح

دش باختنا بزح نیا یزکرم ٔهتیمک رد تیوضع هب

 نامز رد( شیاهیریگتسد زا یکی نایرج رد دوشیم هتفگ
 دوخ دش هتساوخ وا زا یتقو )ناریا یمالسا یروهمج تموکح
 ،ییارسک شووایس«:درک یفرعم نینچنیا ار دوخ دنک یفرعم ار

»ناریا ٔهدوت بزح رعاش
دمآ تختیاپ هب شا هداوناخ هارمه هب دوز رایسب

 سرد نارهت هاگشناد یسایس مولع و قوقح هدکشناد رد وا
 هب ار یرمع ،رعش ندورس و یبدا یاهتیلاعف رب هوالع و دناوخ

دنارذگ )ناریا هدوت بزح( یسایس یاهوپاکت

 ینایاپ لاس هدزاود و دش ترجاهم زا ریزگان ،ماحنارس اما
درب رسب وکسم رد سپس و لباک رد ادتبا ار شا یگدنز

 رد و دوخ روشک زا رود ار شیوخ رمع ینایاپ یاهلاس یو
دنارذگ یوروش و شیرتا رد دیعبت

 تختیاپ ،نیو رد یبلق یرامیب لیلد هب ۱۳۷۴ لاس رد یو
 ار یگدنز هیرلا تاذ یرامیب رثا رب یگلاس ۶۹ نس رد شیرتا
 هب )نادنمرنه شخب( نیو یزکرم ناتسروگ رد و تفگ دوردب

دش هدرپس کاخ

 دوب رارقرب شیارب نارهت دجاسم زا یکی رد هک یمتخ یمسارم
دش هدز مهرب اهیصخش سابل و راصنا دارفا طسوت

 هب و یعامتجا ظاحل زا ریگنامک شرآرعش یو راعشا نایم رد
 کبس ظاحل زا تخرد یارب لزغ رعش و ییارس هسامح کبس

دنراد یصاخ ششخرد اوتحم و

:راثآ
اوآ

ریگنامک شرآ

)ریگنامک شرآ اب هارمه هب( شوایس نوخ
منبش و گنس

شوماخ دنوامد اب

یگناخ

دود معط هب ،شتآ یخرس هب

ناوخسورخ ات قرق زا

!اکیرمآ !اکیرمآ
یلک لهچ
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ربت یاههشارت
دنویپ

کاخ یارب هیده

مد هدیپس ناگراتس

خرس هرهم

شوایس نوخ زا

باتفآ یاوه

نیمآ غرم یاوه رد

رعش رتفد هدزیس بختنم

اههدورس نیسپاو

 یم رد یسراف ون رعش ردپ ،جیشویامین هام ید ٢٣ زور رد 
 یگدنلاب نارود زاغآرس رد ناوج هزات و سرون رعش نیا و درذگ
.دوش یم میتی دوخ
 زا یکی ریگنامک شرآ دنلب رعش راشتنا اب ییارسک شوایس 

 یم هئارا ار ییامین دازآ رعش ناشخرد و راگدنام یاهراکهاش
 دازآ رعش هار رد ریگیپ و هدنیوپ یورهر ناونع هب ار دوخ و دهد
.دنک یم یفرعم امین رادافو ناوریپ زا یکی و ییامین
 هشیدنا تاراشتنا طسوت نیذآ هب .ا .م زا یا همدقم اب باتک نیا 
.دوش یم رشتنم
 یدهم زا همانهاش رخآ رعش هعومجم نامز باتک تاراشتنا 
.دنک یم رشتنم ار ثلاث ناوخا
 هزوح رد هدش رشتنم راثآ نیرت ناشخرد زا یکی زین باتک نیا 

.تسا ییامین دازآ رعش
۲۴

١٣٣٩ لاس

 و شویراد زیورپ ،نیعم دمحم تراظن اب ،ناهیک تاراشتنا 
 رشتنم دلج کی رد ار امین تایعابر و هناسفا دمحا لآ لالج
.دنک یم
 رعاش رعش باتک نیتسخن هک رگید گنهآ رعش هعومجم راشتنا 

 رد دادیور نیرت مهم ،تسا یشتآ رهچونم ،یرهشوب ناوج
.تسا لاس نیا رد ییامین دازآ رعش هزوح
 رعش هژیو هب ،ییامین ناشخرد رعش دنچ لماش هعومجم نیا 

 رعش یاهراکهاش زا هک تسا اهنامیپ ،اه هسوب ،اهرجنخ
.تسا ییامین یسایس -یعامتجا

۲۵

١٣۴٠ لاس

) ۱۳۵۹ ـ ۱۳۰۷ ( یرهپس بارهس
یناریا شاقن و رعاش

 هب شیاهرعش و تسا ناریا رصاعم نارعاش نیرتمهم زا وا
 و ییایناپسا ،یوسنارف ،یسیلگنا هلمج زا یرایسب یاهنابز

تسا هدش همجرت ییایلاتیا

 سراپ ناتسرامیب رد نوخ ناطرس یرامیب هب التبا زا سپ یو

تشذگرد نارهت

 هب ییاهرفس و تشاد یصاخ هقالع نیمز قرشم گنهرف هب یو
 رد یتدم .تشاد نیچ و نپاژ ،ناتسناغفا ،ناتسکاپ ،ناتسودنه
تفرگارف احنآ رد ار »بوچ ور یکاکح« رنه و درک یگدنز نپاژ

 ورنیا زا تشاد هقالع زین اه نابز ریاس نهک رعش هب نینچمه
تسا هداد ماحنا ار ینپاژ و ینیچ نهک یاهرعش زا ییاه همجرت

 هیور اهدعب یلو دورس یم رعش ییامین کبس هب ادتبا رد یو
تخانش زاب ار شدوخ

 و هنارادم ناسنا هاگدید رب یرهپس بارهس دیدج هویش نیا رد
 یدیدج هویش هب دوب هتفرگ ارف نذ هفسلف زا هک ییاه هتخومآ

 شکبس هتفای لماکت هویش »زبس مجح« هک تفای تسد
دوش یم بوسحم

 دنک قلخ ار شا یرنه راثآ هعماج زا رود هک تشاد تداع یو
 ناشاک یاهریوک و »رانچ هیرق« شیاه ییاهنت هب ندیسر یارب و

دوب هدرک باختنا ار

 هک تسا هزات و رکب یاهریوصت زا راشرس ،یمیمص یو رعش
 یم یزاس ریوصت مجسنم و هزیکاپ ،فیطل ،مرن ینابز اب هارمه

دنک

:یو یاهرعش نیرتفورعم
بآ یاپ یادص

رفاسم

 یسراف نابز ون یاهرعش نیرتدنلب زا یکی بآ یاپ یادص رعش
.تسا

 قرش و زبس مجح باتک ود زا یبختنم یاهرعش ۱۳۷۱ لاس رد
 نابز هب »سیناخ ارالک« طسوت »هاگن ام ،چیه ام« مان اب هودنا

.دش همجرت ییایناپسا
 دنمرنه طسوت یرهپس بارهس راعشا زا یبختنم ۱۳۷۵ لاس رد
 و همجرت یلوبناتسا یکرت نابز هب ینایقدص سدقم دیواج یناریا

.دش رشتنم هیکرت روشک رد YKY تاراشتنا یوس زا
 زا هودنا قرش و باتفآ راوآ یاه ناونع اب رعش هعومجم ود 

.دبای یم راشتنا یرهپس بارهس
 یقاب و دراد دوجو ییامین رعش دنچ تسخن هعومجم رد 

.دنا نزو یب هعومجم یاهرعش
 نزو هزوح رد هزات یا هبرجت هب یرهپس ،مود هعومجم رد 
 تایلزغ زا ماهلا اب ،یبرض نزو اب ییاهرعش و دنز یم تسد
.دزاس یم ییامین دازآ رعش بلاق رد و یولوم
 یم رشتنم ار قدصم دیمح زا نایواک شفرد هموظنم هواک رشن 

.دنک
 و ییارسک شوایس ریگنامک شرآ زا ماهلا اب هک هموظنم نیا 

 دیمح ،ناوج رعاش رعش باتک نیلوا ،هدش هدورس وا ریثات تحت
 ات هک تسا ییامین یاه هموظنم نیرتهب زا یکی و تسا ،قدصم
 رعش سفن هزات ناوریپ و امین هار ناوج ناورهر زا یکی نامز نآ
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.تسا هدورس شدازآ
 یم رشتنم شدوخ طسوت یریشم نودیرف زا ربا رعش هعومجم 

.دوش
 دوجو زادرپون رعاش نیا زا ییامین رعش دنچ هعومجم نیا رد 
.دراد
 و ناتسبش مان اب شونایک دومحم رعش هعومجم نیتسخن 
 هب یهت یاه هداج رب مان اب ییایور هللادی رعش هعومجم نیتسخن

.دسر یم پاچ
۲۶

١٣۴١ لاس

 نوخ مان هب یا هزات ییامین رعش هعومجم ییارسک شوایس 
.دنک یم رشتنم شوایس
.دوش یم پاچ دیدجت هعومجم نیا رد زین ریگنامک شرآ 
.دسیون یم همدقم هعومجم نیا رب جاهتبا گنشوه 
 نبا تاراشتنا طسوت یمیمت خرف زا کاپ نیمزرس رعش هعومجم 

.دسر یم پاچ هب انیس
۲۷

١٣۴٢ لاس

)۱۹۶۶ ـ ۱۹۳۴( )۱۳۴۵ ـ ۱۳۱۳( دازخرف غورف
.تشذگرد لیبموتا فداصت رثا رب یگلاس ۳۲ رد دازخرف غورف
 رعش بلاق رد »نایصع« و »راوید« ،»ریسا« یاههعومجم اب غورف

درک زاغآ ار دوخ راک ییامین

 و یناریا سانشرس زاسملیف و هدنسیون ناتسلگ میهاربا اب ییانشآ
دش غورف رد یبدا و یرکف لوحت بجوم ،وا اب یراکمه

 یوهایه زا زیرگ یارب ،دازخرف غورف ،روپاش زا ییادج زا سپ
 ،یلفحم و یصخش طباور تخاونکی و هتسب یگدنز ،یگرمزور

تفر رفس هب

دوش انشآ اپورا گنهرف اب ات دیشوک ،رفس و ریس نیا رد وا

تخومآ ار یناملآ و هسنارف ،ییایلاتیا نابز هرود نیا رد یو

 یبدا و یرنه گنهرف اب شاییانشآ ،اپورا هب غورف یاهرفس
 ار یرکف ینوگرگد یارب یاهنیمز و درک زاب ار وا نهذ ،ییاپورا

درک مهارف وا رد

:راثآ
رعش ۴۴ لماش ،ریسا – ۱۳۳۱

رعش هعطق ۲۵ لماش ،راوید – ۱۳۳۵

رعش ۱۷ لماش ،نایصع – ۱۳۳۶

رعش ۳۵ لماش ،رگید یدلوت – ۱۳۴۱

رعش ۷ لماش ،درس لصف زاغآ هب میروایب نامیا – ۱۳۴۲

 باتک راشتنا ییامین رعش هزوح رد لاس نیا دادیور نیرت مهم 
.تسا دازخرف غورف زا رگید یدلوت
 تیقالخ و یبدا غولب جوا رد دازخرف غورف هعومجم نیا رد 

 رعش هار هب و دنک یم ادج شا هتشذگ رعش زا ار شهار یرعش

.ددنویپ یم ییامین دازآ
 رعش یاه هنومن نیرتهب زا هعومجم نیا یاهرعش زا یخرب 
.دنا ییامین نوزوم
 رشتنم یبیج یاهباتک تاراشتنا طسوت جشویامین راعشا هدیزگرب 
.دوش یم
 زا صاخلا لابیناه هک تسا یحرط باتک دلج یور ریوصت 

.تسا هدیشک امین هرهچ
 هدکشتآ ناونع اب ار شیاهرعش زا یا هعومجم ینابیش رهچونم 

.دناسر یم پاچ هب شوماخ
 !نابایب … هآ مان هب ولناپس یلعدمحم رعش هعومجم نیتسخن 
.دوش یم رشتنم هفرط تاراشتنا طسوت

۲۸

١٣۴٣ لاس

 رشتنم ار دازخرف غورف راعشا هدیزگرب یبیج یاهباتک تاراشتنا 
.دنک یم
 یم رشتنم قدصم دیمح زا هایس ،یرتسکاخ ،یبآ هموظنم 

.دوش
 رد ،بش غاب ناونع اب یجوا روصنم رعش هعومجم نیتسخن 

.دوش یم رشتنم تیبرت نوناک طسوت و زاریش
۲۹

١٣۴۴ لاس

 ار جیشویامین زا الوا خام رعش هعومجم زیربت سمش تاراشتنا 
.دنک یم رشتنم راب نیتسخن یارب
 ،موس هرامش رد یرهپس بارهس زا بآ یاپ یادص دنلب رعش 
.دوش یم رشتنم شرآ همانلصف ،مود هرود
 ناشاک رانچ هیرق رد ١٣۴٣ لاس ناتسبات رد هک رعش نیا 

 بارهس ییامین یاه هدورس نیرتهب زا یکی ،هدش هدورس
 زا یکی نآ راشتنا و تسا رعاش نیا رعش نیرتروهشم و یرهپس
 رامش هب لاس نیا رد ییامین رعش هزوح یاهدادیور نیرت مهم
.دور یم
 بش رعش هعومجم و هیاس .ا.ه زا ادلی زا گرب دنچ رعش باتک 

 اضر دمحم )١٣٣٩ -١٣۴٣ یاهلاس یاه هدورس( یناوخ
.دوش یم رشتنم لاس نیا رد )کشرس .م( ینکدک یعیفش
 یدهم زا ار اتسوا نیا زا رعش هعومجم دیراورم تاراشتنا 
.دهد یم رشن ثلاث ناوخا
 طسوت و زیربت رد ینیما نوتفم زا کالوک رعش هعومجم 
 خرف زا رارکت یگنریب زا هتسخ رعش هعومجم و سمش تاراشتنا

.دوش یم رشتنم هاشیلعیفص تاراشتنا طسوت و نارهت رد یمیمت
 رشتنم هفرط رشن ار کاخ رعش هعومجم ولناپس یلعدمحم زا 
.دنک یم

۳۰

١٣۴۵ لاس
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 تشذگرد لاس نیا ییامین رعش هزوح رد دادیور نیرت مهم 
.تسا ،فداصت رثا رد ،نمهب ٢۴ هبنشود زور رد دازخرف غورف
 یکی ییامین دازآ رعش ،دازخرف غورف ماگنه هبان تشذگرد اب 
 و روآون و اشگهار نارعاش نیرت ناشخرد و نیرتدعتسم زا

 تسد زا یگدنلاب هار زاغآ رد و یناوج یادتبا رد ار شروسج
 دازآ رعش یارب ریذپان ناربج و کاندرد ینادقف نیا و دهد یم
.تسا ییامین
 سپ ،یفرب یزور رد ،گرم زا دعب زور ود ،دازخرف غورف رکیپ 
 و ناگدنسیون و نارعاش نآ رد هک هوکش اب یا هزانج عییشت زا

 ناتسروگ رد ،دنراد تکرش راگزور نآ مان بحاص نادنمرنه
.دمرآ یم کاخ لد رد هلودلاریهظ
 یم رشتنم ار جیشویامین زا نم رعش باتک هناوج تاراشتنا 

.دنک
 شوایس زا شوماخ دنوامد اب رعش هعومجم گنهرف تاراشتنا 

.دناسر یم پاچ هب ار ییارسک
 هرود مجنپ هرامش رد یرهپس بارهس هدورس ،رفاسم دنلب رعش 
.دبای یم راشتنا شرآ همانلصف مود
 لاس نیمه رد ثلاث ناوخا یدهم زا راکش رعش هعومجم 
.دبای یم راشتنا
 دیراورم تاراشتنا طسوت ییایؤر هللادی زا ییایرد یاهرعش 
.دوش یم رشتنم
 هب یفرشا تاراشتنا طسوت یرهز دمحم زا هیالگ رعش هعومجم 

.دسر یم پاچ
 دازآ فرشم دومحم زا داب دنلب هدیصق دیراورم تاراشتنا 
.دنک یم رشتنم ار )دازآ .م( ینارهت

۳۱

١٣۴۶ لاس

 اب ار جیشویامین یاهرعش زا هعومجم ود دیراورم تاراشتنا 
.دنک یم رشتنم حبص رهش،بش رهش و سوقان یاه ناونع
 هب ار یرهپس بارهس رثا زبس مجح رعش باتک نزور تاراشتنا 

.دناسر یم پاچ
 یرلاگ رد یرهپس بارهس رعش بش ،لاس نیا هام نمهب رد 
.دوش یم رازگرب نزور
 تاراشتنا طسوت ییارسک شوایس زا یگناخ رعش هعومجم 
.دوش یم رشتنم گنهرف
 هب و هدوزفا رعش دنچ اب یریشم نودیرف رثا ربا رعش هعومجم 
.دسر یم پاچ هب لین تاراشتنا طسوت هچوک و ربا مان
.دوش یم رشتنم یدورهاش لیعامسا زا هدنیآ رعش هعومجم 
 هب ییوخ لیعامسا زا نیمز راوهار گنخ رب رعش هعومجم 

.دسر یم پاچ
 ار ولناپس یلع دمحم زا اهرابگر رعش هعومجم هفرط تاراشتنا 
.دنک یم رشتنم

.دسر یم پاچ هب یشتآ رهچونم رثا کاخ زاوآ رعش هعومجم 
 نبا تاراشتنا طسوت ینیما نوتفم زا ناتسرانا رعش هعومجم 

 طسوت یجوا روصنم زا هتسخ رهش رعش هعومجم و زیربت رد انیس
.دوش یم رشتنم نارهت رد رهپس تاراشتنا
 دومحم زا تسا یهت اه هنییآ رعش هعومجم هناوج تاراشتنا 
.دنک یم پاچ ار )دازآ .م( ینارهت دازآ فرشم
 لیکشت هب شنکاو رد ناگدنسیون نوناک لاس نیا هام نمهب رد 

 هب هتسباو و یشیامرف یا هرگنک هک ناگدنسیون یلم هرگنک
 نامز نآ حرطم ییامین نارعاش و دریگ یم لکش ،تسا تلود
.دنوش یم شوضع

۳۲

١٣۴٧ لاس

 رذآ ۷ ٔهتشذگرد – اضرهش ۱۳۱۸ نمهب ۹ ٔهداز( قدصم دیمح
)نارهت ۱۳۷۷

دوب یناریا نادقوقح و رعاش

 رد ار دوخ تالیصحت و تفر ناهفصاهب شاهداوناخ هارمههب
داد همادا احنآ

 ،یریشلگ گنشوه ،یعیدب رهچونم اب ناتسریبد نارود رد وا
 یتسود نانآ اب و دوب هسردممه یقداص مارهب و یقوقح دمحم

.تشاد ییانشآ و
 ۀتشر رد و دش قوقح ۀدکشناد دراو ۱۳۳۹ رد قدصم

دناوخ سرد یناگرزاب

 مه دعب و درک لیصحت ییاضق قوقح ۀتشر رد ۱۳۴۳ لاس زا
تفرگ داصتقا دشرا یسانشراک کردم

 یلم هاگشناد زا یرادا قوقح سناسیل قوف ۀتشر رد ۱۳۵۰ رد
 و نارهت تاطابترا مولع ۀدکشناد رد و دش هتخومآشناد

.تخادرپ سیردتهب نامرک هاگشناد
 یاههرود رد الکو نوناک زا تلاکو ۀناورپ تفایرد را سپ یو

 رد سیردت راک و تشاد لاغتشا تلاکوهب هراومه یگدنز یدعب
تفرگیم یپ ار یتشهب دیهش و دنجریب ،ناهفصا یاههاگشناد

 شور ۀنیمز رد و تفر سیلگناهب لیصحت ۀمادا یارب ۱۳۴۵ رد
تخادرپ قیقحت و لیصحتهب قیقحت

 زا و تشاد لاغتشا قیقحت شور سیردتهب رتشیب ۱۳۵۸ لاس ات
نواعت قوقح صوصخهب یصوصخ قوقح سیردت ۱۳۶۰

 همالع هاگشناد یملع تأیه وضع رمع نایاپ ات قدصم
 هدهعهب ار الکو نوناک ۀلجم یریبدرس زین یتدم و دوب ییابطابط

تشاد

 رد یبلق یرامیب رثا رب ۱۳۷۷ هامرذآ متشه رد قدصم دیمح
تشذگرد نارهت

:راثآ
نایواک شفرد

هایس ،یرتسکاخ ،یبآ
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داب راذگهر رد

داب راذگهر رد – هایس ،یرتسکاخ ،یبآ لماش ؛هموظنم ود

اهییادج زا

یروبص یاهلاس

قوف یاههعومجم لماش ،ییاهر ات

خرس ریش

انالوم تایعابر

یمراص لیعامسا یراکمه اب ،یدعس یاهلزغ

)هدشن پاچ( رایرهش رعش هوکش
)هدشن پاچ( یمراص لیعامسا یراکمه اب ،ظفاح یاهلزغ

قیقحت شور رب یاهمدقم

یمئاق ریم یراکمه اب ،… و یندم ،تراجت نیناوق ۀعومجم

 بش ،ناگدنسیون نوناک تمه هب ،هام نمهب مهدفه رد 
 رازگرب نارهت هاگشناد یابیز یاهرنه هدکشناد رد جیشویامین
.دوش یم
 نوناک تقو سیئر ناونع هب روشناد نیمیس ادتبا مسارم نیا رد 
.دنک یم زاغآ ار هسلج ناگدنسیون
 هرابرد یقوقح دمحم و ینهارب اضر ،ییارسک شوایس سپس 
.دنیوگ یم نخس جیشویامین رعش نوگانوگ هوجو
.دنناوخ یم ار امین زا ییاهرعش رعاش تسیب دودح نآ زا سپ 
 ولماش دمحا و دمحا لآ لالج نارعاش یناوخ رعش زا سپ 

.دننک یم تبحص
 زا رعش ١١٢ لماش ،دعب ات امین زا رعش باتک دیراورم تاراشتنا 

.دنک یم رشتنم ار ارگامین زادرپون رعاش ١٣
 مساقلاوبا و یلیعامسا ریما طسوت هک دازخرف غورف هنادواج 

 پاچ هب ناجرم تاراشتنا تمه هب ،هدش میظنت و هیهت ترادص
.دسر یم
 تاراشتنا ار یریشم نودیرف رثا نک رواب ار راهب رعش هعومجم 
.دنک یم رشتنم لین
 دنلب رعش جنپ لماش ،قدصم دیمح رثا داب راذگهر رد هموظنم 
.دبای یم راشتنا ،هتسویپ مه هب
 .م( ینکدک یعیفش اضردمحم رثا گرب نابز زا رعش هعومجم 

.دوش یم رشتنم سوت رشن طسوت )کشرس
 مراد تتسود زا و اه یگنتلد رعش هعومجم ود ییایؤر هللادی زا 
.دوش یم رشتنم نزور تاراشتنا طسوت
 زا رگید زاس ،یرهز دمحم زا همان بش یاهرعش هعومجم 

 ولناپس یلع دمحم زا اهور هدایپ هموظنم و یدابآ شوک رفعج
.دبای یم راشتنا

۳۳

١٣۴٨ لاس

 یاه تشاددای و هرصبت و فیرعت باتک ود جیشوی امین زا 
.دوش یم رشتنم … و اه تشاددای و رگید

 نیرتهب و دوبک و اه هناقشاع ،نادنز رد زییاپ رعش هعومجم هس 
.دسر یم پاچ هب ثلاث ناوخا یدهم زا دیما
 هعومجم و تسا لاس نیا رد ییامین رعاش نیرتراکرپ وا 

 لاس نیا رد ییامین یاهرعش نیرتهب هدنریگ رب رد شیاهرعش
.دنا
 اب زاورپ ناونع اب یریشم نودیرف یاهرعش زا یا هدیزگرب 

.دوش یم رشتنم دیشروخ
 یم پاچ ار قدصم دیمح زا هموظنم ود ریبکریما تاراشتنا 

.دنک
.دوش یم رشتنم یدورهاش لیعامسا یاهرعش هدیزگرب 
.دبای یم راشتنا یشتآ رهچونم رثا قلف رد رادید رعش هعومجم 
 زا همتت و ،یشتآ رهچونم زا زاغآ یاهتنا رب یاهرعش هعومجم 
 زییاپ و یدابآ شوک رفعج زا ناخ کچوک زیخرب ،یرهز دمحم
.دوش یم رشتنم یقفشم سوریس زا

۳۴

١٣۴٩ لاس

 ،زادنا ملق ناونع اب جیشویامین یاهرعش زا یرگید هعومجم 
.دوش یم رشتنم ایند تاراشتنا طسوت
 ناوخا یدهم یاهرعش زا ار ییاه هدیزگرب دادماب تاراشتنا 
 رشتنم یبیج عطق رد ،یرهز دمحم و یریشم نودیرف و ثلاث
.دنک یم
 نیا ییامین نارعاش نیرتراکرپ یجوا روصنم و ییوخ لیعامسا 

.دنا لاس
 ،قشع نخس یادص زا یاهرعش هعومجم ییوخ لیعامسا زا 
 هعومجم یجوا روصنم زا و دابدرگ ماب رب و ایرد ناورهر ناز

 و دناوخ یم هک تسا نسوس نیا ،تخرد و باوخ یاهرعش
.دوش یم رشتنم نیمز ییاهنت
 ،یدورهاش لیعامسا زا اس رد یم و م یاهرعش هعومجم 
 شوک رفعج زا قیاقش راهچ ،یحالص نارمع زا هم رد یراطق
 زا وهآ ییازراهب ،یباجم داوج زا زییاپ بلق رب ینیبوز ،یدابآ

 یوسوم زا روبع ،)دازآ .م( ینارهت دازآ فرشم دومحم
 رگید زا )مرزآ .م( هداز ازریم تمعن زا یروحس و یدورامرگ
.دنوش یم رشتنم لاس نیا رد هک دنا ییامین یاهرعش هعومجم

۳۵

١٣۵٠لاس

 و رگید یاهدایرف ناونع اب جیشویامین یاهرعش زا یا هعومجم 
.دنک یم رشتنم هناوج تاراشتنا ار گنر توبکنع
 یاه تشاددای و هرصبت و فیرعت ریبکریما تاراشتنا نینچمه 
.دنک یم پاچ ار وا رگید
 طسوت تسا نم هناخ ایند ناونع اب زین امین زا همان هاجنپ 
.دوش یم رشتنم نامز باتک تاراشتنا
 هچوک رد لاس نیا رد هدش رشتنم ییامین رعش باتک نیرت مهم 
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 )کشرس .م( ینکدک یعیفش اضردمحم هدورس روباشن یاهغاب
.دوش یم رشتنم سوت تاراشتنا طسوت هک تسا
 -یعامتجا یاهرعش نارادتسود ریگمشچ لابقتسا اب باتک نیا 

.ددرگ یم بایان تعرس هب و دوش یم ور هب ور یسایس
 ،هار ،هار ،هار یوس ره رعش هعومجم یدورهاش لیعامسا زا 
 یوس نآ رعش هعومجم یروکشا تاداس مظاک زا ، … هار

 زا ،موجه رعش هعومجم ولناپس یلعدمحم زا ،زادنا مشچ
 رهچونم زا ،هلصاف طخ ،زورید رعش هعومجم یناتسین رهچونم
 رعش هعومجم یمیمت خرف زا ،زاغآ یاهتنا رب رعش هعومجم یشتآ
 یم پاچ هب داب رد هنییآ رعش هعومجم زارفرس لالج زا و رادید
.دسر

۳۶

١٣۵١ لاس

 اب ار جیشویامین تایعابر زا یا هعومجم ریبکریما تاراشتنا 
.دنک یم رشتنم ناگچروم هگباوخ رد بآ ناونع
 شیامن و رعش رد هلاقم جنپ و تاساسحا شزرا سوت تاراشتنا 
.دناسر یم پاچ هب ار امین
 اب یرعاش و رعش هرابرد جیشویامین یاه هتشون زا یا هعومجم 

 یم پاچ هب ایند تاراشتنا طسوت هیاسمه یاه فرح ناونع
.دسر
.دهد یم رشن هاگآ تاراشتنا ار شرسمه هب امین یاه همان 
 نافوت و یتشک ناونع اب زین جیشویامین زا رگید همان هاجنپ 
.دوش یم پاچ ریبکریما تاراشتنا طسوت
 ١٣٠١ یاه لاس هلصاف رد هک ون یاهرعش زا یا هدیزگرب 
 دمحم ریسفت و همدقم و باختنا اب ،هدش هدورس ١٣۵٠ات

 تاراشتنا طسوت ،زورما ات زاغآ زا ون رعش ناونع اب و یقوقح
.دوش یم رشتنم یبیج یاه باتک
 ،یدورهاش لیعامسا زا نیشن تاقیم یآ رعش هعومجم 
 رعش هعومجم ،یرهز دمحم زا بیج رد تشم رعش هعومجم
 یمیدق ناقشاع زاوآ رعش هعومجم و یقوقح دمحم زا اه یقرش
.دبای یم راشتنا لاس نیا رد یدقاو رغصا زا

۳۷

١٣۵٢ لاس

 طسوت جیشویامین زا یلیویرس هناخ و یلنام یاه هموظنم 
.دوش یم رشتنم ریبکریما تاراشتنا
 یاهرعش هدیزگرب مود پاچ یبیج یاه باتک تاراشتنا 
 یم پاچ جیشویامین رعش زا ییاه هنومن مان اب ار جیشویامین

.دنک
 یلعدمحم زا رگید رعش شش و بیاغ دابدنس رعش هعومجم 

.دوش یم رشتنم نیتم تاراشتنا طسوت ولناپس
.دوش یم رشتنم بآ رد هیرگ رعش هعومجم یحالص نارمع زا 
 ار ییوخ لیعامسا زا ناینونکا بش زا رتارف رعش هعومجم 

.دنک یم رشتنم زر تاراشتنا
۳۸

١٣۵٣ لاس

 زا زابرس هداوناخ و تایاکح رعش هعومجم ریبکریما تاراشتنا 
.دنک یم رشتنم ار جیشویامین
 راشتنا لاس نیا رد ییامین رعش هزوح رد دادیور نیرت مهم 
 غورف زا هدشن رشتنم و هدنام اج هب یاهرعش زا یا هعومجم
.تسا درس لصف زاغآ هب میروایب نامیا مان اب دازخرف
 هدش پاچ دازخرف غورف رخآ رعش تفه هعومجم نیا رد 
.تسا
 تاراشتنا طسوت یرهز دمحم زا بیج رد تشم رعش هعومجم 
.دوش یم رشتنم یفرشا

۳۹

١٣۵۴ لاس

 و تسا ییامین دازآ رعش راب یب سب یاه لاس زا یکی لاس نیا 
 لاس نیا رد یهجوت نایاش رثا ،تیمها مک هعومجم دنچ زج
.دوش یمن رشتنم

۴۰

١٣۵۵ لاس

 رد زییاپ کچوک طایح رد رعش هعومجم ثلاث ناوخا یدهم 
.دنک یم رشتنم ار نادنز
 هعومجم دیما گرزب نابش راعتسم مان اب ییارسک شوایس زا 

 یبیج عطق رد و دئوس رد ،دود معط هب شتآ یخرس هب رعش
.دوش یم رشتنم
 وزج و ناریا رد ،١٣۵٧ لاس رد ،دعب لاس ود باتک نیا 

.دسر یم پاچ هب دیفس دلج یاهباتک
 دودعم زا رگید یکی ینابیش رهچونم زا یریوک یاه بارس 

 رشتنم راب نیتسخن یارب لاس نیا رد هک تسا یرعش یاه باتک
.دوش یم

۴۱

١٣۵۶ لاس

 یرازگرب ،تایبدا و رعش هزوح رد لاس نیا دادیور نیرت مهم 
 هسسوم راکتبا هب ،)بش هد( ناگدنسیون و نارعاش یاه بش

.تسا ناملآ ترافس غاب رد )نارهت هتوگ وتیتسنا( ناملآ یگنهرف
 هک دنناوخ یم رعش ٢١۴ عومجم رد رعاش ۴۴ بش هد نیا رد 

.دنهد یم لیکشت ییامین نارعاش ار ناش قلطم تیرثکا
 ،اهرعش لک زا %٧٧ دودح ینعی ،رعش١۶۶ دادعت اهرعش نیا زا 

.تسا ییامین نوزوم رعش
 و یسایس یاهرعش بش هد نیا رد ییامین نارعاش نیرتروهشم 

 تایبدا و رعش رادتسود ناوج نارازه یارب ار دوخ یعامتجا
.دننک یم تئارق

 رعش هعومجم هس )کشرس .م( ینکدک یعیفش اضردمحم زا 
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 بش رد تخرد لثم و ندورس و ندوب زا ،نایلوم یوج یوب
.دوش یم رشتنم سوت تاراشتنا طسوت ،ناراب

 ار یرهپس بارهس یاهرعش لماک هعومجم یروهط تاراشتنا 
.دنک یم رشتنم باتک تشه ناونع اب

 تاراشتنا طسوت تفگ ام ریپ رعش هعومجم یرهز دمحم زا 
.دسر یم پاچ هب قاور

 هک تسا یباجم داوج زا یرعش هعومجم مان هم رد زاورپ 
.دهد یم راشتنا ار نآ ناهبزور تاراشتنا

 یریشم نودیرف رثا دایرف ات یشوماخ زا رعش هعومجم زا یمین 
 هب و دوش یم رشتنم نامز تاراشتنا طسوت یشوماخ زا ناونع اب

.ددرگ یم بایان تعرس
 زا ،یروکشا تاداس مظاک زا رحس لحاس یاه هسام اب 
 زا اه هنیآ و اه بآ اب و یمیمت خرف زا گنس و هنیآ نیمزرس

 یاهرعش هعومجم زا رگید رعش هعومجم هس یقداصریم تنمیم
.تسا لاس نیا رد هدش رشتنم

١٣۵٧ لاس

.دوش یم رشتنم رعش هعومجم ود ییارسک شوایس زا 
ناوخسورخ ات قرق زا یلوا 

.دراد مان تسین توکس تقو یمود 
 ود و جیشوی امین عیادب و اه تعدب باتک ثلاث ناوخا یدهم 
 دیاب زاب اما دیوگ یم یگدنز و درس اما خزود رعش هعومجم
.دناسر یم پاچ هب ار تسیز دیاب ،تسیز دیاب ،تسیز
 ماش و نامسیر ات نامسآ زا یاهرعش هعومجم روپردان ردان زا 
.دوش یم رشتنم نیسپزاب
.دسر یم پاچ هب رعش هعومجم ود زین ولناپس یلعدمحم زا 
.دراد مان رابگر دورس یمود و مریگ یم ار منطو ضبن یلوا 
 زا حبص و نوخیبش رعش هعومجم ود مه یقفشم سوریس 
.دهد یم راشتنا لاس نیا رد ار یرادیب ىهنزور
 یاهرعش هعومجم رگید زا ینیما نوتفم زا گنهن اب جوم 
.تسا لاس نیا رد هدش رشتنم ییامین

۲

١٣۵٨ لاس

قدصم دیمح زا اه ییادج زا ىهموظنم راشتنا 

ییارسک شوایس زا !اکیرمآ !اکیرمآ 

مرزآ .م زا نوخلگ 

 ییامین یاهرعش هعومجم اهنت یحالص نارمع زا مهدفه 
.تسا لاس نیا رد هدش رشتنم

۳

١٣۵٩ لاس

 ناطرس یرامیب رثا رد یرهپس بارهس لاس نیا تشهبیدرا لوا 
 نارهت سراپ ناتسرامیب رد ،یگلاس ود و هاجنپ نس رد ،نوخ
.دریم یم

 نحص رد و دوش یم لقتنم ناشاک هب شناج یب رکیپ دعب زور 
 هدرپس کاخ هب لاهدرا دهشم ىهیرق رد ،یلع ناطلس هدازماما

.دوش یم
 شاقن -رعاش ،یرهپس بارهس باتک ناتسلگ یلیل ششوک هب 

 حرط زا یبختنم ىهفاضا هب یرهپس ىهرابرد ییاه هتشون لماش
.دوش یم رشتنم وا راعشا و اه یشاقن ،اه

۴

١٣۶٠ لاس

 هاجنپ نس رد ،)هدنیآ( یدورهاش لیعامسا لاس نیا رذآ مراهچ 
 ماحنارس ،یرامیب ینالوط ىهرود کی زا سپ ،یگلاس راهچ و
.دریم یم یتعیرش ناتسرامیب رد
 ورس نوخ راگدای رعش هعومجم )هیاس.ا.ه( جاهتبا گنشوه زا 
.دوش یم رشتنم
 رشتنم سیراپ رد ار نیغورد حبص رعش هعومجم روپ ردانردان 
.دنک یم
یدابآ شوک رفعج زا اهادص اب رفس راشتنا 

یدامع هللادسا زا نهیم ردام هسامح 

 هعومجم رگید زا یمراط یناطلس دیعس زا رگنس حبص 
.تسا لاس نیا رد هدش رشتنم یاهرعش

۵

١٣۶٢ لاس

 و باختنا اب ربت یاه هشارت رعش هعومجم ییارسک شوایس زا 
.دوش یم رشتنم لباک رد رگدنپس هللادبع ىهمدقم

۶

١٣۶٣ لاس

 ار جیشوی امین یاه همان زا یرگید شخب زابهاط سوریس 
.دنک یم رشتنم
 هعومجم و لباک رد ار دنویپ رعش هعومجم ییارسک شوایس 

.دنک یم رشتم ندنل رد ار کاخ یارب هیده رعش
 ىهتشرس نوخ نوناک رعش هعومجم ود ییوخ لیعامسا زا 
.دوش یم رشتنم ندنل رد تسا نیمز نیمز اریز و نارادیب

۷

١٣۶۴ لاس

 ،زابهاط سوریس ششوک هب ،راظتنا اه لاس زا سپ ماحنارس 
.دوش یم رشتنم جیشوی امین راعشا هعومجم
 غورف ،یریشم نودیرف یاهرعش زا ییاه هنیزگ لاس نیا رد 
.دسر یم پاچ هب یرهپس بارهس ،دازخرف
 ییایرد یاهرعش زا یتمسق لماش رهم دیراورم رعش هعومجم 
.دبای یم راشتنا یریشم نودیرف
 یم رشتنم ییوخ لیعامسا زا لکهایس رعش هعومجم ندنل رد 

.دوش
۸
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١٣۶۵ لاس

.دوش یم رشتنم یشتآ رهچونم راعشا هنیزگ 
۹

١٣۶۶ لاس

 یم پاچ هب ولناپس یلعدمحم زا نامز مناخ رعش هعومجم 
.دسر

۱۰

١٣۶٧ لاس

.دناسر یم پاچ هب ار ناراب ،هآ رعش هعومجم یریشم نودیرف 
۱۱

١٣۶٨ لاس

.دوش یم رشتنم امین راعشا هدیزگرب 
 یا ار وت رعش هعومجم و راعشا ىهنیزگ ثلاث ناوخا یدهم زا 

.دوش یم رشتنم مراد تسود رب و موب نهک
 ندنل رد ار مد هدیپس ناگراتس رعش هعومجم ییارسک شوایس 
.دناسر یم پاچ هب
ولناپس یلعدمحم زا کیرات لکیه و دیما تعاس راشتنا 

یقوقح دمحم زا لابرازه سورخ 

ینامحر ترصن زا ملق هقوشعم ریشمش 

یجوا روصنم زا هآ لثم هاتوک 

یروکشا تاداس مظاک زا لصف راهچ 

 هعومجم زا ،یدورامرگ یوسوم یلع زا راعشا هدیزگ نیچتسد 
.دنوش یم رشتنم لاس نیا رد هک دنا ییاهرعش

۱۲

١٣۶٩ لاس

 یم لاس نیا هامرویرهش رد ،ییامین گرزب رعاش ،ثلاث ناوخا 
 یسودرف هاگمارآ رانک رد ،سوت رهش رد شناج یب رکیپ و دریم
.دوش یم هدرپس کاخ هب
 لاس رد هک قدصم دیمح یاه هموظنم مامت لماش ییاهر ات … 

 یاه لاس رعش هعومجم اب هارمه ،دنا هدش رشتنم هتشذگ یاه
.دوش یم رشتنم باتک کی رد ،یروبص

 هب لقتسم روط هب یروبص یاه لاس رعش هعومجم نینچمه 
.دسر یم پاچ
 اضردمحم باختنا هب یراعشا هدیزگرب جاهتبا گنشوه زا 

.دوش یم رشتنم هنیآ رد هنیآ مان هب ینکدک یعیفش
ینیما نوتفم زا ناهنپ لصف یاهرعش هعومجم راشتنا 

یناتسین رهچونم زا عنام اب ود 

یروکشا تاداس مظاک زا اه هنیآ هب هکرب زا 

ییوخ لیعامسا زا حبص هرامه زا یباوخ رد 

ینامحر ترصن زا دز رگد رود هلایپ 

یمیمت خرف زا راعشا هنیزگ 

۱۳

١٣٧٠ لاس

 نارهت رد ،امین وریپ نیتسخن ،ینابیش رهچونم ،هامنابآ متسیب رد 
.دریم یم
.دوش یم رشتنم اسیمش سوریس زا یرهپس هب یهاگن باتک 
 یم پاچ هب یقوقح دمحم زا بش انام بش رعش هعومجم 
.دسر

۱۴

١٣٧١ لاس

.دوش یم رشتنم یریشم نودیرف زا یتشآ راید زا رعش هعومجم 
۱۵

١٣٧٢ لاس

.تسا دازخرف غورف لاس ،لاس نیا 
 زا یخرب فذح اب و صقان تروص هب ار دازخرف غورف ناوید 

.دنک یم رشتنم دیراورم رشن ،راد هلئسم یاهرعش
 رعش لماش( دازخرف غورف :ام نامز رعش باتک یقوقح دمحم 
 قفوم لیلحت و ریسفت ،هدیزگرب یاهرعش ،زورما ات زاغآ زا غورف
.دناسر یم پاچ هب ار )اهرعش نیرت
 یم رشتنم ار دازخرف غورف هب یهاگن باتک اسیمش سوریس 

.دنک
 جوا رد ،نتسیز هنادواج باتک ،یلالج زورهب ششوک هب 
 ،تالاقم هعومجم هارمه ،اه هبحاصم ،اه همان لماش( ندنام

 )غورف یگدنز و رعش هرابرد اه هدورس و اه هتشون ،تارطاخ
.دوش یم پاچ
 رعش لیلحت اب( رصاعم رعش رد ناسنا باتک یراتخم دمحم 
.دنک یم رشتنم ار )غورف -ناوخا -ولماش -امین

۱۶

١٣٧٣ لاس

 هرابرد ار یگدش اهر ات یگدش مگ زا باتک تخبکین دومحم 
دنک یم رشتنم دازخرف غورف

 -ایرد هانگ -هچوک و ربا لماش( یریشم نودیرف زا رتفد هس 
.دوش یم رشتنم )نک رواب ار راهب
.دسر یم پاچ هب یلیلخ دمحم زا نادرگباتفآ و اه گنر زاوآ 

۱۷

١٣٧۴لاس

 لابند هب ،نیو رهش رد هام نمهب مهدزون رد ییارسک شوایس 
 یم یگلاس ۶٩ نس رد ،هیرلا تاذ یرامیب رثا رب و یبلق یرامیب
 شخب رد ،رهش نیا یزکرم ناتسروگ رد شرکیپ و دریم
.دوش یم هدرپس کاخ هب ،نادنمرنه
.دوش یم رشتنم نیو رد ییارسک شوایس خرس هرهم هموظنم 
 پاچ هب ساسحا و اه هظحل رعش هعومجم یریشم نودیرف زا 
.دسر یم

۱۸
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١٣٧۵ لاس

.دنک یم رشتنم ار رگید یغورف باتک یبارت نیدلا ءایض 
۱۹

١٣٧۶ لاس

.دوش یم رشتنم قدصم دیمح زا خرس ریش رعش هعومجم 
:دسر یم پاچ هب دازخرف غورف هرابرد باتک هس 
 هب )اه همان و اه هبحاصم -روثنم راثآ لماش( یدبا بورغ رد 

یلالج زورهب ششوک

دازآ .م زا )دازخرف غورف رعش و یگدنز ( رعش تخداشیرپ 

.زابهاط سوریس زا دازخرف رنه و یگدنز 
.دنک یم رشتنم ار رتسکاخ و هرقن دادماب زا یقوقح دمحم 

۲۰

١٣٧٧ لاس

.دریم یم قدصم دیمح 
 یقت زا ددجت ات تنس زا امین رعش – تسا یربا ما هناخ باتک 
.دوش یم رشتنم نایرادمانروپ
 غورف رعش و یگدنز -گرب کی زا رتاهنت باتک یدباع رایماک 
.دناسر یم پاچ هب ار دازخرف

۲۱

١٣٧٨ لاس

 نوخ زا ناونع اب ییارسک شوایس رعش رتفد هدزیس بختنم 
.دوش یم رشتنم شوایس
 رشتنم ار نیگمغ ىهدنرپ نآ زاوآ رعش هعومجم یریشم نودیرف 
.دنک یم
 هب نایرهاط اضردمحم زا رتسکاخ یاهزاوآ رعش هعومجم 

.دسر یم پاچ
۲۲

١٣٧٩ لاس

 رد ،یگلاس ٧۴ نس رد یریشم نودیرف ،نابآ موس هعمج زور 
.دریم یم ،کینیلک نارهت ناتسرامیب
 هب ارهز تشهب ناتسروگ نادنمرنه هعطق رد وا ناج یب رکیپ 

.دوش یم هدرپس کاخ
 رشتنم یریشم نودیرف زا ییاروها کانبات حبص ات رعش هعومجم 

.دوش یم
 یناطلس دیعس زا لیباق هناتسم یناوخزجر رعش هعومجم 

.دسر یم پاچ هب یمراط
۲۳

١٣٨٠ لاس

 همان ناونع اب و یفاضا همان کی اب ،شرسمه هب امین یاه همان 
.دوش یم پاچ دیدجت امین هناقشاع یاه

۲۴

١٣٨١ لاس

 یاوه ناونع اب ییارسک شوایس هدشن رشتنم یاهرعش نیسپاو
.دسر یم پاچ هب باتفآ

۲۵

١٣٨٢ لاس

 اب ییارسک شوایس یاهوگتفگ و اه ناتساد ،اهدقن هعومجم 
.دوش یم رشتنم نیمآ غرم یاوه رد ناونع

۲۶

١٣٨٣ لاس

 توکس هیاس رد ناونع اب یروکشا تاداس مظاک راعشا هدیزگ 
.دسر یم پاچ هب
 ناونع اب دار فطاع یدهم ییامین رعش هعومجم نیتسخن 

.دوش یم رشتنم مسبت و کشا دورس
۲۷

١٣٨۴ لاس

 یم ناتسرامیب رد یبلق تسیا رثا رب یشتآ رهچونم نابآ ٢٩ 
.دریم

۲۸

١٣٨۶ لاس

.درذگ یمرد روپ نیما رصیق 
.دریم یم ندنل رد رذآ هام رد یناهفصا هلاژ 

 گنید ناونع اب ییامین رعش یتنرتنیا هناسر هرامش نیتسخن 
.دوش یم رشتنم هام ید رد گناد

.نایاپ
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دیوگ یم غورد ناریا یمتا دیدهت ۀرابرد ویوآ لت
درک دهاوخن اهر ار یلاغشا یاه نیمزرس زگره لیئارسا

)تسا هتشاد قلعت مسینویهص نایرج هب هتشذگ رد هک یراگن همانزور هاگدید زا(
)یوحم دیمح طسوت هسنارف زا همجرت( 

 ماحنا لکنارف ویجرویج اب ۲۰۱۱ یم خیرات هب هک یا هبحاصم نیا رد : یکسودوسوش لشیم تیریدم هب یزاس یناهج تاعلاطم زکرم
 یلاح رد .تسا هتفگ خساپ ،دهد یم تبسن ناریا هب لیئارسا هک یتادیدهت ۀرابرد ام یاه شسرپ هب ییایلاتیا راگن همانزور ،هتفرگ
 ،میتسناد یرورض ار نآ راشتنا ام هک هعطق نیا رد ،دزادنا یم تشحو هب ار نایناریا لیئارسا ۀنایوج هطلس و هناربکتم راتفر هک
؟دیوگ یم وا هک تسا نیمه تقیقح ایآ .دنز یم فرح عاضوا زا یرتشیب نانیمطا اب لکنارف

 ییایلاتیا راگن همانزور اب یزاس یناهج تاعلاطم زکرم راکمه یروتاک ایولیس ۀبحاصم: هزرابمو رنه ۀمانهاگ .یوحم دیمح
 ،یزاس یناهج تاعلاطم زکرم تیاس رد – هتشاد قلعت اه تسینویهص نایرج هب هتشذگ رد هک یراگن همانزور – لکنارف ویجرویج
 همجرت یروتاک ایولیس تیاس زا ار لماک نتم نم اج نیا رد یلو دوب هدش رشتنم »ناریا یمتا دیدهت« عوضوم هب طبترم شخب اهنت

.تسا هدوب مجرتم باختنا هب ،لوا ریوصت ود زج هب هتشون نیا رد هدش رشتنم یاه سکع مامت هک تسا یروآدای مزال .ما هدرک

 هب لیئارسا رد ار تردق رگید سپ زا یکی یاه تلود عقاو رد .دنتسه اه ینیطسلف اب »حلص ناهاوخ« هک دنیوگ یم لیئارسا ناربهر
 رب ،تسا هدش هدیمان »حلص دنور« هک یزیچ نآ اب هطبار رد و .دنا هدوبن لئاق حلص یارب یتیمها نیرتمک زگره ،دنا هتفرگ تسد

 رگید هیلع هکلب ناینیطسلف هیلع اهنت هن ،هنارادم امن هایس تاغیلبت و هنارگ ناریو تسایس ۀمادا عفن هب هراومه ار نآ ،رما رهاظ فالخ
.دنا هتسب راک هب ،هنایمرواخ یاه تلم
 نیرتمک هک نآ یب دراوم نیا مامت و ،دننک جارخا ناشنیمزرس زا ار اهنآ و ،دنهد همادا نیطسلف مدرم راتشک هب دنتسناوت اه یلیئارسا

 ناعفادم و یبرغ یاه تلود عفادم ناراگن همانزور ینابت هبحاصم نیا رد لکنارف ویجرویج ،هدنسیون .دوش مالعا اهنآ هیلع یتازاجم
.دهد یم رارق یسررب دروم ار نیطسلف تلم جنر و درد تبسن نیمه هب و یدوهی تلود شرتسگ

 یم هک هنوگ نامه : یروتاک ایولیس
 طوبرم یتایانج هب عوضوم یتقو دیناد
 اه برع هیلع لیئارسا شترا هک دوش یم
 فرط یب اه هناسر ،هدش بکترم
 همانزور نیمه ءزج امش دوخ ایآ .دنتسین
 زا هنارعاش یریوصت هک دیتسین یناراگن
؟دنا هدرک هضرع لیئارسا

 رد ،هتبلا هلب : )۱( لکنارف ویجرویج
 یتسینویهص تاغیلبت رد نم ،هتشذگ
 رد هک تلع نیا هب فما هتشاد تکرش
 رد .ما هدش گرزب یلیئارسا -ناپ طیحم
 هدرک مضهزین ار گنهرف نیا هجیتن
 و اه همانزور ،صاخ یترابع هب .مدوب
 و ریوصت هنالاعف یبرغ یاه هناسر
 .دنشخب یم موادت ار لیئارسا یژولوئدیا
 رادفرط یاهورین تردق دروم رد
 هب ،اه هناسر و اه همانزور رد لیئارسا
 یا هدرتسگ رایسب یاه یسررب و ثحب
.تشاد میهاوخ زاین
 نارگشرازگ مامت المع هک مینکن شومارف

 لیئارسا رد هدحتم تالایا یاه همانزور
 .دنتسه لیئارسا رادفرط یاه یدوهی زا
 رد هنابلطواد لکش هب اهنآ زا یرایسب
 رد .دنا هدرک تمدخ لیئارسا شترا
.دراد تیعقاو هدیدپ نیا هجیتن
 رد لیئارسا تردق یاه نوتس زا یکی

 ناتساد ماودت تیلباق نیمه ناهج
 یمئاد نداد رییغت و تسا لیئارسا
 هب نآ یسیون یزاب یارب )خیرات( ناتساد
 ۴۰ الاح لاثم ناونع هب .لیئارسا عفن

 .درذگ یم ۱۹۶۷ نئوژ گنج زا لاس
 نیا هک دروآ یمن دای هب سک چیه ابیرقت

 تایبدا رد .دش زاغآ هنوگچ گنج
 هک دنسیون یم یتحار هب لیئارسا رادفرط
 زا برع تازواجت لباقم رد دیاب لیئارسا

 یزواجت نینچ .درک یم عافد شدوخ
 لیئارسا نیا .تسا هتشادن دوجو زگره
 ینارحب نایاپ رد ،۱۹۶۷ نئوژ رد هک دوب

 لکش هب ،هیروس اب ینالوط یسایس
 یلو .درک هلمح رصم هب هناریگ لفاغ

 برع زواجت زا سپ هک دنسیون یم امئاد
 گنج هب دوخ زا عافد یارب یتسیاب یم
.درک یم مادقا یعافد
 دروم رد هک هنوگ نامه : یروتاک ایولیس
 لیئارسا رد هدحتم تالایا نارگشرازگ
 اهنآ مامت ابیرقت« هک دیتفگ و دیدرک حرطم
 نیا ،»دنتسه لیئارسا رادفرط نایدوهی
 ،یلو .تسا زیمآ هلئسم انئمطم عوضوم
 رد ار هدیدپ نیمه ایآ ،امش هاگدید زا

؟مینک یمن هدهاشم ییاپورا یاهروشک

 دنچ ات اپورا راتفر : لکنارف ویجرویج
 رد .دوب توافتم نیا زا شیپ لاس
 هب تبسن رتشیب ،رود نادنچ هن ۀتشذگ
 یم یدرد مه ساسحا اه ینیطسلف
 ایلاتیا ۸۰ و ۷۰ یاه لاس رد .دندرک
 ات دوب اه برع رادفرط رتشیب اراکشآ
 ۲۰۰۱ ربماتپس ۱۱ زا سپ .اه یلیئارسا
 هک یتقو ینعی ،درک رییغت اپورا راتفر

 الاب ناهج رد برع دض تسایس
 لمع ناونع هب ربماتپس ۱۱ ۀلمح .تفرگ
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 ناهج هب برع ناهج یوس زا یمجاهت
 یشخرچ نینچ زا سپ .دش یقلت برغ
 رد مالسا هیلع هدنیازف تموصخ هک دوب

 مالسا .درک ادیپ شرتسگ برغ ناهج
 لقتنم اپورا هب هدحتم تالایا ار ییاسرت

 یاهروشک تسایس – اپورا ،زورما .درک
 تالایا یریگ عضوم اب نامیپ مه ییاپورا

 و ربماتپس ۱۱ زا سپ اکیرمآ ۀدحتم
 برع دض تسایس کی زا قارع گنج
 ییاسرت مالسا نیا .دنک یم یور یپ
 و ینابیتشپ هب یدایز دودح ات هدنیازف
 یم ماحنا لیئارسا یاه هاگدید زا ماهلا

.دریگ
 ییاپورا نیرت تسرپداژن هک تسناد دیاب

 زا یلیخ و ،سردلیو تریخ دننام ،اه
 ناونع هب یلامش ناتسرپداژن رگید
.دنوش یم یقلت نامرهق

 سنارفنک یارب امئاد سردلیو تریخ
 یم توعد لیئارسا هب هاگشناد رد یتح
 نینچ زین ییاپورا یاه هناسر رد .دوش
 رد دیاش ،دراد دوجو ییاهدرک یور
 دوجو رتمک یکدنا ایناتیرب یاه هناسر
 لیالد هب ،عقاو رد یلو .دشاب هتشاد
 ینایب ۀویش لیمحت رد لیئارسا ،ددعتم

 رواخ یاه ناتساد تیاور رد دوخ
 .تسا هدوب قفوم ،هنایم رواخ و کیدزن
 ،دنراد یمیظع تردق اه یلیئارسا
 .دنراد تاغیلبت رد یمیظع تردق
 نینچ دقاف اه برع و اه ینیطسلف
 لرتنک جیردت هب لیئارسا .دنتسه یتردق
 یلیخ هنیمز نیا رد و ،تفرگ تسد هب ار
 ،رضاح لاح رد .درک فرص تقو
 یدوهی عماوج و اه نمحنا لرتنک لیئارسا
 رایتخا رد ار هدحتم تالایا و اپورا رد
 رد .دوبن لکش نیا هب هتشذگ رد .دراد
 تسایس هب یدوهی عماجم هتشذگ
 نیا رب .دندرک یم ضارتعا لیئارسا
 لیئارسا عفادم تاغیلبت هب رگا ،ساسا
 یمن ماحنا نارجاهم طسوت ،مینک رکف
 تالایا نایدوهی لوصحم هکلب : دریگ
 یکرتشم نابز و گنهرف هک تسا هدحتم
 .دنتسین یجراخ دارفا نیا .دنراد نآ اب

 یموب الماک هدحتم تالایا یاه یدوهی
 همانزور و ،هرگنک یاضعا زا و  هدوب
 عفادم تاغیلبت ساسا رب .دنتسه راگن
.دوش یم تیوقت لیئارسا

 رد هک یشخرچ نیا : یروتاک ایولیس
 ناهج یور لیئارسا یسایس لرتنک
 هچ هب ،دوب هدمآ دوجو هب نایدوهی
 نیا ینامز هچ ؟ددرگ یم زاب ینارود

؟داد یور شخرچ

 هک منک یروآدای دیاب : لکنارف ویجرویج
 و هدوب نایدوهی نیب اهنت مسینویهص أشنم
 جیار هدحتم تالایا نایدوهی دزن هژیو هب

 ات دیشک لوط یدایز تدم .دش
 نیا .دنک زاب اج دناوتب متسینویهص
 لیالد زا یکی لاح نیع رد عوضوم
 راب تنوشخ تالیامت و زراب ربکت یخیرات

 تنوشخ و ربکت أشنم .تسا مسینویهص
 رد هشیر اصخشم زین مسینویهص یسایس
 هب و ،دراد هدحتم تالایا رد نآ خیرات
 ققحت یپ رد هک ددرگ یم زاب ینارود

 و .دوب ییاکیرمآ تیدوهی نطب رد دوخ
 .یناهج مّود گنج زا سپ هژیو هب
 رادفرط هشیمه ناهج رسارس نایدوهی
 نآ اب یصاخ یفطاع ۀطبار و لیئارسا
 رد میهاوخب رگا هجیتن رد .دنا هتشاد
 خیرات ،شخرچ نآ یخیرات أدبم دروم
 رد ار نآ دیاب ،میوش روآدای ار یصخشم
 مینک وجتسج ۱۹۶۷ نئوژ گنج یادرف
 نیا .دوب یمهم رایسب شخرچ اعطق هک
 قوف تیمها لیئارسا خیرات رد گنج

 یلیئارسا تینهذ رد اریز ،دراد یا هداعلا
 هب ار یصاخ تردق و تینما ساسحا اه
 نیا دروم رد،ساسا نیا رب .دروآ دوجو
 دیاب یرگید رب کی مادک هک شسرپ
 کیتکلاید هراومه ،دنک ادیپ طلست

 دوجو تیدوهی و لیئارسا نیب یصاخ
 .میهد رارق رظن دم ار نآ دیاب هک دراد
 لیئارسا تلود ۱۹۶۷ گنج زا سپ یلو
 ،دنک افیا ار مکاح شقن هک دش ممصم
 تلود نیمه هک دوب روصت نیا رد و
 طلست نایدوهی ناهج رب دیاب هک تسا
 هب کدنا کدنا زین ار راک نیا و .دبای

.دناسر ماحنا
 ،امش رواب هب ،هجیتن رد : یروتاک ایولیس
 رب هشیمه هک یلیئارسا تاماقم تاغیلبت
 نداد هولج یناسنا ریغ و یفن ساسا

 هب ،هلمج زا ،هدوب اه برع و ناناملسم
 هب نایدوهی یمومع قفاوت بسک فده
 مسینویهص تیمکاح و طلست حرط عفن
؟تسا هتفرگ ماحنا نیطسلف تلم رب

 اه ناملسم زا سرت : لکنارف ویجرویج
 ادیپ یا هدرتسگ داعبا ربماتپس ۱۱ زا سپ

 یاهورین هک دش بجوم هثداح نیا .درک
 هب ار ناناملسم ناهج دنناوتب یلیئارسا

 برغ ناهج یخیرات نمشد ناونع
 ناوت یمن هک ینمشد ینعی ،دننک یفرعم
 لیالد هب ،اپورا رد .دیسر حلص هب نآ اب
 یبیلص یاه گنج نارود هب هک یخیرات
 زا یمیدق سرت نیا ،ددرگ یم زاب
 ۱۱ زا سپ .تسا هتشاد دوجو ناناملسم
.تفرگ جوا هرابود سرت نیا ربماتپس
 هیلع لیئارسا تاغیلبت : یروتاک ایولیس
 یرای هب نونک ات ناملسم و برع ناهج
 زیمآ تیقفوم اه تلود و ناراگن همانزور
 یور ات دنا هدش قفوم و ،هدرک لمع
 ،یموق ۀیوصت دننام یگرزب تایانج
 ییاهراتشک و ،میلشروا یزاس همیمض
 یشوپ هدرپ  دوش یم رارکت امئاد هک
 تلود هک عوضوم نیا کرد .دننک
 نایدوهی مان هب ار تعسو نیا هب یتایانج
 لکشم اهنآ یارب دوش یم بکترم
 یتح .دنک یمن حرطم ار یصاخ یقالخا
 نازرابم ،تسیسرگورپ ناراگن همانزور
 یم ار »بلط حلص یدوهی« یاه هورگ
 یترابع هب ،ناشنامتفگ رد هک مینیب

 ادیکا تلود ۀناتسرپ داژن حرط ،صاخ
 اهنت .دننک یم هیجوت ار لیئارسا یدوهی

 دنا هدوب یا هیشاح و کچوک هورگ دنچ
 اه ینیطسلف تشگزاب زا ینشور هب هک
 هشیمه یرما نینچ .)۲(دنا هدرک عافد
 یتلود تسایس هیجوت یارب هدوب یا هویش
 یژولوئدیا اب نآ هناتسرپداژن حرط هک
 نآ نینکاس زا ار نیطسلف  ،تنوشخ
؟تسا هدرک یلاخ
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 یلیخ عوضوم نیا : لکنارف ویجرویج
 لحارم هب ار نامدوخ رگا .تسا هدیچیپ
 دودحم نیطسلف و لیئارسا تارکاذم
 ناشدوخ اه ینیطسلف هک مینیب یم ،مینک
 یم ینمض لکش هب ناشتارکاذم رد
 ندرا دور یرتخاب ۀنارک رد رگا هک دنیوگ
 ،دنهد لیکشت ینیطسلف تلود هزغ و
 اب دنویپ رد ار اه ینیطسلف تشگزاب
 هک ،درک دنهاوخ یقلت نیطسلف تلود
 بناج زا یا هینایب هب تروص نیا رد
 هک دوب دنهاوخ شوخلد لیئارسا تلود
 ییاه ینیطسلف مارد یخیرات تیلوئسم
 هدنار ناشنیمزرس زا ۱۹۴۸ لاس رد هک
 هک ،دریگ یم هدهع هب ار دنا هدش
 رازه اه هد هک داد دهاوخ هزاجا لیئارسا
 یحلص حرط رد .دنوش دراو ینیطسلف
 لاس رد یدوعس ناتسبرع هاشداپ هک

 دییأت ۲۰۰۷ لاس رد و ،درک داهنشیپ ۲۰۰۲
 روط هب تشگزاب قح عوضوم ،دش
 هار نیا یلو ،تسا هدشن حرطم صخشم

 و لیئارسا تارکاذم  ۀجیتن هب اهنت لح
.دراد یگتسب نیطسلف
 هب ار »تلودود« داجیا هک یا هیضرف رد
 دیاب ،دنک یم حرطم لح هار ناونع
 اب »تلود ود « لح هار نیا ایآ هک تسناد
 تلود و ۶۷ یاهزرم نورد رد لیئارسا
 و ندرا دور یرتخاب ۀنارک رد ینیطسلف
 ۀهد ود یط .تسین ای تسه نکمم هزغ
 »تلم ود یارب تلود ود« زا امئاد ،ریخا

 هب دیاش هک ار هچ نآ .دنا هدز فرح
 نیا ،میدید ۲۰۱۰ لاس رد یعطق لکش
 ناونع چیه هب لح هار نیا هک تسا

 نیمز زا یمین لیئارسا اریز ،تسین نکمم
 رایتخا رد ار ۱۹۶۷ لاس رد یلاغشا یاه
 نولک« یارب اج نآ رد هتفرگ
 یزاس نامتخاس )یدوهی نارجاهم(»اه
 نیمز نیا زگره لیئارسا .تسا هدرک
 یم .درک دهاوخن اهر ار ینیطسلف یاه
 یمن جرخ هب باتش لیئارسا هک مینیب
 تشذگ اب ،دهاوخ یم لیئارسا : دهد
 .دنک ادیپ طلست نیمزرس مامت رب نامز
 ۀنارک رب لماک طلست لیئارسا فده

 نیا و .تسا هزغ و ندرا دور یرتخاب
 جارخا هب نآ ۀجیتن هک تسا یعوضوم
 یم یگدنز اج نآ رد هک ییاه ینیطسلف
.دیماحنا دهاوخ دننک
 و ،هللا مار تاماقم : یروتاک ایولیس
 – نیطسلف شخب ییاهر نامزاس ناربهر
 دنور« هب طبترم حرط بیکرت رد هک

 هزاجا لیئارسا هب ،دنراد تکرش »حلص
 دور یرتخاب ۀنارک لاغشا هب هک دنداد
 ناربهر هجیتن رد – دهد همادا ندرا
 ناشدوخ مدرم ینوناق قح زا ینیطسلف

 یم هک دیما نیا هب ،دندرک یشوپ مشچ
 لیکشت ینیطسلف تلود لباقم رد دنناوت
 ار یتلود نینچ دنناوت یم ایآ .دنهد
؟دنهد لیکشت

 نیمه عقاو رد ،هلب : لکنارف ویج رویج
 نیمه تافرع رسای یتح .تسا روط
 رد ام رگا : دوب هدرک ذاختا ار عضوم
 تلود هزغ و ندرا دور یرتخاب ۀنارک
 یارب ییاعدا ،میهد لیکشت ینیطسلف

 رد .تشاد میهاوخن تشگزاب قح
 قح عوضوم لیئارسا اب تارکاذم
 یاه تراک زا یکی ناونع هب تشگزاب
 عوضوم .تسا هدش هدرب راک هب یزاب
 لیکشت ،ینیطسلف ناربهر یارب مهم
 دور یرتخاب ۀنارک رد ینیطسلف تلود
 نیا سپ نیا زا .تسا هدوب هزغ و ندرا
 دهاوخن یجراخ دوجو زگره تلود
 ناربهر هک تسا نکمم زورما .تشاد
 و دنشاب لیئارسا اب ینابت رد ینیطسلف

 .دنشاب لیئارسا ۀدناشن تسد المع یتح
 هب یزیچ چیه تارکاذم مامت زا سپ یلو
 اه ینیطسلف یگدنز و دندرواین تسد
 رارق یکانفسا تیعضو رد شیپ زا شیب

.تفرگ
 زا ینعی ۱۹۹۳ لاس زا هک مینکن شومارف
 اب نیبار کزیا و تافرع رسای هک یتقو
 دیفس خاک رد و دندرک تاقالم رگیدکی
 هب اه یلیئارسا ،دنداد تسد رگیدکی اب
 دور یرتخاب ۀنارک یاه نیمز بحاصت
 زا ار اه ینیطسلف و ،دنداد همادا ندرا

 ات دندنار نوریب ناشیاه هناخ

 .دنهد شرتسگ ار )ینولک( ناشتارمعتسم
 هدش تباث ینشور هب لاس ۱۷ نیا رد
 دصق ناونع چیه هب لیئارسا هک تسا

 داجیا هب دناوتب هک یحلص و درادن حلص
 دور یرتخاب ۀنارک رد  ینیطسلف تلود
 یلیئارسا ۀمانرب ءزج دماحنایب هزغ و ندرا

.تسین اه
 ینیطسلف تلود زا لیئارسا ناربهر یتقو

 نیا دنیوگ یمن زگره ،دننز یم فرح
 ،اهنآ یارب .دوش لیکشت دیاب اجک تلود
 فده .تسا ندرا ،ینیطسلف تلود
 یتنطلس میژر نتخاس نوگنرس لیئارسا
 هدوب اج نآ هب اه ینیطسلف لیسگ و ندرا
 یارب : تسا نیمه اهنآ نیرتکد و
 نیطسلف نیمزرس ندرا اه یلیئارسا
 نیمه هب رصحنم اهنآ نامتفگ مامت .تسا
 رضاح زگره اه یلیئارسا .تسا هاگدید
 لاس رد یلاغشا یاه نیمز نداد سپ هب

 »تشگزاب قح« هجیتن رد .دنتسین ۱۹۶۷
 رود هب هنانیب عقاو فادها زا اهنآ یارب
 ،سپ نیا زا :تسا نیا هلئسم .دشاب یم
 .تسین نکمم »تلود ود« داجیا ۀیضرف
 سپ نیا زا ایآ هک دیسرپ دیاب هجیتن رد
 ۀنارک ،لیئارسا لماش هک یتلود لیکشت
 ،دوش یم هزغ و یلعف ندرا دور یرتخاب

 نیا ایآ هک دید دیاب ؟دوب دهاوخ نکمم
 نایا هک یلکش هب ای و هچراپکی تلود
 و .دوب دهاوخ یتیلم ود ،دیوگ یم هپاپ
 ۀرطیس ریز هک دوب دهاوخ یتلود ای
 و ،دمآ دهاوخ دوجو هب اه یلیئارسا

 زا اه ینیطسلف یطیارش نینچ تحت
 لیکشت ار تیرثکا زگره یتیعمج هاگدید
 و ۀرطیس تحت هراومه و داد دنهاوخن

 و ،درب دنهاوخ رس هب یدوهی تیمکاح
 جارخا هک دراد دوجو لامتحا نیا یتح
…دنوش
 رظن هب ،لامتحا نیا : یروتاک ایولیس
؟تسا نکمم ایآ ،امش

 هک منک یم رکف نم : لکنارف ویجرویج
 یناهج گرزب تردق  مامت اب لیئارسا
 و یمتا ،یماظن تردق مامت اب و شا
 کی یوس هب عقاو رد ،شکیژولونکت
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 یشاپورف هب هک دنک یم تکرح تبیصم
 نآ یاه هناشن .دیماحنا دهاوخ ینورد
 یلیئارسا ناربهر سالک یگناوید راب نیا
 ریخا یاه لاس نیا رد اصخشم .تسا

 لیئارسا رد یتسرپ داژن نتفرگ الاب دهاش
 یاه برع راب نیا یتسرپ داژن .میدوب

 رد .دوب هتفرگ فده ار لیئارسا نکاس
 هیلع ،هناتسرپ داژن تارهاظت لیئارسا

 نارگراک هیلع اسرت یجراخ ،اه برع
 هار هب  ،سور نارجاهم هیلع و یجراخ
 رد یا هدنیازف یاه فاکش .دتفا یم

 و اه یزانکشا ۀقرف نیب نایدوهی ناهج
 دیفس نیب تبسن نیمه هب و ،نویدرافس
 دوجو اشالف ۀقرف ناتسوپ هایس و ناتسوپ
 مه زا راچد یلیئارسا ۀعماج مامت .دراد
 ندش لیدبت لاح رد و ،هدش یگتسسگ
 مامت هب تبسن یداژن ترفن زا یا هدوت هب

 رد شیپ زا شیب لیئارسا .تسا ناهج
 زا هنامصخ یراتفر ناهج یقبام اب هطبار

 نیرت زیچان .دهد یم ناشن دوخ
 هب هک دوب دهاوخ یفاک یعوضوم
.دماحنایب کیتاملپید شنکاو
 زا شیب یدوهی ناوج لسن هک یلاح رد
 یم رظن هب سویأم لیئارسا هب تبسن شیپ
 هک تسا انعم نیا هب عوضوم نیا .دنسر
 ،دهدن یور جراخ زا یتالخادم رگا
 .دریگ یم رارق یشاپورف رطخ رد لیئارسا

 رد شیپ زا شیب یلیئارسا ناربهر سالک
 دیلوت لیئارسا .دنتسه یلزان دح
 هضرع یحرط و درادن یرظن ،یگنهرف
 و تخاس ،دزاس یم هحلسا .دنک یمن
 یم شرتسگ ار کینورتکلا یاهزاس
 .دنک یمن دیلوت گنهرف یلو ،دهد
 زا شیب یلیئارسا نارادمتسایس سالک
 یگنهرف و یداصتقا هاگدید زا شیپ
 روهمج یاسؤر زا یکی .دنتسه راکهزب
 موکحم یسنج تنوشخ مرج هب لیئارسا

 زراب یاه هنومن زا یکی عوضوم نیا .دش
.تسا یلعف لیئارسا رد یراکهزب

 طوقس .تسا لیئارسا تشونرس ،طوقس
 لیئارسا اریز دریگب یرتشیب باتش دیاش
 .تسا هتسباو هدحتم تالایا هب الماک

 مان رطخ رایسب لیئارسا تسایس ،زورما
 یلخاد تیعضو اریز دسر یم رظن هب
 هب ور شیپ زا شیب هدحتم تالایا
 هتشابنا لیئارسا ۀدنیآ .دور یم تماخو
.تسا دیدرت زا

 دوجو نیا اب یلو : یروتاک ایولیس
 رد هک یروشک ناونع هب لیئارسا
 ،دوش یمن هدید راد رارق فعض تیعضو
 طلست و تردق زا یکاح رما رهاوظ هکلب
 .تسین یداصتقا نارحب راچد .تسا
 رس و ،تسا تباث و یوق لیئرسا لوپ
 و ،دنک یم ییورایور ناهج اب هتشارفا
 نآ یب و دنک یمن اهر مه ار شیاه نیمز
 تسایس هب ،دوش لالتخا راچد هک
 اه ینیطسلف اب هطبار رد شا یوق هیفصت
 هرهب یطیارش زا یتح و .دهد یم همادا

 زا شیب تازایتما دناوت یم هک تسا دنم
 برع ناگیاسمه هب ار یزیمآ ریقحت شیپ

 یارب یلح هار هنوگ ره ات ،دنک لیمحت
 .دزاس ریذپان ناکما ار دوجوم لئاسم
 زا هک یتایانج قمع مغر یلع لیئارسا

 هن ،هدش بکترم نونک ات شیپ لاس ۶۰
 دروم هکلب هدشن تازاجم و موکحم اهنت
 رادروخرب زین ام یاه تلود ینابیتشپ
 نیا ات هتسناوت لیئارسا رگا .تسا هدوب
 اب و دنک راتفر تنوشخو ربکت اب هزادنا

 نامگ یب ،دنک ییورایور اه تردق مامت
 هب هک دشاب هتشاد دوجو یّرس یلیلد دیاب
 ره اب ات هداد هزاجا یلیئارسا یاه تلود
 ۀدنیازف ربکت نیا امش .دنک هلباقم ییورین
 ار یللملا نیب تسایس رد هقباس یب

؟دینک یم ریبعت هنوگچ

 داینب .تسا تسرد : لکنارف ویجرویج
 زا یکی .تسا ددعتم ربکت نیا یاه
 لیئارسا یمتا تردق ربکت نیا یاهداینب
 تردق نیمراهچ دیاش لیئارسا .تسا
 ،۱۹۷۰ یاه لاس زا .دشاب ناهج رد یمتا
 دنتفگ یم نیا زا شیپ لاس ۴۰ رد ینعی

 هب ار یوروش دناوت یم لیئارسا هک
 یعوضوم نیا .دنک دیدهت یمتا نارابمب
 هچ هب هک دهد یم حیضوت هک تسا

 اب هطبار رد هشیمه یوروش یتلع

 .تسا هدرک راتفر هناطاتحم لیئارسا
 سیون خیرات کی ،نیا زا شیپ لاس دنچ
 یلیئارسا ،دلولک نوو نیترام ،یماظن

 ۀدنسیون و مان هب رگشهوژپ ،رابت یدنله
 یا هبحاصم رد ،یماظن یاه یسررب
 یاه حالس اب لیئارسا هک درک مالعا
 ار ییاپورا یاهروشک مامت تختیاپ یمتا

 حرط زا یلیخ .تسا هتفرگ فده
 ۀیرظن .دننز یم فرح )۴( نوسماس
 رگا : هک تسا ساسا نیا رب »نوسماس«
 ،دریگب رارق یدوبان طیارش رد لیئارسا
 دهاوخ دوبان دوخ اب زین ار ناهج ۀیقب

 یور هب لیئارسا ،یدوبان زا شیپ .درک
 هدحتم تالایا و یبرع یاهروشک ،اپورا

 نادنمشناد .درک دهاوخ باترپ یمتا بمب
 هک دنا هدرک مالعا راب نیدنچ یلیئارسا
 ۀرک زا هطقن ره هب تسا رداق لیئارسا
 و خیرات هب یهاگآ اب .دنک هلمح نیمز
 یم یراتفر نینچ اه یلیئارسا رکف زرط
 نیا هب دسر رظن هب هنایارگدرخ دناوت
 روبجم ار رگید یاهروشک ،هک موهفم
 مارتحا لیئارسا تساوخ هب هک دزاس یم
 یم ییاپورا روشک ،همه نیا اب .دنراذگب
 زا دیاب ارچ هک دیوگب شدوخ هب دناوت

 شدوخ و ،دنک عافد اه ینیطسلف قح
.دهد رارق نارابمب رطخ رد
 هب دناوت یم لیئارسا هک تلع نیا هب

 ریغ و میقتسم ،دنک دیدهت یمتا لکش
 هب ار ناریا و یبرع یاهروشک میقتسم

 دیدهت یمتا بمب زا هدافتسا اب گنج
 .دنز یم نماد یناهج نارحب هب ،دنک
 یمتا دیدهت زا میقتسم ۀدافتسا ناکما

 هب هک ،تسا یعوضوم نیا .تسا ددعتم
 ریبعت یداینب یرما ار نآ دیاب نم رواب

.مینک
 تالایا اب کیژتارتسا داحتا ،سپس
 تروص ۱۹۶۷ نئوژ زا سپ هک هدحتم
 لباق تردق لیئارسا هب ،تفریذپ
 روشک نیا و هدرک راذگاو ار یا هظحالم
 .دزاس یم رادروخرب تینوصم زا ار
 تالایا ،دنزب یراک ره هب تسد لیئارسا

 همانعطق رگا .دنک یم عافد نآ زا هدحتم
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 میلست تینما یاروش هب لیئارسا هیلع یا
 اریز ،دیسر دهاوخن بیوصت هب ،دوش
 دهاوخ تفلاخم نآ اب هدحتم تالایا

 زا دناوت یم تباث وضع ناونع هب و درک
.دنک هدافتسا وتو قح
 لباق تردق بجوم دراوم نیا مامت
 یارب الاب رایسب تینوصم و هظحالم
 هار هب ینایرج سپس .تسا هدوب لیئارسا
 هک ،هروطسا یعون دیاش مناد یمن ،داتفا
 یم یدج ار نآ اه تاملپید مامت ابیرقت

 ای و یروشک هک تسا نیا هیرظن…دنریگ
 اکیرمآ اب دهاوخ یم یسایس یا ههبج
 لیئارسا اب دیاب ،دشاب هتشاد یبوخ ۀطبار
 یاهروشک رد .دشاب هتشاد یبوخ ۀطبار

 هتشاد شرتسگ هیرظن نیا زین مّوس ناهج
 اب ناشطباور هب ندیشخب دوبهب یپ رد و
 یاه یبال ابقعتم هک دنتسه لیئارسا
 نیا زا هدحتم تالایا رد یلیئارسا

 هیرظن نیا هیکرت .دننک ینابیتشپ اهروشک
 بیجر تلود رد شیپ یاه لاس رد ار
 یاهروشک .درک یریگ یپ ناغودرا بیط
 و .دندرک لمع قایس نیمه هب یددعتم
 لیئارسا اب هک ییاهروشک هک میدید
 دروم ،دندوب هدرک رارقرب یبوخ طباور
 .دنتفرگ رارق هدحتم تالایا فطل
 هک تسا دنمتردق هزادنا نامه هب لیئارسا
 هک تسا نیا تلع و ،هدحتم تالایا
 شتسد رد ار اکیرمآ ۀرگنک لیئارسا
 هدحتم تالایا ۀرگنک رب لیئارسا .دراد
 .دراد طلست نآ رب اعقاو و ،تسا طلسم
 کی اه یلیئارسا ،شیپ ۀهد نیدنچ زا

 یبال مان هب داینب و راتخاس یرس
 داجیا هدحتم تالایا رد یلیئارسا

 نامزاس زا لکشتم اه یبال نیا .دندرک
 رد : تسا ینوگانوگ یصصخت یاه
 و دراد دوجو یلیئارسا یبال زین هرگنک
 یبال ،دروآ یم راشف دیفس خاک یور
 یم یماظن ناربهر روما هب یرگید
.هریغ و ،دنزادرپ
 تالایا رد هک هتکن نیا نتفرگ رظن رد اب
 دوجو هفرم یدوهی نویلیم ۶ هدحتم
 یوس زا هک ییاه نامزاس نیا ،دراد

 یم یلام نیمأت ناهج رسارس نایدوهی
 رایتخا رد یمیظع یاه هیامرس ،دنوش
 ۀتیمک « اهنآ نیرتمهم زا یکی .دنراد
 ،)۵(»لیئارسا و اکیرمآ یمومع طباور

 تردق هتیمک نیا .دراد وضع ۱۰۰۰۰۰
 ،ناگدنیامن یارب نآ یاضعا .دراد یدایز

 و دنتسرف یم لیمیا و سکف اهروتانس
 یمهم ۀتکن .دننک یم یروآ عمج هیامرس
 نآ زا مک یلیخ ییاپورا یاه همانزور هک
 همانزور سکع رب یلو ،دنا هدز فرح
 ،دنا هتخادرپ نآ هب امئاد یلیئارسا یاه
 ۲۰۱۰ لاس زاغآ رد هک تسا عوضوم نیا
 تیعضو هب لیئارسا و امابوا نیب طباور

 نآ یپ رد امابوا .دمآرد یمیخو یلیخ
 تسایس لیئارسا اب هطبار رد هک دوب
 هک دوب ینایرج نیا .دربب راک هب ار راشف

 امابوا ،یم هام رد .تشاد دوجو ارهاظ
 و درک اهر ار تسایس نیا کدنا کدنا

 .تفریذپ لیئارسا یارب ار تازایتما مامت
 هک دندرک مالعا یلیئارسا یاه همانزور

 تارکومد بزح یلصا ناراذگ هیامرس
 .دنا هدرک فقوتم ار ناشیاه کمک
 ،۲۰۱۰ سرام رد ،یدوهی یاهردرایلیم
 ار شتسایس امابوا رگا هک دندرک مالعا
 دنهاوخن مه رالد کی یتح ،دهدن رییغت
 تاباختنا زا شیپ بش رد امابوا .داد
 هک شدوخ بزح اب یا هرود نایم
 یم هتفر تسد زا ار نایدوهی ینابیتشپ
 هجیتن رد .دوب هدرک ادیپ لکشم ،دید
.دنتسه تردق أشنم اه یبال نیا
 تردق لماع کی زا ات دیهد هزاجا

 نارود رد .مینک دای زین رگید یتقوم
 هب لیئارسا ،داصتقا یزاس یاهج
 تردق ربا نیا یارب یراتخاس یرصنع
 و ۸۰ یاه لاس زا هک دش لیدبت یناهج
 ناگبخن نیب .درک ادیپ شرتسگ ۹۰
 ،…،دنراد یداصتقا تردق هک یناهج

 راتخاس نیا ریذپان ییادج ءزج لیئارسا
 هب ،یداصتقا تردق نیا .تسا تردق
 رد ،یماظن کیژتارتسا تردق هوالع
 رب طلست هدحتم تالایا هک یطیارش
 هداد رارق دوخ فده ار هنایمرواخ

 کیژتارتسا و یماظن تردق ،تسا
.دهد یم شیازفا ار لیئارسا
 هب هدحتم تالایا یتقو ،۲۰۰۳ لاس رد
 ناراگن همانزور ،درک هلمح قارع
 لیئارسا رادفرط ناگبخن و ییاکیرمآ
 قارع هیلع هلمح هک دنتفگ یم اراکشآ

 نیون یژتارتسا زاغآ زج هب تسین یزیچ
 زا سپ و ،هنایم رواخ رب طلست یارب

 ناتسبرع سپس و رصم تبون ،قارع
…هریغ و ، دیسر دهاوخارف یدوعس
 گنج ،دعب .دوب نارود نآ هاگدید نیا

 ادیپ یدب تیعضو اهنآ یارب قارع هیلع
 هک دهد یم ناشن عوضوم نیا .درک
 دناوت یم یدودح ات اهنت یماظن تردق
 اب ،هدحتم تالایا .دشاب رابتعا دجاو
 و ،هقباس یب یماظن تردق دوجو
 تسکش اه گنج مامت رد ،یژولونکت
 ،هدحتم تالایا ۀبرجت ندید اب .دروخ یم
 یتح هک میشاب هتشاد رطاخ هب میناوت یم
 شرامش زین لیئارسا تردق ربا یارب
 لاح رد .تسا هدش عورش سوکعم

 یاه تردقربا ءزج لیئارسا رضاح
 هب هجوت اب ،تردق نیا یلو .تسا ناهج
 ییارقهق ریس ،ییایسآ تردق شرتسگ
.دنک یم یط
 عوضوم نیا اعطق امش : یروتاک ایولیس
 اب و .دیا هداد رارق یسررب دروم ار
 یلو .دیتسه انشآ کیدزن زا تیعقاو
 کرد تسا لکشم مدرم  مومع یارب

 اه ناملسم و بارعا هلئسم هک دننک
 لیئارسا ضقانتم تسایس هکلب ،تسین
 هیلع لیئارسا طسوت یمئاد راشف .تسا
 ءزج ناریا یماظن ریغ یا هتسه ۀمانرب
 یم رکف امش ایآ .تسا تاماهبا نیا

 شترا هک تسا نکمم ایآ هک دینک
؟دنک هلمح ناریا زکارم هب لیئارسا

 هب ،منک یمن رکف نم : لکنارف ویجرویج
 هیلع ار شتادیدهت لیئارسا هک تلع نیا
 الاح ،درک زاغآ ۹۰ یاه لاس زا ناریا

 تاماقم هک تسا لاس ۲۰ دودح
 دنهاوخ یم هک دننک یم رارکت یلیئارسا
 لاح رد ناریا هک ،دننک هلمح ناریا هب
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 ناهج ناریا هک ،تسا یمتا بمب نتخاس
 ،خیرات رد ،یتقو یلو .دنک یم دیدهت ار
 یط و دنک یم گنج هب دیدهت یروشک
 ،دزاس یمن یلمع ار نآ لاس ۲۰
 هب تسد زگره هک تسا نیا شموهفم

.دز دهاوخن یگنج نینچ
 ناونع هب لیئارسا یارب ناریا هیلع دیدهت
 هنایم رواخ نتخاس زیمآ شنت یارب یرازبا

 راب نیدنچ اب لیئارسا .دوش یم هدرب راک
 یتیعضو ،ناریا هیلع لاس رد دیدهت
 اپورا و هدحتم تالایا رد ار یراوشد
 هب لیئارسا ۀلمح لامتحا .دنک یم داجیا
 رگا یلو .تسا فیعض یلیخ ناریا
 جیاتن ،دنک هلمح ناریا هب اعقاو لیئارسا

 دهاوخ راب تبیصم یا هزادنا هب یناهج
 هک دننک رکف همه رگا یتح ،هک دوب
 ،تسا یلاخ وت لیئارسا تلود دیدهت

 وت ای و رپ  دیدهت دنیبب دور یمن سک چیه
.هدوب یلاخ

 ناریا هب هک تسین یطیارش رد لیئارسا
 ۀشقن هب هک دوب دهاوخ یفاک ،دنک هلمح
 یاهروشک زا دیاب .مینک هاگن ییایفارغج
 ود .ناریا هب دسرب ات دنک روبع یرگید
 اه یلیئارسا هب اه ییاکیرمآ شیپ لاس
 ییاج نآ زا .دنداد دولآ رهز ۀیده کی

 ،دز یم فرح ناریا رطخ زا لیئارسا هک
 یارب یرادار هاگتسد هدحتم تالایا

 یم هک داتسرف لیئارسا هب نامسآ لرتنک
 ششوپ ار روشک زا رتمولیک اهدص دناوت
 نایماظن طسوت رادار هاگیاپ نیا .دهد
 نآ دیاب هک دوش یم هرادا هدحتم تالایا
 یارب یراد ینعم تکرح ناونع هب ار
 عقاو رد .مینک یقلت لیئارسا اب داحتا
 یلیخ عوضوم نیا زا اه یلیئارسا

 هدحتم تالایا اریز .دنتسین لاحشوخ
 اب اهنآ یاهامیپاوه دمآ و تفر زا الماک
 رارکت اهراب هدحتم تالایا .تسا عالطا

 ناریا هیلع گنج ناهاوخ هک دنا هدرک
 جیاتن ناریا هیلع گنج اریز ،دنتسین
 هرود لکش هب .تشاد دهاوخ یرابفسا
 اه یلیئارسا یهاگ دنچ زا ره .تسا یا

 هتفه دنچ .دننک یم یزاب ار ناریا تراک

 زیچ همه هرابود و دشک یمن لوط رتشیب
 ،نولای هشوم لارنژ .دوش یم فقوتم
 یارب ریزو و ریزو تسخن نواعم
 : درک مالعا ،کیژتارتسا تادیدهت
 ،تسا هداتفا ریخأت هب ناریا یمتا ۀمانرب
 میمصت یارب لاس هس ود ام هجیتن رد
 دیاب ار هینایب نیا ماغیپ .میراد تقو یریگ
 زا یرطخ العف هک مینک یقلت انعم نیا هب

 ندرک حرطم .درادن دوجو ناریا بناج
 داجیا یارب اه یلیئارسا یارب ناریا رطخ
 و هدحتم تالایا ات دور یم راک هب شنت
 یصاخ تسایس ذاختا هب ار اه ییاپورا

 راودیما اه یلیئارسا .دنزاس روبجم
 یاهروشک و ناریا نیب دنناوتب دندوب

 هک دننک داجیا شنت یلکش هب یبرع
 یژتارتسا نیا یلو .دوش گنج هب رجنم
.دشن قفوم
 دیشک لوط ردقچ یمتا یاه تردق یارب
 هدحتم تالایا ؟دنزاسب یمتا بمب هب ات
 زا زونه هک یتقو ،۴۰ یاه لاس رد
 هس ،دنتشادن ینانیمطا یمتا بمب نتخاس
 لاس هد لیئارسا .دیماحنا لوط هب لاس
 یم هک تسا لاس ۲۰ .درک فرص تقو
 یمتا بمب نتخاس لاح رد ناریا دنیوگ
 بمب نیرتدنک اب دیاب امتح راب نیا .تسا
 !میشاب هتشاد راک و رس خیرات یمتا
 ار یمتا بمب دیاب هک یا هتسه سناژآ

 هک دنک یم مالعا امئاد دنک لرتنک
 ناریا بمب .درادن دوجو یماظن ۀمانرب
 یارب یرازبا ناونع هب اه یلیئارسا یارب
 هب هقطنم رد کیژتارتسا لکشم داجیا

 نیا لیئارسا گرزب سرت .دور یم راک
 اه یناریا و اه ییاکیرمآ هک تسا

 نیا زا و .دننک هرکاذم مه اب ماحنارس
 یا هقطنم تردق ناونع هب ناریا سپ
 اب دیاب هک یتردق ینعی ،دوش یسانشزاب
.درک هرکاذم و دز فرح نآ
 لاح رد هک یرگید یا هقطنم تردق
 مه زا .تسا هیکرت ،دشاب یم شیادیپ
 ادیپ لکشم هیکرت اب لیئارسا نونکا

 هب هیکرت هک تسا نکمم اریز ،هدرک
 ناهج رد هدحتم تالایا یلصا بطاخم

.دوش لیدبت ناملسم و برع
 ماهتا لیئارسا یاه حالس زا رگید یکی

 یماس دض ماهتا .تسا یماس دض
 لکش هب اه یلیئارسا هک تسا یحالس
 نآ زا اروف یتصرف ره رد و هدرتسگ
 زا داقتنا هنوگ ره .دننک یم هدافتسا
 یماس دض لمع ناونع هب اروف لیئارسا
 یلیخ حالس نیا زاغآ رد .دوش یم یقلت
 یب و ،رتمک یکدنا زورما ،دوب رثؤم
 تسد زا ار شتیمها دوز ای رید نامگ
 ءوس حالس نیا زا یتقو .داد دهاوخ

 زا ار شا هیلوا شزرا ،دوش هدافتسا
 دض هب ار همه لیئارسا .دهد یم تسد
 رفن کی رگا .دنک یم مهتم ندوب یماس
 دنیوگ یم ،دنک داقتنا لیئارسا زا یدوهی

 ماحنارس .تسا رفنتم شدوخ زا وا هک
 اریز ،تفر دهاوخ نیب زا زین حالس نیا

 داقتنا و تسا زیچ کی ندوب یماس دض
 لاح رد .رگید زیچ کی لیئارسا زا

 دوجو یزیچان یماس دض نایرج رضاح
 دراد دوجو یماس دض نایرج رگا .دراد
 و یدوهی تیوه ندرک ماغدا لیلد هب
 هدننک زئمشم اعقاو هک ،تسا یلیئارسا
 نیمز کی یور ام دروم نیا رد .تسا
.میراد یم رب ماگ هدنزغل

 یاه لاس یط : یروتاک ایولیس
 هب ،ویوآ لت طسوت یماظن تامجاهت

 دیدشت دهاش هسنارف رد لاثم ناونع
 زا یتح ،میدوب یماس دض تاماهتا

 حلص نایدوهی« دننام ییاه هورگ یوس
 رب ناراب لثم یماس دض تاماهتا .»بلط
 دیراب یم ینازرابم و ناراگن همانزور رس
 یم اشفا ار دوهی تلود یژولوئدیا هک
 شریذپ لباق زاغآ نامه زا هک دندرک
 دییوگ یم امش هک روطنیا رگا .)۶(دوبن
 اب یطابترا چیه لیئارسا تلود زا داقتنا

 مهتم اب سپ ،درادن یماس دض نایرج
 یزیچ یپ رد یماس دض هب دارفا نتخاس
؟دنتسه

 هک یگرزب هابتشا : لکنارف ویجرویج
 ایند رد یدوهی یاه هورگ ای و اه نمحنا

 رکف هک تسا نیا ،دنوش یم بکترم
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 لیئارسا مان هب دنتسه زاجم دننک یم
 ریغ نایدوهی زا یرایسب .دننزب فرح

 ناونع هب ،دننک یم رکف یلیئارسا
 ینابیتشپ لیئارسا زا دنراد قح ،یدوهی

 نیا یلو .تسا اهنآ قح نیا .دننک
 یرگید لکش هب دوز ای رید عوضوم
 هک ییاهراک مامت ینعی ،دوش یم حرطم
 هب دنهد یم ماحنا یلیئارسا یاه تلود
 یم هداد تبسن یلیئارسا ریغ نایدوهی

 لیئارسا یتقو ،رگید یوس زا .دوش
 هب اهنت هن دهاوخ یم هک دنک یم مالعا

 ناونع هب هکلب ،یدوهی تلود ناونع
 هب ،دوش یسانشزاب دوهی موق تلم تلود
 حطس رد دهاوخ یم هک تسا انعم نیا
 رد هک ینایدوهی اب هطبار رد و یللملا نیب

 نیمه رد دنرب یم رس هب رگید یاهروشک
 ،عوضوم نیا یلو .دوش یسانشزاب ماقم
.دریگ یم رب رد ار یدایز تارطاخم
؟یتارطاخم هچ : یروتاک ایولیس

 هک تلع نیا هب : لکنارف ویجرویج
 ۀناهب هب لیئارسا ،هدنیآ رد تسا نکمم
 اب هطبار رد روشک نیا تموصخ
 تلاخد نآ یلخاد تسایس رد ،نایدوهی

 زا هسنارف روهمج سیئر ،کاریش .دنک
 عانتما قارع هیلع گنج رد تکرش
 لیئارسا ریزو تسخن دعب یمک .درک
 هیلع یا هنامصخ تسایس نوراش لیرآ
 نایدوهی هب و تخادنا هار هب هسنارف
 ار ناتیاه نادمچ : هک داد رادشه هسنارف
 هب و دینک کرت ار هسنارف و دیدنبب
 یم اه یلیئارسا هدنیآ رد .دییایب لیئارسا
 ییوگ هک دننک راتفر یلکش هب دنناوت

 هب زین هسنارف و ایلاتیا نایدوهی تشونرس
.تسا اهنآ تسد
 هب یماس دض عوضوم : یروتاک ایولیس
 هزاجا لیئارسا هب هشیمه حالس ناونع
 لت زا هک ار ییاه تلود هک تسا هداد
 رارق راشف تحت دنا هدرکن یور یپ ویوآ
 تسا لاس تسیب الاح هجیتن رد .دهد
 ار ناهج ات دنک یم شالت لیئارسا هک
 ناریا هیلع ناشیاهراشف هک دنک راداو
 تازاجم ار روشک نیا و ،دنهد شیازفا

 ار شا یداع یلوحت ریس و دننک
 لیئارسا امش داقتعا هب .دنزاس شودخم
؟دش دهاوخ قفوم هنیمز نیا رد

 ،ما هدشن دعاقتم : لکنارف ویج رویج
 ات و نیچ یوس زا اج نیا ات ناریا اریز

 ینابیتشپ دروم هیسور یوس زا یدودح
 شناگیاسمه اب و .تسا هتفرگ رارق
 اب و قارع ،هیکرت : دراد یبوخ طباور
 .ناتسجرگ و ناجیابرذآ دننام ییاهروشک
 و ،دنه و ناتسکاپ اب یبوخ طباور ناریا
 اب هژیو هب و جیلخ یبرع یاهروشک اب

 یپ رد رضاح لاح رد .دراد رطق روشک
 یاکیرمآ اب شکیتاملپید طباور شرتسگ
 تخس عضوم مغر یلع .تسا نیتال
 نآ زا ییاپورا یاهروشک زا یخرب اپورا
.دننک یمن یور یپ
 زا ناریا ندرک لزلزتم یپ رد اه یلیئارسا
 و ،راتشک ،مسیرورت : دنتسه نورد
 الامتحا هک تسا یدراوم اه نیا .هریغ
 قفوم ایآ هک دید دیاب .دننک یم یریگ یپ

.هن ای دش دنهاوخ
 ایآ و لیئارسا اهنت : یروتاک ایولیس
؟)۷(درادن یتلاخد اکیرمآ

 هژیو هب یلو .ود ره : لکنارف ویجرویج
.اه یلیئارسا

 یلیئارسا هژیو هب« ارچ : یروتاک ایولیس
 و ذوفن یارب یصاخ تاناکما ایا ؟»اه
 رد یموق یاه تیلقا یزاس هسیسد
؟دنراد رایتخا

 ناریا تابث ۀلئسم : لکنارف ویجرویج
 نیدنچ زا ناوت یم .تسا هدیچیپ یلیخ
 تیموق .دش دراو هنایفخم لکش هب هطقن

 ناتسدرک .یزکرم تلود فلاخم یاه
.تسا تفن یارب هقطنم نیرتمهم
 .دننک یم یگدنز اج نآ رد ینس تیلقا 
 و دننک حلسم ار اهنآ هک تسا یفاک اهنت
 ار تایلمع عون نیا .دنهدب شزومآ
 تاناکما .دنمان یم »هیاس گنج«
.تسا ددعتمزین هلخادم
  : تشون اپ
 لئاسم رگ لیلحت ،لکنارف ویجرویج)۱
 زا ،لقتسم راگن همانزور و یللملا نیب

 و هنایمرواخ دروم رد ۷۰ یاه لاس
 باتک .دنک یم هعلاطم سراف جیلخ
.دشاب یم وا راثآ زا »بمب و ناریا«

Giorgio S. Frankel. DeriveApprodi, 
Roma, 2010.

 زاجم نوناق ساسا رب تشگزاب قح)2
 یتح و ام یاه تلود یلو : تسا
 عفادم هک ییاهنآ و ،یسایس بازحا
 ار عوضوم نیا ،دنتسه »هنالداع حلص«
 قح یسانش زاب اریز ،دنا هتفرگ هدیدن
 بجوم ینیطسلف ناگدنهانپ تشگزاب

 یسانش زاب هب ار لیئارسا هک دش دهاوخ
 ۲۰۰۰ و ۱۹۶۷ و ۱۹۴۸ رد اهنآ جارخا

 گنج« هک دریذپب و دنک راداو
.تسا تیانج کی عقاو رد »لالقتسا

Martin Van Cleveld3(
 لکش نیا هب( »نوسماس لح هار« )4
 ساسا رب یلیئارسا ناربهر هک تسه
 نیا زا نوسماس ۀرابرد لیحن ا ناتساد
 ینیطسلف دبعم هک دننز یم فرح حرط
 و درک بیرخت ار ناتساب نارود یاه
 حرط نیا .)تشک ار ینیطسلف دس دنچ

  اب هلباقم رد هک تسا ساسا نیا رب
 یمتا حرط ،یتخانش یتسه دیدهت
 ره هب یمتا ۀلمح زا تس اترابع لیئارسا
.دنک یم دیدهت ار نآ هک یتلم

BdrكC5(
American Israel Public Affairs 

Committee
نومزتآ ادلیگ ۀرابرد غورد 1001)6

Gilad Atzmon, 
comedonchisciotte.net , 2 

novembre 2006.
 دیوگ یم دروفدو باب راگن همانزور)7
 و داسوم ،ایس یاه سیورس هک
 تایلمع یارب سیورس تنجیلتنا
 یراک مه رگیدکی اب ناریا رد یتسیرورت
 ناریا ،۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ لاس رد .دننک یم

 هلمج زا و ییاکیرمآ سوساج نیدنچ
 هار مه هب یصاخ تازیهجت هک ینز
 زا هسنارف .دنک یم ریگتسد ار )۸( هتشاد
 سیئر ناونع هب یزوکرس هک یخیرات
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 ناریا نارابمب لامتحا زا هسنارف روهمج
 هیلع ار یا هنامصخ تسایس ،هدز فرح

 درانرب ناوخارف .تسا هتسب راک هب ناریا

 اه تلم هب هک میراد دای هب ار رنشوک
 »تلاح نیرتدب یارب ندش هدامآ« یارب

 هیلع گنج یارب ینعی داد یم رادشه

.ناریا
هزرابم و رنه ۀمانهاگ

۲۰۱۱ ربماون ۱۲
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!ایند رد دم فورعم تاراصحنا یارب رگراک نانز هنامحر یب رامثتسا

 رد ”ابیرقت .تسایند عیانص نیرت یناهج زا یکی کاشوپ عیانص
 و دراد دوجو کاشوپ و یجاسن عیانص ناهج یاهروشک مامت
 دور یم رامش هب ناهج عیانص نیرت از لغش زا یکی تعنص نیا

 نانز نانآ تیرثکا هک دنراد لاغتشا نویلیم یس دودح نآ رد هک
.دنشاب یم
 یاکیرمآ و ایسآ بونج ،اپورا یقرش بونج لثم ییاهروشک
 هداد صاصتخا دوخ هب ار ناهج یجاسن نارگراک نیرتشیب نیتال
 یاه تکرش داجیا اب کاشوپ دیلوت یتیلم دنچ تاراصحنا .دنا
 تمیق اب ار راک یورین اهروشک نیا رد دوخ هب هتسباو یدیلوت
 یدیلوت تکرش ره .دنریگ یم راک هب کانفسا طیارش و نازرا
 هریحنز دیلوت زکارم و اه هاگراک زا یدایز دادعت دوخ نوماریپ رد
 رد .دنهد یم ماحنا ار دیلوت نوگانوگ لحارم هک دراد هطساو یا

 حطس رد یدزمتسد هک تسا یا هریحنز یاه هاگراک نیمه
 ریز راک نوناق عون ره و دوش یم تخارپ نارگراک هب یگنسرگ
 یدیلوت یاه تکرش“ رد نارگراک دزمتسد .دوش یم هداهن اپ
 کی رثکادح ای دصرد مهد جنپ هزادنا هب الومعم ”هطساو
 .دسریم شورفب اه هاگشورف رد هک تسا یسابل تمیق دصرد
 و درادن دوجو اه تکرش نیا رد راک زا یشان ثداوح همیب

 اب ار راک ینمیا طیارش نیرت هیلوا تیاعر مدع هنیزه نارگراک
.دنزادرپ یم دوخ ناج
 .تسا شدالگنب کاشوپ عیانص نازرا راک زکارم زا یکی

 وس نیا هب متسیب نرق داتفه ههد زا شدالگنب یجاسن تعنص
 دصرد داتشه نونکا شخب نیا .تسا هدرک دشر تعرسب

 عبنم و هداد لیکشت ار روشک نیا یدرایلیم هدجه تارداص
 و دیلوت دصرد۷۵ .تسا روشک یزرا یاهدمآرد یلصا

 شخب یللملا نیب یا هریحنز تاراصحنا هب قلعتم سابل تارداص
 دوخ دوس هک دنتسه …و ”.ما .دنا . اه ”و ” ک یک ” کاشوپ
 شدالگنب یجاسن شخب نارگراک نازرا یاه دزمتسد زا ار
.دنروآ یم تسدب
 داصتقا رد هک یلوا هجرد تیمها رطاخب یجاسن شخب
 ار روشک راک یورین دصرد لهچ دودح رد دراد شدالگنب

 یورین زا دصرد جنپ و داتشه .تسا هدرک یجاسن هتشر بذج
 یم لیکشت نانز ار یجاسن شخب ینویلیم مین و هس راک
 زا ناش نس و هدوب ناوج رایسب نانز نیا مظعا شخب.دنهد

 ناونع هب بلغا مه نس مک ناکدوک (.تسالاب هب لاس هدراهچ
 تروص هب و نیئاپ رایسب یاهدزمتسد اب یکمک رگراک
 اهنت طسوتم روط هب نانز .)دنوش یم هتفرگ راک هب یمسرریغ
 تدم نیا زا سپ اریز دننک یم راک هتشر نیا رد لاس تسیب

 هیذغتءوس هب بلغا هک ،یندب تاعیاض ریاس و مشچرون شهاک
 طسوت سپ نآ زا و هدروآرد یاپ زا ار نانز ،تسا طوبرم دیدش
 جارخا راک زا مزال یئآراک دقاف نارگراک ناونع هب نایامرفراک
.دنوش یم
 یم نارادیرخ یراد هیامرس هتفرشیپ یاهروشک رد هزورما اما

 تحت و اجک اهنآ طسوت هدش یرادیرخ هسبلا هک دننادب دنهاوخ
 هسبلا هدنشورف تاراصحنا ایآ و .تسا هدش دیلوت یطیارش هچ
 ” هب طوبرم طباوض دننک یم دوخ بیصن یمیظع یاهدوس هک
 Corporate Social (”تاراصحنا یعامتجا دهعت

Responsiblity( هتبلا هطبار نیا رد ! هن ای دنا هدرک تیاعر ار 
 داینب هب هتسباو هیرشن هلمج زا.تسا عوقو فرش رد یتارییغت
 یاهدرادناتسا یناب هدید شراک هک )Warentest (”تست نراو“
 نیج یاه سابل تیفیک یسرربرد تسا ناملآ رد سانجا
)jeans( دوخ یبایزرا رد ار یعامتجا یاهرایعم راب نیلوا یارب 
 هک دیوگ یم اه نیج نیا هراب رد روبزم هیرشن .تسا هدرک دراو
 یمن تیاعر یفاک هزادنا هب دیلوت زا هتشر نیا رد راک ینمیا ”

 هب لوپ هب مربم زاین لیلد هب دنتسه راچان نارگراکو .. دوش
”.دنهد نت یراک طیارش نیرتدب

!زیمت یاه سایل رازراک
 زیمت یاه سابل رازراک“ مانب یرازراک وضع ”نانز قوقح نمحنا“
 نیا .دشاب یم )Clean Clothes Campaign ( ”.س .س .س“
 نامزاس ۳۰۰ دودح زا هک تسا یللملا نیب یا هکبش رازراک
 یدیلوت یاه هناخراک رد راک طیارش دوبهب یارب و هدش لیکشت
.دنک یم هزرابم ناهج فلتخم طاقن رد
 یناهج تاراصحنا هب هتسباو یدیلوت تکرش ۱۵ زا رازراک نیا

 و طیارش هرابرد هک تسا هتساوخ کاشوپ هتشر رد یتیلمدنچ
 نیا لغاش نارگراک هب طوبرم بناوج ریاس و راک طیحم
 تکرش ۱۵ زا .دنهد رارق رازراک رایتخا رد یتاعالطا ،اهدحاو
 اب طابترا رد یتاعالطا نداد اب تکرش تفه اهنت یدیلوت

 اب رگید تکرش تشه و هدومن تقفاوم راک طیحم و طیارش
.دندرک تفلاخم تاعالطا هنوگ ره هئارا

 ،)Diesel(”لزید“ نوچ یفورعم یاه کرام هک یئاه تکرش
 ،)Jeans Fritz(”زتیرف زنیج ”،)Hugo Boss(”سوبوگوه“
 هعومجم ریز و هدرک دیلوت)Wrangler( ”رلگنارو“ و )Lee(”یل“
 هک دنتسه یئاه تکرش رامش رد ،دنتسه )VF(”فا.و“ راصحنا
 راک طیحم و طیارش هراب رد تاعالطا هنوگ ره نداد زا

 اسآ لوغ تاراصحنا زا)VF(”فا.و“ .دندرک بانتجا نارگراک

عفرا هدازآ :میظنت و هیهت
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 یفورعم رایسب یاه کرام هک دشابیم ناهج رد سابل هتشر رد
.دنراد قلعت نآ هب )The Nord Face (”سیف درون.د“ لثم
 تیلاعف زا یکی ناملآ رد نانز یاهامنرات زا Femnet”تن مف“
 رد رگراک نانز تیعضو هعلاطم هب هژیو روط هب ار دوخ یاه
 نانز نیمه رامثتسا قیرط زا .تسا هدرک زکرمتم یجاسن هتشر
 ایند مامت رد سابل دم یراصحنا یاه تکرش هک تسا رگراک
.دننز یم بیج هب ار یراشرس یاهدوس
 لیکشت نانز ار یجاسن نارگراک نویلیم ۳۰ زا دصرد ۹۰
 دنشابیم ناوج نانز ییایسآ یاهروشک نارگراک رثکا .دنهدیم
 راک یارب شدالگنب ای نیچ ،دنه هب رجاهم نارگراک ناونعب هک
 دوخ هداوناخ ریمن و روخب یگدنز دنناوتب ات دننک یم ترجاهم
 دیلوت طخ یور رب زور تفه یا هتفه نانز نیا .دننک نیمات ار
 نودب ،یراک هفاضا هب راداو بلغاو هدرک راک یا هریحنز
 امئاد نز ناونع هب رگراک نانز نیا .دنوش یم ،دزمتسد تفایرد
 رد ،دننک یم ساسحا دوخ راک طیحم رد ار یسنج ضیعبت
 یم تفایرد اه نآ زا رتمک یدزمتسد نادرم اب ربارب راک ربارب

 و یسنج رازآ تحت دوخ درم یاسئور قیرط زا مئاد روطب و دننک
.دنریگ یم رارق تازاجم
 هک تسا یئاه هیداحتا نادقف نز نارگراک یاه فعض زا یکی
 و گنت یاه قاطا اهنآ راک لحم .دنک عافد اهنآ قوقح زا
 اهنآ .دنا هدش هدیچ مه رانک رد نارگراک هک تسا یکیرات
 طیارش لقادح نودب فیثک یاوه و یکیرات و امرگ رد دنراچان
 کاخ و درگ ضرعم رد یگشیمه روط هب و هدرک راک یتشادهب
 نارگراک . دنشاب هتشاد رارق هناخراک ییایمیش داوم و اه هچراپ
 رد اسرف تقاط راک اه لاس زا دعب الومعم یجاسن هتشر نز

 هک اه نآ .دنوش یم رامیب و هدوسرف ،ریپ یتشادهب ریغ طیارش
 هداد تسد زا ار راک یئاناوت دنتسه ینامرد همیب هنوگ ره دقاف
 ،دنا هرک راک هک یئاهلاس یازا هب یگتسشنزاب تفایرد نودب و

.دنوش یم نیشن هناخ
 هژورپ لاسما هیئوژ رد Femnet ”تنمف“ تیعضو نیا رییغت یارب
 هعلاطم -هنالداع مهس(“ Fair Schnitt تینش ریف ” مان تحت یا
 هدرک عورش )یعامتجا تلادع رب ینتبم یدم تعنص یارب
 یجاسن هتشر هب طوبرم زکرم دص رد ناوج یاه یورین .تسا

 دهاوخ یم رازراک نیا .تفرگ دنهاوخ رارق شزومآ تحت
 یاهروشک رد راک طیارش هب تبسن ار شزومآ تحت یاهورین
 ،راک طیارش هب تبسن یجاسن عیانص هدننک رداص و دیلوت
 ساسح یطیحم تسیز طباوض تیاعر نینچمه و راک طیحم
 یعامتجا طیارش تیاعر یارب مزال یهاگآ بیترت نیدب .دنک
 تسیز طیحم هب طوبرم تامازلا هب هجوت و راک طیحم
.دوش هتخیگنارب
 یم یجاسن هتشر رد رگراک نانز یتروص رد تسا نشور هتبلا
 مکاح یسنج تاضیعبت نینچمه و یناسناریغ طیارش اب دنناوت

 هیداحتا رد هک دننک هلباقم یعطق تروص هب ناشراک طیحم رب
 هک ینامز دهد یم ناشن هبرجت .دنوش لکشتم یرگراک یاه
 یم دنوش یم لکشتم یرگراک یاه هیداحتا رد رگراک نانز
 و هدرک هبلغ راک طیحم رد نانز رب مکاح تاضیعبت رب دنناوت

 تسا یفاک هنیمز نیا رد .دنشخب دوبهب ار دوخ یگدنز طیارش
.مینک هراشا هبرجت ود هب
 عیانص یریگ لکش لوا لحارم رد نانز هچ رگا شدالگنب رد
 هداوناخ و دوخ تاحن یارب لاغتشا ناباتش شرتسگ و یجاسن
 زا رتشیب اه تنس رابتراسا نادنز زا یئاهر و یگنسرگ زا ناشا

 و یلحم ناراد هیامرس هنامحریب و نشخ رامثتسا هب نت نادرم
 زین نانز نامز رذگ اب اما دندرپس یم اهنآ یللملا نیب یاکرش
 و اهرهش رد هک نز نارگراک دیدج یاه لسن .دندش نوگرگد
 زا یدودح ات و هدوشگ ناهج هب مشچ گرزب اهرهش فارطا ای

 انشآ ناشناردپ و ناردام تازرابم اب و هدوب رادروخرب تالیصحت
 یرت هدنمزر هیحور لاح نیع رد و یرایشوه و یهاگآ اب دنتسه
 یدازآ اب هچ رگا .دننک یم دروخرب ناشراک طیحم لئاسم اب
 یوس زا مه شدالگنب رد یئاکیدنس و یفنص یاه لکشت

 اما دوش یم دروخرب تدشب تلود یوس زا مه و ناراد هیامرس
 و یرگراک یاه لکشت هصرع رد دنا هتسناوت نانز نیا دوجو اب
 نارگراک تازرابم .دنوش دراو لاعف روط هب زین یا هیداحتا
 هک تسا هدش بجومرگراک نانز اهنآ سار رد و شدالگنب
 یناهج تاراصحنا هب هتسباو ناراد هیامرس هب دزمتسد شیازفا

 رگراک نانز یتاقبط تازرابم نیا رتسب رد .دوش لیمحت
 هکلب یللملا نیب و یدوخ یراد هیامرس طقف هن یشدالگنب
 هب زین ار هدنام بقع و یتنس هعماج کی یسنج تاضیعبت

 نانز یاهراکیپ رد هزرابم زا هصرع ود نیا .دنبلط یم شلاچ
.تسا هدروخ دنویپ مهب شدالگنب رگراک
 یراد هیامرس روشک نیرت هتفرشیپ اکیرمآ رگید هنومن ،اکیرمآ

 موس کی دنتسه هیداحتا وضع هک ینانز اکیرمآ رد .تسا ناهج
 تفایرد دزمتسد دنتسین اه هیداحتا وضع هک ینانز زا رتشیب
 نانز قوقح طسوتم ۲۰۰۸ لاس رد هنومن ناونع هب .دننکیم
 لکشت دقاف نانز هک یلاح رد دوب هتفه رد رالد ۸۰۰ ییا هیداحتا
 تفایرد قوقح طسوتم روط هب رالد ۶۰۰اهنت یا هیداحتا

 رتشیب رالد ۲ یتعاس هیداحتا وضع نانز بیترت نیدب .دندرکیم
 هلئسم زا یشخب قوقح هتبل ا.دننک یم تفایرد قوقح

 نامرد و تشادهب همیب یاراد یا هیداحتا نانز مراهچ هس. تسا
 .دوشیم تخادرپ امرفراک طسوت هک دنتسه یگتسشنزاب همیب و
 رب هوالع .دنراد یا هیداحتا ریغ نانز زا یفصن طقف ار زایتما نیا
 زا اهراک هفاضا و اه یصخرم ، لیطعت یاهزور تخادرپ نآ

 الومعم .تسا هدش نیمضت هیداحتا وضع نانز هب امرفراک فرط
 هک دنراد ار یراک دادرارق و تازایتما نامه یا هیداحتا نانز
 وضع هک یناسک یلغش تیعقوم.دنرادروخرب نآ زا نادرم
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 هک تسا ینانآ تیعقوم زا رتهب یئانثتسا روطب دنتسه هیداحتا
 دناسر یم یرای نانز هب هیداحتا رد روضح .دنتسین هیداحتا وضع
 یادص اب یگدنز و راک طیحم رد ار دوخ یاه تساوخرد هک
.دننک مالعا دنلب
 هیامرس هیشاح یاهروشک رد رگراک نانز یاهراکیپ و لکشت
 لباقتم طابترا رد دش هدرب مان الاب رد هک یئاه تیامح و یراد
 هتشر رد نز رگراک نویلیم هد دنچ دوبهب طیارش دناوت یم مه اب
 هتشر رگراک نانز راکیپ و یرادیب .دشخب دوبهب ار یجاسن
 ندرب یپ ،یا هدوت داعبا رد تازابم نیا شرتسگ و یجاسن

 ود نانز نایم رد یا هیداحتا لکشت هژیوب و لکشت ترورض
.دهد یم ار ینشور یاه قفا دیون یراد هیامرس یوس
۲۰۱۱ ربماون ۰۹ اب ربارب ۱۳۹۰ نابآ ۱۸ هبنشراهچ

:هدافتسا دروم عبانم
 متفه ،ناوج یایند همانزور ،نترام رتسا ،نانز هنیزه هب
۲۰۱۱ربتکا

عفرا هدازآ ،رتهب یگدنز یارب شدالگنب رگراک نانز تازرابم

h t t p : / / w w w . r a h e k a r g a r . n e t / b r o w s f . p h p ?
cId=1036&Id=31&pgn=1&qasSESSID=621jank36jqljfs5

8dq45lfei4
عفرا هدازآ همجرت ،رتسیام کید هدنسیون !دنیآ یم دنراد نانز

h t t p : / / a r c h i v e s . r a h e k a r g a r . o r g / m a g h a l a t /
200910/20091009-02-maghalat.htm

http://www.unpac.ca/economy/g_clothes.html
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هاش اضر نامز هب ناریا و رواد هرابرد
فیسدمحا

 یارب ار شسرپ دنچ نیا ناریارد راگن همانزور ناتسود زا یکی
 مهدب خساپ اهنآ هب یلخاد تایرشن زا یکی یارب هک داتسرف نم
 هک مدید رتهب تسا هدمآ هچ شرسرب مرادن ربخ نوچ .مداد هک
 مه امش یارب مدوخ ینسکف گالبو رد رشنرب هوالع  ار نآ
فیسدمحا  .متسرفب

 شرازگ هزادنا هچ ات یرادا تادنتسم و رامآ ثیح زا ـ۱ 
 یم راگزاس و قبطنم رواد زا سپ نارود داصتقا اب ار کرالک
؟دیناد
 تیعضو هک تسا نیا تیعقاو رواد زا سپ هچ و روادزا لبق هچ

 هک میوگ یم و هتفر رتارف یتح .تشادن یفیرعت ناریا یداصتقا
 نارود نآرد ناریا داصتقا یساسا لئاسم هرابرد هاشاضر تلود
 دشاب یراک هک یراک اه هزوح نیارد دوب امنرود و همانرب دقاف
 نارحب هب لمعلا سکعرد رتشیپ لاس دنچ هچرگا .تفرگن ماحنا

 رس زا ار هطورشم بالقنا ،دوب مکاح ناریارب هک یا هبناج همه
 هب دوب یتشگزاب عقاو هب دنفسا موس یاتدوک یلو میدوب هدنارذگ
 ناریا هعماج و داصتقا لکشم .یهاش نیدلارصان یتموکح ماظن
 ،دندوبن ای دندوب »حلصم « شیاهروتاتکبد هک دوبن نیا

 مه ام نارکنفشور یتح هک دوب نیارد ام یخیرات یتخبروش
 ودندوب هدیمهفن بوخ ار هتینردم و ددجت تامدقم ،هرود نآرد
 نوچ دندوب هتفرگ یضوع یزاس هار و یزاس نامتخاس اب ار نآ
 یارب هک تشادن یلیلد دندش یمن یساسا طبخ نیا بکترم رگا

 »حلصم روتاتکید « راتساوخ راهب ارعشلا کلم دای هدنز لاثم
 دعب و .»دشاب هعماج حالص و ریخ نماض « دناوت یم هک دشاب
 تسا دقتعم و هتفر رتارف یتح »نوناق حور ای دادبتسا « هلاقمرد
 یسک « هک تسا نیا ناریارد اه شروش و ینماان تلع هک
 رتشیب تلود کی دادبتسا هچره « دعب و »دسرت یمن تلودزا
 »نوناقدادبتسا « هب هچرگا .»تسا رتدایز تلود نآ مظن تسا
 یاهداهن داجیا تفرگ یم ماحنا دیاب هچ نآ یلو دنک یم هراشا

 تسد هب نوناق هانپرد هک هچ نآ و دوب نوناق یارجا یارب مزال
 هانپرد و  نوناق هانپرد تینما  هک »تلود زا سرت « هن دیآ یم
 میراد اهلاس نیارد هک هچ نآ یلو .تسا دنمنوناق تلود کی
 هداس تینهذ هک تسا هدش یرسارس تینما مدع و سرت
 هک تسا نشور و دناوخ یم »تینما « ار سرت نیا ام شیدنا
 میزادرپب اه تیعقاو یسراو هب یسایس ضعب و بح زا غراف رگا

 میهاوخ یهارمگ یاهتسایس یلک روط هب ار هرود نیا یاهتسایس
 و یداصتقا قنور و تسا ریخ ءاشنم نوناق هانپرد تینما .تفای

 و یرسارس سرت نیا ینعی -میتشاد ناریارد ام هک یتینما نیا
 یم ار یسایس و یداصتقا راتخاس زغم هنایروم لثم -هدش یلم

 زا هاشاضردوخ هک نیمه هک تسا نیا مه نم دهاش .دروخ
 .تفرگرب رد ار روشک یبارخ و شاشتغا ،دش دیدپان هنحص
 ددجتم هعماج کی داهن هس هب اهنترگا ،رانک هب لیاسم همه
 هچ هاش اضر هرودرد ناشرسرب هک دیسرپ دیاب ،مینک هدنسب
 مه موس و تاعوبطم مه مود و سلجم داهن لوا !تسا هدمآ
 زا یلو تشادن یدایز هقباس ناریارد هک سلجم داهن ،بازحا

 هاشاضر تقفاوم نودب سک چیه ابیرقت ،دعب هب مراهچ سلجم
 زا رت نشور هک مه بازحا و تاعوبطم  تیعضو .دشن لیکو
 هک تسا نیا ما هتکن .دبلطب یرتشیب حیضوت هک تسا نآ
 و دریگ یمن لکش الخ رد یداصتقا یزادرپ تسایس و داصتقا
 ون سلجم نامه ،یعون یامش یتقو .دهد یمن باوج الخ رد
 دس ار اپ هزات تاعوبطم یولج و ،دیزادنا یم عافتنازیح زا ار اپ
 راظتنا بوخ ،دینک یم عمج مه ار بازحا همه و دینک یم
 امک دوش یمن بوخ ؟دوشب هزجعم داصتقا هزوحرد هک دیراد
 تسا هدمآ مه شرازگ نیارد هک هنوگ نامه.تسا هدشن هک نیا
 عضو یبارخ نارود نیا رد ناریا داصتقا یلصا لکشم هچرگا

 نیا هب یهجوت چیه لاس هد یارب یلو ،تسا نآ یزرواشک
 اضر ،لاس ۱۷ لوط رد میناد یم هک نیا زا ریغ هب -دشن شخب

 هدرک رداص دوخ مان هب نیمز تیکلام دنس ۴۴۰۰۰ هاش
 هک میناد یم و -)دندرک بصغ ار مدرم یاه نیمز (تسا
 .دش نوشق فرص اتدمع مه تلود دایز نادنچ هن یاهدمآرد
 هد زا شیب یئاهنت هب گنج ترازو هجدوب ۱۳۰۸ رد لاثم یارب
 و .دوب یرادهب و فراعم ،هماع دئاوف ترازو هجدوب لک ربارب
 هدمآ مه شرازگ نیارد هک روط نامه هک میراد ربخ ار نیا
 دهاوخ یم .»دشاب یمرییغت لباق ریغ وا یاهنامرف « تسا
 هرادا هویش نیا نطب زا ،رگید یاجک ره رد ای و دشاب ناریارد
 نیا زا ناریا و دیآ یمنرد قنوررپ و رادیاپ داصتقا کی روما
 مه اهرامآرد یراکتسد زا هتبلا .دوبن ینثتسم یلک هدعاق
 شخب یاهدمآرد زا ناریا مهس هچرگا .دندوب هدرکن یهاتوک
 یمن زاب ناریا هب الصا %۸۴ و دوب نآ دصرد ۱۶ اهنت تفن

 یاهدمآرد رد تفن تکرش دمآرد لک ةبساحم یلو ،تشگ
 هعسوت زا « ناشن هک تشاد ار یفاضا نسح نیا ناریا یتارداص
 عقاو هب هک داد یم هرود نیارد ناریا »یجراخ تراجت یقرت و

.دوبن تسار و تشادن تحص

 و شدرگ هزادنا هچ ات کرالک شرازگ زا رظن فرص -۲
 رصع یناماسبان هب هجوت اب ار یهاش اضر رصع یداصتقا تیلاعف
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 ار هاش اضر رصع زا شیپ ناریا داصتقا دوجوم لیسناتپ و راجاق
؟دینک یم یبایزرا رمث رمثم و دمآراک
 یم هفاضا مه الاح ،متفگ مه امش یلبق شسرپ هب خساپرد
 ناریارد عاضوا هیراجاق هلسلس ینایاپ یاهلاسرد هک نیارد منک
 یارب هک تسا نیا هتکن یلو .درادن دوجو یدیدرت دوبراجنهان
 ؟درک هچ هاشاضر و دش یم دیاب هچ تالکشم نیا فیفخت
 یم هک درک اعدا هاش اضر ررکم دراومرد هک میناد یم هتبلا

 فده نیا هک هتبلا .دنک یزاسزاب »اپورا دننام « ار ناریا دهاوخ
 هنوگچ اپورا هک تسناد یم هاشاضر هن یلو دوب یسدقم رایسب
 یاه شزرا هب هن .شناهارمه و نارواشم هن و دش اپورا
 هن و نآ یسایس یاهرایعم هب هن و دندرک هجوت اپورا یعامتجا

 .دنروایبردرس اپورا یداصتقا تیقفوم زار و زمرزا دندرک یعس
 تراجت راصحنا نوناق ،دش دایز اهتخادرپ زارت یرسک یتقو

 رگید یور دش یتبیصم شدوخ هک دندرک بیوصت ار یجراخ
 هب -دندرکن یراک چیه نیمز هلوقم هب دروخربرد .اه تبیصم
 تیکلام تبث و ناراد نیمز زا یضعب زا تیکلام بلس زا ریغ
 هب تفرگ ماحنا هک هچ نآ عقاورد .هاش مسا هب اهنیمز نآ
 « هک ار اه یضعب ینعی دوب »یهیبنت هرداصم « مالطصا

 یلو .دنتفرگ ار ناش یاه نیمز دندوب هداد صیخشت »کانرطخ
 هب هک دشن رتهب طقف هن ناناقهد تیعضو ،تلود راک نیا زا

 یتنطلس یضارا و هاشاضررب هوالع نوچ .دش مه رتدب بتارم
 هاشاضر .دش مه وا نایماح نایماظن تبیصن کالما زا یشخب
 دنهاوخ یمرگا هک دندوب هدیمهفن ار لقادح نیا شنارواشم و
 یمن اهنآ زا یناتس ماو اب ،دننک یگداتسیا یجراخ ذوفن لباقمرد
 اه یسیلگنا هک تقوره هک میناد یم و درک هلباقم اهنآ اب ناوت
 و دندیشک یم تلود یاپریززا ار شرف دندرک یم هدارا
 یم دیاب هک یراک .دمآ یم هاتوک مه ناریا تلود و هاشاضر
 -روشک یساسا و یئادتبا جیاوح هک نیا دندوب هدرکن و دندرک
 طیارش دوبهب و تشادهب و شزومآ و یزرواشک هعسوت ینعی
 دنمنوناق یاتساررد هتفر هتفر دیاب .دش یم نیمات دیاب -یگدنز
 تیمکاح کی هب یسایس یرایتخا تیمکاح لیدبت و روما ندرک
 مدق نآ سکع تهجرد تسرد هک دندرک یم تکرح ینوناق
 هدنامرف هاشاضر ،دوشب هاش هک نیا زا لبق یتح .دنتشادرب
 ریزو شاترومیت ،دش هاش هک دعب و دش حلسم یاوق یمئاد
 هب و دمآ یمن باسح هب مه هنیباک یارزو زا یکی هک وا رابرد
 ،تشادن تیلوئسم مه اروش سلجم رباربرد رطاخ نیمه
 تکرش هنیباک تاسلج همه رد طقف هن .دش هراک همه لمعرد
 تسرد انیاتیرب هجراخ روما تارزو یاعدارگا یتح ودرک یم
 تموکح تکلممرب هک تسا شاترومیت نیا عقاورد « دشاب هدوب
 ریزو المع لوئسم ریغ رابرد ریزو نیمه .»هاش هن و دنک یم
 ،دش هجراخ روما ریزو یغورف هک ۱۳۱۰ ات و دوب مه هجراخروما
 و دندوب شاترومیت تسردریز عقاورد هجراخ یارزو رگید

 تیلوئسم هاش اضر رباربرد هک سلجم رباربرد هن مه شاترومیت
 یایند اب ناریا یراجت یاهرارق هرابرد هک دوب وا مه .تشاد
 تفن تکرش اب تارکاذم بلغا یتح و درک یم هرکاذم نوریب
 نیا هب مراد عقاورد .تفرگ یم ماحنا وا هلیسوب مه سیلگنا
 و قنور یارب مزال یاهداهن هچرگا هک منک یم هراشا هتکن
 یاهداهن نیمه یلو دندوب فیعض ناریارد یداصتقا هعسوت

 .دندش هدیاف یب لماک روطب ابیرقت هاشاضر تامادقا اب فیعض
 سلجم رباربرد هک یتلود دوب رارق ،هطورشم نیناوق ساسارب

 هرودرد .دنک هرادا ار تکلمم ،دراد تیلوئسم یلم یاروش
 تابلقت اب مه و دش تیصاخ یب تلود داهن مه هاشاضر
 مه رتشیپ .سلجم داهن ،تاباختنارد ذوفن لامعا و هدرتسگ
 روط نیمه و دربنرد هب ملاس ناج مه تاعوبطم داهن متفگ
 دهاوخ یم ،طیارش نیارد بوخ .بازحا هب طوبرم یاهداهن
 رادیاپ و قنوررپ داصتقا  ،رگید یاجکرهرد ای دشاب ناریارد
 هاش اضر هرود هب نم هک یداقتنا نیرت هدمع .تشاد دیهاوخن
 اهنآ نودب هک یئاهداهن .تساپون یاهداهن نیا ندرب نیبزا مراد
 انثتسا مه ناریا داصتقا و دنک یمن ادیپ هعسوت یداصتقا چیه
 هب هحیال ،هاش اض ر ندش هاش لیاوا نامهرد .دوبن هدعاقرب
 دنهاوخ یم سلجم زا و هیلدع لالحنا یارب دنرب یم سلجم
 تسا قدصم مه اجنیا ودهدب یرازگ نوناق هزاجا تلود هب هک
 دشابانبرگا « هک دنک یم ضارتعا۱۳۰۶ دادرخ ۲۵ هسلجرد هک
 هفیظو سپ ،دننک عضو نوناق دنورب دهدب هزاجا ارزوب سلجم
 یرتشیب رایسب تاحیضوت هتبلا .»؟تسیچ یلم یاروش سلجم
.مرذگ یم تایئزج زا هک دهد یم
 ییاضف نامه شیبو مک یناهج یداصتقا یاضف هکنآ مغریلع
 هک یلدم دیسر یم رظن هب اما تشاد دوجو ناریا رد هک دوب

 هب رصحنم و هژیو لدم دومن هدایپ ناریا داصتقا هرادا رد رواد
 ار نالک و درخ یداصتقا یاههاگنب همه هک یلدم ،دوب یدرف
 کی تحت و هدومن ماغدا یا هکبش  ـ یا هریحنز هعومجم کی رد
؟دوب هدروآ رد دحاو تیزکرم
 یتح .منیب یمن یداصتقا لدم نیارد یگژیو چیه هنافساتم نم
 سابع هاش نامزرد ار وگلا نیمه هب هیبش میوگ یم و هتفررتارف

 بوضغم هک ینامز ات هک تسا نیا هتکن .میتشاد مه یوفص
 دوب تلود هراک همه شاترومیت ،هاش اضر دوخ زا ریغ هب ،دوشب
 اب مه یداصتقا هصرع هلمج زا اه هصرع همه و رواد هن
 دیدج هیلدع نداهن انب رواد تیلوئسم .تشذگ یم وا تیریدم
 هرود نیارد ناریا یداصتقا لکشم متفگ مه رتشیپ .دوب ناریارد
 یاهدمآرد هب دوب نآ دیدش یگتسباو ،نآ زا دعب نارود هیقب لثم
 تقوره ودوب ایناتیرب تسدرد اتدمع مهنآ و یتفن دایز نادنچ هن

 تسایس یارجارد دنتشاد هک یلرتنک اب دندرک یم هدارا هک مه
 نیارد مه یوروش تلود هتبلا .دندرک یم لالخا ناریارد اه
 ایناتیرب یرامعتسا تلود زا یمک تسد لالخا و یراکبارخ
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 تسد هبرزخرحبرد یریگیهامرسرب تارکاذم یتقو .تشادن
 دوزفا اه تیدودحمرب یضارقتسا کناب طقف هن ،داتفا زادنا
 تارداص مه یوروش یلبقراطخا چیه نودب ۱۳۰۴رد هکلب
 یاه ناتسا نازرواشک یارب میرحت نیا .درک میرحت ار ناریا

 ناریا یزرواشک داصتقا شخب نیرت دلوم نمضرد هک یلامش
 ،دعب لاس هسود یتقو یلو دوب یمیظع رایسب هعجاف ،دوب
 اب ،دز مادقا هب تسد لکشم نیا لح یارب ناریا تلود

 نیارب مهاوخ یم ینعی .دشوربور اه یسیلگنا رتشیب یراکبارخ
 تسایس هنافساتم ناریا هرود نیارد هک منکب دیکات هتکن
 یلخاد داصتقا یرورض یاهزاین ساسارب هک تشادن یلقتسم
 نیب هک میوگبرگا تسین قارغا ،یترابع هب .دشاب هتفرگ لکش
 .دندرک یم یزابدنب اه یسیلگنا و اه یوروش ندرک یضار

 یارب شاترومیت دشرارق یتقو منک هفاضارگا تسا بلاج
 یارزو زا یرامش دورب وکسم هب یفنم و یصوصخ هرکاذم
 یارب دوب هیلامریزو نامز نیارد هک هلودلا قوثو هلمجزا ،هنیباک
 هن ایناتیرب اهلاس نیارد .دندرک یم ینیچربخ سیلگنا ترافس
 یم لرتنک تفن قیرطزا ار ناریا یدمآرد یلصا گرهاش طقف
 .تشاد ار الاب تسد مه روشک یجراخ تراجت رد  هکلب ،درک
 ربتکا بالقنا زا سپ یاهلاسرد صوصخب تیعضو نیا و
 هدرک مظنمان یلاس دنچ یارب ار روشک نآ داصتقا هک هیسوررد
 هلصافرد رگزرب رتکد شهوژپ ساسارب .دش دیدشت ،دوب

 باجوسنم تادراو لک زا %۶۶٫۱ دودح ۱۳۱۲ ات ۱۳۰۴ یاهلاس
 تادراو لک زا %۷۴٫۷ ،یخن تادراو زا %۷۷٫۷ ،ناریا یا هبنپ

 تادراو زا %۸۴٫۹ و تالا نیشام تادراو زا %۷۰ ،یاچ
 ناریا هزات و دوب ایناتیرب تسدرد یدالوف و یزلف تالوصحم
 هک دوب مه رطاخ نیمه هب و تشاد مه ینوزفازور زارت یرسک
 هن-دش حرطم ناریارد یجراخ تراجت راصحنا حرط ۱۳۱۰رد
 دنناوتب دیاش هک -دشاب رواد تخپ تسد تسایس نیا هک نیا
 هد هرود کی رگا امش .دنهدب شهاک یکدنا ار یرسک نیا

 نیا لک یارب ۱۹۳۱ ات۱۹۲۱ هلصاف ینعی ،دیریگب رظنرد ار هلاس
 هب الاک نارق نویلیم ۹۰۲٫۵ طقف هک یلاحرد ناریا هرود
 نیا یارب شتادراو لک ،دوب هدرک رداص ایناتیرب یروطارپما
 هرود نیا یاربدهد یم ناشن هک دوب نارق نویلیم ۳۵۸۹ هرود
 ادودح هک تفرگ ینوزف مه نارق نویلیم ۲۶۲۲ زا یرسک نازیم
 اهلاس نیمه رد هنافساتم .دوب ناریا تارداص لک یارب ۳
 شورف – گنیپماد تسایس هب ناریارد مه یوروش تلود
 ودرک ور -دیلوت هنیزه زا رت نیئاپ یتمیق هب دوخ تالوصحم
 یگتسکشرو و دشرت بارخ هشیمه زا ناریا یداصتقا تیعضو

 تیعضو لرتنک یارب .تفرگ تدش نازرواشک یتح و راجت
 ،یا هحیال بیوصت اب سلجم ،۱۳۰۸رد ،یداصتقا
 هتبلا .درک بیوصت ار تلود تسدرد یزرا تالماعمراصحنا
 بیترت نیا هب و دوب هدش داجیا مه یلم کناب رتشیپ لاس کی

 هب تسد تاراصحنا نیا یارجا یارب تسناوت یم تقو تلود
 طباور اه یناملآ اب ناریا تلود ،هرود نیا رد هتبلا .دنزب مادقا

 هب ار یلم کناب تیریدم یتح و تسا هدرکرارقرب یا هنسح
 سالتخا ماهتا هب دعب یتدم هکدندوب هدرپس یناملآ کی
 نیا هب مهاوخ یم ینعی .مرادن ربخ ،دندرک هچ وا اب .دشرانکرب
 هناشن هن تلود تسدرد روما همه نتفرگ هک منک هراشا هتکن
 هک هچ نآ هب دوب یلمعلا سکع عقاورد  هک هزات شرگن کی
 یهار نیا زا ریغ تلود مه نم نامگ هب و دوب هداتفا قافتا
 هنای دیسر هاوخلد جیاتن هب تسایس نیا ایآ هک نیا .تشادن
.تخادرپ نآ هب رگید یاجرد دیاب هک تسا یشسرپ

 یم همشچرس اجک زا یداصتقا لدم نیا اشنم امش رظن هب ـ۴
؟تفرگ
 نیا هب نات یدعب یاه شسرپ و شسرپ نیا هب دیهدب هزاجا

 ناریا داصتقا زا ار مدوخ یلک تشادرب هک مهدب باوج تروص
 مه امش رگید تالاوئس باوج هک منک یم رکف .منکب هیارا
.دوش یم هداد
 الاح و مدرک هراشا هتکن نیمه هب مه نیشیپ یاه خساپرد نم
 نامگ هب .مهدب حیضوت ناش همه هرابرد یکدنا منک یم یعس
 یاه تسایس مه و هاشاضر ندیسر تنطلس هب مه نم
 هتفرگن لکش الخ رد وا تموکح یجراخ یتح و یداصتقا
 رازه اب ودره هک مشاب هتفگ ار هتکن نیا مهاوخ یم ینعی .دندوب
  .دنوش یم طوبرم تشذگ یم ناریا رد هچ نآ هب هتشر کی و
 الماکرگا ۱۲۹۹ دنفسا موس یاتدوک نامزرد ،ناریا داصتقا
 هلمجزا و .دوب یراوگان رایسب طیارشرد ،دشابن هدوبن هتسکشرو
 اه تیریدمءوس زا هتشذگ منک هیارا شیارب مناوت یم هک یلیالد
 .دراد دوجو روشکرد هک تسا یجرمو جره و شاشتغا اتعیبط
 .تسین حیضوت لباق یلماع کت چیه اب دراد دوجو هک هچ نآ
 و مهدزون نرق رد ناریا داصتقا هک تسا نیا تیعقاو
 تالوحت ،دوش یم رجنم دنفسا موس یاتدوک هب هک یئاهلاسرد
 لوطرد هک نیا تالوحت نیا زا مروظنم .تسا هتشاد یراب فسا
 هچ نآ رگید یلو ،دشن یراد هیامرس امداصتقا هچرگا ،نرق نیا

 داصتقا رتشیب هچ ره ماغدا .میدوبن مه میدوب نرق یادتبارد هک
 یا هفاضا تبیصم ،یناهج یرالاس هیامرس داصتقا رد ناریا

 و کلسم لالد تینهذ نآ اب .ام یاه تبیصم رگید رب دش
 یتیعضو رد ار دوخ ،خیرات رذگ رد هتفای ماوق  تسود لگنا
 یاه هناخراک رد هدش دیلوت تالوصحم اب یتسیاب یم هک میتفای
 تسا یهیدب و .مینکب مه تباقر یرالاس هیامرس عماوج نردم
 تیدودحم هک افاضم .میدمآ یمنرب یراک نینچ ةدهع زا هک
 یم رگا یتح هک میتشاد زین ار راب تراسا یاه داد رارق یاه
 یمن ناریا رب مکاح تسرپدوخ نادنمتردق هک – میتساوخ
 یتسد عیانص زا تیامح یارب میتسناوت یمنالامتحا  - دنتساوخ
 عیانص هک هتفر هتفر .میریگب شیپ رد ار مزال یاه تسایس نام
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 زا تالوصحم نیا تادراو هب ناریا داصتقا ،تفر بآ ام یتسد
 عفر یارب .دش رت هتسباو ناتسودنهو یرازت هیسور و اپورا

 یارب و تشگ زاغآ »یشورف ناریا « ،اه تخادرپ زارت یرسک
 ور »یودب یزاس یصوصخ « هب – هاش – تلود یلام نارحب عفر
 .دنتخورف فارشا و نادنمتورث هب ار هصلاخ یاه نیمز و دندرک
 قالخا همتت و تفرگ یرتشیب تعرس نیوانع و لغاشم شورف
 نیارد هک مرادن دیدرت نم .دناشک یهابت هب ار هعماج یداصتقا
 نیا نودب دید یریذپان ناربج تامطل ناریارد یتسد عیانص نرق
 رد .دنتفر نیبزا دهدب یرت هتفرشیپ عیانص هب ار شیاج هک
 رمث رمثم هک دش یئاه شالت ،مهدزون نرق ینایاپ یاهلاس
 یروشناد و شناد ةصرع رد نانچ مه ام ،یئوس زا .تشگن

 ،هناریقح یاه یبلط دوخ عفن ،رگید یوس زا و میتشاد دوبمک
 ششوک نیا تیقفوم لامتحا ،ررکم یاه ندرک باسح هیوصت

 .دربن یئاج هب هار هک درادن یبجعت و دروخ راو هنایروم ار اه
 یسایس هفسلف و راتخاس رییغت مدع هدننک نییعت شقن زا هتبلا

 رد هتبلا .دنام لفاغ دیابن مه اه تسکش نیارد ناریارب مکاح
 و یدوخ هب یرامش یب تازایتما »هناخراک ثادحا « ششوپ
 یارب یلو ،دشن هناخراک ناریا یارب هچرگا هک دندیشخب هناگیب

 هار هروک زا ناش یتسود نطو هک تازاتیما نیا یموب نابحاص
 »یزرا « یاهدمآرد عبنم ،تشذگ یم ناشداشگ یاه بیج
 تناما هب ادابم زور یارب گنرف یاه کناب رد هک تشگ
 هچ رگا ،زین اه همان زاتیما نیا یجراخ نابحاص زا .دنتشاذگ
 هب دعب هک دندمآ دوجو هب یضارقتسا کناب و یهاشنهاش کناب

 ،دندش هتفرگ راکب اه تسایس لرتنک یارب یرثومرازبا تروص
 انب یهاگراک و هناخراک هن ودش هتخاس هار رتمولیک کی هن یلو
.دشابن یتادراو ،ام ناگدرم نفک هچراپ لقادح هک تشگ
 ،ناریا رب راجاق هاش نیدلارصان ةماکدوخ تموکح لاس ۵۰ رد
 هب هچرگا هک دیسر ءاضما هب نایجراخ اب دادرارق  ۸۰ زا  شیب
 و هاش و ناگدننک ءاضما یلو دیسرن یریخ اهنآ زا ناریا داصتقا
 دندیسر نان و بآ هب فلتخم تاجرد هب شداشگ هسیک یارزو
.دندناتس هوشر و

 تیمکاح فیعضت ةناشن یئوس زا ،زین یودب یزاس یصوصخ
 یا هقبط ندروآربرس رادومن ،رگید یوس زا و دوب هاش هماکدوخ
 ،مهم رایسب دروم کی رد یلو دوبن عیدب و هزات هچرگا هک
 راب نیلوا یارب ،ینعی .دوب هتشگ یساسا رایسب یلوحت شوختسد
 نیمز هک دندش ادیپ یناراد نیمز ،ناریا نماد زارد خیرات رد
 دوبن مظعا دبتسم یوس زا »یا هلس و هیده «  ةجیتن  ناشیراد
 «مظعا دبتسم زا یلو ،نازرا یتمیق هب هچرگا ،ار کلم ،هکلب

 کانفسا ،رذگهر نیا زا نایئاتسور یگدنز هتبلا .دندوب »هدیرخ
 نرق ینایاپ یاهلاس رد هک تسا رطاخ نیمه هبدیاش و دش رت
 هیسور یبونج قطانم هب تیعمج ریگمشچ کرحت دهاش مهدزون
 دازام هک ،ناشدوخ طقف هن هک ینارگراک .میتسه یرازت

  ةصرعرد .دندوب هدرب رد هب ناریا داصتقا زا زین ار ناشراک
 تالآ نیشام هن  .میدوبن یلوحت چیه دهاش  مه کیژولونکت
 و هرادا یارب یئون یاه هویش هن و دش هتفرگ راکب یا هزات

 یمیدق تاماظن نامه ،یتح .داتفا راکب دیلوت یهد نامزاس
 تمرم و ظفح – تانق اب یرایبآ ماظن – دیفم و رثوم رایسب یلو
 رد هک یتالوحت همه اب هک میوگب مهاوخ یم ینعی . دندشن

 نرق نایاپ رد ام یداصتقا تیعضو ،دتفا یم قافتا ناهج
.تسا ینارحب یدج یلیخ روطو هب و عقاو هب مهدزون
 وربور ناریا رد مهم هلوقم ود اب ،متسیب نرق لیاوا رد ،اماو
 ینارحب تیعضو نیا یسایس باتزاب یتسار هب یکی هک میتسه
 تسا فداصت کی هجیتن یدایز رادقم هب ،زین یرگید و تسا

 همادا تبیصم کی تروص هب ام یلم یاه یراگنا لهس اب هک
:دیآ یم رد یداصتقا راد
 لیکشت هب یگماکدوخ ماظن اب تفلاخم و یبلط هطورشم -۱
 هنافساتم  ،هچرگا هک دوش یمرجنم هطورشم تموکح و سلجم
 هماکدوخ تموکح ناکرا یلو دوبن دنمزوریپ و قفوم تیاهن رد
 عاجترا ثلثمرثوم یماگ مهو یراکمه .دروآ رد هزرل هب ار ناریا
 ات دوب مزال  - ایناتیرب ،یرازت هیسور ،یموب ناتسرپ هتشذگ –

 .دنیشنن راب هب ودوش طقس عقوم زا لبق ورشیپ تکرح نیا نینج
 تضهن زا ،ام هیام نارگ ناخروم زا یرامش یاعدا فالخرب
 زین ایناتیرب همیخف تلود هک دوب هتشذگن یزیچ یبلط هطورشم
 ندرک هفخ یارب یششوک چیه زا شا یسور یاتمه دننامه
 ،]بالقنا مود زاف رد [ دعب یتدم .درکن یهاتوک بالقنا
 اب  ،یلم رالاس و یلم رادرس ناجیابرذآ رد تضهن ناربهر
 هدیسر هطورشم هب  هب سور و سیلگنا ترافس کرتشم روتسد
  ،کباتا کراپ رد ات دندش جارخا زیربت زا  ،نارهترد یموب یاه
 مه نیمه ةناشن هب و اتسار نیمه رد .دنتفایب نوخ و کاخ هب

 رب ایناتیرب هجراخ روما ریزو ،یرگ درل ،یرازت هیسور اب یئوس
 یسور نازابرس ةلیسوب ناریا تقوم لاغشا « هک دوب نامگ نیا

 تروص ]؟[ تظافح یارب شاشتغا و ینماان طیارش رد هک
 ةراب رد اما و .»تسین ناریا لالقتسا نتفرگ هدیدان ةناشن ،هتفرگ
 ایناتیرب تلود یوگ نخس ،زیربت زا ناخرقاب و ناخراتس جارخا
 یم ینیب شیپ « دمآ رب یئوگ خساپ هب ناتسلگنا ماوع سلجم رد
 هدننک مارآ دمآ یپ زیربت زا ناخ رقابو ناخراتس جورخ هک دوش
 وربور رتشیب تالاوئس اب ناگدنیامن یوس زا یتقوو »دشاب هتشاد
 »دنا هدوب ازفا لکشم رایسب ود نیا ،هتشذگ رد « ،دوزفا ،دش
 سلجم ،۱۹۱۰ لیروآ ۲۱ ةسلج رد .دادن یرتشیب حیضوت یلو
 جارخارد ایناتیرب تلود ایآ هک دیسرپ یا هدنیامن ندنلرد ماوع
 نودب تلود یوگ نخس .؟تسا هتشاد شقن زیربت زا ود نیا
 هب ناخراتس « ،داد خساپ  ،دشاب هتشاد یماهبا شا فرح نیا

 تلود روتسد هب هک نارهت رد سور و سیلگنا یارفس ةتساوخ
 زا ناریا تلود ةلیسوب ،دندرک یم لمع شیوخ عوبتم یاه
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 و سور یاه لوسنک و ارفس رظن هب ،مدق نیا .دش جارخا زیربت
 ات نوچ دوب یرورض و مزال قلطم روطب ،زیربترد سیلگنا

 ،اهنآ یازفا ةلئسم ناوریپ حالس علخ و رهش زا ود نیا جورخ
 .»تشاددهاوخن دوجو یمومع دامتعاو مظن یرارقرب هب یدیما
 ساسا رب هک دمآ رب ضارتعا هب دوب سلجم هدنیامن هک چنیل یلو
 « یرارقرب یارب شناوریپ و راتس هچنآ ،تسه هک یتاعالطا
 ردو .تسا »یسانشردق راوازس « ،دنا هداد ماحنا زیربترد »مظن
 زین ار ،فنوتسیخوب ،هیسور لوسنک شرازگ ،چنیل رظن دیئات
 نیرومام زا شیب مظن داجیا رد نویبالقنا « هک زیربت زا میراد
 فقوت ةقطنم رد « هک داد همادا و »دندومن یم تبقارم هاش
 رد هدش تراغ نیکاکد ةیلک ]هاش ماکح ینعی [ یبالق ماکح
 هدروخن تسد نیکاکد ناخراتس تموکح ةقطنم رد هک یلاح

.»تسا
 هطورشم زا لبق تشرد و زیر نادبتسم نامه زا یرامش ،دعب
 دمحم .دنسر یم ماقم و هاج هب و » هاوخ هطورشم« دنوش یم
 هنومن دنچ اهنت ووو امرفنامرف و هلودلا نیع و  ینباکنت ناخ یلو
 ار یهاش یلع دمحم ریغص دادبتسا  ،هتبلا نآ زا شیپ .دنا
 زین دعب ههد ود زا رتمک هک درادن یبجعت نم نامگ هب و میتشاد
 رب رس هطورشم ماظن رتسکاخ زا هک میراد ار یهاش اضر دادبتسا
 ،رگید ترابع هب ای ،رطس لوا هب میتشگرب زاب ینعی ،دروآ
 ،توافتم یرهاظ اب یلو .راجاق هاشیلعحتف رصع هب میتشگرب
 نامرس هب مه یولهپ هالک و میدز یم مه تاوارک رگید نونکا

 دوجو اما یساسا و هدمع توافت کی هتبلا .دندوب هتشاذگ
 نوناق ،لقع هاتوک دنلب شیر دبتسم نآ ةنامز هب رگا  .تشاد
 نوناق رب ار شیانب هاش اضر ةماکدوخ تموکح ،میتشادن

 هب یلو میراد یساسا نوناق ،نامز نیا رد ینعی .تشاذگ ینکش
 ناج و لام ،دوخ یاج هب اهدنبب و ریگب .دوش یمن لمع نآ

 ةنامز هب تاهد و یضارا طبض .تسین ناما رد زین مدرم
 هب .دشاب یلدج و ثحب نآ رس رب هک تسین یا هلئسم هاشاضر
 رد هن  ،میرذگب هک ددعتم تاغیلبت زا هک تسا رطاخ نیمه
 داصتقا ةصرعرد هن و میراد یم رب ولج هب یمدق تسایس هصرع
 رومارهاوظ هب نم  هک دشاب نشور دیاب ای تسا نشور هتبلا و
 « ینعی ،عضو نیااب .دشاب توافتم تسا نکمم هک مرادن راک
 یزاس زاب اب دعب یتدم و نیدبتسم ندش »هاوخ هطورشم

 مینک یم هوکش نامز و نیمز زا ،هماکدوخ یسایس تیمکاح
 اب ،تسین مولعم الوا ؟دسر یمن ناماس هب ناریارد راک ارچ هک
 نردم یاپون یاهداهن یدوبان اب هژیو هب و ،راتخاس نامه موادت

 نوچ دسرب ناماس هب دیاب ارچ ،داتفا قافتا هاش اضر نامزرد هک
 یگدنز لخم شا عون همه ،درادن بوخ و دب یگماکدوخ

 رد ،یناث رد و یمومع هافر هدننک هابت و تسا مدرم یعامتجا
 یگماکدوخ نارادمدرس زا یرامش ندش »هاوخ هطورشم« هراب
 زا شیپ هک دندوب مدآ و لباق تارضح نیا رگا  ،ناریارد

 ار لئاسم هک نیا نودب !دندز یم ناریا لامج هب یلگ هطورشم
 ندمآراک یور هب لمعلا سکعرد مینک یسررب دوب هک هنوگ نآ

 راک لاکشا هک میسر یم هجیتن نیا هب یهاش اضر یگماکدوخ
 ناونع هب رگم  .نانچ و دوب نینچ » هاش دمحا« دوب نیا رد ام
 تیلوئسم هک دوب یا هراک هاش دمحا ،هطورشم هاشداپ کی

 زا یلاس ۱۵ زونه ،همه نیا اب  !دشاب وا اب ناریا عاضوا یبارخ
 هک دروآ یم رب رس ناخ اضر هک تسا هتشذگن هطورشم بالقنا
 یم یراذگ هیاپ ار »نردم ناریا « شنارادفرط یاعدا هب هچ رگا

 ینعی – هدمع هوجو رد هک تسا نیا کاندرد تیعقاو یلو دنک
 سابع هاش ةنامز هب ناریا  -یراد تکلمم و تموکح ةویش
 هاش ةنامز هب رگا هک »زیچان« فالتخا نیا اب ددرگ یم رب یوفص
 لکشم هدنام بقع و یسونایقد دهع یتموکح ماظن نآ ،سابع
 یرگید روط ایند هک متسیب نرق یادتبا رد ،)دوب هک ( دوبن نیرفآ

  یاهدرد هراچ ،درک یم قرف الماک یخیرات طیارش و دوب هدش
 ،هاش اضر تبیه هب یتح ،رگید هماکدوخ کی ندمآرب ناریا
 ارسناوراک ،تخاس هار هاش اضر لثم مه سابع هاش .دوبن

 ناهفصا هاش نادیم نتخاس .تخاس نادیم و دجسم ،تخاس
 مک عقاو هب تمظع همه نآ اب ،شیپ لاس ۴۰۰ هب کیدزن رد
 یرامیب هب ،هاشاضر لثم یلو مه سابع هاش  .دوبن یراک
 لک ،دعب یکدنا و نالیگ تلایا لک .دوب التبم »یراوخ نیمز«
 ناکلام ،ینعی .درک مالعا »هصلاخ« ار ناردنزام تلایا

 هک دیراد هجوت .دندوب لطعم لو تالایا نیارد یصوصخ
 یزرواشک داصتقارد نیمز و داصتقا یلصا شخب یزرواشک
 یکدنا  و ،دعب لاس ۳۰۰ رد شلیدب .تسا دیلوت یلصا لماع
 یراوش سلجم رد ریالم لیکو هتفگ هب ،هاش اضر علخ زا سپ
: هک دش نیا یلم
 و درک تنطلس تکلمم نیا رد لاس ۱۷ مناد یم ار قباس هاش «
 و دوش یم زور رازه شش ابیرقت مینکب هک زور هب میسقت ار نیا
 میسقت .دنا هدرک رداص تیکلام دنس رازه راهچو لهچ ناشیا

 هدنب هدیقع هب …دنا هتفرگ ناشیا دنس تفه یزور مینکب هک
 هک نیا هب رظن ) دوش هتشون روط نیا دیاب نوناق نیا لوا هدام
 دنس امازلا و دوب هدرک بصغ ارهق مدرم زا ار یکالما قباس هاش
 یغلم و رثاالب دانسا نیا …دوب هدرک رداص یئاه تیکلام
.»)تسا طقاس رابتعا هجردزا
 رگید زیچ کی و رازه و نهآ هار و هار و لپ نتخاس دیدرت نودب

 داقتعا هب ناریا  ةعماج یلصا لکشم یلو تسه و دوب یرورض
 هاش یتقو  .دوب ام یرایتخا یب و یمومع یقوقحو قح یب ،نم
 دهد یم »قح«دوخ هب یرگید تردق بحاص ره شرانک رد و
 یم هک یطلغره نارگید اب ودشکب الاب ار نارگید لاوما هک
 و یراذگ هیامرس یارب و راک یارب یا هزیگنا ،دنکب ،دهاوخ
 نیا مهاوخ یم ینعی دنام یمن یقاب یروآون یاربو دیلوت یارب
 لاوما و لام طبض و اه یبلط هدایز نیمه هک میوگب ار هتکن
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 اه لپ و اههار نامه نتخاس اقافتا هک دوش یم ثعاب تیاهنرد
 هدیاف دیفم نادنچ یداصتقا رظن زا زین اه تخاسریز رگید و
 یقح چیه یا هعماج رد یسک یتقو  ،یلک روطب ای .دشابن
 کیردو دوش یم قح یب هعماج لک ،تروص نآ رد ،درادن

 یمن و تسین مه یسانش تیلوئسم هک هتبلا ،قح یب هعماج
 نینچ رگا – یقح یب اب ماوت یسانش تیلوئسم .دشاب دناوت

 یگدرب شرگید مان   -تسین هک دشاب ریذپ ناکما یزیچ
 یم ناشناوختسا هب دراک یتقو زین ناگدرب و تسا یمومع
 یم مه اب ار کشخ و رت ،۱۳۵۷ لاسرد نامدوخ دننامه ،دسر

 هک هتبلا و هعماج و داصتقا ،تیعضو نیا رد و . دننازوس
 لپ و نهآ هار و هار و .دننام یم یقاب زیچ یب و ریقف نامدرم
.دشاب هتشاد دناوت یمن ،ینعی ،درادن ینادنچ هدافتسا
 و ناج تینما نآ رد هک یا هعماج ره رد  هک تسا نیا هتکن
 اب تکلمم ،یتقو ای ،دشابن یدرف قوقح و قح هب مارتحا و لام
 هبای دشاب هاش اضر نامز هب ناریا دهاوخ یم ،دوشن هرادا نوناق
 و تفرشیپ هعماج نآرد ،رگید سکره ای و سابع هاش رصع
 مه هاش اضر هرودرد هک هنوگ نامه تسین مه یداصتقا قنور
 تسد هب نیشیپ تاحفصرد ار شیاهرامآ زا یا هشوگ .دوبن
 شزرا دیلوت و دیلوت ،طیارش نیارد .دنک یمن رارکت و ما هداد
 .دور یمن راک هب یسک لد و تسد .دریگ یمن ناج هدوزفا

 نوناق .دروخ یم همطل یعامتجاو یدرف یریذپ تیلوئسم
 مه یگنهرف یانغ .دیآ یم رد »نوناق« تروص هب ینکش
 سرت .تسین یتموکح تاغیلبت زا ریغ هب یزیچ ،دوش اعدارگا
 .دوش یم هدیمان تینما طلغ هب یرسارس و هدش یلم تشحوو
 همانرب ادرف نآ نتخاس رتهب یارب ،دشابن یدیما یئادرف هب یتقوو
.تسین مه یا
 نآ زا هک تسا یتیعضو نینچ نیا ِماحنارس ،نمزم رقف و یتخبدب

 دوش ماوت یگماکدوخ اب تینما ندوبن رگا و .تسین مه یزیرگ
 یم دنب یئوم رس هب زیچ همه ،دوش یم روط نیا بلغا هک
 تینما نامه ،هدش یرسارس تشحوو سرت نامه ینعی .دوش
 هک دوش یم ناسرگد یجرمو جره نانچ هب ناهگان هب ،نیغورد
 ،مه جرمو جره نیا و تسا راوشد شندرک رواب لوا ةلهو رد
 نودب ،دوشن نوگرگد هشیر و ساسا زا زیچ همه هک نامز نآ ات
 مزال یاهداهن داجیا هژیو هب  یفاک و مزال یاه یزاس هنیمز
 یارب ،نوناق عضو یارب ،یدرف قوقح و قح ظفح و عافد یارب
 هاگ نآ ،نادرمتلود درکلمعرب تراظن یارب و ،نوناق یارجا

 یم ماظن نیا کرات رب رگید یا هماکدوخ زاب هک دبای یم ناماس
 یزاسزاب عقاو هب ،دتفا یم قافتا هک هچ نآ ینعی .دنیشن

 اب هک رگید یا هویش هب یگدنز هبرجت هن تسا یگماکدوخ
 زا ینعی ،ماظن نیا نورد زا .دناوخب نردم هنامز طباوض
 .دیآ یمن رد یداصتقا هافر و قنور ،هدش یزاسزاب یگماکدوخ

 مدرم قلطم تیرثکا یلو دندنب یم ار ناشراب یا هدع هک هتبلا

 همه هاشاضر رصع هب ناریا داصتقا .دننام یم یقاب رادن و ریقف
 و دسر یم ۱۳۲۰ رویرهش یتقو .دراد دوخرد ار تاصتخم نیا
 یم مه زا تکلمم روما هزاریش ،دوش یم دیعبت ناریا زا هاش اضر
 دوجوم یاپون یاهداهن لابریز هن و دنا هتخاس یداهن هن .دشاپ
 هک دوب هدنام یقاب یلباق یرادم تسایس هن و دندوب هتفرگ ار
.دهدب تاحن لماک طوقس زا ار ماظن دناوتب
.تفن هب ناریا داصتقا ندش هتسباو – ۲
  ار نیا و متفگ نخس نامدوخ صاخ یداصتقا تینهذ زا رتشیپ
 ،ام لماک یقوقح و قح یب و مکاح یگماکدوخ هک متفگ زین
 الامتحا هک نیا نودب و تسا هدناشک یهابت هب ار تینهذ نیا

 و یضار تیعضو نیا زا یتح ای و میشاب هتساوخ نامدوخ
 . تسا هدرک نامزیرگ تیلوئسم و یلاباال ،میشاب لاحشوخ
 یاه رالد ،میسر یم متسیب نرق هب یتقو هک تسا نیا هتکن یلو
 رد ام یداصتقا طحنم تینهذ نیا راد کناب تروص هب ،یتفن
دیآ یم

 رد ار دوخ هک میتشاد هماکدوخ ریغ و دمآراک یماظن رگا هتبلا
 زین مدرم نامه هب و تسناد یم لوئسم ناریا مدرم ربارب
 دنیارف تسناوت یم یتفن یاهدمآرد نامگ یب ،دوب وگخساپ

 ،یناسل دای هدنز لوق هب یلو .دنک عیرست ار ام یداصتقا لوحت
 ،یریبعت کی هب .دش »ناریا یالب « عقاو هب »هایس یالط « نیا
 بارخ هتشذگ زا متسیب نرق لوا یاه ههد رد ام یداصتقا عضو
 ،تفن هب یداصتقا نوزفازور یگتسباو رانک رد نوچ .تشگ رت
 یسایس ماظن ،امزا نوریب ناهج ینوگرگد و رییغت رانک رد و

 دنام یقاب هماکدوخ و دوب هماکدوخ نانچ مه ام ةعماجرب مکاح
 یماظن ،یداصتقا رظن زا ،خیرات هبرجت هب ،هماکدوخ ماظن و
 نم هک یئاج ات ،هاش اضر هرودرد .تسا دمآراکریغ رایسب

 دش یم شاترومیت یوس زا اتدمع هک یتارکاذم هدمع مرادربخ
 سیلگنا تفن تکرش زا تلود هک دوب یلوپرب ندوزفا یارب طقف
 نوشق فرص مه تلود یاهدمآرد هدمع شخب و تفرگ یم
 همانرب هنوگ چیه هن و دندوب هتخادرپ یزرواشک هب هن .دش یم

 یارب یئاه ششوک هک تسین یدیدرت .دنتشاد یتعنص یدج
 زین یرسارس نهآ هار .تفرگ تروص هناخراک یزادنا هار

 ،تشادن » ور رد « قدصم رتکد لوق هب هتبلا هک دش هتخاس
 و دوبن یا هدیاف دیفم ناریا یجراخ تراجت دربشیپ یارب ینعی
 رظن رد تلود العف هک یهار نیا « ،تفگ یم تسار درمریپ

 ةنامز و رصع هب یلو .»تسا یداصتقا حلاصم فالخرب هتفرگ
 یناگتخوسلد یاهدومنهر هب یسک هچ هاش اضر یگماکدوخ
؟داد یم شوگ قدصم نوچ

 تسایس نامه ،هاشاضر نامز هب هک زومآ تربع و تسا بلاج
 رصع هب ناریا تسایس ودنک یم ادیپ همادا یهاش نیدلارصان
 هب ،شا یتسینردم تارهاظت ةمه اب رهوگرد زین هاش اضردمحم
…دعب و .تسین تهابش یب هاشیلعحتف رصع هب ناریا تسایس
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 یبلط ددجت هک دوب نیا میتشاد هک یتبیصم و لکشم نم رظن هب
 یمن شا یراتخاس یاه فعض لیلد هب و دوب یبالق تموکح
 نامتخاس هک منک رارکت دیاب زاب و متفگ .دشاب رادیاپ تسناوت

 کی هعماج تفاب ندرک نردم و ددجت و تسا زیچ کی یزاس
 تروص یدایز راک یاه هصرع نیارد هک یطیارشرد .رگید زیچ
 هزوحرد هک هتبلا -میدوب هتفر مه سپ یتح و -تفرگن

 رد هک تسا یهیدب .تفرگ تروص یئاهراک یزاس نامتخاس
 مامت زا ،اما و .میدوب هدش ددجتم ام هعماج و ام ،رما رهاظ
 هب میتشاد هچنآ و میدوب هدیبسچرهاوط هب اهنت ،هتینردم هژورپ
 هب ار سلجم و ناملراپ .دوب هدازمارح و یبالق یتینردم عقاو
 هب یلو میدرک یزادنا هار نایبرغ دیلقت هب نابلط هطورشم تمه
 مدرم هب دازآ باختنا هزاجا ،شیوخ یقرش دادبتسا لاور
 و قیقحت یارب یفاک عبانم هن یلو میتخاس هاگشناد .میدادن
 و لقتسم شهوژپ و قیقحت هزاجا هنو میدید کرادت شهوژپ
 هیعافد هب رتشیب مه یمسر یاه شهوژپ و قیقحت .میداد دازآ
 یارب یششوک ات دوب هیبش تیعقاو کی هیجوترد هتشون دب یا
 و سابل .دوخ یایندو دوخ زا رتهب تخانش و ینیرفآ شناد
 مارتحا هن یلو ،دش »ددجتم « ،نایبرغ زا دیلقت هب زین نامرهاظ
 یدرف قوقح و قح هب مارتحا هن و میتخومآ اهنآ زا ار نوناق هب
 هب هک ،لیبوموتا هنومن یارب ،نردم و یتعنص یایند رهاظم .ار
 »یشکدوخ « یارب یا هحلسا تروص هب نآ زا لمع رد دمآ ناریا
.مینک یم مه زونه و میدرک هدافتسا یلم حطسرد
 نادنمتردق وام تینهذ رد یدرف قوقحو قح هب مارتحا زا زونه
 زونه .یئارگ ترثک هن و میراد بزحت هن زونه  .تسین یربخ ام
 ام تاعوبطم زونه .هشیدنا یدازآ هن و میراد هدیقع یدازآ هن
 یزیمم زا لبق ام یاه همانزورو باتک و دنشک یم سفن یقاچاق
 ات تسا یرایتخا هجورد ام تموکح مه زونه .دنوش یمن عیزوت
 نیا مه یرایتخا تموکح زا مروظنم .دشاب ینوناق هک نیا
 دننک یم عضو دوخ هک ینیناوق هب نارگ تموکح یتح هک تسا

 تشاد دوجو هاش اضر نامزرد مه لکشم نیا .دننک یمن لمع
  .نآ زا سپ یاهلاسرد یتح و هاش اضر دمحم هرودرد مه و
 زا یحطس رایسب یکاردا  ،رود نادنچ هن یا هتشذگ رد هچرگا
 هچرگا  .میدوب هدشن تارکومد یلو ،میدوب هتفریذپ ار مسیلاربیل
 صخشت ةناشن ندروآ رد ار اه یبرغ یادا  ،رخاوا نیمه هب ات
 هن تعامج نیا تیرثکا زا یلو  -دشاب مه زونه دیاش – دوب

 و تقادص و یسانش هفیظو هن و میدوب هتخومآ ار یشوک تخس
 تاصتخم ةمه مه ام یسانش تقو .ار نوناق هب مارتحا
 نیغورد یایدربةنامزو رصع ینعی ،تعاس لبقام راگزوروزور
 هب یتقو ،مه داصتقا ةصرع رد  .دراد هتفهن شیوخرد ار
 یم رد راک زا »رکتحم « ،لمعرد ،میوش یم دنمقالع »تراجت«
 هب یلو ،مینک یم رهاظت ندیود »دوس « لابند هب هب هچرگا  !میئآ
 جاور ار یراوخ تنار و یبلط جاب  ،یعقاو یایند رد و یتسار

 هار هک مشاب هدرک دیکات هتکن نیارب مهاوخ یم ینعی .میهد یم
 و شزرا دیلوت و دیلوت یارب ششوک زا ام داصتقا تفر نورب
 هدرکن یدایز راک ،اه هصرع نیارد و تشذگ یم هدوزفا شزرا
 ناگمه زین ،اه هصرع نیا رد  هک نیا بلاج .میدوب
 داصتقا .امدوخزا ریغب ،راکهانگو دنتسه و دندوبرصقم
 دیاب دتسیایب شدوخ یاپ یور دناوتب هک نیا یارب یروشکره
 منک یمن  نامگ .دشوکب اهداهن نیا شرتسگ و داجیا یارب

 اضر هرودرد هک میسرپب دیاب نامدوخ زا .دشاب یتخس لاوئس
 یتهج هچ رد ناریا هعماج و داصتقا هاش اضر دمحم یتحو هاش
 اب و یتسرد هب اه نآ زارگا هک اپ ون یاهداهن نیمه ؟دش لوحتم

 زاغآرس ،تسناوت یم دش یم یرادساپ یشیدنارود و تقادص
 ،دشابام یسایسو یداصتقا تایحرد یا هزات هنامز و رصع
 زا رما تیعقاورد و دنتفرگرارق برض ریز هشیمه زا رتشیب

 هدننکش هشیمه زا طیارش نیارد مه داصتقا هک هتبلا .دنداتفاراک
.دوش یم رت
 دهع یاه هاگدید نیا یناج تخس اب هک درادن یبجعت
 و دوش یمن نوگرگد ناریا رد ساسا زا یریچ  ،یسونایقد
 دناوت یمن و تسین ینثتسم هدعاق نیا زا داصتقا هک تسا یهیدب
 یاه هزاورد « هب هک دندرک یم اعدا ،یعطقم رد هتبلا .دشاب
 یلو میشاب هتشذگ زین نآ زا دیاش و هدیسر زین »گرزب ندمت
 ،داد بیرف دش یمن هک ار نارگید .تسیفاک یا هراشا ار لقاع
!مدیلام یم هریش ار نامدوخ رس میتشاد عقاو هب
 رد هک مراذگب تسد هتکن نیا رب مهاوخ یم ،بیترت نیا اب
 اب ناریا یداصتقا تالوحت ،هتشذگ لاسدص زا یا هدمع شخب
 امامت هن تالضعم نیا .تسا هدوب وربور یا هدیدع تالضعم
 اب و یراتخاس نورب لماوع رب هیکت اب هنو دنتشاد یلخاد هشیر

 .دنتسه نییبت و کرد لباق نآ یلخاد یاه هنیمز زا یشوپ مشچ
 هلئسم لماوع نیا زا هتسد کی ندرک هدمع اب ناوت یم هتبلا

 ار هدیچیپ ةلوقم نیا رگید لماوع نتفرگ هدیدان تمیق هب ،زاس
 .دنتسین لکشم لالح هناراگنا هداس یاه لیلحت یلو درک هداس
 قیفوت هتشذگ لاسدص رد هک  ام یداصتقا تالوحت ندیسراو
 لوحت هک دزاس یم نشور حوضو هب ،هتشادن یشخب تیاضر
 و یگنهرف یاه هنیمز رگا .دتفا یمن قافتا ءالخ رد یداصتقا

 رظن هب قفوم رگا یداصتقا لوحت ،دشابن هدامآ دعاسم یسایس
 بئاصم ،هجیتن رد و دوش یمن یقمع و دنام یم حطس رد دیآ

 یمن عفر یلو دنیاین هدید هب تسا نکمم هچ رگا یداصتقا نمزم
 رب رس بسانم تصرف رد ات دننام یم یقاب راوتسا و اجرب .دنوش
 هدننکش وهایه ةمه اب داصتقاو .دنوشب نیرفآ هلئسم یتح و دننز
 رد هک دشاب تسار تسا نکمم ـرگید نخس هب .دنام یم یقاب
 رادیاپان یسایس و یگنهرف هعسوت ،یداصتقا هعسوتو دشر دوبن
 ةعسوت دوبن رد هک تسا نآ ،رت نشور نآ زا یلو دنام یم
 نکمم ریغ لمع رد یداصتقا هعسوت و دشر ،یسایس و یگنهرف
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 ندش لئاق تیحجرا ای مدقت مضرغ هک میوگب اج نیمه .تسا
 رد هک مراد دیکات هرازگ نیا رب هکلب .تسین یرگید رب یکی
 رد ،دشابن یکی رگا ای و دنتسه مهاب ای ود نیا ،یلک هجو
.تسین مه یرگید نآ ،تیاهن
 ةنومن هاش اضر ةنامز هب ناریا ،طابترا نیا نداد ناشن یارب

 موس شوحو لوح رد هک تسین یدیدرت نیا رد .تسا یبوخ
 .دوب مکاح روشک رب یفیاوطلا کولم یا هویش ،۱۲۹۹ دنفسا
 زا تطافح و ظفح ،تاشاشتغا نآ زا یرامش رد تسین دیعب
 دنفسا موس یاتدوک اب یلو دشاب هدوب لیخد مه یجراخ عفانم
 نیرتدیدش هب تاشاشتغا نیا ،ناخ اضر ندیسر تردق هب و

 هک دوب نیا رد ام یخیرات یتخبروش .دنوش یم بوکرس تلاح
 هب و .دوبن نوناق تیمکاح ،بوکرسرد »تیقفوم « نیا دمآ یپ

 هب مدرم هب وگخساپ یتموکح ،هدننک نییعت و مهم تبسن نامه
 نیا شرتسگ و ظفح یارب .دنیشن یمن نیشیپ تموکح یاج
 ،وس همه زا سکع هب .دریگ یمن تروص یراک چیه اهداهن
 یم رارق برض ریز اهداهن نیا ناگدیسر تردق هب هزات یوسزا

 و نوناق هانپرد تینما ،دوش یم هدیمان »تینما « هچ نآ .دریگ
 سرت عقاو هب ،هکلب ،تسین دنمنوناق تلود کی هیاسرد
 هب یرسارس و هدش یلم سرت نیا و تسا بوکرس زا یناگمه
 صخشم نادنمتردق یزیتس نوناق اب هک یطیارش رد صوصخ
  تاناکما و اهتیلباق نتفر زره هب  یارب هنیمز نیرتهب دوش یم
 و نارکفنشور فذح ،نایشروش بوکرس زا هتشذگ .تسا

 تموکح راک روتسد رد زین نادنمشیدنا یتح و نارادمتسایس
 – هنومن ناونع هب – سردم و یفوتسم و قدصم .دریگ یم  رارق

 رورت هب یتح تموکح ،دعب یتدم[دنوش یم نیشن هناخ
 ناقفاومزا یتح .]دوش یم لسوتم سردم دای هدنز هنادرمناوجان

 زوریف و ،رواد ،شاترومیت تشونرس هب دیرگنب ،زین هزات راتخاس
 هداز یقت دینک هدهاشم .رگید نت دنچ و هلودلا ترصن ازریم
 تفن دادرارق راب تراسا دیدمت هب داقتنا باوجرد دعب اهلاس
 هنوگچ ار عضو داتفا قافتا ۱۹۳۳رد هک رگید لاس ۶۰ یارب
 و دوبن یرایتخا تکلمم نیارد یسک یارب « :دنک یم فیصوت

 و دوبرودقم هن دهع نآ قلطم مکاح هدارا رباربرد یتمواقم چیه
 و مدوبن تدم دیدمت هب یضار تقوچیه اصخش نم .…دیفم هن
 هدوب یهابتشا ای راک نیارد یروصقرگا و دندوبن مه نارگید
 هناتخبدب هک دوب لعاف ریصقت هکلب هدوبن لعف تلآرب صقن
 دیدمت هب یضار مه دوخ وا .ددرگرب تسناوتن و درک یهابتشا

.»دش میلسترارصا رباربرد تبقاع یلو .…دوبن تدم
 ،اه هزوح رگیدرد دوب تیاور نیمه هک مرادن دیدرت یکی نم
 ای دشاب هدوب رواد دهاوخ یم ،تاماقم نیا زا یسک ینعی
 عدبم هک تشادن یرایتخا ،هداز یقت نیمه و شاترومیت
 هک دوبن مه یلقتسم داهن چیه .دنشاب ایاضق هب هزات یشرگن
 نامه عضو ،هجیتنرد و دنک تیریدم ار یزادرپ تسایس الثم

 اب دنویپرد ،اما و .دنک یم فیصوت هداز یقت هک دوش یم هنوگ
 سک هن و هاش اضر هن .دوب مکاحروشکرب هک یتاشاشتغا
 کلم یتح .دنتشادن یراک تاشاشتغا یاه هشیر هب ،یرگید
 وا هتفگ هب ات تسا »تلوددادبتسا « ناهاوخ مه راهب یارعشلا
 مه راهب نوچ یزرو هشیدنا مدآ یتح  و دوش مکاح نوناق
 یم نایم هب دادبتسا و یگماکدوخ یاپ یتقو هک دنک یمن کرد
 و داصتقا و .دنام یمن یقاب یرادم نوناق یارب یاج رگید ،دیآ

 یا هطقن چیهرد و یا هرود چیهرد دنم نوناق ریغ هعماج
 ،اهلاس نیمهرد .درادن یرادیاپ و قنوررپ داصتقا ،ناهجرد

 یاه هشیر هب طقف هن هاشاضر »بلط حالصا « تموکح
 یم شیپ رد هک یئاه تسایس اب هکلب درادن راک تاشاشتغا

 ناونع هب ،هیلام حالصا .دنک یم قیمعت ار بئاصم نآ ،دریگ
 ینعی – دریگ یم ماحنا هک یا هویش هب صوصخ هب ،لاثم
 رقف زا ریغ یا هجیتن -میقتسم ریغ یاه تایلام رب ندوزفااب
 داصتقا و تشادهب و شزوما هب یگدیسر یاج هب .درادن یئازفا

 هک دوش یم نوشق فرص یتلودةجدوب مظعا شخب ،تکلمم
 شا یلصا دربراک عقاو هب یلو تسا مزال »تینما « یارب هچ رگا

 هک نایئاتسور یگدنز دوبهب یارب .تسا سرت ندرک یرسارس
 هچ رگا ،دریگ یمن تروص یمادقا ،دنا تیعمج مظعا شخب
 تاناکما ربدوش یم یا هفاضا راب ،میقتسم ریغ یاه تایلام
 هب نتخادرپ اب ،همه نیا اب .هدعلا ریثک تعامج نیا دودحم
 یهاوخ ددجت نیا .تسه زین »یبلط ددجت « یاعدا  ،رهاوظ
 تموکح نیون ةویش تروص هب ،تسا یبالق و هشیر یب نوچ
 و یولهپ هالک تروص هب ،دعب یتدم هکلب دیآ یمن رد ندرک
 باجح یرابجا ندیشکرب و ]نادرم یارب [ لکشلا دحتم سایل
 یعامتجا قوقح و قح ةنوگ ره دقاف نانچ مه هک نانز زا

 نیا ناوت یمن مه مشیرس نمرازه اب .دوش یم رگ هولج ،دنتسه
 یتح ،دیمان ددجت ار هنارگبوکرس و هنارسدوخ تامادقا هنوگ
 هار نیارد ،ددجت ندناوخ »هنارمآ « اب ام ناگنازرف زا یرامش رگا
.دنشوکب

 هشیر  هک ناریا یسایس راتخاس رد یگماکدوخ یگتحیسگ ماجل
 تضهن لوط رد یا هفقو  کدنا اب دراد ناریا ةتشذگ رد
 ةطلس هارمهورانکرد ،نآزا دعب یتح و یهاوخ هطورشم
 ناکما یناریا ةیامرس هب ،یسور و یسیلگنا ةیامرس یتسیلایرپما

 عقاو هب یتسیلایرپما هیامرس دادبتسا .دهد یمن لقتسم تایح
 زا لقادح و تسا مکاح هماکدوخ ماظن یسایس دادبتسا لمکم
 سفن ناکما هک درادن یبجعت ،مرگن یم ایند هب نم هک یرظنم
 هب ناریا »یزاژرووب « ،رگید یوس زا .دنک یمن ادیپ ندیشک
 عیزوت زاغآ نامه زا .دراد یا هژیو تاصتخم فلتخم لیالد
 یتارداص ةیلوا داوم دیرخ رومام و یتادراو تالوصحم ةدننک
 زا یا هدمع شخب .تسا یگنرف یاه هیامرس نامه یارب
 عقاو هب یلو دوش یم هدناوخ »هیامرس « هچ رگا شا یئاراد
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 ای و طورشم تیکلام تروص هب دراوم بلغارد هک تسا یتورث
 نیمز ،رگید ترابع هب .دراد یجراخ دوجو نیمز هطورشم ریغ
 دوخ،لقتسم یتراجت یزاوژروب ةقبط کی دوبن رد هک تسیراد
 ریگ رد زین اتدمع و دزادرپ یم نیمز دیلوت دازام ندرک دقن هب

 یم زاغآ ] نیمز دیلوت دازام[ الاک زا ینعی .تسا یئالاک شدرگ
 یارب الامتحا و یصخش فرصم یارب [ الاک هب ماحنارس و دنک
 زا لقتسم یزاوژروب هتبلا [ دنک یم متخ ]نارگید نایم رد عیزوت
 رد هک یلوپ ،لوپ هب سپسو و الاک دیرخ یارب دنک یم زاغآ لوپ
 « تلصخ نیمه ،اما و .]دنک یم متخ  ،دریگ یم شورف یازا
 تلع ،نتشاد زین نیمز رد یئاپ ینعی ،ناریا رد »یزاوژروب
 هب ایآ ؟دنکب دیاب هچ دناد یمن ینعی .تسا مه نآ لزلزت یلصا

 لبقام یشک هرهب هب ندیشخب نایاپ ناهاوخ یزاوژروب تروص
 تیرثکا یگدنز هب ندیشخب دوبهب اب و دشاب یرالاس هیامرس
 داجیا یرتگرزب یفرصم رازاب شیوخ یارب ]ناناقهد[ تیعمج
 .دشاب شوخ لد تیرثکا نامه زا هناکلام ةرهب ذخا هب ای دنک
 زا دعب یاه تموکح یتح و هطورشم تضهن لوط رد هک نیا
 دهاش اه هصرع نیا رد متسیب نرق یدالیم ۶۰ یاه لاس ات نآ

 .تسا هناگ ود تیصخش نیمه زا یشان ،میتسین رثوم یلوحت
 مه یجراخ تراجت راصحنا نوناق ،هاش اضر نامز هب هزات
 ءاشنم تلود هب ناگتسباو یارب هچ رگا هک دوش یم بیوصت

 یم رت دودحم ار راجت یگدنز ةدودحم یلو تسا تکربو ریخ
 یرسکدهاوخ یم .تسا یرگید زیچ ،اما تلود یاعدا .دنک
 فده نیا هب ندیسررد نوچ یلو دنک هراچ ار اه تخادرپ زارت
 قدصم رتکد ةنازوسلد یاهدومنهر هب ،درادن تقادص زین
 شیپرد و ناملآ اب تابسانم شرتسگ اب هچرگا .دنک یمن یهجوت

 ندیسر تردق هبزا دعب و لبقرد -یرتاهت تالدابم نتفرگ
 یکدنا ایناتیرب یروطارپما اب ناریا یاهتخادرپ زارت یرسک -رلتیه
 نویلیم ۲۰ ناملآ اب ناریا ۱۹۳۷رد یلو دنک یم ادیپ فیفخت
 ۳۲٫۶ هب نازیم نیا دعب لاس کی و دراد زارت یرسک کرام
 یگنهرف و یسایس هعسوت زا یئوس زا .دسر یم کرام نویلیم
 اشیپ زین یداصتقا یانب ریز ،رگید یوس زاو تسین یا هناشن

 هتفرگ هدیدان نانچ مه یزرواشک و یعیبط و تسیرالاس هیامرس
 ،هعومجم نیا رد هک تسا یهیدب میوگ یم یتح و دوش یم
 یدراوم رد .درادن دوجو داصتقا راد ینعم لوحت هب یدیما
 ناگدننک دیلوت عفن هب هن یلو دوش یم طبض ناراد نیمز لاوما
 یمظعا دبتسم  عفن هب هکلب ،نارگراک نایم رد عیزوت یارب هن و
 یا هزوح اهنت ،هرود نیا رد .تسا هتسشن ماظن نیا ردص رب هک
 اتدمع مهنآ هک  تسا تفن شخب ،دراد یریگمشچ تیلاعف هک
 ناریا تلود هب هک ینارق ره ربارب رد و تسا نایجراخ کلمت رد
 یم هعیدو هب ندنل یاه کناب رد دوس نارق نیدنچ ،دزادرپ یم
 تلود هچرگا ۱۹۴۷رد هک میرادربخ لاثم ناونع هب .دراذگ
 تایلام هریل نویلیم ۱۹ هب کیدزن تفن تکرش زا ایناتیرب

 زا شیب یکدنا طقف لاسنامهرد ناریا مهس دنک یم تفایرد
 زا دصرد ۳۶ ،مشاب هتفگ دصرد هبرگا و تسا هریلرازه  ۵۴۰

 یم ایناتیرب تلود بیصن تایلام تروص هب تکرش یاهدمآرد
 ۶۰ یارب ار دادرارق تدم و دندوب هدز هک یروز همه اب و دوش
 زا دندوب هداد مه یرگید تازایتما و هدرک دیدمت رگید لاس
 زایتما نیا درادن قح یطیارش چیهرد ناریا تلود هک نیا هلمج

 زا  دوب دصرد ۱٫۵ طقف ناریا مهس یلو ،دنک وغل ار یرامعتسا
 هیقب اب یا هطبار تفن شخب اهلاس نیا همهرد ،هتشذگ نآ
 رد هک هچنآ یتح ،دوخ یاهزاین ةدمع شخب .درادن داصتقا
 رگید و ناتسودنه زا یکرمگ تیفاعم اب ار ،دوب مه ناریا

 نیا رد هتبلا نایناریا زا یرامش .دنک یم دراو ایناتیرب تارمعتسم
 و ینالوط راک یازا رد هک دنوش یم هدرامگ راک هب هخاش
 رد یرگراک تاباصتعا و دنریگ یم یکدنا دزم اسرف تقاط
 نیارد هچنآ زا تسا یساکعنا ،الثم ۱۳۰۷ رد ،اهلاس نامه
 زا یرامش لثم ،دندوب مه رگید یرامش  هتبلا .درذگ یم شخب
 شخب نیا زا هدشن هدرامگراک هب هک  ،تالیا و لیابق ناربهر
 هب دننابابرا رازگ تمدخ هک تسا یهیدب و دنوش یم دنم هرهب

.دیایب شیپ یزاین هک یعقوم و تقو ره
 کناب تسدرد داصتقا یلوپ ضبن ،یلم کناب لیکشت نامزات

 « ةشیدنا رد اهنت دنفرت کیو رازه هب هک تسا یهاشنهاش
 کی اب ،۱۳۰۷ زا هتبلا .تسا دوخ دوس »یزاس رثکادح

 یسب ،مناد یم نم هک احنآ ات -هلاس دنچ و تسیب راف فالتخا
 ترورض زا لیفارسا روص رد ادخهد ربکا  یلع داتسا رتشیپ
 اه یناملآ تیریدم هب یلم کناب  - تفگ نخس کناب داجیا
 تسیرثوم و دیفم رایسب مادقا هچ رگا هک دنک یم راک هب زاغآ
 هدرپ زا یناملآ نیصصحتم یراوخ هوشر زار ،دعب یتدم یلو
.دتفا یم نورب
.دراد یا هداعلا قوف تیمها لیلد ود هب یلو ،تفن تیاور
 داصتقا ةرادا رد تفن دمآرد تیمها رطاخب ،وس کی زا -
.ناریا راتفرگ
 هب هچ رگا ناریا و سیلگنا تفن یناپمک ،رگید یوس زا -

 زا یلو دنک یم راک هب زاغآ یصوصخ یناپمک کی تروص
 زا و دیآ یم رد ]ایناتیرب [ یتلود تکرش کی تروص هب ۱۹۱۴

 یم مامت و مات هدافتسا  تسایس دربشیپ یارب شیوخ تاناکما
.دنک
 نیا دمآرد لک ]۱۳۰۶ [ ۱۹۲۷ زا هک تسا بلاج مه نیا

 تارداص « ناونع هب ناریا تفن تارداص زا یسیلگنا تکرش
 دصرد ۱۶ اهنت ناریا مهس هکیلاح رد دوش یم سکعنم »ناریا
 ناریا هب دادرارق ساسارب هک دوب یدمآرد عقاورد ،هیقب و دوب نآ
 رد تفن تکرش دمآرد لک ةبساحم یلو .تشگ یمن زاب
 ناشن هک تشاد ار یفاضا نسح نیا ناریا یتارداص یاهدمآرد
 داد یم هرود نیارد ناریا »یجراخ تراجت یقرت و هعسوت زا «
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 نیا ،لاح نیع رد .دوبن تسار و تشادن تحص عقاو هب هک
 عفانم « زا دصرد ۱۶  ناریا مهس هک تسا یروآدای هب مزال مه
 یزاس باسح یارب ار طیارش ،نیمه و دوب یناپمک »صلاخ
 هجیتن رد و صلاخ عفانم نداد ناشن مک یارب یناپمک یاه
 تسد نیا زرابةنومن [ .دوب هدرک مهارف ناریا هب رتمک تخادرپ

 تسناوت یمن ناریا تلود هچرگا هک دوب نیا اه یزاس باسح
 هب ،ایناتیرب تلود یلو دریگب تایلام یناپمک یاه دمآردزا

 یدوعص ریس زین تایلامرادقم و دز یم تسد یراک نینچ
 رب تایلام تخادرپ نیع رد ناریا « ،رگزرب رتکد ةتفگ هب .تشاد
 قیرطزا تسناوت یمن دوخ ،ایناتیرب ةنازخ هب فازگ یدمآرد
.  »دهد شیازفا ار شیوخ دمآرد تایلام عضو
 ناریا یرسارس نهآ هار نتخاس ،هاشاضر تاراختفا زا یکی
 .دش یلام نیمات رکش و دنق راصحنا تایلام زا ارارق هک تسا
 هجیتن هب الامتحا ،میوش یم قیقد یمک هژورپ نیمه رد یتقو
 ةدنیامن هک قدصم رتکد اهلاس نامه رد .دیسر میهاوخ یتوافتم
 نآ ندوب »یداصتقا ریغ « صوصخ رد لیصفت هب دوب سلجم
 الامتحا نیا یلو داد هیارا ار شهداوش و هلدا و تفگ نخس
 زین هار نیا ثادحا هب میمصت ،اهاعدا ةمه اب هک تسا تسرد
 و دوب هدشذاختا ،تسا هدشرکذتم هداز یقت هک یلاور نامه هب

  قدصم رتکد لالدتسا زا یاه هشوگ هب .دوبرییغت لباق ریغ
 تایئزج زا .منک یمن رارکت رگید و ما هتخادرپرگید یاجرد
 ،تفگ مهاوخن نخس مه یرسارس نهآ هار ثادحا دادرارق

 یئاه هقلح ،رگید رادم و رارق یرایسب و نیا ،نم نامگ هب نوچ
 یسررب مشوک یم ،ببس نیمه هب و ریحنز کی زا دندوب
 ،اما نآ زا شیپ .مهدب تسد هب هعومجم نیا زا یرصتخم
.داد خساپ رگید لاوئس دنچ هبدیاب

 یلو دوب هدش دروآرب ناموت نویلیم ۷۵ نهآ هار ثادحا ةنیزه -
 دوب ناموت نویلیم ۶ اهنت لاس رد رکش و دنق راصحنا دمآرد لک
؟دوش نیمات دیاب یعبنم هچ زا هیقب هک دشن مولعمو

 یداصتقا ةدیاف ،دیلوت یمک و هار یگتفاین هعسوت و دوبن رد -
؟دوب هچ رد نهآ هار نیا

 ،هنومن یارب و دش عضورکش و دنق رب یفاضا ضراوعارچ -
 ایآ ؟دندوب هدشن یفاضا ضراوع نیا لماش یتادراو تاجوسنم
 رکشو دنق رد ناتسلگنا هک دشاب هدوب نیا دناوت یم تلع
 نکمم ایآ ،رگید ترابع هب ؟تشادن یمهس ناریا هب یتادراو
 رد هیسور یراجت عفانم هب ندز همطل عقاو هب ضرغ هک تسا
 رکش و دنق یلصا هدننک رداص هرود نیارد هک دشاب هدوب ناریا
؟دوب ناریا هب

 دب ،اه شسرپ نیا هب یئوگ خساپ ةنیمز ندرک مهارف یارب
.مینک لابند رت یلک عوضوم دنچ ةیشاح ردار ثحب تسین
 نم هک منک دیکات دیاب مهزاب .تکلمم ةرادا ةصرع رد لوحت -
 بلقت زا هتشذگ  ،رما تیعقاورد یلو مرادن یراک رهاوظ هب

 نامز ات دوب رابرد ریزو هک شاترومیت ،تاباختنارد هدرتسگ
 سلجم نامه ربارب رد هن و دش هراک همه ۱۳۱۱رد یلوزعم
 هیارا یارب سلجم یوس زا تسناوت یم هن و دوب وگخساپ یبالق
.دوش راضحا تاحیضوت

 نهآ هار ثادحا .اهلاس نآ رد ناریا یداصتقا تسایس -
.تلود هجدوب تسایسو ۱۹۳۳ دادرارقدیدمت ،یرسارس
 ناریا یلوپ و یلام یگدنز رب یهاشنهاش کناب ةطلس -
.]۱۳۰۵ دادرارق [
 تفن نایرج [ یلام داسف و لاوما طبض نوچ یرگید لئاسم زا

 و »باجح فشک « ةنارسدوخ تامادقا و ]هنومن یارب ،نایروخ
 یمرد مالک بانطا زا یریگولج یارب لکشلا دحتم سابل

.مرذگ
 هب ،هاش اضر ندمآرب هک متشذگ هراشا هب رتشیپ :یسایس لوحت -
 هک دوب یلاح رد نیا و دوبن ناریا رد روما ندش دنمنوناق یانعم
  اب هماکدوخ کی ینیزگیاج هن ،تشاد زاین ناریا هک هچنآ

 .دوب اهراک ندش دنمنوناق ،اقیقد هکلب ،رگید یا هماکدوخ
 ،اه یلگنج [ مدرم یاه شبنج راب تنوشخ بوکرس زا هتشذگ
 هپت هوارم شروش ،ساملس شروش ،زیربت شروش ،نایسپ لنلک
 « هک هچ نآ .]نموفرد ناخ میهاربا شروش ،ناسارخ رد
 یرسارس و یلم « عقاو هب ،دوش یم هدیمان »تینما رارقتسا

 دروخرب ،رت راب فسا نآ زا یلو دوب »تینما مدع و سرت ندرک
 « هب تلود ،یئوس زا .دوب تاباختنا هب هزات تموکح
 زا .دنک یمن لیطعتار تاباختنا و هدرک یم رهاظت »یبلطددجت
 قح زا مدرم نآرد هک دنک یم رازگ رب یتاباختنا ،رگید یوس
 لیمکت یارب .دنوش یم مورحم تلاح نیرت هدرتسگ هب باختنا
 هلخادم تاباختنارد تلاح نیرت نایع هب یدژارت-یدمک نیا

 هرخسم شیامن متفه سلجم تاباختنا ،هنومن ناونع هب .دنک یم
 اطخ ما هظفاح رگا و .هتخیسگ ماجل یگماکدوخ زا دوب یا
 لوا ةدنیامن ،سردم موحرم هک دوب یتاباختنا نامه ،دنکن
 مه یار کی یتح هرود نیارد ایوگ هک  ،مشش ةرود رد نارهت
 ،دادن یار نم هب سک چیه مریگ« هک دمآرب هنعط هب دوب هدرواین
 هب لقن [ »؟دمآ هچ ،مدوب هداد مدوخ هب هک مدوخ یار رسرب
 اضر ناگدنیامن« ءارآ ،اه هزوح زا یرایسب رد طقف هن .]نومضم
 هکلب دوب رتشیب طیارشلا دجاو تیعمج دادعت زا »یهاش
 هیباختنا ةزوح تیعمج لک زا ارآ ةرامش ،اه هزوح زا یرامشرد
 کیدزن ینارهط نیسح خیش ،نارهت لوا ةدنیامن .دش رتشیب مه
 رفن رازه ۲۵۰ زا رتمک یلو نارهت تیعمج .دروآ یار رازه ۵۰ هب
 رامآ ساسارب و ،یار قح نودب دندوب نانز نآ زا یمین هک دوب

 زا رتمک مه دصرد ۴۰ هب کیدزن ،عقوم نامه رد یتلود یاه
 تکرش تاباختنا رد دنتسناوت یمن هک دنتشاد نس لاس ۲۱
 مک زین اه نامناخ یب و ،نارهت میقم نایجراخ ،هوالعب .دنیامن
 دارفا دادعت ،بلاغ نظ هب ،دراوم نیا ةمه باستحا اب .دندوبن
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 یاعدا هب هک دسر یم رفن رازه ۵۰ هب یراوشد هب طیارشلا دجاو
 هدرک تکرش تاباختنا رد ناسک دصرد ۱۰۰ طقف هن ،تلود
 یجاح !دندوب هداد یار یتلود دزمان هب زین  ناگمه هکلب دندوب
 تیاور هب و نترازه ۳۰ یتیاور هب هک  لیبدرا زا هداز باهو یقت
 !دش هدنیامن یار ۳۶۶۳۶ اب تشاد تیعمج نت رازه ۴۰ ،رگید
 و ۳۲۸۸۴ اب هداز تعیرش و رگداد ،شورفراب ناگدنیامن

 رد شورفراب تیعمج لک هکیلاح رد دندش لیکو یار ۳۳۸۴۱
 درجورب زا یدرجورب مالسالا هقث .دوب رفن رازه ۳۰ اهنت عقوم نآ

 یگدنیامن هب یار ۳۵۳۵۹ اب تشاد تیعمج رفن رازه ۳۰ هک
 یدامع ،دوب نت رازه ۱۰ اهنت شتیعمج هک یراس زا .دیسر
 ود ،هواس لیکو یارآ .دیسر تلاکو هب یار ۳۳۷۴۲ اب یمان
 ،تالخادم تسد نیا هب هراشا اب .دوب هواس رهش تیعمج ربارب
 یعماوج لکشم هک مراذگب تشگنا هتکن نیا رب مهاوخ یم

 و لوحت یارب ینیع طیارش ندوبن هدامآ لوا ةلهو رد ،ناریا نوچ
 تروص نیا هب هک یتانایرج نامه .دوبن یساسا ینوگرگد
 یم ،دندرک یم هلخادم تاباختنا رد ،کحضم اما ،هدرتسگ
 شیوخ تردق و تاناکما زا – دنتساوخ یم رگا -دنتسناوت
 نیا یساسا شسرپ .دنیامن هدافتسا تاباختنا حیحص ماحنا یارب
 هدرپ نودب و حیرص خساپ ؟دندرک یمن نینچ نیا ارچ هک تسا
 نآ هب هک هچنآ فالخ رب هک تسا نیا ،نم نامگ هب ،یشوپ
 رگا ،درد .دنتشادن تکلممدرد و مدرم درد دندرک یم رهاظت
 رب هجوت و بلاج .دوب یصخش ةناریقح عفانمدرد دوب یدرد
 رد دبتسم هاش ،مه یسلجم نینچ ربارب رد یتح هک تسا زیگنا

 ربارب رد هک دراپس یم یرابرد ریزو تسد هب ار روما ةمه لمع
 زا تسار و پچ زا ،فصو نیا اب .تشادن تیلوئسم سلجم
 لوحت «و»یبلط ددجت « یاعدا اب یدوخ نادنمشیدنا یوس
!میتسه وربور هاشاضر رصع هب ناریا رد »یساسا
 یهد نامزاس رد رواد و شات رومیت هک تسا تسرد هتبلا نیا

 یرثوم رایسب شقن ۱۳۰۴ نابآ رد ناخ اضر رادفرط رصانع
 .دندیسر ترازو هب دعب ،زین رطاخ نیمه هب الامتحا و دنتشاد
 ناکامک ،شاترومیت ندش هراک همه یئارچ هب خساپ یلو
.تسا نشوران
 یبالق و یحطس یبلط ددجت اب هرود نیا رد طقف هن ،نم رظن هب
 هژیو عون زا زین یهاش اضر »مسیلانویسان « ،هکلب میتسه وربور
 طقف هن ،ینعی .تشادن یضقانت یتسیلایرپما ةطلس اب هک دوب یا

 یمسیلانویسان اب نآ اب ناوخ مه هکلب ،دوبن یعقاو یبلط ددجت
 رد .تسا یبالق یبلط ددجت لمکم هک میتسه هجاوم زین یبالق
.دوش یم نشور زین یداصتقا لوحت فیلکت ،نایم نیا

 اب مسیلانویسان ،میریگب راکب هک ار مسیلانویسانزا یفیرعت ره
 دص رد ناریا رد .دراد ریذپان یتشآ یضقانت مسیلایرپما ةطلس
 ۱۳۰۵ دادرارق – یساسا رایسب درومود رد لقادح ،هتشذگ لاس
 دادرارق دیدمت [ ۱۳۱۱ دادرارق و] یهاشنهاش کناب دادرارق [

 اضر دوخ زا .تفگ نخس ناریا عفانم ظفح زا ناوت یمن ]تفن
 نیلوا ،دندوب هدادربخ وا هب ار نایرج یتقو هک تسا لقن هاش
 یمن ادبا ]دادرارق دیدمت [ نیا « هک دوب نیا شلمعلا سکع
 میدرک تنعل ناگتشذگ هب ام هک لاس یس دیهاوخ یم ،دوش
 درذگ یمن یزیچ یلو .»دننک تنعل ام هب ناگدنیآ مه لاس هاجنپ

 .دوش یم دیدمت ایناتیرب تلود ةتساوخ قباطم تفن زایتما هک
 هب هوشر تخادرپ هاوخ – دشاب دادرارق دیدمت ةنیمز هک هچره
 هک تسا نیا تیعقاو – هطبار عطق هب دیدهت ای و هاش صخش
 ینعی – رگید لاس ۳۲ یارب یتفن یاهدمآرد دصرد ۸۰ زا شیب
 -درک یم تنعل ار نآ نیعضاو هاش هک یدادرارق نامه زا رتشیب
 هتفریذپ زین نیا ،نآ رب هوالع .تفرگ رارق اه یسیلگنا رایتخا رد
 وغل ار زایتما دناوت یمن یناونع چیه تحت ناریا تلود هک دش
 تادهعت نیمه هک دوب زین یرگید داوم ،نآ رانک رد هتبلا .دیامن
 رایسب ایناتیرب مسیلایرپما عفن هب ،قدصم هنامز رد هبناج کی

.داتفا زاس راک
 هنوگ ره تخادرپ زا تکرش ،لاس یس یارب ،رگید یوس زا

 تسد ،ضوع هب .دش فاعم ناریا تلود هب دمآرد رب تایلام
 زا .دش هتشاذگ زاب دمآرد رب تایلام ذخا یارب ،ایناتیرب تلود
 هتفررد تایلامدمآرد زا ،دوب هچ ره ،ناریا مهس ،رگید فرط
 یاهتایلام ردق ره « ،بیترت نیا هب .دش یم تشادرب تکرش
 هتساک هزادنا نامه هب زین ناریا مهس زا تفای یم شیازفا ایناتیرب
 نیمه هب ،رتدب هن رگا ،یهاشنهاش کناب دادرارق . »دش یم
 مه «  ،دادرارق نیا هک تفگ یمن تسار قدصم ایآ .دوب یدب
 همیمض ۴ هدام .»رضم تکلمم لاحب مه و تسا نوناق فلاخم
 چیه زا هک دنک یم یدازآ بلس ناریا تلود زا « ،دادرارق
 تلود ضرق هدومن ضارقتسا دناوتن رتمک لیزنت هب ولو یتلود
 « ار تلود دادرارق نامه مشش لصف .»دیامن هیداتار سیلگنا

 فرط یهاشنهاش کناب زا ریغ یکناب چیه اب هک دنک یم مزلم
 هام رذآ ۲۲ رد قدصمزا رگید یقطن رد .»دشابن دتسو داد

 دادرارق هک دوش یم راکشآ یرتشیب لئاسم ،سلجم رد۱۳۰۵
 یساسا نوناق فالخ رب هک یجراخ تکرش کی و تلود نیب
 یارب یریگ اپ و تسد تیعضو هچ تسا هدشن هیارا سلجم هب
؟تسا هدرک داجیا روشک داصتقا ی ارب و مدرم

 نیا هب هک هیلام دادرارق و تروص نآ هب هک تفن دادرارق
 عاضوا هک مینک یم بجعت ارچ تروص نآرد ،تروص

.دیسر یمن ناماس هب یداصتقا
 دیاب اعدا نیا ،هاش اضر »یبلط ددجت « هب میسر یم یتقو ،اماو
 هب و دریگب رارق یبایزرا دروم ناریا تاصتخم هب هجوت اب

 یا هشیر لئاسم هب هتفر رتارفایاضق رهاظ زا تسا مزال صوصخ
.دوش دروخرب

 مکح ناریا رب ۱۹۰۶ لاس ات هک راجاق ربخ یب نیطالس هب -
 .تسب یزیرگ نوناق و ینکش نوناق تمهت ناوت یمن ،دندنار
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 ،ایآ یلو .دوش هتسکش نانآ یوس زا ات دوبن ینوناق هک ارچ
؟تسا قداص مه هاش اضر دروم رد هتکن نیمه

 هک  -دوب هک  - دشابن یداریا دیاش ،هاش نیدلارصان هب -
 هراک همه ناطلسلا نیما ودرک یم هرادا تروص نآ هب ار تکلمم
 هراک همه یلو .یا هطورشم ةبرجت هن و دوب یسلجم هن .دش
 نردم یاه هویش اب هاشاضر رابرد ریزو ندش هراک همه و ندوب

 شاترومیت هک تسین نیا الصا هلئسم .دمآ یمن ردروج یتموکح
 هک یتموکح رد هک تسا نیا هتکن .دوبن ای دوب یبوخ مدآ
 ، تشاد نتشاد یساسا نوناق و سلجم و ندوب هطورشم یاعدا

 هراک همه ،هنوگ نیا تسیاب یمنو تسناوت یمن یماقم چیه
.دوشب
 دندیشکرب نانز رس زا رداچ رابجا هب ،دعب یتدم هک تسرد نیا
 « یولهپ هالک و دندناشوپ لکشلا دحتم سابل مه نادرم رب و
 یگدنز تیعضو رد هک دراد تیعقاو مه نیا یلو .دش »سدقم
 یدوبهب ،دندوب روشک تیعمج قلطم تیرثکا هک نایئاتسور

 زا تاناکما همه نآ فرص اب هک یا هماک دوخ ایآ .دشن لصاح
 رب ینبم یتسایس تسناوت یمن ،دیشک یم رب رداچ نانزرس
 تاحالصا و یضارا میسقت ؟دیامن ارجا ار هناکلام ةرهب لیدعت
.دشن نینچ نیا یلو .شکشیپ رگید یضرا
 یم هک میراد ار ۱۹۱۹ دادرارق ،هتشذگ نرق هیلوا یاهلاس رد 
 دروآ رد ایناتیرب هیامحلا تحت یروشک تروص هب ار ناریا ات تفر
 دوب هتشذگن نآ زا یلاس ود زونه .دنام قفومان هناتخبشوخ هک
 دیس ةزوردص ترادص و دمآ شیپ دنفسا موس یاتدوک هک

 و تایئزج هب .ناخ اضر ندش هراک همه دعب و ءایض
 نیا رد ،تسه اهدادیور نیا ةراب رد هک یفلتخم یاههاگدید

 »ینیرفآ تینما « ،یمومع رواب فالخ رب یلو .منک یمن هیکت اج
 هب و نوناق هب مارتحا و روما ندش دنم نوناق ةجیتن هن ناخ اضر

 و هدرتسگ بوکرس دمآ یپ هکلب ،ناریا رد دارفا قوقحو قح
 نیمه هب هک .دوب همهاوو سرت ندرک یرسارس و ندرک یلم
 هک دینک هدهاشم .دنام قفومان عامتجا و داصتقا ةصرعرد لیلد
 قوثو ترازو هب ضارتعارد هک یقطن رد عقوم نامه رد قدصم
 هنوگچ ار عاضوا دنک یم کلامملا یفوتسم ةنیباکرد هلودلا
 تسین بسانم دادرارق ةرود اب زورما تایعضو« :دنک یم ریوصت
 .دنا هدیدرگ التبم رقفب هماعو بوعرم دقتنم رصانع اریز

 تاعامتجا ندوبن دازآ و تاعوبطم روسناس و یماظن تموکح
 هتفرگ یداع تروص دوخب تسا قانتخا لیاسو نیرتهب هک
 .تسا هدیدرگ مهارف ثیح ره زا یتسدگنت و رقف لیاسوو

 دورب کیدزن فارطا هب دهاوخب تکلمم زکرم زا یسک هچنانچ
 رطاخ نیمه هب و »دشاب لطعم زوجم ذخا یارب زور دنچ دیاب
 ادخ یارب دیئایب« هک دمآ رب ضارتعا هب سلجم نامه رد هک دوب
 تلود یاه تسایس ةیام ناج .»دیرادرب تلم نابیرگ زا تسد
 ریغ یاه تایلام رب هیکت ،دنفسا موس یاتدوکزا هدمآ رب یاه

 ترازو « هب اه دمآرد مظعا شخب صیصخت و دوب میقتسم
 تلفغ زین بوکرس لماوع رگید ندرک راورپ زا هتبلا .»گنج
 ریمعت و رتشیب یاه نادنز نتخاس یارب یتقو .دندوب هدرکن
 ،دنهاوخ یم هجدوب سلجم زا مدرم ةسیک زا یتنطلس روصق
 نادجو یوگ نخس ناونع هب هک تسا قدصم زاب اج نیا
 ناتربخ هچ هک دیآ یم رد ادص هب ام ةنامزو رصع یعامتجا
 هیمظن هجدوب نیمه یدایز غلبم کی هک تسیلاس دنچ « ،تسا
 و یساسا نوناق فالخ رب هک یزیچ – روسناس جرخ یارب

 جرخ و دریگ یم – تسا یلم قوقح ةدننک لامیاپ هک یزیچ
 ةدع کی ةیمظن نیمه هک تسا لاس دنچ  لاسما .دنک یم
 هک یسکره هک درامگ یم هزاورد مد ار لاحلا مولعم صاخشا

 شباقعا و دوخ خیرات مامت دورب نوریب هزاورد زا دهاوخ یم
 رد هک زورما دینکب قیقحت امش .دنکب لاوئس وا زا ار شدادجاو
 رصع رد تسا لهس تسین یزیچ نینچ کی اپورا کلامم
 وچمه یئازریم یلع دمحم رصع رد یرفظم رصع رد یرصان

 رگا هک نیا هنو هدوب تاعوبطم روسناس هن ،هدوبن یئاهزیچ
 هیمظن هب هضیرع کی دورب شهد هب شا هناخ زا دهاوخب یسک
 رازه دنناوتب رگا و دنکب تکرح دناوتن هزاجا نودب و دسیونب

 شلایع و شدوخ مسادنتسیاب هزاورد مدو دننک یریگ ولج هنوگ
 جلف ار یداصتقا روما مامت ابیرقتو دنسرپب ار شرسپ و
.)۱۵۷ ص ( »دننکب
 رارق ربار زکرمتم تموکح ،تنوشخ همه نآ اب هک یتموکح ایآ

 یم طبض هاش یصخش باسح هب ار نارگید لاوما و هدرک
  شزومآ و تشادهب یارب نادنمتورث زا تسناوت یمن ،درک
 نیا زا ارچ و دنتفرگن ارچ ، هک تسا نیا لاوئس ؟دریگب تایلام
؟دندرک رتمک ،اهراک

 نیا ایآ هک تسین مهم الصا نیا ،راورخ زا یتشم ناونع هب
 ،رگید سکره ای و شاترومیت ای دوب رواد تخپ تسد تسایس
 رد یداصتقا قنور ،شرگن نیا نطب زا هک تسا نیا تیعقاو
 نویلیم ۳۵ هب کیدزن ۱۳۰۸ رد تلود دمآرد لک  .دیآ یمن
 ۱۲ .دوب یاچ و دنق تایلام شناموت نویلیم ۶-۷ هک دوب ناموت
 مه ناموت نویلیم ۴-۵ ،تاکرمگ دمآرد مه ناموت نویلیم
 ۶ هک دوب ناموت نویلیم ۱۲ مه تفن دمآرد .میقتسم تایلام
 رانک یماظن فراصم یارب هریخذ ناونع هب ار ناموت نویلیم
 ۱۳۰۸ رد گنج ترازو هجدوب لک ،نآ رب هوالع .دش هتشاذگ
 هن هک یتکلمم رد،رگید نخس هب .دوب ناموت نویلیم ۱۴٫۶ لداعم
 نویلیم ۲۰ هب کیدزن ،ناتسرامیب هن و هسردم هن و ،تشاد هار
 شترا فرص میقتسم روطب یناموت نویلیم ۳۵ دمآرد زا ناموت

.مهد یم تسد هب هسیاقم یارب ار ریز ماقرا .دش
ناموت ۱۴۶۱۸۴۶۰ گنج ترازو ةجدوب

.]تسا هدشن هبساحم هریخذ ناموت نویلیم ۶ [ 
ناموت ۳۴۳۱۰۰ هماع دئاوف ترازو ةجدوب
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ناموت ۹۰۹۹۰۰ فراعم ترازوةجدوب

ناموت ۷۱۶۰۰۰ یرادهب ترازو ةجدوب

  لک ربارب هد زا شیب ،یئاهنت هب گنج ترازو ةجدوب ینعی
 یم الاح !دوب یرادهب و فراعم ،هماع دئاوف ترازو هجدوب

  ،یرگید تموکح ره ای و دشاب هاش اضر تموکح دهاوخ
 صیصخت ةویش نیا اب ،یتموکح نینچ نیا رانک هب لیاسم هیقب
 داصتقا دناوت یمن ،رگید یاج ره رد هچ و ناریا رد هچ  ،هجدوب

 هک منک دیکات دیاب همه نیا اب .دنک یزاسزاب ار روشک
 مه ،هاش اضر نامزرد ناریا عاضوا هب نم یساسا و هدمعداریا

 ون یاهداهن رتشیب فیعضت بجوم هک تسا یتامادقا هب نانچ
 و تفرشیپ یارب و دندوب هتفرگ لکش ناریارد هزات هک دش یئاپ
 .دنشابرادروخرب ینوناق تیامح زا هک دوب مزال روشک هعسوت
 نیا شرتسگ یارب هک دوب یتلود نم نامگ هب لوئسم تلود
 زا .درک یم عفر ار ناش ندرکراک عناوم و دیشوک یم اهداهن
 و درک هراشا یگدنیامن و سلجم هب ناوت یم اهداهن هلمج نیا

 اب هک یناملراپ تموکح هب یلک روطب و تاعوبطم هب مه

 نیا .دندش فیعضت تدش هب شناعفادم و هاش اضر تامادقا
 نم نامگ هب تسا هدش هتشون شاترومیت لزع هرابرد هک هعطق
:تسا هاشاضر رصعرد ناریا عاضوا زا یبسانم رایسب فیصوت
 هوحن زا دوب یرگید ةنومن ]شاترومیت [ رابردریزو طوقس «

 نتخاب زا کانمیب و نظ ءوس زا هدنکآ روتاتکید کی درکلمع
 و لباق لاجر هیلک کی هب کی مادهنا و یدوبانرد ،تخت و جات
 هاگچیه هک تشادرارق نآرب ]هاش اضر[ هاش تسایس ،لقتسم
 ضرف یرورض و مزال ار دوخ دوجو یدرمتلود دهدن هزاجا

 الوصا هکلب درب نایمزا ار ناربهر اهنت هن بیترت نیدب یو .دنک
 زا هک یماگنه ور نیا زا .تخاس دوبان مه ار یربهر سفن

 دودعم و ناشن کات زا یناشن طقف ناریارد ،تفر رانک هنحص
 ،دندوب هدربردب ناج لاس تسیب نیارد هک یئاه تیصخش
 چیه عقاورد .دندوب درخ و کدنا زین دادعت نآ و دوب یاجرب

 یسایس یگتسکشرو هناتسآرد دح نیدب ات تسناوت یمن یروشک
».دشاب هتفرگ رارق
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درادن یماظن لح هار ناریا یا هتسه نارحب
دار .م

 هنشاچ لیئارسا تسا نینچ ویرانس
 تاسیسات هب ناریا و دشکب ار هحلسا
 هلمح هقطنم رد اکیرمآ یاهناگداپ و
 هکنیا ناونع تحت وتان تقونآ و دنک
 رارق هلمح دروم وتان ءاضعا زا یکی

 زا ار ناریا هبناج همه نارابمب هتفرگ
 رد تباث یماظن یاهناگداپ قیرط
 رد دوخ رایس و فلتخم یاهروشک
.دنک زاغآ هقطنم یاهبآ
 نیرت تسار ینلع و راکشآ دیدهت

 و سیلگنا ، لیئارسا یاهحانج
 نآ یمتا تسایسات و ناریا هیلع اکیرمآ
 سیئر زونه هک یطیارش رد مهنآ

 شرازگ یاوتحم یمتا یژرنا نامزاس
 دوب هدادن زرد نوریب هب ار دوخ
 یاهورین نیب رد ار یناوارف تالوئس
 یناهج و هقطنم لئاسم رد رازگ ریثات
 دننامه ییاهروشک و درک داجیا
 لمعلا سکع تعرسب نیچ و هیسور
 لیئارسا و برغ زا و هداد ناشن

 ییوجارجام هب تسد هک دنتساوخ
 ینارحب ار هنایمرواخ عاضوا و دننزن
. دننکن رت
 رب نینچ لیئارسا یاهیریگ عضوم زا

 تیامح اب روشک نیا هک دیآ یم
 داجیا وراشف ددص رد اپورا و اکیرمآ

 نامزاس تینما یاروش رد بسانم وج
 ندناسر بیوصت یارب دحتم للم
 ات هدوب ناریارتشیب یداصتقا هرصاحم
 یدوبان و لرتنک یارب ار طیارش
 رد و هدرک مهارف ناریا یمتا تاسیسات
 لاغشا و یماظن هلمح هنیمز تیاهن
 مهارف ناریا بونج زیخ تفن قطانم

.دوش
 لیئارسا هک تسین هدیشوپ یسک رب
 راشف یعاجترا یورین کی ناونعب یمتا
 هارمهبوتان یماظن نامیپ مرادناژ و
 و اکیرمآ هزاجا نودب هقطنم رد هیکرت
 هن و دراد یماظن مادقا تارج هن وتان
 ار یا هشیدنا نینچ روصت دناوتیم
.دهدب هار دوخب
 بات و بآ اب هک لیئارسا ریخا رونام
 و برغ یربخ یاه هناسر رد ناوارف

 دهدیم ناشن دش هداد ششوپ ناهج
 رد رتشیب یتاغیلبت مجاهت نیا هک
 ناریا و هقطنم ندرک تابث یب تاهج
 هچره هیروس هلئسم ات هتفرگ تروص
 یور اب و هدش لح برغ عفنبرتعیرس
 تحت هک برغ نارادفرط ندمآ راک
 رارق یدوعس ناتسبرع لماک تیامح
 و هدرک فیعضت ار ناریا عضوم دنراد
 رتدودحم هقطنم رد ار هیسور رونام
 ناتسبرع هب ار رصم شقن و دننک
. دننک رازگاو یدوعس
 رد ناریا هک دنادیم یبوخب برغ
 و دراد رارق هیسور یتینما یاضف
 قطانم نتفرگ سپ زاب یارب اهسور

 زا برغ ندنار نوریب و ایسآ بونج
 دنراد مربم زاین ناریا هب قطانم نیا

 دراوم رد مه ناریا هکنیا هب افاضم
 کرتشم عفانم هیسور اب رایسب
 رگید فرط زا دراد یکیژتارتسا
 یداصتقاروشک نیرتگرزب هب هیسور
 یلصا هدننک نیمات و هدش لیدبت اپورا
.تساپورا هب یژرنا
 ندرک ییارجا یارب برغ و اکیرمآ

 هک تساهتدم گرزب هنایمرواخ حرط
 هب یهاگن دنریگرد نیچ و هیسور اب
 دهدیم ناشن هتشذگ لاس دص خیرات

 رجنم هیسور اب برغ عفانم داضت هک
 تالوحت هک دش یناهج گنج ودب
 ربتکا بالقنا هک دید دوخب ار یگرزب
 اهروشک زا یرایسب لالقتسا و نیچ و
 هیلوا لحارم رد . تشاد یپ رد ار
 ناتسلگنا لوا یناهج گنج زا شیپ
 تحت ار قطانم نیا ات درک شالت

 رد و دشن قفوم هک دروآ رد لرتنک
 اب یزان ناملآ ۱۹۴۵ ات ۱۹۳۳ یاهلاس
 اب و دش هنحص دراو تاناکما مامت
 زا ار هسنارف و سیلگنا هک یدوجو
 هب قفوم یلو درک نوریب قطانم نیا
 و دشن گرزب هنایمرواخ داجیا

 ههبج و دش لمحتمار یتخس تسکش
 مدهنم و هدیشاپ ناهج رسارس رد نآ

.دش
 و هدیسر نارودب هزات تردق اکیرمآ

 یناهج گنج یاه بیسآ زا یراع
 اهتسیشاف و اهیزان حرط یوررب مود
 ار اهتسیشاف تسکش و درک راک رتشیب
 یا هقطنم یاهمرادناژ دوجو مدع رد
 هاش میژر ، لیئارسا میژر دننامه
 یاهناگداپ و هیکرت میژر ، قباس
 ۱۰۸۴ هب ار اهنآ دادعت هک یماظن
 همه دوخ معزب و هدید تسا هدناسر

 حرط ندرک ییارجا یارب مزال طیارش
 هدرک مهارف ار گرزب هنایمرواخ

. تسا
 و یراتخاس رظن زا ناهج عاضوا رییغت
 نییعت یاهورین ییاجباج و یداصتقا



۱۳۹۰ دنفسا ۲۱ هرامش  یگنهرف و یسایس هلجم-درادن یماظن لح هار ناریا یا هتسه نارحب-هتفه هلجم همانهاگ 

http://www.hafteh.de/hafteh7@yahoo.de  )!* هحفص  

 اکیرمآ ساره اهورین نزاوت رد هدننک
 نادنچ دص ار یبرغ یاهروشک و
 نارحب رد هکیدوجو اب ار اهنآ و هدرک
 وربور یگتسکشروو یلام و یداصتقا

 تسردان تابساحم راچد دنتسه
 زا کیچیه هب زونه هک ییاج ات هدرک
 هدش روبجم یلو هدیسرن دوخ فادها
 تابث یب هب و هداد یژتارتسا رییغت دنا

 رظن زا هک دننزب تسد یقطانم ندرک
 راد ناوختسا یداصتقا و یتموکح
 هبرجت و یتینما تابثزونه و دنتسین

 تموکح و یا ههبج راک یارب یفاک
.دنرادن یرادم
 ناشن یبوخب یبیل و قارع هنومن
 قفوم یتح وتان و اکیرمآ هک دهدیم
 ار روشکود نیا میظع عبانم دنا هدشن

 رد دوخ لرتنکب اهیزان نامز دننامه
 هرهب اهنآ زا رسدرد نودب و دنروآ
. دننک یرادرب
 زا هدافتسا اب برغ اریخا هک یرونام
 هار ناریا هیلع رب یمتا یژرنا نامزاس
 برغ هک دهدیم ناشن تسا هتخادنا
 اهنت هن نیچ و هیسور تیامح نودب
 ناریا هیلعرب یماظن مادقا هب رداق
 نداد تسد زا رطخ هکلب تسین
 قارع دننامه لزلزتم یلاغشا قطانم
. دراد ور شیپ ار
 درایلیم ۱۴۳ لداعم قارع تفن عبانم
 رد ماخ تفن هکشبره تمیق( هکشب
 ۴ نآ زاگ و )رالد ۸۰ یناهج رازاب

 بیصن هک بعکم رتم درایلیم رازه
 زاگ و تقن باستحا اب هک دش اکیرمآ

 هس دودح رد اهنیشن خیش و ناتسبرع
 داصتقا هناوتشپ دسریم قوف مقر ربارب
.دوشیم هبساحم اکیرمآ رالدو
 درایلیم ۴۳ لداعم یبیل تفن عبانم
 رتم درایلیم ۱۴۸۰ یبیل زاگ و هکشب
 المع یبیل لاغشا اب هک بعکم

 یلوپ دحاو و اپورا داصتقا هناوتشپ
 یتفن عبانم رگا هک هدش هبساحم وروی
 هک دیآ رد برغ لرتنک تحت زین اقیرفآ
 نآ لاغشا کرادت رد دسریم رظنب

 تفن هعومجم فصن مقر نیا دنتسه
.دوب دهاوخ هنایمرواخ زاگ و
 یماظن یورین اب قارع و یبیل لاغشا اب
 یگدرکرس یدودح ات برغ وتان

 هقطنم رد زاگ و تفن عبانم هب اردوخ
 یسرکب اقیرفآ لامش و هنایمرواخ
 هب مه ناریا رگا هک تسا هدناشن
 و ن املآ یاهیزان حرط دیآ رد لاغشا
 یلمع هنایمرواخ قطانم تنانیمود

. دش دهاوخ
 نامزاس تسایر هک ونامآ ویکوی یاقآ
 زا لبق دراد تسد رد ار یمتا یژرنا
 ءاضعا نیب نامزاس نیا شرازگ هکنآ

 دروم نیا رد ات ددرگ عیزوت یرفن ۳۵
 عبانم رایتخا رد ارنآ دننک رظن راهظا

 یراکمه اب ات داد رارق برغ یربخ
 هب یا هقباس یب راشف برغ
 ات هدرک دراو سناژآ وضع یاهروشک
 زا ار ناریا یداصتقا هرصاحم هنیمز
. دنک یلمع للم نامزاس قیرط
 یاه هدیا رادفرط ینپاژ کی هک ونامآ
 همه دیاب تسا دقتعم تسامایوکوف

 تروص رد یناهج یاهمتسیس
 تحت مسیلاربیل وئن ربارب رد تمواقم
 یراد هیامرس تاراصحنا یربهر
 هتشاد رب هار رس زا برغ و اکیرمآ

 هک دش یگرزب هابتشا بکترم دنوش
 دوخ نورد رد برغ هک دهدیم ناشن
 اب یلام و یداصتقا نارحب هب هجوت اب
 هک هدش هجاوم یا هدیدع تالکشم
 هدیسرن مهافت هب زونه نآ رس رب
. تسا
 هقطنم رد برغ یاهکیتکات

: هنایمرواخ

 هقطنم یاهروشک یجیردت لالقتسا اب
 باتش مود یناهج گنج زادعب هک
 یژرنا عبانم ندش صخشم و تفرگ
 تسکش دوجو اب برغ هقطنم نیا

 یاپ زا مود یناهج گنج رد تخس
 خیش یاهروشک ادتبا رد تسشنن
 هک درک لیمحت هقطنم هب ار نیشن
 نیب رد یا هقباس یب هقرفت ثعاب
 هندب زا ار تیوک دش اهروشک و مدرم
 نانچمهروشک نیا ات هدرک ادج قارع

 لحاس زا دناوتن و دنامب یقاب فیعض
.دنک هدافتسا سراف جیلخ

 یاهروشک یمامت زا یا ههبج داجیا
 و هنایمرواخ هقطنم رد هتسباو برع
 ربارب رد اهنآ ندرک هتخا

 رد هک لیئارسا ناتسرپداژنزواجت
 طسوت نآ لرتنک هب رجنم تیاهن

 هرهم یسوم ورمعو کرابم ینسح
 و دش هقطنم رد برغ یلصا یاه
 یلخاد روما رد تلاخد یمئاد هنیمز
 هقطنم لقتسم یاهروشک لاغشا و
. دش یبیل، قارع دننامه
 قارع ناجب ار هیکرت و هاش میژر
 نیا هک یطیارش رد مهنآ هتخادنا

 و هدیسر لالقتسا هب هزات روشک
 ، دوب یلخاد یاهنارحب ریگرد تخس
 هناخدور دور دنورا ندرک همیمض
 ناریا کاخ هب قارع و ناریا کرتشم
 ناربهر هب زکرمتم هلمح نامزمه
 دروم ارثکا هک برع یاهروشک
 روتاتکید ناونعب دندوب مدرم تیامح
 نیا هرهچ ندرک شودخم نمض ات
 هقرفت هقطنم و اهروشک نیب ناربهر
 نیشن خیش یاهروشک تابث ات هتخادنا
. دوش نیمضت

 و هیکرت ، ناریا هتسباو یاهروشک
 و هدرک حلسم نادند ات ار ناتسکاپ
 ات هتخادنا هیاسمه یاهروشک ناجب
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 و اهروشک نیب زونه هک ییاج
 رب یراوجمه نسح هطبار ناگیاسمه
 دوجو نیبام یف دامتعا و تسین رارق
 ءوس یارب طیارش نیرتهب و درادن
 هدش مهارف اهروشک نیا زا هدافتسا
.تسا

 فیعض و بارعا داحتا زا یریگولج
 ات نکمم هلیسو ره اب اهنآ نتشاد هگن

 میظع عبانم دوجو اب برع یاهروشک
 دصیس زا شیب تیعمج و زاگ و تفن
 یا هقطنم تردق ناونعب ینویلم
 تیوه اب و دننکن ملع دق یناهجو
 هنحص دراو کرتشم و دحتم
 روشک ره زا شیب بارعا. دنوشن

 یخیرات ندمت و گنهرف یاراد یبرغ
 و یعیبط تاناکما اب و دنتسه
 و دنناوتیم ینغ یداصتقا یایفارغج
 یلم و یگنهرف تیوه زا دنتسناوتیم

 و دنهدب لماکت ارنآ و دننک عافد دوخ
.دننک افیا ار دوخ یخیرات شقن

 و مالسا بهذم ریقحت اب برغ
 زا هدافتسا اب و نآ هب ندز تفوکرس
 هتسباو یاهتموکح و یماظن یورین

 لماکت و لمع لالقتسا هنوگره
 رد و هدرک دس ار اهنآ یعیبط
 هک یبیل و قارع دننامه ییاهروشک
 حطس نیرتالاب ات دندوب هتسناوت
 اب دننک ادیپ یسرتسد لماکت تفرشیپ

. دننک لیدبت هناریو هب یلیمحت گنج
 همه اب هقطنم یاهروشک رد برغ
 عفنب نویسکارف داجیا یارب تاناکما

 دنکیمن رازگ ورف یششوک چیه زا دوخ
 اعدا مامت یمرشیب اب و تحار یلیخ
 باجیا اهنآ یلم عفانم هک دنکیم
 و دنریگن اپ اهروشک نیا ات دنکیم
 یرطخ هدنیآ رد ات دنوشن دنمتردق
 داجیا یبرغ یاهروشک عفانم یارب

. دننک

 عافد و نیمضت یارب لادج رد ناریا
: یلم عفانم زا
 دنمتردق یروشک ناونعب ناریا تیعقوم
 تسین هدیشوپ یسک رب رازگ ریثات و
 زا خیرات لوط رد تسا هتسناوت ناریا
 نیگمهس یاهنافوت و اهبیشن و زارف
 بالقنا . دنامب اج رب اپ و دنک روبع
 لاس رد ناریا کیتارکمد و یلم

 یخیرات گرزب سناش ی۱۳۵۷
 یسایس ناربهر هک درک داجیا یرگید
 یبوخب دنتسناوتن هبرجت مدع تلعب نآ
 رد زورما و دننک یرادرب هرهب نآ زا
 یاهنارحب ریگرد یناهج مطالت
 طقف هک دنا هدش یجراخ و یلخاد
 روشک مدرم تیرثکا اب اکتا اب دوشیم
 سپ زا اه تیعقاو ینیبزاب اب و
. دمآ رب تالکشم
 یاهلیلحت اب ناریا نارادمتسایس
 عاضوا زا طلغ یبایزرا و تسردان
 یناوارف تالکشم ناهج و هقطنم
 و یداصتقا تینما ، تفرشیپ یارب
 زا هک دندرک داجیا ناریا یلم تینما

 تشه لصاح یب گنج اهنآ هلمج
 ماد رد نداتفا ، قارعاب هلاس
 کرد مدع ، ینس و هعیش تافالتخا

 و هنایمرواخ هقطنم طیارش و تیعقوم
 نداد اهب رپ ، یمالسا یاهروشک
 هک یرگ هعیش تیارد و ناریا تردقب
 هدیچیپ رب تسا ناریا هژیو بهذم
. دندوزفا هقطنم و ناریا عاضوا ندرک
 زا عافد یاجب یمالسا یروهمج

 ینس لماش هک یبرع یاهروشک داحتا
 یارب شالت و دشیم نایعیش و اه
 هورگ ود نیازیمآ تملاسم یتسیزمه
 روشک کی بوچ راهچ رد یبهذم
 هدافتسا ءوس ناکما یبوخب تسناوتیم
 هنیمز و دودحم ار برغ مسیلایرپما

 برع ناگیاسمه اب ار ام یراکمه

 طابترا ام کرتشم یلم عفانم اب هک
. دنک مهارف تشاد میقتسم

 درکن کرد ناریا یمالسا یروهمج
 هجرد رد یبرع یاهروشک نایعیش هک
 هعیش ادعب دنتسه برع لوا
 یاهروشک رد زورما هک یتافالتخا

 نایعیش ار اهنآ تیلقا شخب هک برع
 بجوم دراد دوجو دنهدیم لیکشت

 و یگنهرف یاه تفاب ات دش
 ثعاب و دنیبب بیسآ تدشب یداصتقا

 هک تسا هدش ییاهورین هدافتسا ءوس
 هقطنم عبانم لواپچ و تراغ یارب
.دنا هدرک زیت نادند
 یاهروشک یراکمه اب تسناوتن ناریا
 دوسب ار تورث عبانم برع دنمتورث

 اهنآ ات دهد قوس هقطنم یاهروشک
 هیامرس فرص ار میظع تورث نیا

 دننکن برغ زا هحلسا دیرخ و یرازگ
 راکب هقطنم ینادابآ و تفرشیپ یارب و
 هک دهدیم ناشن هلئسم نیا دنریگ
 هقطنم رد ار دوخ تیعقوم ناریا
 نداد قوس بجوم و هدرکن کرد
 عاجترا و مسیلایرپما یوسب اهورین نیا

 رضاح هک ییاهورین تسا هدش هقطنم
 رد ار دوخ تاناکما همه دنا هدش
 روشک یدوبان یارب نازواجتم رایتخا

.دنهد رارق هقطنم و ام
 یاهورین و برغ رونام تردق
 هچ رگا تسا دودحم هقطنم یعاجترا
 زونه یلو دننکیم توپ و تراه اهنآ
 ار عاضوا دوشب هک تسه تصرف
 هقطنم یاهروشک همه یلم عفانم عفنب
 رییغت . داد رییغت ناریا اصوصخم
 هک یطیارش رد روشک یسایس راتخاس
 ، یماظن ، یسایس تیعقومزا ناریا
 هب تبسن یرتهب یتینما و یداصتقا

 تسا رادروخ رب هیاسمه یاهروشک
 ار یکیژتارتسا تارییغت نیا هنیمز
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. تسا هدرک مهارف
 دهاوخ راکب اردوخ شالت مامت برغ
 هنایمرواخ هقطنم یتابث یب هب ات تفرگ
 رگا تسا هابتشا دنز نماد ناریا و
 لماک لرتنک دناوتیم برغ مینک رکف
 دص رد اهنآ دریگب تسد رد ار هقطنم
 راک نیا هب قفوم زگره هتشذگ لاس
 ناشن هقطنم یخیرات هبرجت دنا هدشن
 هقباس زا هقطنم مدرم هک تسا هداد
 هک دنرادروخ رب یتازرابم ناشخرد
 دوخ عفانم زا اه هاگنزب رس مه زاب
 عفنب ار عاضوا و درک دنهاوخ عافد

. داد دنهاوخ رییغت دوخ
 ددص رد برغ هک تسین یکش
 روشک یلم عفانم هب ندناسر بیسآ

 داد اهنآ هب ار تصرف نیا دیابن تسام

 روشک یاه تخاس ریز بیرخت هب هک
 ار هلئسم نیا دیاب ناریا دننزب تسد
 هلمح هک دنک نشور نازواجتم یارب
.تسین اهنآ هب رصحنم هناریگشیپ
 ناشن ناریا لاعف عافد یژتارتسا

 ناریا هب هلمح یارب نمشد هک دهدیم
 یارب دنک رکف راب هد زا رتشیب دیاب
 یلم داحتا روشک یلم عفانم زا عافد
 اصوصخم تسیرورض و مزال یرما

 رییغت ناهج یداصتقا یایفارغج هک
 رد گرزب یاهروشک همه و هدرک
 دنتسه یعفانم یاراد ناریا و هقطنم
 ار اهنآ دنناوتیمن اکیرمآ و برغ هک
.دنریگب هدیدان
 لباق یماظن عافد یارب ناریا یگدامآ
 نیع رد تسا هدنرادزاب لماع و هجوت

 رد وتان و اکیرمآ عضاوم و عفانم لاح
 ریذپ بیسآ رایسب سراف جیلخ
 روشک یلم عفانم زا عافد رد . دنتسه
 و گنچ مسیلایرپما هک یطیارش رد
 یداصتقا یانب ریز ات هدرک زیت نادند
 مدرم جنرتسد لصاح هک ار روشک
 مزال دنک دوبان تسام روشک بوخ

 کرد نیا هب یسایس یاهورین تسا
 یارب تیولا هک دنسرب کرتشم
 تارییغت هک یطیارش رد امروشک
 عفانم زا عافد تسه هار رد یگرزب
 یریگولج یارب هزرابم و روشک یلم
 نتسشن یلدنصود یور هن گنجزا
.تسا
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یداصتقا لذتبم مسیلوپوپ
فیس دمحا

 ریس مروت خرن نونک ات ۱۳۸۹ رویرهشزا هک مدناوخ اهربخرد
 یناسر عالطا نیرت هزاترد داصتقاریزو .iتسا هتشاد یدوعص

 « موس ههام هس هک دهد یم هدژم ،دنور نیا دیئات نمض ،شا
 ههام هسرد هک تسا راودیما و دوب دهاوخروشک رد »مروت جوا

 مه یراکیب خرن اهنت هن .iiمیشاب مروت خرن شهاک دهاش مراهچ
 مه زاب خرن نیا هک دوش یم ینیب شیپ هکلب تسا هتفای شیازفا
 و یراودا یا هدیدپ هک نیا هن تفن دیلوت تفا .iiiدبای شیازفا
 رد هک میراد ربخ رگید یوس زا .ivتسا یراتخاس هک رذگدوز
 نازیم نیمه هب و یتفن دمآرد رالددرایلیم ۴۵۰ هتشذگ لاس ۶
 شدصرد ۱۵ اهنت ناکرت یاعدا هب هک میا هتشاد تادراو مه
 یاهالاک اتدمع مه هیقب و نالآ نیشام و یا هیامرس یاهالاک
 یگنیدقن نازیم هرود نیمه لوطرد .تسا هدوب یفرصم
 ناموتدرایلیم۶۸۰۰۰ زا و هدشربارب۴ زا شیب مه داصتقارد
 نایاپرد ناموتدرایلیم۲۹۴۰۰۰ زا شیب هب ۱۳۸۳ لاس نایاپرد

 رگید کی رانک هک ارربخ دنچ نیمه .vتسا هدیسر ۱۳۸۹
 الصا ناریا یداصتقا لاوحاو لاح هک دوش یم نشور دیراذگب

 رظنرد ار یراکیب و مروت نامز مه شیازفارگا .تسین شوخ
 یئاهاعدا همه اب ناریا داصتقا هک دوش یم نشور ،دیشاب هتشاد
 هدش -نشیلفگتسا ای -دوکر اب ماوت مروت راتفرگ ،دوش یم هک
 هچرگا ،رگید یوس زا .درادن یا هداس و لهس نامرد هک تسا
 رامآ یتقو« « هک تسا هدش یعدم هامریترد داژن یدمحا یاقآ
 رب ،تسا دصرد ۱۰ زا شیب اهشخب همه رد تادیلوت شیازفا

 ،دننکیم مالعا دصرد ۴ ار روشک یداصتقا دشر ییانبم هچ
 دننک مالعا ،دنسرتیم یاهدع هک دهدیم ناشن عوضوم نیا
 نیا هک یلاح رد هدوب دصرد ۱۰ یالاب ناریا یداصتقا دشر

 یلاوتم لاس دنچ دناوتیم و تسا هداد خر تیعقاو رد قافتا
 اعدا نیا هک مراودیما ،مامت یدیماان اب یکی نم .vi»دبای همادا

 مه و یزکرم کناب مه هک میراد ربخ هتبلا .دشاب هتشاد تحص
 و هدرک توکس داژن یدمحا یاقآ یاعدا هرابرد داصتقاریزو

 بتارم هب و یتوافتم یاهرامآ ناشدوخ هچرگا -دنتفگن یزیچ
 هک دعب هام کی زا شیب هتبلا .دنا هدرک مالعا ار یرتمک
 یدمحا یاقآودنتفر یا هنماخ یاقآرادید هب نالوئسم زا یرامش
 دوخ تلود یداصتقا یاهدروآ تسد زا یطوسبم شرازگ داژن
 یزکرم کناب .درکن هراشا یدصرد هد زا شیب دشر هب داد
 ،درکرشتنم لاس زا هام ۵ زا سپ هک دوخ شرازگ نیرت هزاترد
 رتشیپ .viiدادن تسد هب یرامآ و تفگن ینخس یداصتقا دشرزا

 یتشک هک تسا راکشا دشاب نادرمتلود یاعدا هک هچره متفگ
 داتسا هتفگ هب .تسا هتسشن لگ هب هنافساتم ناریا داصتقا
 دیلوت « ،تسا دلب بوخ ار شسرد هک یوقت یدهم هتخیهرف
 ،تلود رگا «داتسا هتفگ هب .viii»تسا هراچیب ناریارد
 تفن تمیق نیا اب درک یم تسرد ار شایداصتقا یاهتسایس
 دشیم تفن ربارب دنچ دوب رتنابرهم رگا .دشیم ناتسلگ طیارش
 .دوبن یراکیب هداوناخ رد یسک تقو نآ .دنک بذج تسیروت
 یاهالاک یارب هک دیوگب تسناوتیم دوب هدرک راک نیا رگا

 مروت ،میراد دوکر دیوگ یم الاح اما .مهدیمن هنارای ناتیفرصم
 یفرصم یالاک هنارای امش هب نم و میراد مه ار یراکیب میراد
 هب و یداصتقاره یارب دوکر و مروت بیکرت طقف هن .ix»مهدیم

 نیا اب هکلب تسا کانرطخ رایسب ام نوچ یداصتقا صوصخ
 دیلوترگا هک تسین مولعم ،تادراو هب هتفای شرتسگ یگتسباو
 زا ؟دش دهاوخ هچ فیلکت ،دتفیب زادنا تسد هب ناریا تفن
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 مه تلود ،هتشذگ یلام لاسرد هک میا هدشربخ اب رگید یوس
 یرسک رالددرایلیم ۲۶ زا رتمک یکدنا -ناموتدرایلیم ۲۶۰۰۰

 هک مینک روصت درادن دوجو یلیلد چیه و xتسا هتشاد هجدوب
 نیا شسرپ همه نیا اب .دوب دهاوخ رتمک لاسما هجدوب یرسک
!میا هدیسر اجنیا هب هکدش هچ هک تسا
 و یراتخاس تالضعم یرامش راتفرگ ناریا داصتقا هک نیارد
 وس ،رگید یوس زا یلودرادن دوجو یکش تسا یخیرات
 نیرت هدمع زا یکی نم نامگ هب .تسین مک مه اه تیریدم
 ار نآ نم هک تسا یزیچ نآ یگدرتسگ و دوجو ام تالکشم
 زا مه مروظنم .مناوخ یم یداصتقا هصرعرد لذتبم مسیلوپوپ
 هصرعرد یفیلکتالب عون نیرتدب ،مه لذتبم مسیلوپوپ نیا

 ،همانرب نودب وامنرود نودب هک تسا یداصتقا یزادرپ تسایس
 و ،نابطاخم ندمآ شوخ یارب و یتاغیلبت یاهروظنم هب اتدمع
 یپ هب هن .دنز یم یزادرپ تسایس هب تسد ههادبلاب بلغا
 هدیاف و هنیزه هن ودراد هجوت دیوگ یم هک هچ نآ یاهدمآ

 هجیتن .دریگ یم رظن رد ار شا ههادبلاب یاه تسایس
 هب ناریا داصتقا هک تسا نیا مه مسیلوپوپ نیا ریذپانراکنا
 راگزوررد .دوش یم هرادا نکمم هویش نیرتراب هنیزه و نیرتدب

 ،تسا نآ هوجو زا یکی هک رتشیب یاه تباقر و ندرک یناهج
 زا ،دوشب اه هنیزه شیازفا بجوم هدیاف نودب هک یتکرحره
 یم ندرک یناهج یالوم لگنج نیارد داصتقا یتباقر ناوت

 مروت و یراکیب رونت رد رتشیب ندیمد نیقی هب شدمآ یپ و دهاک
 هب هلمج زا مه مروت و یراکیب و اه هنیزه شیازفا .تسا

 هب یدراومرد یتح و تلود رتشیب هجدوب یرسک تروص
.دیآ یمرد روشک یاهتخادرپ زارت رتشیب یرسک تروص

 زا ریغ هب ناوتب ناهج زورما طیارشرد منک یمن نامگ ،یراب
 زا شنادنمتردق و نازادرپ تسایس هک تفای ار یروشک ناریا
 یاه تسایس نیرت هناور تسار یارجا یارب ،وس کی
 شرتسگ ثعاب تسا رارق تیقفوم تروصرد هک یلاربیلوئن
 ار یتکلمم تاناکما همه دوشب هعماجرد یراد هیامرس تابسانم
 تسار و پچ ،رگید یوس زا ،لاح نیعرد و دنشاب هدرک جیسب
 .دنیوگب هاریب ودب یراد هیامرس و مسیلاربیلوئن و مسیلاربیل هب
 ات تسارارق .درادن یمامت مه دنهد یم هک یئاه هدعو تسرهف

 ریقف هن -اه تسایس نیمه یارجا تروصرد -رگید لاس هس
 هب و هناخ یب یسک هک نیا هن و راکیب هن و میشاب هتشاد
 رارق مه تشادهب و شزومآ هزات .دشاب نیشن هراجا حالطصا
 مه یتصرفرهرد ارچ ،باسح نیا اب !دوشب »یناجم « تسا

 یمن ،دنیوگ یم هاریب و دب یراد هیامرس و مسیلاربیلوئن هب نانچ
.مناد
 هچ ره یارجا رسرب هک یلاحرد داژن یدمحا یاقآ ،رتشیپ یتدم
 خاشرس سلجم اب اه هنارای فذح یلاربیلوئن همانربرت عیرس
 ،رگید یاه یراذگاو یرایسب رانکرد هک یلاح رد و دوب هدش

 یلو دیامن یصوصخ زین ار شرورپ و شزومآ دراد همانرب تلود
 نمهبرد .دیآ یمن هاتوک مه مسیلاربیلوئن هیلعرب نداد راعش زا

 ههد لاسما رجف ههد : درک اعدا داژنیدمحا یاقآ ،۱۳۸۸ هام
 .xiدوب دهاوخ یرشب دض یلاربیل و یراد هیامرس هشیدنا نفد
 نیمه هب دننکب ادیپ یتصرف هاگره زین ناشیا ناراکمه هتبلا

 یلاحرد نیا و .دنراد اهاعدا نیمهزا و دنیوگ یم نخس هویش
 یزاس یصوصخ ،یساسا نوناق ۴۴ لصا ریسفت اب هک تسا

 هدمآرد ناریارد تلود تسایس نیرت یساسا تروص هب هدرتسگ
 ریبادت« ناریا همانزور رد شیپ یتدم یتقو ،همه نیا اب .تسا

 یلاثم کی دای مدناوخ ارxii»اه تمیق ىهدناماس ىارب تلود
 رییغت یکدنا اب -مدوخ سرد سالکرسرد بلغا هک مداتفا
.منک یم هدافتسا نآ زا -هتبلا
 بابک خیس کی نم هب امش رگا هک میوگ یم نایوجشناد هب
 یم ای !منکب دیاب هچ نآ اب مناد یم نم ،دیهدب ماخ گرب

 ار نآ ،رگید یبشو زوررد هک رزیرف و لاچخی رد شمراذگ
 ،تفایرد ضحم هب هک نیا ای و منکب ناج شون و هدرک بابک
.منک یم ار راک نیمه
 اب دیهدب هتخپ گرب بابک خیس کی نم هب رگا ،وحن نیمه هب
 ،مشاب هدروخن راهن و ماش رگا .منکب دیاب هچ مناد یم مه نآ

 اب ار هتخپ گرب بابک نیا و منیشن یم ،یلاخ امش همه یاج
.منک یم ناج شون رگید تافلخم
 یمن ،دیهدب هتخپ همین گرب بابک خیس کی نم هب رگا ،اما و
 یارب لاچخی رد شمراذگب هک تسا ماخ هن .منک هچ نآ اب مناد
 ندروخ لباق نونکا مه هک تسا هتخپ هن و ،رگید یتصرف
.هدافتسا نودب ،نم تسد یال دنام یم .دشاب

 هن ینعی ،ناریارد یداصتقا یزادرپ تسایس راک هدش الاح
 مین بابک کی هیبش اقیقد ،هتخپ ،هتخپ هن و تسا ماخ ،ماخ
 ار نآ دوش یم هن و درک شدمجنم دوش یم هن هک تسا هتخپ

 ،منک نایب ار هتکن نیمه یرگید تروص هب رگا ای و .دروخ
 تدش هب امنرودرظن زا ناریارد یداصتقا یزادرپ تسایس
 دیاوف ردنا هک تسین یزور ،یئوس زا .هتفشآ و تسا فیلکتالب
 نیا یراذگاو هدعوو دننکن یزادرپ ناتساد ۴۴ لصا یارجا
 دعب و دنهدن ار یتلود هناخراک نآ ای همیب تکرش نآ ای کناب
 « کی هراب رد ررکم یاه هدعو اب ار ناگمه رس دنشوکن
 ،اه هنارای صوصخرد ،لاثم ناونع هب .دنربن »یداصتقا بالقنا
 یکی ،دوش ارجا همانرب نیا رگا هک میناوخ یم نارهت رادناتسازا
 دهاوخ یمالسا ناریا رصاعم خیرات رد راگدنام تامادقا« زا
 اه هنارای هرابرد تلود یاه تسایس هیامریمخ و رهوگxiii.»دوب
 نیا یارب و دنک یهد تمالع دیاب اه تمیق ماظن هک تسا نیا

 .دشاب یعقاو دیاب مه اه تمیق ،دشاب یعقاو اه تمالع نیا هک
 هب یلاربیلوئن شرگن کی نیا یلو ،مرادن راک شبوخو دب هب
 شدمآ یپ ،دوش قفومرگا هک تسا یداصتقا یاه هلوقم
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 رانکرد.تسا ناریارد یراد هیامرس یداصتقا تابسانم شرتسگ
 هدنیامن زا داژن یدمحا یاقآرب هوالع ،یرظن تیعقاو نیا

 هک تقوره تلود یماح یاه همانزور لوئسم ات ریگب سلجم
 ناراد هیامرس « و »یراد هیامرس « هیلعرب ،دیایب شیپ یتصرف
 راگنا دننک یمن کرد و دنهد یم ملق و نخس داد»تفصولاز
 .دنیوگ یم نخس شوگراچ یثلثم زا دنراد عقاو هب اج نیا هک
 لصا نیا ،تسار و پچ یاهراعش نیا اب هک دراد ناکما رگم
 ،دوش یم اعدا هک هنوگ نآ ار اه تسایس هعومجم نیا و
 « عقاو هب ،اه یراذگاو نیا زا ضرغ مهرگا .درک ارجا ناریارد
 هدمع هجو رد نونکات هک یراک ینعی -دشاب »یزاس یصاصتخا
 هک نیا یارب .تسا یرگید ثحبم نآ هک -تسا هتفرگ ماحنا

 ردق هب ناهیک هلاقمرس زا هلمج نیا ،مشاب هدزن دنس یب فرح
 هیامرس و یداصتقا یاه تسیرورت اب ارچ« :تسایوگ تیافک
 دروخرب هیامرس تیمکاح و داصتقا هصرع رد مکاح ناراد

 هب یدجدروخرب زا شروظنم مناد یمن هتبلاxiv»؟دینک یمن یدج
 یروشک ناهج یاج همهرد ایآ یلو !تسا یدروخرب هچ عقاو
 قودنص و یناهج کناب یاه تسایس مه هک دیراد غارس ار
 هدایپ ناشروشکرد تلاح نیرت هدرتسگ هب ار لوپ یللملا نیب

 نامهرد ناراد هیامرس اب یدج دروخرب ناهاوخ مه و دنیامن
!دنشاب هعماج

 رد هکنانآ« :لبق هرود ردسلجم یالکو زا یکی یاعدا مه نیا
 و دنتشاد رارق سلجم و تلود رد یداصتقا دشرا نیلوؤسم هدر
 هب تبسن لهج و یداصتقا دعاوق درکراک عون زا عالطا مدع اب

 داصتقا زورما لوحتم یایند رد یداصتقا یروئت دیلوت طیارش
 یاطخ و نومزآ ریسا ار مدرم یاههدوت یگدنز عقاو رد و روشک
xv.»دناهدرک یرادهیامرس یاهشور
 عیدوت مسارم رد رتشیپ یلاس ود یکی مه داژن یدمحا یاقآ
 کی یراد هیامرس ماظن و دازآ رازاب « ،دوب هتفگ یرهاظم یاقآ
xvi.»تسا نافلختم و اهدزد عفن هب گرزب غورد
 هب یمالسا یروهمجرگا هک تسا نیا نم باسح فرح ،اماو
 سلجم نیشیپ لیکو نآ ای و داژن یدمحا یاقآ رظن نیا اب عقاو
 لصا دیدجریسفت یارجا دمآ یپ ،تروص نآ رد ،تسا هارمه

 یراذگاو نیا اب ینعی ؟دوب دهاوخ یداصتقا ماظن عون هچ ۴۴
 رد ناریا داصتقا و دوشب تسا رارق هچ -دتفیب قافتا رگا -اه
 یلک روطب و تلودرگا ؟ددرگ لوحتم تسا رارق یئاتسار هچ
 ار هاگدید نیمه مه یمالسا یروهمج رد تردق نابحاص
 هدعو نآ و دننزب ار ناشرگید یاهفرح نآ ،دیابن رگید هک دنراد
 هدرکریسفت هک یا هویش هب ار ۴۴ لصا هلمج زا و دنهدب ار اه
 لصا یروظنم هچ یارب سپ ،رگید ترابع هب .دننکریسفت ،دنا

 لاوما جارح « شا نطب زا و هدرکریسفت ار یساسا نوناق ۴۴
 نیا ؟دنا هدیشک نوریب ار رگید تسایس یرامش و »یمومع
 هقبط و هورگ مادک ،دینکراذگاو دیهاوخ یم هک یتقو ار لاوما

 سیئر هتفگ هب هک ینایناریا موسود ؟دوب دهاوخ اهنآ یضاقتم
 تسا دیعب دننک یم یگدنز یمسر »رقف طخریز « رامآ زکرم

 ناریا یللملا نیب یاوزنا و اه میرحت اب .دنشاباهدحاو نیا رادیرخ
 نیا دیرخ هب یدایز لیامت اه یجراخ هک تسا لمتحمریغ
 دنام یم یقاب امعم نیا ،تروص نآ رد .دنشاب هتشاد اهدحاو
 تسایس نیا یارجارسرب ،دوش لمع ناهیک دومنهر هب رگا هک
 هب ناهیک یداصتقا هاگدید مهرگا و ؟دمآ دهاوخ هچ روشکرد
 شیازفا یارب هک نیا لقادح ،تسا یمالسا ماظن هاگدید عقاو
 یاه هنیزه اب ار داصتقا دیناوتب ات دیشوکب تلود داهن یئآراک
 هب دیهاوخ یم مهرگا .دیئامن هرادا ناریا مدرم عفن هب یرتمک
 هک ،دینک هدایپ ،دوش یم اعدا هک هنوگ نآ ار ۴۴ لصا عقاو
 نشور ار ناتدوخ فیلکت ینعی.دینزب دیابن اهفرح نیا زا رگید
 مدرم فیلکت ،شیوخ فیلکت ندرک نشور اب هک هتبلا و دینک
 بلج هتکن نیا هب ار هجوت مهاوخ یم .دشدهاوخ نشور مه
 هب هک »یشیدنا مهرد « نیا یاهدمآ یپ زا یکی هک منکب

 کسیر ندش رتشیب ،تسا هدمآرد یژتارتسا کی تروص
 رتشیب یسایس کسیر هجیتن و تسا ناریا داصتقارد یسایس
 هب هیامرس قیوشت نامگ یب -رگید نایز کیو رازه رانکرد -مه
 رثوم یزمرت تروص هب وحن نیمه هب و xviiتسا روشک زا رارف

 رد ملق نیا بحاص هچرگا .دریگ یم ار هیامرس دورو یولج
 و یراذگاو هک تسا هتخادرپ هتکن نیا هب ررکم دراوم

 دناد یمن ناریا یداصتقا تالکشم لالح ار یزاس یصوصخ
 یارجا رد عقاو هب یمالسا یروهمجرگا هک تسا نیا هتکن یلو
 یم اعدا هک یروظنم هب و دوش یم اعدا هک یتروص هب ۴۴ لصا

 و تارضح نیا لاح هب یرکف کی دیاب هک تسا ممصم ،دوش
 یمن ینعی .دنکب نادرمتلود لذتبم مسیلوپوپ نیا و اه اعدا نیا

 شیپ رد یلاربیلوئن اصخشم و هناراد هیامرس تاحالصا مه دوش
 اهنت هک گرزب غورد کی ار تاحالصا نیا هجیتن مه و تفرگ
 و میوگب مه ار نیا .دیمان ،تسا نافلختم و نادزد عفن هب
 نم مه هک تسا هدش نیا ،یشیدنا مه رد نیا هجیتن هک مرذگب
 و ناتسود مه و دیآ یم رد مداد داصتقارد تلود شقن عفادم
 الامتحا و دنتسین قفاوم داصتقا رد تلود شقن اب هک یناراکمه
 یرگید نابز هب رگا ای .میئوگ یم تسرد مه نام یود ره
 هک تسا یماظن ،میراد ناریارد ام هچ نآ ،میوگب ار هتکن نیمه
 نآ رد تلود شقن هن .درادن یتبارق ود نیا زا مادک چیه اب
 و یلخاد یصوصخ شخب هب هن و تسا صخشم و مولعم

 زا مروظنم هک هتبلا -دهد یم ندیشک سفن ناکما یجراخ
 تسین ناریارد تنار ناقشاع هعومجم نیا مه یصوصخ شخب

 یم رد ار »نانیرفآراک « یادا مه اهنآ زا یهجوت لباق هرامش هک
 هدمع هجورد ،شخب نیا ناگدنیامن هک اه یگزات هتبلا .دنروآ
!دننک یم مه یرادساپ »بالقنا« زا و دنراد نت هب یماظن سابل
 ناریارد ام ،ینعی .تسا یرگید یاج رد یلو نم یلصا ینارگن
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 کی هعماج یاهزاین و اه تیلباق ساسارب هک نیا یاج هب
 یپ ار یداصتقا تدمزارد یژتارتسا ای و تدم نایم یژتارتسا

 چیه نودب مه بلغا و هنازور روطب عقاو هب ،مینک یریگ
 هک درادن یبجعت هک هتبلا و .مینک یم یزادرپ تسایس ،امنرود
 ینیا و دوش یم رت زیمآ هرطاخم هزورره ام یداصتقا عاضوا
.تسه هک تسا
 تسایس نهذرد هک منک یم دیکات هتکن نیارب مراد عقاورد
 و تسا نشور و صخشم تلود یداصتقا شقن هن ،ام نازادرپ
 رسرب ناوت یم .ود نیا نیب هطبار یتح هن و رازاب ماظن هاگیاج هن
 دیاب یلو درک لدج و ثحب اهوگلا نیا یتسردان ای یتسرد

 هاگیاج نیا هب هجوت اب و تخانش یتسرد هب ار مادک ره هاگیاج
 تسا نیا نم نامگ هب مه رگید لکشم .درک یزادرپ تسایس
 کی ،یمالسا یروهمجرد یداصتقا یزادرپ تسایس هک
 ار دوخ یتردق بحاص ره و ریزوره هکلب درادن یلوتم نامزاس
 تکرش دنیارف نیارد یکتخب هللا روط نیمه هک دناد یم قحم
 یاه هتفگ هبرگا .دیامن یزادرپ تسایس ههادبلاب روطب و هدرک
 نیا ،دینک عوجر ما هدرک هراشا نآ هب رتشیپ هک نارهت رادناتسا

 نشور و درک دیهاوخ هدهاشم ار ههادبلاب یزادرپ تسایس
 مادک یراذگ تمیق هزوحرد نارهت رادناتسا تیلوئسم هک تسین
 هب یلو منک یم هابتشا دیاش .دنک یم تسایس نییعت هک تسا

 زاس هلئسم تاباختنا زا لبق ینعی -لبق هرودرد ،لاثم ناونع
 تسایس هراب ردراک قباس ریزو هک مدوب هدید مک -۱۳۸۸ لاس
 دراوم رد ،رگید یوس زا .دیوگب ثیدح و فرح یرگراک یاه
 میقتسم یراذگ تمیق زا تردق نابحاص هک ما هدید یتحررکم
 تالکشم هب یراک العف .دنا هتفگ نخس تلود یوس زا اهالاک
 هک مراد داقتعا دج هب یلو مرادن اه تسایس نیا یارجا یلمع
 adverse( »یشنیزگ ژک «لمعرد ،تسایس نیا دمآ یپ

selection( یراذگاو دنیارفرد ینعی .تساه یراذگاو دنیارفرد 
 یم یراوخ تنار هب اهنت هک دننام یم یقاب یناسک طقف مه اه
 و هدشراذگاو یاهدحا و ندیرخ نازرا هب الامتحا و دنشیدنا
 شود زا یراب دنهاوخب هک نیا هن اه یئاراد شزرا ندرک دقن
 مه هنومن ایآ مناد یمن .دنرادرب ناریا رضتحم و ضیرم داصتقا

 هلمج زا -اه یراذگاو نیا زا یرامش هب یهاگن ای تسا مزال
.تسا نشور یفاک هزادنا هب -اند و زربلا یزاس کیتسال
 رد ،برخم یاه تسایس نیا زا یرایسب هک میوگب هتبلا
 یا هتکن .دوش یم هیارا »هدننک فرصم زا تیامح « ،ششوپ

 دسر یمن مه ههادبلاب نازادرپ تسایس نیا نهذ هب ارهاظ هک
 شیازفا یارب یفاک و مزال طیارش ندرک مهارف نودب هک نیا
 فرصم زا تیامح یاعدا ،هدوزفا شزرا و شزرا دیلوت و دیلوت

 یاه تسیلوپوپ نیا ینیرفآ شاشتغا .تسا نکممریغ هدننک
 دیلوت هب نداد ناماس نمشد نیرت هدمع ،دیدرت نودب لذتبم
.تسا ناریارد

 مسیلوپوپ نیا یاهدمآ یپ زا رت صخشم یکدنا دیهدب هزاجا
 ارچ هک دوش نشور ات مهدب تسد هب دهاش و هنومن دنچ لذتبم
:تسا هتسشن لگ هب تروص نیا هب ام یداصتقا یتشک
ناریارد یراذگ هیامرس دیدش شهاک.2

 لاس ۶ لوطرد هک میناد یم میراد هک یتاعالطا ساسارب
 اب هسیاقمرد ناریا داصتقارد یراذگ هیامرس دشر نازیم ،هتشذگ
 اهلاس نیا همهردو و تسا هتفای شهاک تدش هب ،رتشیپ لاس ۶
.تسا هدوب رتمک درکلمع زا هدش ینیب شیپ نازیم
:روشک هب تادراو هتخیسگ ماجل شیازفا.9
 ره یازا هب هک دنرواب نیا هب ناریا لخاد نانادداصتقازا یرامش
 یلغش تصرفرازه ۱۰۰ ادودح ،تادراورالددرایلیم کی
 یگنیدقن نازیم هک میریگب رظنردرگا .دور یم تسد زا ناریارد
 ار شدهاش -تسا هتشاد یهجوت لباق دشر اهلاس نیارد زین
 هب مروت هک تفگ عطاق نظ هب ناوت یم -ما هداد تسد هب رتشیپ
 ناگدننکدیلوتواهالاک یتباقر ناوت ندش رتمک ثعاب دایز تبسن
 رت نازرا یاهالاک هراو لیس موجه نیا رباربرد هکدش یناریا
 نامزرد یرهاظم هتبلا .دندوبن ماود و تباقر هب رداق یتادراو
 ار یگنیدقن دشر ات دیشوک یزکرم کناب رب شیوخ تسایر
 مهم نآ زا و وا یرانکرب یارب داژن یدمحا هدارا یلو دنک لرتنک
 رایسب تیعضو هام ۶ هب کیدزن یارب وا یرانکرب نداد شک ،رت
 ۱۳۸۷ رد مروت نازیم هک میراد ربخ .درک داجیا یبولطمان

 چیه ابیرقت هک یتلود ،رگید یوس زا و دوب دصرد ۲۵٫۵ ادودح
 دید نآرد ار هراچ ،تشادن مروت لرتنک یارب یتسایس و همانرب

 ار اه تمیق دشر هبور ریس نیا دناوتب دیاش تادراو قیوشت اب هک
 یلخاد دیلوت یلو ،دماین تسد هب فده نیا هچرگا .دنک لرتنک
 .دید همطل و دروخ همدص تدش هب اه هصرع زا یرایسبرد
 زا .xviiiمیا هدناوخ سلجم ناگدنیامن ضارتعارد ار شدهاش
 یتیعضو یتادراو یاه هفرعت نازیم ررکم تارییغت ،رگید یوس
 رتشیب یراوخ تنار یارب یخارف رایسب یاه هنیمز هک درک داجیا
 دمآ یپرد ،هنومن ناونع هب .دش مهارف ناگدننکدراو یارب

 تدش هب یتادراو رکش نازیم ،رکش تادراو هفرعت شهاک
 یلخاد رکش دیلوت نازیم هک میدیسر یئاج هب و تفای شیازفا

 لاسود اهنت دوب لاسرد نت نویلیم ۱٫۵ زا شیب ۱۳۸۵رد هک
 جنرب اب دنویپرد .xixدیسر نترازه ۵۰۰ هب ۱۳۸۷ رد ینعی ،دعب
 ،دیسوپ و دنام اهرابنارد یلخاد تادیلوت هک یلاحرد یاچو
 – تالوصحم نیا هدننک دیلوت یاه ناتسا رد یتح رازاب
 زیربل یتادراو تالوصحم اب -مراد یصخشربخ هک ناردنزام
 هدش دیئات سلجم ناگدنیامن یوس زا زین لضعم نیا .دش
.xxتسا

زاگ و تفن رد یراذگ هیامرس شهاک.6

 هدش رتشیب رایسب ناریا داصتقارد تفن تیمها یئوس زا هچرگا
 حطس ظفح یارب یتح هک میناد یم لاح نیعرد یلو تسا
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 میدوبدنمزاین یمیظع یراذگ هیامرس هب تفن جارختسا ینونک
 اب هبحاصم هب دیرگنب ( تسا هداتفاین قافتا اهلاس نیارد هک
 زا .)ما هداد تسد هب رتشیپ ار شا کنیل هک تفن نیشیپریزو

 بجوم داژن یدمحا یاقآ هنیزهرپ یاه یرگ شاخرپ ،یئوس
 هب و دوش رت گنت رایسب ناریا داصتقا درگ هب میرحت روت هک دش
 یراذگ هیامرسریخ زا یللملا نیب یاههاگنب ،رطاخ نیمه
 هدرک قفاوت ناریا تلود اب هک اهنآ یتح و دنرذگب ناریارد
 .)یپ یب،لاتوب هنومن یارب ( دننزب زابرس راک نیا زا ،دندوب
 جارختسا تسارارقرگا هک میا هدیسر یئاج هب رضاح لاحرد
 هجوت اب شخب نیاو دنامب یقاب شا ینونک حطسرد زاگ و تفن
 یداصتقا یاه تیلاعف یلام نیماترد شنوزفازور تیمها هب
 دوشب یراذگ هیامرس رالددرایلیم ۱۸۰ دیاب ،دشاب رثوم ناریارد
 هتشذگ نآزا و هدش بذج نآ رالددرایلیم ۵۰ اهنت مقر نیا زا هک
 نیارد ینعی .تسا هدوب یلخاد عبانم زا مه شا هدمع شخب

 .میتسه وربور یراذگ هیامرس دوبمک رالددرایلیم ۱۳۰ اب هزوح
 هزاتدادرارق هتشذگ لاس ۶ رد گرزب یاه تکرش هک میناد یم
 یپ و قیفوت مدع نیا زراب هنومن .دنا هتسبن ناریا تلود اب یا
 هک دید یبونج سراپ و هیولسعرد ناوت یم ار یلامتحا یاهدمآ
 ۴ زا یتلود یراذگ هیامرس نازیم ،یبونج سراپ رد هنومن یارب
 و تفای شهاک۱۳۸۷ رد رالددرایلیم ۱ هب ۱۳۸۶رد رالددرایلیم
 یراذگ هیامرس رالددرایلیم ۸ لقادح دیاب هک تسا یلاحرد نیا
 هیولسع ،یراذگ هیامرس دوبمک نیمه تلع هب .تفرگ یم ماحنا

 نآرد و درک راک هب عورش یمتاخ یاقآ یرادمامز نامزرد هک
 یجراخ ناراکنامیپ جورخ اب نونکا تشاد رگراکرازه ۶۰ عقوم
 و هدرک راکیب راک زا ار نترازه ۵۰ ،یراذگ هیامرس دوبمک و
 .xxiدننک یم راک نآردرگراک رفن رازه ۱۰ اهنت رضاح لاحرد
 رایسب مه نیا زا نیلغاش رامش هک تسا یکاح اهربخ نیرت هزات

.تسا هدش رتمک
ناریاردراک و بسک بسانمان یاضف10

 تسا نیا تیعقاو دشاب نآ نراداوه و تلود یاهاعدا هک هچره
 ،راک و بسک عورش یناسآ اب دنویپرد ناریا تیعقوم هک
 ۱۷۸ نایمرد ۲۰۰۷ لاس رد هک اه یئاراد تبث ،زوجم تفایرد
 نیا .درک لزنت ۱۳۵ ماقم هب دعب لاس کی دوب ۱۱۹ ناهجروشک
 هرابرد .دوش یم هدهاشم مه اه سیدنا رگیدرد یلوزن دنور

 روشک ۱۷۸ نایمرد ناریا ۲۰۰۷رد ،جراخ اب تراجت تلوهس
 لزنت ۱۳۵ ماقم هب ۲۰۰۸رد یلو تشاد ۸۷ ماقم ناریا ناهج
 ۷۷ ماقم هب ۶۴ ماقمزا ،راکو بسک یناسآ رظن زا .تفای
 هیامرس کسیر رظن زا هک نیا زومآ تربع .میدیسر ۲۰۰۸رد
 .دیسر ۱۴۱ ماقم هب روشک ۱۵۰ نایمرد ناریا یلکروطب یراذگ
 ماقم ناریا ،روشک ۱۹ نایمرد مه هنایمرواخ هقطنم رد یتح
.xxiiدراد ار مهدفه
 هجدوب عفن هب ینارمع هجدوب شهاک و هجدوب راتخاس رییغت.5

یراج

 ناریارد یراج هجدوب هب ینارمع هجدوب تبسن اهلاس نیارد
 و اه هژورپ زا یضعب یلیطعت هتبلا شدمآ یپ و تفای شهاک
.دش رگید یاه هژورپزا یضعب ندنام هراک همین
ناریارد یرادکناب ماظن نارحب.6

 زا ،یکناب لیاسمرد تلود قطنم یب و هیور یب تالخادم
 تارابتعا یروتسد عیزوت ات هتفرگ هرهب خرن یروتسد شهاک
 تیریدم و هرادارد ار شیوخ شقن دنناوتن اهکناب هک دش ثعاب
 تالیهست نیا زا یهجوت لباق نازیم .دنیامن افیا یبوخ هب داصتقا

 عقاو هب نآ هدمع شخب هک دش هدزاب دوز یاه هژورپ فرص
 یوس زا هک روط نامه .تشادن ینیرفآ لاغتشا و دش فلت
 دشاب هتشاد یدروآ تسدرگا ،دش دیئات مه سلجم یالکو
 ،رگید یوس زا .تسا »راکهدب ناراکیب « هب »ناراکیب « لیدبت
 هک اهکناب هقوعم تابلاطم هک دوب نیا هتبلا شیاهدمآ یپزا یکی
 زا شیب هب ۱۳۸۸رد دوب ناموتدرایلیم۸۰۰۰ اهنت ۱۳۸۳رد

 ناموتدرایلیم ۵۶۰۰۰ هب تیاور کی هب و ناموتدرایلیم۳۸۰۰۰
 یوس زا تارابتعا و ماو تخادرپ تردق شهاک و xxiiiدسرب
 زا یرایسب یزرواشکو تعنص دلوم یاه تیلاعف هب اهکناب
 یتح .تخاس هجاوم یگنیدقن دوبمک اب ار یدیلوت یاهدحاو

 یریگمشچ دشر اهلاس نیارد دیاب یم هک یزرا هریخذ باسح
 -یتفن یاهدمآرد مظعا شخب نوچ دشن زاسراک دشاب هتشاد
 تفن یرالددرایلیم۳۸۰ یتفندمآرد لک زا رالددرایلیم۲۸۵ ینعی
.xxivدش تادراو فرص -۱۳۸۷-۱۳۸۴ لوطرد
یراوخ تنار شرتسگ-7

 ،یراد هیامرس هیلعرب ررکم یاهراعش دوجواب ،اهلاس نیارد
 یراجت یراد هیامرس هک دوب یا هنوگ هب یتلود یاه تسایس
 لرتنکرد تارومارد ار الاب تسد یتعنص یراد هیامرس رباربرد
 ددعتم دراومرد -اه هفرعت قطنم یب و ررکم تارییغت .تفرگ
 لالد هک یناسک یتح هک دش ثعاب -یتادراو هفرعت فذح
 یصوصخ .دندش هدننک دراوو لالد ،دندوبن مه هدننکدراوو

 »یزاس یصاصتخا « زا ریغ هب یزیچ لصارد هک یناریا یزاس
 یناسک رایتخارد ناریا عیانص زا یرامش هک دش ثعاب دوبن
 یاجرد .دنتشادن یراوخ تنار زا ریغ هب یفده هک دریگبرارق
 رد ار یدحاو هک نیا زا سپ هک ما هدرک هراشا یدراوم هب رگید
 ندناشک یگتسکشرو هب دندرک هک یراک هدمع ،دنتفرگ لرتنک
 ارهاظ .دوب یزاس هوبنا یارب نآ نیمز زا هدافتسا دعب و دحاو
 یاقآ یادص یتح هک تسا هدش دایز ردق نآ شآ نیا نغور

 ناریدم یتیافک یب ،نمضرد .xxvتسا هدمآرد مه یا هنماخ
 یرثوم لماوعزا یکی دندش هتشامگ روشک عیانصرب هک یناوج
.xxviدرکراوشد عیانص نیا زا یرامشرب ار یگدنز هک دوب
 نارحب هب دروخربرد یتح هک نیا تسا رکذ لباق هک یا هتکن

 لمع یتیافک یب رثکادح اب ناریارد نازادرپ تسایس مه یناهج
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 نیا رطاخ هب هلمج زا ناریا عیانص هک یطیارشردو دندرک
 رهاظت اب ،دندرک یم دیلوت تیفرظ دصرد ۵۰ زا رتمک اب ،نارحب
 « ناریا »یناهج نارحب شتآ « نایمرد هک دندش یعدم بیرفو
 نیا و .تسا هدنام نوصم بقاوع نیا زا هک تسا »یناتسلگ
 یاهلاس یارب هک یئاهرامآ هب یهاگن هک دوب یلاحرد

 قیفوت مدع هک دهد یم ناشن حوضو هب میراد ۱۳۸۴-۱۳۸۶
 ریغ و نایع اه هصرع همه رد تلود یاه تسایس یداصتقا
 دشر درکلمع نازیم ،اهلاس نیا همهرد .دوب راکنا لباق
 تیعضو .دوب رتمک ،دوب هدش ینیب شیپ هک هچ نآ زا یداصتقا

 هک یلاحرد .دوب رت کانفسا مه نیا زا یتح یراذگ هیامرس
 یراذگ هیامرس اهلاس نیا یارب هک دوب نیا تلود ینیب شیپ

 اهنت تلود درکلمع یلو تشاد دهاوخ دشر دصرد۱۲٫۲
 ققحت مدعدصرد ۶۰ اب ،رگید ترابع هب ینعی ،دوب دصرد۴٫۸

 ۹٫۹ دوب رارق هرود نیا یارب مروت نازیم طسوتم .میدوبوربور
 و دوب دصرد ۱۶ هب کیدزن مروت درکلمع یلو دشاب دصرد
 ناشن ار مروت خرن دشر هب ور ریس هنالاس مروت نازیم هب یهاگن
 ینیب شیپ نازیم زا رتشیب یدشر اب هزوحودرد اهنت .دهد یم
 هک تسا یدراوم زا ،دروم ود ره اقافتا هک میا هدوبوربور هدش
 یاه همانرب تسکش هدنهد ناشن درکلمع ندوب رتشیب نیمه
 روطب دوب رارق هک یگنیدقن نازیم .تسا تلود یداصتقا

 شدشر ،لمعرد ،دشاب هتشاد دصرد ۲۰ لداعم یدشر طسوتم
 هک تلود یمومع هجدوب دشر و دش رتشیب دصرد ۳۳٫۳ زا
 یلاس ،دشاب دصرد ۱۰٫۵ طسوتم روطب اهلاس نیا یارب دوبرارق

 هب تلود هجدوب یگتسباو ضوع هب .دش رتشیب دصرد ۱۹٫۳
 دصرد ۱۶ لمعرد ،دشاب دصرد ۶٫۳ اهنت دوب رارق هک تفن

xxvii.دش
 هن ،نم نامگ هب ما هداد تسد هب هک یلماک ریغ ریوصت نیا اب
 یم نشور اهلاس نیارد داصتقا نتسشن لگ هب للع هدمع طقف

 نیا اب هلباقم یارب هدشنریدرتشیب ات تسا یرورض هکلب دوش
.درک یساسا یرکف هنیزهرپ و لذتبم مسیلوپوپ
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مسیلایسوس یاهداضت
نامور نیسوا ـ هدنسیون
رایزاب . ح .ر ـ نادرگرب 

 زا ،sosialisma هسنارف زا( مسیلایسوس
 زاف )۱ ؛)یعامتجا ـsosialis   ـ  نیتال
 ناینب .یتسینومک نویسامرف لوا
 تیکلام ـ مسیلایسوس یداصتقا
 یسایس ناینب و ،دیلوت رازفا رب یعامتجا
 هب شکتمحز یاه هدوت تیمکاح ـ نآ
 نآ سار رد هک رگراک ۀقبط یربهر

 ؛دراد رارق یتسینینل ـ یتسیسکرام بزح
 هک تسا یعامتجا ماظن ـ مسیلایسوس )۲
 ساسا رب و وغل ار ناسنا زا ناسنا رامثتسا
 و عفانم نداد رارق انبم اب یزیر همانرب

 ره هبناج همه دشر و تیرشب تداعس
 هصالخ( .دنک یم دشر ،هعماج وضع
.)یفسلف فراعملا هریاد زا هدش
 یروئت رد اهداضت حالطصا موهفم
 ینورد بسانت ،یتسینینل ـ یتسیسکرام
 هسورپ ای  عوضوم بناوج ،تاشیارگ
 نامزمه و دنزیمآ یم مه رد هک تسا
.دننک یم یفن ار رگیدکی
 ۀعماج یاهداضت حیضوت و یسررب

 رایسب زین یملع رظن هطقن زا یتسیلایسوس
 ”لاتنزور . م . م“ روسفرپ .تسا مهم
 ۀعماج ناوت یمن« :دیوگ یم یتسردب

 یاهداضت یلو ،تخاس ار یتسیلایسوس
 رد و درکن کرد ار نآ دشر هار صخشم
 نیا .»درکن هزرابم اهنآ رب یگریچ هار
 رایسب ،هدنیآ یتسیلایسوس نامتخاس یارب
 هزرابم ،رصاعم طیارش رد .تسا مهم
 ،نآ یاهداضت کرد و مسیلایسوس یارب

 لیالد حیضوت رظن هطقن زا نینچمه
 یتسیلایسوس روشک نیلوا گرم ینیع
ـ  یتسیلایسوس یوروش داحتا ـ ناهج
.تسا یرورض و مربم
 نیا ،نیلاتسا .و .ی راثآ ۀیاس رد
 و صخشم یملع مسیلایسوس تالکشم
 اهشالت نیا اب نیلاتسا .دیدرگ نشور

.دراد مسیسکرام یروئترد یا هژیو مهس

 یدنب میسقت نیرتلماک ،ام رظن هطقن زا
 نیا میسقت انامه ،مسیلایسوس یاه داضت
 یجراخ و یلخاد یاهداضت هب اه داضت
 .تسا )نآ شیادیپ ناکم ساسارب(

 مسیلایسوس یاهداضت یمامت هکنوچ
 نارود و راذگ نارود ،یتسینوگاتنآ(

 رد  تروص ره رد )لماک مسیلایسوس
 یم رارق هورگ ود نیا زا یکی بوچراچ
 داضت هک تفگ دیاب لاح نیع رد .دریگ
 یتسینوگاتنآ دیابن امتح یلخاد یاه
  دیابن امتح یجراخ یاه داضت و ،دشاب
 یراد هیامرس زا راذگ نارود هب  طوبرم
.دشاب مسیلایسوس هب
 مسیلایسوس یلخاد یاه داضت هلمج زا

:زا دنترابع
 و هدلوم یاهورین نیبام داضت  -
؛دیلوت تابسانم

 ریغ راشقا و ایراتلورپ نیبام داضت -
ـ  یوروش داحتا رد( هعماجرتلورپ
؛)ناناقهد

 یوروش یدیلوت تابسانم نیبام داضت -
 ۀدمع شخب یزاوژروب هدرخ روعش و

؛تیعمج

 ندرب نیب زا هب شیارگ نیبام داضت -
 تازرابم دشر و یتاقبط یاهداضت

؛یتاقبط

 راک و اتسورو رهش نیبام :ضقانت ود -
.یکیزیف و یرکف
 یاهورین و یدیلوت تابسانم نیب  داضت
 یاهنویسامرف یمامت یگژیو هدلوم
 یاهورین .تسا یداصتقا ـ یعامتجا

 یدیلوت تابسانم زا رتولج هشیمه هدلوم
 بوچراچ رد اما .دنریگ یم رارق

 هژیو اتیهام داضت نیا مسیلایسوس
 ،الوا .دنک یم بسک یا هناگادج
 تهج رد مسیلایسوس یدیلوت تابسانم
 داصتقا .تسا هدلوم یاهورین یتآ دشر

 یلم ،راک ساسا رب میسقت ،همانرب قبط
 تلود فرط زا دیلوت رازبا ندرک
 دشر یارب بسانم یاضف ،یرتلورپ
 نیا .دروآ یم دوجوب ار هدلوم یاهورین

 تابسانم داضت یگژیو نیمود ،طوطخ
 ۀویش ینعی ،هدلوم یاهورین و یدیلوت
 لابند هب ار داضت نتخاس فرط رب نیون
ـ  یتاقبط ۀعماج رد رگا .دروآ یم
 ،تسا یکی داضت عفر ۀویش یتسینوگاتنآ
 ۀعماج رد اما ،یعامتجا بالقنا ینعی

 یم رارق رب یطیارش نانچ یتسیلایسوس
 قباطت مدع و داضت ،جیردت هب هک ،ددرگ
 یدیلوت تابسانم و هدلوم یاهورین نیب
.دور یم نیبزا
 الاب بلاطم هک تفگ دیاب لاح نیا  اب
 مسیلایسوس رد هک ،تسین انعم نآ هب آدبا

 تابسانم نیبام لماک بسانت امتح
 یم لصاح هدلوم یاهورین و یدیلوت

 سانش هعماج نادنمشناد زا یخرب .دوش
 بسانت« هک ،دنا هتشون نیلاتسا نارود
 و یدیلوت تابسانم نیبام لماک
 ناینب نامه هدلوم یاهورین یاهیگژیو
 نیبام نیون یعامتجا تابسانم یداصتقا

 یوروش داحتا رد تاقبط و مدرم
 نینچ نیلاتسا دوخ .»تسا یتسیلایسوس
 دیکات وا .درک یمن دییات ار ییاههاگدید
 یدیلوت تابسانم هتبلا« هک ،تشاد
 هک ،دراد رارق یا هرود رد ام ینونک
 یاهورین دشر اب دراد تقباطم الماک
 هب مکحتسم یاهماگ اب ار اهنآ و هدلوم
 ،دوب دهاوخ تسردان اما .درب یم شیپ
 هک مینک رکف و مینک هدنسب نیا هب ام رگا

 هدلوم یاهورین نیبام یداضت هنوگچیه
 .درادن دوجو ام یدیلوت تابسانم و
 دوجو و تسه ارچ و نوچ یب داضت

 تابسانم دشر هکنوچ .تشاد دهاوخ
 یم بقع هدلوم یاهورین دشر زا یدیلوت
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 . یا .و ( دنام دهاوخ بقع و دنام
 رد مسیلایسوس یداصتقا لئاسم .نیلاتسا
 نیا رد .»یتسیلایسوس یوروش داحتا

 دروخرب حوضو هب ام تاملک
 دشر تالکشم هب یعقاو یتسیسکرام
.مینیب یم ار یخیرات
 بقع هک ،تسا رارق نیا زا عوضوم
 یاهورین زا یدیلوت تابسانم ندنام
 نیا هک تسین ببس نیدب ادبا ،هدلوم
 هداس روطب .تسا »دب« یدیلوت تابسانم
 ناهج ساکعنا انامه مدرم روعش هکنیا

 ،دوخ تعیبط مکح هب و تسا یدام
 یم زاب نآ عیرس دشر زا و دنک یم ریخات
 روطنامه ،یتسیلایسوس دیلوت ۀویش .دنام
 دوجو البق هک ار ییاضف ،میتفگ البق هک
 مهارف هدلوم یاهورین دشر یارب هتشادن
 یتسیلایسوس یدیلوت تابسانم .دنک یم
 هیامرس یدیلوت تابسانم اب هسیاقم رد
 دشر عنام و تسا رت یقرتم رایسب یراد
 رب هکلب ،ددرگ یمن هدلوم یاهورین

 اما .دوش یم نآ دشر ثعاب سکع
 دوجو تروص ره رد یگداتفا بقع
 تابسانم دوخ هک لیلد نیا هب .دراد
 دشر صخشم حطس ساکعنا یدیلوت
 هکنیا لاح و .تسا هدلوم یورین
 ندنام بقع سپ ،تسا ساکعنا
 هکنیا یارب نوچ .تسا ریذپ ان بانتجا
 هدش سکعنم دیاب زاغآ رد ،داد ساکعنا
 هدش سکعنم ام رگا و .درک تفایرد ار
 روطب تقونآ سپ ،مینک یم تفایرد ار
 یمک رایسب تدم یارب ،ریذپان بانتجا

 لیلد نیمه هب .میا هدنام بقع اما ،مه
 هشیمه هدلوم یورین زا یدیلوت تابسانم
 بقع و تسه بقع ،تسا هدنام بقع
 یگدنام بقع نیا لوبق و .دنام دهاوخ
ـ  یعامتجا نویسامرف هنوگ ره طیارش رد
 مسیسکرام هب داقتعا رایعم یداصتقا

 .تسا یملع شزومآ متسیس نوچمه
 هعماج نادنمشناد زا یخرب ،هک فسات

 ار مسیسکرام یوروش نارود رد سانش
 هدرک لیدبت اهمگد نویسکلک هب ملع زا
 یتاشیارگ نینچ اب هشیمه نیلاتسا .دندوب

.درک یم هزرابم لمع رد و فرح رد
 یاهداضت نتفرگ هدید ان تروص رد
 و هدلوم یاهورین داضت ،مسیلایسوس
 یگژیو دناوت یم یدیلوت تابسانم
 تیدوجوم و دریگب دوخب یتسینوگاتنآ

 رد داضت نیا .دنک دیدهت ار مسیلایسوس
 اب دوکر حالطصا هب یاهلاس
 ناشن ار دوخ رتشیب هچ ره یگدنشخرد
 رب هعماج هدلوم یاهورین هک ینامز .داد
 ،دندرک یم دشر نیون یِژولونکت ناینب
 یتلود ـ یبزح هاگتسد مسیتارکروب اما
 ایهم نآ دشر یارب ار مزال یاضف
 دص رد ۴۰ ام ببس نیمه هب( تخاسن

… و )میتشاد عیانص رد یتسدراک
 داضت زورب دروم رد تبحص ماگنه هب

 و هدلوم یاهورین نایم یداینب یاه
 دیاب ،ام رظن هطقن زا ،یدیلوت تابسانم
 لوا زاف مسیلایسوس هک تشاد رظن رد

 هب .تسا یتسینومک یالاک نودب هعماج
 رد ییالاک دیلوت دوجو لیلد نیمه
 شیادیپ انامه ،یتسیلایسوس ۀعماج
 تابسانم و هدلوم یاهیورین نایم داضت
 نوچمه ،ییالاک دیلوت .تسا یدیلوت
 هکلب ،یصخش فرصم یارب هن لوصحم
 دیلوت اب ،رگید کلام هب شورف یارب

 ار دوخ یساسا نیناوق هک یتسیلایسوس
 ،دراد یم مالعا هعماج یاهزاین نیمات

 دیلوت ام ۀدیقع هب .تسا هناگیب اقیمع
 یساسا نیناوق اب امیقتسم ییالاک
 .تسا داضت رد مسیلایسوس یداصتقا

 دیلوت یساسا فادها هکنوچ
 هکلب ،دوس بسک رد هن یتسیلایسوس
 یگنهرف و یدام یاهزاین نیمات یارب
 .و .ی هکنانچ و .تسا ناشکتمحز
 نتخاس نک هشیر رگا ،دیوگ یم نیلاتسا

 هلحرم هب هلحرم یلوپ ـ الاک تابسانم
 بانتجا روطب تقونآ ،دریگن تروص

 یاهراتخاس ندش ییالاک دنور ریذپان
 زاغآ یتسیلایسوس هعماج یالاک نودب
 هب مه راک یورین هجیتن ردو ،ددرگ یم
 رب یانعم هب نیاو .دوش یم لیدبت الاک
 یراد هیامرس داصتقا هرابود یرارق

 دض یاتدوک ،دوخ زا دعب هک ،تسا
.دروآ دهاوخ لابندب ار یسایس یبالقنا
 نینچ دشر کیتکلاید ،رگید فرط زا
 ۀلحرم رد هدلوم یاهورین هک ،دوب
 »تفرشیپ« یدیلوت تابسانم زا یصخشم
 یدیلوت تابسانم .دنام بقع
 ییالاک دیلوت زا روبع دنمزاین مسیلایسوس
 مود زاف یوس هب ،ولج هب تکرح و
 هداد ناکما نیا هب اما .دوب مسینومک
 یاه هیاپ تیوقت بجوم نیمه و ،دشن
 هب دشر یتسیلاتیپاک شیارگ یارب یدام
 تیکلام و رازاب داصتقا فرط هب ،بقع
 هار نیلاتسا ،نیا مغریلع .دش یصوصخ
 الاک نودب دیلوت یوس هب تکرح تسرد
 صیخشت ار اهتمیق ندروآ نییاپ قیرط زا
 و نان تمیق ۱۹۵۳ ات ۱۹۴۷ زا .دوب هداد
 ات لبور ۵/۵ زا یدرآ تالوصحم رگید
 ات لبور ۳۰ زا تشوگ .دمآ نییاپ لبور ۳

 .لبور ۴/۲ ات لبور ۳زا ریش ،لبور ۵/۱۲
 عضوم زا ار تامادقا نیا زورما یرایسب

 اما .دننک یم هاگن هنارظن گنت و هنایماع
 طیارش دوبهب اهنت نیا ،رما تیعقاو رد
 اهتمیق شهاک .دوبن ناشکتمحز یگدنز
 شهاک زا ریغ یزیچ نیلاتسا نارود رد
 تابسانم نتخاس نک هشیر و ماگ هب ماگ
.دوبن یلوپ ـ ییالاک
 یرتلورپ ریغ و یرتلورپ راشقا نیبام داضت
 نیا رد )ناناقهد ـ نیلاتسا نارود رد(
 تیعقوم ساسا رب ناناقهد هک ،تسا
 هدرخ یگناگود لماع ،دوخ یداصتقا
 دحتم وا فرط کیزا .دنتسه یزاوژروب
 ایراتلورپ نوچمه هکنوچ ،تسایراتلورپ
 زا اما .دوش یم رامثتسا هیامرس فرط زا

 و تسا تیکلام بحاص وا رگید فرط
 تعیبط .دراد نداد تسد زا یارب یزیچ
 شیادیپ ۀنیمز یناقهد یکلام هدرخ
 رد و ،دیدرگ یزاوژروب هدرخ لزلزت
 ندش لاعف فلتخم عطاقم رد ،هجیتن

 رد رگا .دروآ لابندب ار یزاوژروب رصانع
 نارود نآ رد هیسور هک میریگب رظن

 ۱۹۲۸ ـ دوب یناقهد اقیمع یروشک
 روشک تیعمج دصرد ۷۵ ابیرقت ناناقهد
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 ناوت یم تقونآ ـ دنداد یم لیکشت ار
 زا یکی یلخاد داضت نیا هک تفگ
 اهداضت نیرت هدننک نییعت و نیرتمهم
 هک ،تفگ یم یتسردب نینل .تسا هدوب
 ای کاچلاک ،چیندوی ،ام یلصا نانمشد«
 طیحم ،ام طیارش هکلب ،دنتسین نیکیند

 تلود تیعضو نیا انامه .»تسام دوخ
 ناناقهد اب داحتا هب روبجم ار ایراتلورپ

 ایراتلورپ هک ،دوب نیا زا ترابع هک ،دومن
 دنک نیمات ِیژولونکت ظاحل زا ار اهاتسور
 تالوصحم ظاحل زا ار رهش ناناقهد و
.ییاذغ
 هتشذگ نوچمه ناناقهد رضاح لاح رد
 یمن لیکشت ار گرزب تیعمج نآ رگید
 نانکراک ،ناناقهد یاج هب اما.دنهد
 هک ،تسا هدمآ دیدپ تامدخ ۀصرع
 نامه دوخ یتاقبط تیعقوم ساسارب
 رتافد نانکراک .دراد ار هناگود عضوم
 ،نانادداصتقا ،نانادقوقح ،اهتکرش
 لقتسم یاهراک نانکراک ،نیسدنهم
 هلوقم نیا بوچراچ رد … و یصخش
 تیعمج رشق نیا یمامت .دنریگ یم یاج
 یم مه و ،دنشاب ایراتلورپ مه دنناوت یم
 ناراد هیامرس اب دوس میسقت رد دنناوت

 لیلد تیعضو نیا .دننک تکرش
.تسا اهنآ تاناسون
 هک مسیلایسوس یاهداضت زا رگید یکی
 یاج امیقتسم نیلاتسا و نینل راثآ رد
 هراشا نآ هب احیولت اما ،تسا هتفرگن

 ماظن نیبام داضت انامه ،تسا هدیدرگ
 هدرخ روعش و یوروش یتسیلایسوس
 هدوت ۀجوت لباق شخب ۀنازاوژروب

 دوز« مسیلایسوس داضت نیا .تساه
 نیرتکانرطخ و نیرتمهم زا یکی »سر
.تسا اه داضت
 هک ،تسا نیا رد داضت نیا تیمها

 ماظن زا هک ،یتسیلایسوس نیون ۀعماج
 زا یشخب ،هدمآ نوریب یراد هیامرس ۀنهک
 هارمه دوخ اب ار هنهک هعماج رصانع
 رد ینعی ،مییوگب رتحیرص رگا .دراد

 زا یرایسب دادعت یتسیلایسوس ۀعماج
 یم دراو ،یزاوژروب هدرخ روعش نیلماح

.دنوش
 و  ناناقهد ،روعش نیا نیلماح هلمج زا

 هک دندوب یرازت یتلود هاگتسد نادنمراک
 نیا .دندوب هدمآ اهاروش تلود فرط هب
 کانرطخ تیعضو ود زورب بجوم
:دیدرگ
 روعش نیلماح دیلوت بجوم اهنآ ــ۱

 التبم اب ام ینعی .دندش یزاوژروب هدرخ
 نیا هب تیعمج هجوت لباق شخب ندش
.میدوب وربور یزاوژروب هدرخ یگناگود
 هدرخ یگناگ ود میقتسم ریغ ۀعاشا ــ۲
 لباق شخب )روعش( ناهذا رد یزاوژروب
 یتح هک ،دوب نیا رد ،تیعمج هجوت
 یناقهد طیحم زا لبق یتدم هک ایراتلورپ
 زاب زا تسناوت یمن زونه ،دوب هدمآ نوریب
 ییاهر یزاوژروب هدرخ روعش یاه هدنام
 درومرد  تبحص رد نینل .یا .و .دبای
 ،تخانش رگراک دیاب ار یسک هچ هکنیا

 امئاد ام دزن ،دیدرت نودب« :دیوگ یم
 هک ،دنناد یم رگراک ار یناسک
 موهفم هب ،یدج بتکم نیرتکچوک

 رد .تسا هدیدن ار گرزب عیانص
 ،رگراک اب هارمه ،نارگراک فوفص
 رد و افداصت هک یعقاو یزاوژروب هدرخ
 هدش لیدبت رگراک هب تدم نیرتهاتوک
.»دنبای یم هار ،دنا
 رکفت نیا نایب اه هتفگ نیا منک یم رکف
 یوروش مسیلایسوس طیارش رد هک ار

 لقان و لماح یوحن هب ایراتلورپ یتح
 یمن هک ،دوب یزاوژروب هدرخ روعش
 هعماج نامتخاس رب ار دوخ رهم تسناوت

 لدتسم ـ دنزن ام روشک رد یتسیلایسوس
.دزاس یم
 لسن مه هک ،دیدرگ ثعاب اهنیا یمامت
 و ،یناقهد هاگتساخ اب یایراتلورپ یدعب

 روعش یاه هدنام زاب هک ،ناناقهد مه
 اب ،دوب دنمورین اهنآ رد یزاوژروب هدرخ
 ،یوروش یتسیلایسوس تلود دوجو
 یاه یگژیو نیا .دننک هتشذگ هب یتعجر

 یشخب یتسرپ ءایشا رد یزاوژروب هدرخ
.دوب نایامن یوروش مدرم زا

 یزاوژروب هدرخ یتسرپ ءایشا نیا هنومن

 رد مدرم عیسو یاه هدوت هک ،دوب نیا
 ار مسیلایسوس ،اکیرتسورپ یاهلاس
 عونت ،سابل رد یگنراگنر مدع رطاخب
 تیمها یب یاهزیچ و هماخ عون رد
 یم رارق داقتنا و هلمح دروم رگید
 دروم رد تیعمج زا شخب نیا .دنداد
 هب مسیلایسوس هک ،یدیلک یاهدرواتسد
 :دندوب هدرک شومارف ،دوب هداد اهنآ

 قح ،ناگیار تشادهب ،ناگیار لیصحت
 وغل -همه زا رتالاب و ،تحارتسا ،راک
 شخب نیا .ناسنا زا ناسنا رامثتسا

 یاهراعش میلست یتحار هب تیعمج
 راب نآ یاول تحت هک ،یسارکمد نیغرود
 ،دندرک رارق رب ار یراد هیامرس رگید
 نیا ناگدنیامن زا یرایسب اهدعب .دندش
 کرد ار دوخ هابتشا مدرم میظع شخب

 رما « هچ هب اهنآ هک دندیمهف و دندرک
 هیامرس ۀرابود ییاپ رب ینعی ،»یگرزب
 رید رایسب رگید اما .دندناسر یرای یراد
.دوب هدش
 دشر رد شیارگ ود بجوم تیعضو نیا
 :دش ناهج یتسیلایسوس تلود نیلوا

 رازبا ندرک یعامتجا رد هک ،یتسینومک
 ،هلاس ۵ یاه همانرب یارجا ،دیلوت
 نیلوا یاهلاس رد یوروش مدرم یراکادف
 قوقح یعقاو یارجا رد ،هلاس ۵ ۀمانرب
 تشادهب ،ناگیار لیصحت رد یندم
 ۀنیزه ،یگتسشنزاب قوقح ،ناگیار
 و لمح و قرب ،بآ تامدخ نییاپ رایسب
 هک ،)ندرک ءایحا(یتسیلاتیپاک و ،… لقن
 یاهلاس رد رازاب تابسانم اب هلزاغم رد

ـ  یبزح هاگتسد مسیتارکوروب ،۱۹۶۰
 و قیبطت هب یتسیتامگد دروخ رب ،یتلود
 مدع و مسینینل ـ مسیسکرام شزومآ
 ساکعنا ،یوروش ۀعماج یملع یسررب
.تفای یم
 هدرخ رکفت اب هزرابم بوچراچ رد ًَاقیقد
 شقن و هاگیاج هب دیاب ،یزاوژروب
 زاف لماک یزوریپ ات ایراتلورپ یروتاتکید
 یداصتقا ـ یعامتجا نویسامرف مود
 نیا .داد هژیو تیمها یتسینومک
 یاه هدنامزاب هیلع طقف هن یروتاتکید
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 یروتاتکید نینچمه هکلب ،یزاوژروب
 رکفت و گنهرف یاه هدنامزاب هیلع
 هجوت لباق شخب یزاوژروب هدرخ
 تاشیارگ هیلع یروتاتکید و تیعمج
 نیا بوچ راهچ رد .تسا یتسیلاتیپاک
 راتخاس دشر شیارگود دیاب ام داضت

 کی زا .مینک کرد ار دوجوم یتاقبط
 یتاقبط یکیدزن یوس هب ام ،فرط
 ،رگید یوس زا اما ،میدرک یم تکرح
 ماظن تیدوجوم یاهلاس یمامت لوط رد
 رد مه یتاقبط ۀزرابم امئاد ،یوروش
 رد مه و یجراخ تسایس سایقم
 ندش دیدشت لاح رد یلخاد تسایس
 داضت کی میناوت یم ام بیترت نیدب .دوب
ـ  مینک ازجم ار مسیلایسوس رگید مهم
 داضت فذح هب شیارگ نیبام داضت

.یتاقبط ۀزرابم دیدشت و یتاقبط
 بطق ود دوجو هب دیاب ،اهداضت رانک رد
 زا یشان دنمنوناق لکش هب هک ضقانتم
 یتسیلایسوس ۀعماج داضتم یگژیو
 و ،اتسور و رهش نیب :درک هراشا ،تسا

 رد .یدی راک و یرکف راک نیبام
 رب میناوت یمن ام هلاقم نیا بوچراچ
 هب طقف .مینک ثکم  لئاسم نیا یور
 ناهج رد هک ،مینک یم هدنسب نیا

 هبلغ تهج رد مکحتسم یشیارگ رصاعم
 یکینکت ظاحل هب تاضقانت نیا رب

 کرد دیاب نمض رد .ددرگ یم هدهاشم
 نیا یراد هیامرس طیارش رد هک ،درک
 لح هار لماک روطب تقوچیه تاضقانت

.تفای دهاوخن ار دوخ
 ۀمه هک ،دوش دیکأت تسا یرورض

 یگژیو یاراد مسیلایسوس یاهداضت
 هب .دنتسین )ریذپ یتشآ( یتسینوگاتنآریغ
 دناوت یم اهنآ رب هبلغ ۀویش لیلد نیمه
 قیرط زا مه و یجیردت دشر هار زا مه
.دشاب تاقیعضت و رورت لامعا
 ۀعماج تیدوجوم یاهلاس مامت لوط رد
 المع(مدرم زا یرشق ،یتسیلایسوس
 نیون ناراد هیامرس هب اهدعب شخب نیمه
 اتیهام هک ،دنتشاد دوجو ،)دندش لدبم
 .دندوب عفنیذ یراد هیامرس یرارقرب رد
 اما ،دوب دودحم رصانع نیا دادعت دیاش
 و یداصتقا نزو و دنتشاد دوجو اهنآ

 برغ ۀیامرس زا هشیمه اهنآ یسایس
 نیا تابثا نیرتمهم .درک یم هیذغت
 یوروش دض رصانع ندش لاعف ،اعدم
 هک ،دوب مود یناهج گنج یاهلاس رد
 دیدشت دروم رد نیلاتسا ۀیرظن یتسرد
 مسیلایسوس نارود رد یتاقبط تازرابم
 بزح هکنیا ضحم هب .درک دییات ار
 مسینینل ـ مسیسکرام لوصا نیرتمهم
 و رصانع نیا ،درک شومارف ار نیتسار
 و دندش لاعف یوروش دض یورین

.دنتفرگ ار تیمکاح
 عوضوم ـ دندش قفوم اهنآ ارچ و هنوگچ
 ،مییوگ یم طقف .تسا هناگادج ثحب

 بقع(ینیع یاهتیعقاو ۀعومجم هک
 ،یتسیلایسوس یدیلوت تابسانم یگدنام
 تلود نیلوا یا هرصاحم تیعقوم
 و ینهیم ریبک گنج ،یتسیلایسوس
 هار رس رب رگید یاهیگدیچیپ

 ۀنالهاج تسایس( ینهذ و )مسیلایسوس
 دش ثعاب )روشک نیلاتسا زا سپ یربهر
 رصانع تسد رد بزح یربهر هک
 لماوع ،رما تیعقاو رد ،دامتعا لباقریغ
 ناگدننک ءایحا و یناهج مسیلایرپما

.دریگ رارق ،یراد هیامرس
 زا یخرب یسررب هب ام هتشون نیا رد
 .میتخادرپ مسیلایسوس یلخاد یاهداضت
 رد ،یجراخ یاهداضت اب هطبار رد

 یور رب میناوت یمن هلاقم نیا بوچراچ
 یاهداضت لئاسم .مینک ثکم نآ

 یاهیسررب دنمزاین زورما مسیلایسوس
 نیا هکنوچ .تسا رت قیمع و نیون
 تیهام کرد یلصا دیلک ،اهیسررب

 تیهام ،صوصخب و لک رد مسیلایسوس
 و یوروش داحتا یتسیلایسوس هعماج
 مسیلایسوس تقوم تسکش لیالد
.دشاب یم »سردوز«
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!وش هدامآ گنج رهب …
نیتسوک ردناسکلا
یریش .م .ا :مجرتم

 زا یبیل یرامعتسا گنج یاهدمایپ
.دوش یم جراخ )۱(برغم دودحم
 هدامآ :تسا هدنام یقاب هنیزگ کی اهنت

 همه ،یماظن هلمح اب هلباقم یارب ندش
 دیاب یزوریپ رطاخب هک تسا یراک نآ
 هک تسا یروآدای هب مزال .داد ماحنا
 دنمقالع اهیرایسب ،لبق لاس ۷۰ ًَاقیقد
 سکع هدرم هیسور نتم رد دندوب
 تسا لمتحم الماک .دنریگب یراگدای

 تفای زین هدنیآ رد ییاهناسنا نینچ هک
 رمعم هزانج العف یلو .دش دنهاوخ
 لیدبت سکع عوضوم نیرتمهم هب یفاذق

.تسا هدش
 بجوم یریهامج ربهر »یمسر گرم«
 یوس هب اهمشچ رتشیب مه زاب نتشگرب

 یاه هناسر  .تسا هدش یبیل ثداوح
 ریسافت ،ملاس عماجم و یعمج طابترا

 ،نینچمه و یفاذق رمعم لتق زا یفلتخم
 یبیل ثداوح دنور فلتخم قوقش زا
 رد تابث یرارقرب اب هک دنهد یم هئارا
 یدایز رایسب هلصاف زونه روشک نیا
.دراد
 یمومع یدنمقالع ،عومجم رد
 نامه رد ،تفر یم راظتنا هکنانچمه
 .دنک یم ریس هدش یزاس هیبش ریسم
 ییاپرس یاهکاروخ نارادتسود
 شارخلد ریواصت بوذجم یناسرعالطا
 یفذق گنهرس یگدنز تاظحل نیرخآ

 دنچره ،ینویزیولت ریواصت اما .دنا هدش
 ،دنشاب مه یعقاو ینابایخ یاهراتشک
.دنزاس یمن سکعنم ار رما تیعقاو
 ،یزاجم یاضف رد هعجاف نیا یاشامت اب
 و( روهشم ملیف زا ییاه هنحص رایتخا یب

 لاح رد هشیمه درم« )ترهش مک باتک
 »تشوگ« هب تیرشب ،اهنآ رد  هک »رارف
 لیدبت وب دب و دولانوخ یفرصم یزاجم

 رادیدپ منامشچ ولج رد ،دوش یم
 نآ ات زونه ،ام ناینیشیپ یارب .دندیدرگ
 نیا روصت ،یتسیلایسوس نشور هدنیآ
 اب ناهج ینویزیولت یاهلاناک هک هدیدپ
 دنچ ره یاهناسنا هوبنا راتشک قایتشا

 ار همکاحم و عافد قح یاراد اما رصقم
 لکشم ،درک دنهاوخ شخپ هدنز روطب
 زا هک میوگ یم زتنارپ لخاد رد( .دوب
 ،هدنیآ زادنا مشچ رد اهیراجنهان یخرب

 یملع -یلیخت یاهناتساد هکینامز یتح
 یروانف و درخ یزوریپ ،یوروش داحتا
 و کانفوخ یاه هنحص اب مأوت
 زا سپ برغ یزتناف زا ینامزلارخآ
 هب ار امیشوکوف »خیرات نایاپ« یروئت
 هدز تفگش هراومه ،دیشک یم ریوصت
 لیخت هک منیب یم زورما اما .مدش یم
.)دوب رت کیدزن تیعقاو هب یبرغ
***
 زا -رخآ زا ،عاضوا هعلاطم یارب

 عورش یبیل بالقنا ربهر لتق یگنوگچ
 شیب و مک رگشهوژپ نیا یارب .منک یم
 و نامز :هک تسا نشور کچوک
 چیه ،یفاذق رمعم ندش هتشک یگنوگچ

 رورم ،نآ رب هوالع .درادن یتیمها
 تسا روآ نایز تدشب اه هنحص هنوگنیا

 نشور ریواصت یارو رد ،هک ارچ
 یلخاد یاوتحم ،ینویزیولت یاهلاناک
 لخاد رد مه ،یّرس زونه یاهدنور
 هدنام ناهنپ نآ زا جراخ رد مه و روشک
 هرشتنم یلعج تاعالطا مامت .تسا
 نیا هلیسوب -یعمج یاه هناسر طسوت
 یتبارق نیرتمک ،یزاجم و یزاوم تردق
 -گنهرس لتق و .درادن رما تیعقاو اب
.تساهنآ گنهآسپ
 لباق هجیتن هک درک ناعذا هناقداص دیاب
 هتفرشیپ هار رس رد یفاذق .دوب ینیب شیپ

 ناهج یگنج نیشام نیرت یوق و نیرت
 ات هلمح زاغآ نامه زا .دوب هداتسیا
 وا هک دوب مولعم ،یماظن هلخادم تارثا
.تساهنت
 لیاسو یاهب شیازفا تیعقاو یفاذق لتق
 یدیلوت مادک تمیق هکنیا ،ار یدیلوت
 نشور همه یارب ،دش دهاوخ هدوزفا

 یطابترا لیاسو نامه ،اهنیا .درک
 یمن رظنب لذتبم مه نادنچ هک دنتسه
 کیژتارتسا یطابترا متسیس .دنیآ

 و .اهیراذگزمر و اه هداد ینعی ،نئمطم
 هکلب ،تسین یصخش یبایزرا کی نیا
 صخشم الماک یلمع یریگ هجیتن کی
 نیا نتفرگ رظن رد اب ار عاضوا .دشاب یم
 یا هقطنم رگیزاب نیرتگرزب هک تیعقاو
 تیعقوم نییعت تازیهجت اب هجاوم رد
 هب هک ،اهنآ ییاپورا هباشم ای ییاکیرمآ
 یم نایاپ هطقن یروشک ره یلم تینما

 ،دوبن رادروخرب یناکما نانچ زا ،دراذگ
.دومن کرد ناوت یم ینشورب

 هب اضاقت نازیم هک تسا حضاو الماک
 رد زکرمتم متسیس هب ،یطابترا تازیهجت
 و یبرغ لرتنک لباقریغ یاه هراوهام

 هب هکینامز -یراگنزمر تامدخ
 کیژتارتسا یسایس -یماظن لوصحم
 دهاوخ شیازفا اعطق ،دنوش یم لیدبت
.تفای
 متسیس هژورپ هعسوت یزورما ناهج رد
 موهفم یناهج تاطابترا یا هراوهام
 ره .دنک یم بسک یرگید اقلطم
 نتشاد نودب یسایس -یماظن راتخاس
 کی زج یزیچ ،هتسب یطابترا متسیس
.دوب دهاوخن ندناوخ یارب »زاب رتفد«
 نودب( متسیس نیا نتشاد رایتخا رد
 هب رداق ار هیسور ،)یژولونکت شورف
 دوخ کیتیلپوئژ تیعقوم یزاسزاب
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 اعقاو یناهج رگیزاب کی هب ،هتخاس
 و عاضوا لرتنک رازبا بحاص راذگریثأت
 رد .دنک یم لیدبت ناهج رد ذوفن رپ
 عالطا هتسب یاهلاناک نتشاد رایتخا
 عمس قارتسا و تیاده رازبا ،یناسر
 هدنرب گرب نامه دنناوت یم ،یئویدار
 تکرش اب ،تیمها ظاحلب هک دنشاب یا

 رارق فیدر کی رد یماظن تایلمع رد
 ،هیسور کیتیلپوئژ هدنیآ .دنریگ یم
 یکیژولونکت تاناکما هعسوت اب المع

 تازیهجت تخاس یارب یماظن عیانص
 رب دنمشوه و رادفده ،یناهج تاطابترا
 یگتسباو ،یا هراوهام متسیس هیاپ
.دراد میقتسم
***
 لتق یسایس جیاتن هک تسا رکذ هب مزال
 رما کی هجوچیهب -یبیل یریهامج ربهر
 هن هک یناهج مظن نآ .تسین هزات و عیدب
 یتح ،اکیرمآ هدحتم تالایا هلیسوب اهنت
 یحارط نآ ییاپورا نادحتم تکرش اب

 دودحم برغم یاهروشک هب طقف ،هدش
 زا یلخاد گنج لیمحت .دوب دهاوخن

 نیا لاغشا المع و یبیل هب و جراخ
 یدعب هلحرم زاغآ عقاو رد ،روشک
 دعب رد ییارقهق ریس هرود ندیسرارف

 الماک یاه  هدیا هب تشگزاب و یناهج
.تسا نهک رامعتسا نشخ و یودب

 و تیدوجوم قح یبرغ یاهروشک
 یمن تیمسرب ار ون ناهج یلم لالقتسا

 هک ار یلم ناوج یاهمیژر .دنسانش
 راتخاس زا راذگ زادنا مشچ
 لکشت هب یبهذم -یموق یاهیدنبهورگ
 زا دعب یکی ،دنزاس یم نشور ار یلم
 اقیقد و دنراد یم رب نایم زا یرگید
 دنمفده هسورپ رکتبم برغ نیمه
.دشاب یم تلم و تلود بیرخت
 لکش رد یفلس هژورپ یزورما ناهج رد
 هب اراکشآ و دبای یم دومن یرگید الماک
 هعسوت نتم رد برغ مربم هلئسم
 لدم یتسیلایسوس هناهاوخیقرت

 لیدبت )دوخ تیلک رد(یبرع یاهروشک
 هب هکینامز ،اهتلم و اهقلخ .تسا هدش

 یفلس یژولوئدیا اب هچ ،فلتخم لاکشا
 نیزاوم اب ،هناهاوخ ییادج شرگن اب ای و
 بیرخت ،دنوش یم هجاوم هدننکدوبان
 یاهتلود یراتخاس یانبم و یکیژولوئدیا

.ددنویپ یم عوقوب ناوج
 رد هملک یعقاو یانعمب تلم کی لیکشت
 شرتسگ .تسا هدش یفتنم المع رصم
 ینید طخ ساسا رب یلخاد تاشقانم
 اه یطبق -)ناناملسم( اهبرع
 ،یلخاد تابث هیاپ طقف هن ،)نایحیسم(

 هدرک یراذگ نیم مه ار هقطنم همه یتح
 هچ رگ زین ناریا رد یدنور نینچ .تسا
 مشچ زا ناهنپ روطب العف
 یاهتیلقا هب کسمت اب ،ناصصختمریغ
 .تسا نیوکت فرش رد یموق و ینید
 نشور هسورپ نیا ناگدننک لیدعت قطنم
 و جره طیارش رد .تسا کرد لباق و
 دنچ یطرش ریاخذ هنوگ ره یاهب جرم
 نیا لمح لاور و دبای یم شهاک ربارب
 ،ییادتبا شرامش لومرف حطس ات ریاخذ
 یلحم نیناوخ اب وگتفگ .دوش یم هداس
 دهاوخ یتلود اب هرکاذم زا رت لهس رایسب
 هعماج و روشک تیامح زا هک دوب
.دشاب یم رادروخرب
***
 .تسا نیمه ،کرد لباق لئاسم نآ همه
 نیا ،خیرات هب تشگزاب نیا هک تسا نیا
 یراوخنوخ و یقالخا طوقس هجرد
 رظن هطقن زا ،برغ یایند ناربهر یخرب
 رد .دهد یم ناکت ار ناسنا ،یناسنا

 یاه هبنج یخیرات یاهتهابش یوجتسج
 یاه هژورپ قبطنم الماک ینیع
 .دنک یم روطخ یمدآ زغم هب یکیتیلپوئژ
 رد اپ تسرد یزورما برغ اجنیا رد

 رد .دراذگ یم یتسیزان شیار یاپ یاج
 احنآ ،ار »یرگید« تیعقاو ،یدروم نینچ
 یم ،دروخ تسکش ییاروش هیسور هک
 هک تسا هجوت بلاج رایسب .مینیب
ً ًََانیع یبرغ یاهتردق »هنایوجلد« یاهشالت
 اهنآ اب دندرک یعس .دوش یم رارکت
 ،دنداد ینابرق ار یتلم ،دننک هرکاذم
 قفاوت هب اهنآ اب دنناوت یم هک دنتشاد رواب

 و یراکبیرف اب راب ره ،هرخالاب و ،دنسرب
 تیاضر ابیرقت .دندش هجاوم تنایخ
 ،یفاذق گرم زا نوتنیلک مناخ یناسفن

 یتسرپ تنوشخ حور اب یبیجع تهابش
 .دراد وا کیژولوئدیا نارای و رلتیه
 زین کیتامولپید یاهشور و یژولوئدیا

 هب  زین رلتیه .دنتسه مه هیبش الماک
 تیامح تیلقا قوقح زا بیترت نیمه
 نوگنرس ار »یروتاتکید« میژر ،درک
 حرطم ار »یناهج حلص« هدیا و تخاس
.دومن
 زا ترابع هیسور هلئسم نیرتمهم کنیا
 شا یتبون ۴۱ لاس هکینامز هک تسا نیا
 درک دهاوخ تباث یفاذق هنومن ،دسرارف
 رود ،تشذگ یانبم رب حلص یرارقرب هک
 همه یبیل ربهر .تسا لامتحا زا

 رد .تخاس هدروآرب ار برغ یاهتساوخ
  ار وا مسج وتان هژیو یاهورین ،خساپ
 .دنتشاذگ ماحدزا رایتخا رد ندیرد یارب

 تشونرس هب زین ار مصتعم ،وا رسپ ،یتح
.دندرک راچد زیمآ هعجاف
 و یراوخنوخ دیدش صرح نیا کرد
 ناربهر هک ،یقالخاریغ قطنم
 ،دنراذگ یم شیامنب برغ یسارکومد
 زا هناهاگآ عانتما .تسا لکشم رایسب

 یاهتیفیک نآ هعومجم ناونعب مسیناموه
 ندمت هب ار یگدرکرس قح هک یقالخا

 کیژتارتسا هعسوت ،دنک یم ءاطعا برغ
 رارق لاؤس تمالع تشپ ار برغ ندمت
.دهد یم
 یعقاو هدنیآ ینیب شیپ دینک روصت
 هزادنا نامه زین اپورا هیداحتا و اکیرمآ

 فیثک گنج رگا ،دش یم زیگنا مغ
 جورخ یارب هنیزگ اهنت ناونعب یرامعتسا
.دش یم باختنا یتیعضو نینچ زا
 ناوت یم نیقی هب بیرق لامتحا اب کنیا

 تسرهف رد هیسور یاج هک ،تفگ
 هک بولطمان یاهروشک یمومع
 هدیچرب دیاب اهنآ یتلود و یلم تیدوجوم
 رد یلصا هلئسم .تسا هدش نییعت ،دوش
 هیسور هک تسا نیا زا ترابع دروم نیا

 لیکشت دنور رد ار لمع راکتبا دناوت یم
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 تسدب وتان یتسرپرس هب یناهج رامعتسا
 یم مه یژولوئدیا اجنیا رد .هن ای دریگب
 .دبای قوفت تسردان تابساحم رب دناوت
 یربهر ،۱۹۴۰ لاس رد گنج هناتسآ رد
 هب حوضو رثکادح اب ،یوروش داحتا
 داحتا هک درک میهفت شیار یربهر

 هچ زا یتسیلایسوس یوروش ریهامج
 مه نیا یلو .تسا رادروخرب یتاناکما
 )۲(»سورابراب« حرط یارجا زا تسناوتن

 راب هب قطنم تقو نآ .دیامن یریگولج
 نینچ تسا نکمم مه زورما و تسشنن

.دوش
 هدامآ :تسا هدنام یقاب هنیزگ کی اهنت

 همه ،یماظن هلمح اب هلباقم یارب ندش
 دیاب یزوریپ رطاخب هک تسا یراک نآ
 هک تسا یروآدای هب مزال .داد ماحنا
 دنمقالع اهیرایسب ،لبق لاس ۷۰ ًَاقیقد
 سکع هیسور هزانج یور رد هک دندوب
 تسا لمتحم الماک .دنریگب یراگدای

 تفای زین هدنیآ رد ییاهناسنا نینچ هک
 رمعم هزانج العف یلو .دش دنهاوخ
 لیدبت سکع عوضوم نیرتمهم هب یفاذق

.تسا هدش
***

 نکمم یقالخاریغ و نشخ دروخرب نینچ
 یگدنز اما .دناسرتب ار اهیرایسب تسا

 رهب ،یهاوخ یم حلص رگا« ،دزومآ یم
 رس اترس رد گنج و .»!وش هدامآ گنج
 ناربهر برغ یایند .دراد نایرج ناهج
 زا ،هدرک طقاس ار اهروشک ینوناق
 راب ره ،دنزاس یم مورحم یگدنز
 یئارقهق ریس هب »یسارکومد رودص«

 رد ،یناسنا هعجاف هب ،اهتلود و عماوج
 یاههورگ یشک لسن هب دراوم بلغا
.دوش یم یهتنم »مزالریغ« یموق
 ،»تسا هبرگ هللاءاشنا« هک روصت نیا
 .تسا هنارکف هتوک و هناقمحا یروصت
 ،نیک کم ناج نیمه .تسین هبرگ ،هن
 بزح یدیلک ناربهر زا یکی

 رد ار هیسور ًَاریخا ،اکیرمآ هاوخیروهمج
.درک دراو یتبون یاهروشک تسرهف
:مجرتم تاحیضوت
 ناراگن خیرات و ناناد یفارغج -)۱(
 یضارا یمامت ،یطسو نورق رد برع

 یاهروشک لماش رصم برغ رد عقاو
 و شکارم ،ریازجلا ،سنوت ،یبیل یزورما

 ،نینچمه و سلودنا ات یبرغ یارحص
 عقاو لیسیس و نیدراس ،یراهلاب ریازج
 ار  هنارتیدم یایرد یبرغ شخب رد
 رد مه زورما ات هک دندیمان یم برغم
 و تشادرب(تسا هدش ظفح یبرع نابز
.)یسور نابزب ایدپ یکیو زا صیخلت
 مان زا هتفرگرب -سورابراب حرط -)۲(
 زا یکی ،سورابراب کیردیرف

 همانرب ،یبیلص یاهگنج ناگدرکرس
 یوروش داحتا هب یتسیشاف ناملآ هلمح
 ،۱۹۴۰ لاس هیئوژ ۲۱ رد حرط نیا .دوب
 ۱۸ و میظنت سولواپ لارنژ یربهر ریز
 یهدنامرف طسوت لاس نامه ربماسد هام
 .دیدرگ بیوصت )ناملآ شترا( تخامرو
 نئوژ ۲۲ زور ،حرط نیمه ساسا رب

 دادماب هقیقد ۱۵ و ۳ تعاس ،۱۹۴۱ لاس
 یاه ههبج زا یرلتیه ناملآ ،وکسم تقوب

 و درک هلمح یوروش داحتا هب یبرغ
 و تشادرب(دش زاغآ ینهیم ریبک گنج
.)یسور نابزب ایدپ یکیو زا صیخلت
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 »!ریگب ونم«
ناریا هب لیئارسا یلامتحا هلمح هب یلیئارسا هدنسیون کی هاگن 
)حلص کولب( »مولاش شوگ« نالوئسم زا و تسنک نیشیپ وضع ،یلیئارسا بلط حلص و هدنسیون ،یرنوآ یروا

یفراع زورهب همجرت

 اب یکچوک رسپ :دنراد دای هب ار هسردم ی هنحص نیا همه
 :دنز یم داد شقیفر رس هب وا .درک یم اوعد شدوخ زا رتگرزب
»!منک درخ ار شیاه هدند هک نآ زا شیپ ،ریگب ونم«
 زور ره وا .دنا هداتفا یهار نینچ رد ام تلود ،مولعم رارق زا
 هار تسا نکمم هظحل ره هک دنز یم دایرف ،اه نویزیولت همه رد
.دنک درخ ار  ناریا یاه ناوختسا ات دتفایب
 نینچ ام اتعیبط و .دوش یم کیدزن یمتا بمب تخاس هب ناریا
 هکت هکت بمب اب ار اه نا دیاب ام ،اذل .میهد یمن یا هزاجا
.مینکب
 زا ،شرامش یب یاه ینارنخس زا مادک ره رد وهای ناتان نیماینب

 نیا ]لیئارسا سلجم[ تسنک هیحاتتفا ینارنخس رد هلمج
 ابرسفم ره .کاراب دوها نینچمه .دنک یمرارکت ار بلطم
 یسک رگم هتبلا( .دسیون یم عوضوم نیا هراب رد  یسفن تزع
 نیا اه هناسر  )؟دشاب هتشادن سفن تزع هک هدید یرسفم

.دنیازفا یم مشخ رب و هدرک تیوقت ار اهادص
  مهم  ریزو تفه یاهریوصت هب ار دوخ لوا هحفص »صترآه«
 یم و هدرک  نیزم تشرد فورح اب  )یتینما هرفن تفه هورگ(
.دنا فلاخم رگید رفن راهچ و قفاوم هلمح اب رفن هس هک دسیون
 شربخ شیپاشیپ هک یبالقنا« :دیوگ یم یناملآ لثملا برض کی
 نینچ ،مه گنج دروم رد .»تفرگ دهاوخن رس ،دنهدب ار

.تسا
 ،عقاو رد .تسا یدج روسناس لومشم هشیمه یا هتسه روما

.یدج یلیخ یلیخ
 ،بوخ  .تسا هدمآ فطل هب یچروسناس ایوگ ،الاح اما
 عافد ریزو و ریزو تسخن هلمج زا اهاباب نیا هک دیراذگب
.دننکب ار ناش یزاب )اه یچروسناس لک سیئر(
 هب  ناگاد ریئم ،داسوم مارتحا دروم و هقباس اب نیشیپ سیئر
 نیرت هناهلبا« ار نآ و  هداد رادشه هلمح نیا درومرد ینلع روط
 اب هک داد حرش وا .تسا هدینش لاح هب ات هک هدیمان یا »هدیا
 هک دناد یم دوخ هفیظو ،کاراب و وهای ناتن یاه هشقن هب هجوت
.دهدب رادشه هلمح نیا اب تفلاخم رد

 لیئارسا .درک رزد نوریب هب اه ربخ زا یلیس  ،هبنشراهچ
 بمب نداتسرف هب رداق هک تشاذگ یم شیامزآ هب ار یکشوم
 یناکم زا رتارف ، رتمولیک رازه ۵ زا شیب یا هلصاف ات تسا یمتا

 هریزج رد ام یئاوه یورین و  .تساجک دیناد یم رتهب ناتوخ هک
 رتگرزب یا هلصاف رد ،تخادرپ نیرمت هب )ایلاتیا بونج( نیدراس
 ،هبنشجنپ زور رد .تساجک دیناد یم رتهب ناتدوخ هک یلحم زا
 و دروآ لمع هب یتانیرمت  گرزب ویوآ لت رد یلخاد ههبج هدنامرف
 تسا نیا رب رظان دهاوش نیا همه .دندروآ رد ادص هب ار اه  ریژآ

.تسا کلک و زود اه لاجنج و راج نیا مامت هک
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 دیاش  .نانآ زا نتفرگ مشچرهز و  نایناریا ندناساره یارب دیاش
 دیاش .رتشیب یطارفا یاه شنکاو هب  نایئاکیرما نتشاداو یارب
 زرد زین یسیلگنا عبانم زا .نایئاکیرمآ اب یلبق یگنهامه یارب

 هلمح زا دناوتب ات دنک یم نیرمت ایناتیرب یئاوه یورین هک درک
)دنک تیامح ناریا هب اکیرمآ
 یم نامرس هب تقو ره هک تسا یلیئارسا هنهک درگش کی نیا
 ره هک تسا جیار ام یاهرازاب رد ( .مینزب لمع هب تسد ،دنز
 یم ررض اب ار هویم هک دنک نیقلت دهاوخ یم هدنشورف تقو
 شیب دیابن ام . »تسا هدش هناوید بابرا« :دنز یم داد ،دشورف
 ،میزادنایب بمب هک تسا یفاک .میهدب شوگ اکیرمآ هب ،نیا زا

…بمب ،بمب
.میشاب یدج یا هظحل یارب دیراذگب ،بوخ رایسب
.سب و نیمه .درک دهاوخن هلمح ناریا هب لیئارسا
 یم بآمدنفسوگ مراد نم هک دننک رکف تسا نکمم اه یضعب

 ما هلمج هب ار »نیقی هب ابیرقت« ای »الامتحا« هژاو دیابن .موش
؟مدرک یم هفاضا

 هلمح ناریا هب لیئارسا :منک یم رارکت امسر نم .دیابن ،هن
.درک دهاوخن
 تیاود تندیزرپ هک یماگنه ،زئوس یارجام و ۱۹۵۶ لاس زا
 لیئارسا ،درک فقوتم ار تایلمع یموتامیتلوا نداد اب  رواهنزیا

 یلبق قفاوم رظن بسک نودب یزراب یماظن تایلمع زگره
.تسا هدادن ماحنا اکیرمآ
 .تسا ناهج رد لیئارسا یاکتا لباق نابیتشپ اهنت ،اکیرمآ
 و لاشرام رئازج ،ایزنورکیم ،یجیف هریزج رب نوزفا دیاش (
 یگدنز هتشر ندیرب ینعم هب طابترا نیا نتسسگ  .)!وئالاپ
 لخ زا رتشیب یمک هک تسا مزال یراک نینچ یارب .تسام
.یشاب هدش ضحم هناوید دیاب .یشاب
 یمن اکیرمآ دودحمان ینابیتشپ نودب لیئارسا ،هتشذگ نیا زا
 .دنیآ یم اکیرمآ زا ام یاه بمب و اهامیپاوه  .دنکب گنج دناوت

 تاودا عاونا و تازیهجت ،یکدی تاعطق هب ام ،گنج ماگنه
 یرنه ،]ناضمر گنج[ روپیک موی گنج نارود رد .میراد زاین

 یم کمک ام هب زور هنابش »یئاوه راطق« کی اب  رجنیسیک
 اب گنج اب هسیاقم رد گنج نآ هک منک یم رکف و .دناسر
.دشاب هتشاد تهابش کین کیپ کی هب ،ناریا
 ،یگنج ره عورش زا شیپ .میزادنایب هشقن کی هب یهاگن دیئایب
.تسا هدش هیصوت راک نیا
 .تسا زمره کیراب هگنت ،دنز یم مشچ وت هک یزیچ نیتسخن
 یم هگنت نیا زا اهایرد قیرط زا هدش لمح تفن موس کی

 ،سراف جیلخ یاهروشک ،ناتسبرع تفن تارداص لک .درذگ
 سرریت رد و هتشذگ یئایرد کیراب هار نیا زا  ناریا و قارع
.دراد رارق
 یانهپ .تفگ دوش یم هک تسا یزیچ نیرتمک  ،»کیراب« هژاو

 ،اوش رییب زا هزغ هلصاف لداعم ینعی .تسا رتمولیک۳۵ هاربآ نیا
 رارق یمالسا داهج یئادتبا یاه تکار فده شیپ هتفه رد هک
.تفرگ
 ،دوش ناریا یاضف دراو لیئارسا یامیپاوه نیلوا هک یماگنه
 یاه قیاق یاراد ناریا یئایرد یورین .دش دهاوخ هتسب هگنت نیا

 .دوب دهاوخن اه نآ هب یزاین یلو ،تسا یرایسب زادنا کشوم
.تسا یفاک نیمز رد رقتسم یاه کشوم
 ، طوقس .دروخ یم ولت ولت خزود هناتسآ رد ناهج نونکا مه
 داصتقا زا یا هدمع شخب ،نآ اب هارمه و   کچوک نانوی

 تلم یفرصم تفن مجنپ کی فذح .دنک یم دیدهت ار ناهج
 ار شروصت یتح هک دروآ دهاوخراب هب یا هعجاف  یتعنص یاه
.درک ناوت یمن مه
 دهاوخ زاین یا هدمع یماظن تایلمع هب روز اب هگنت شیاشگ
 همه هک )»دربن نیمز هب اه شوپ همکچ« دورو هلمج زا( تشاد
 رارق عاعشلا تحت ار ناتسناغفا و قارع رد اکیرمآ یاه یرایبدب

  ؟وتان ای ؟دراد ار یراک  نینچ یئاناوت اکیرما ایآ .داد دهاوخ
.تسین یا هدر نینچ رد لیئارسا دوخ

 هتبلا ،دش دهاوخ ریگرد تایلمع رد نیا زا شیب لیئارسا ،اما
ندش عقاو فده هنیمز رد طقف

 یفخم یاه سیورس ناسیئر همه ،تدحو ردان شیامن کی رد
 هدیا اب اراکشآ تب نیش و داسوم یاسور هلمج زا یلیئارسا

.ارچ مینزب سدح میناوت یم طقف ام .دندرک تفلاخم گنج
 ناریا .هن ای تسا رسیم یتایلمع نینچ هک منادیمن الصا نم
 هتسه تاسیسات .اکسالآ هزادنا هب ابیرقن ،تسا یگرزب روشک
 .دنراد رارق نیمز ریز رد اتدمع و دنا هدنکارپ روشک هنهپ رد یا

 رایتخا رد نایئاکیرمآ هک هژیو یذوفن یاه بمب اب یتح
– دزادنا ریخات هبار ناریا یاه شالت تسا نکمم طقف ،دنراذگب
 یارب مه نآ  - تشاد هاگن ، دنراد رارق هک یتیعضو رد ینعی  

  دیاب یفازگ رایسب یاهب ،یزیچان هجیتن نینچ یارب .هام دنچ
.تخادرپ

 لیئارسا ،گنج زاغآ اب هک تسا ملسم الماک ،نیا رب هوالع
 زا نینچمه هکلب ،ناریا زا طقف هن  .دش دنهاوخ ناراب کشوم
 یارب یبسانم عافد ام .سامح دیاش و هللا بزح یوس
 دهاوخ نکش رمک  یدوبان و هتشک نازیم .میرادن نام یاهرهش
.دوب
 یم یئارسناتساد  ام یئایردریز هس هرابرد اه هناسر ،ناهگان

 ،دنهد جرخ هب یدنمتواخس و دننکب یفطل اه یناملآ رگا–دننک
 اراکشآ هب .دیسر دنهاوخ شش ای جنپ هب اه نا دادعت یدوز هب

 زونه هک( ار شا یمتا یاه بمب ناریا هک یتروص رد ،دنا هتفگ
 یئایردریز نیا ،دربب راک هب لیئارسا هیلع )دنرادن یجراخ دوجو
 ناکما یلو  .درک دنهاوخ داجیا یمتا »مود مجاهت« تردق اه
 یاه حالس رگید ای یئایمیش یاه حالس زا نایناریا هک دراد
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.دننک هدافتسا یعمج راتشک
 یاهروشک رد .تفرگ رظنرد دیاب زین ار یسایس یاهب یلو
 نیا زا یرایسب رد .دراد دوجو یدایز یاه شنت یمالسا

 شروی ،اما .تسا رودرایسب تیبوبحم نتشاد زا ناریا ،اهروشک
 نایم تدحو گنرد یب ،ناملسم هدمع روشک کی هب لیئارسا

  نآ زا رتارف و ناتسکاپ ات هتفرگ هیکرت و رصم زا ار ینس و هعیش
 شتآ لگنج کی رد یئالیو هب لیئارسا .دروآ دهاوخ دیدپ

.دش دهاوخ لیدبت هتفرگ
 زا ،دراد یدایز یاه فرصم گنج هرابرد ندز فرح ،اما

.یلخاد یسایس فرصم هلمج
 .تفرگ ناج هرابود یعامتجا تاضارتعا شبنج ،هتشذگ هبنش
 لت رد نیبار نادیم رد مدرم یاه هدوت ،ههامود هفقو زا سپ
 هک ارچ .دوب ریگمشچ الماک تارهاظت نیا .دندمآ مهدرگ ویوآ
 هزغ کیدزن یاهرهش یور یرایسب یاه تکار زور نامه رد
 ار تارهاظت هراومه ،یهباشم طیارش رد ،نونک ات .دش باترپ
 یم یشومارف هب ار زیچ همه یتینما تالکشم .دندرک یم وغل

.راب نیا هن یلو .درپس
 نشج یوهایه هک دندرب یم نامگ مدرم زا یرایسب ،نینچمه
 یلو .تسا هدودز مدرم نهذ زا ار ضارتعا تیلاش داعلیگ
.دندوب هدرک هابتشا
 هک اه هناسر .دوب هداد یور یا هظحالم لباق قافتا ،یتسار هب
 ..دنداد هیور رییغت ،دنا هتشذگ  یضارتعا شبنجرانک زا اه هام
 ورف نا تشپ رد رجنخ ،صترآاه هلمج زا ،اه نآ همه ناهگان
 شیب« هک دنتشون دعب زور یاه همانزور همه ،لاثم یارب .دندرب
 نم ،بوخ رایسب .دنتشاد تکرش تارهاظت رد »رفن رازه۲۰ زا

 ،تارهاظت نیا رد .مراد یعالطا مه نم و متشاد تکرش مه

 ناوج اه نآ رتشیب و دنتشاد تکرش رفن رازهدص مک تسد
.مبنجب متسناوت یم یتخس هب نم .دندوب
 رب .تسا هتفرن لیلحت تارهاظت ،اه هناسر یاعدا فالخ رب

 یعامتجا تلادع ندرک جراخ  یارب هک رتهب هچ یلو .سکع
؟درک تبحص »تیدوجوم رطخ« هرابرد ، مدرم یاه نهذ زا

 رد .دراد زاین لوپ هب ناضرتعم یتساوخرد تاحالصا ،هوالع هب
 اب هناتخسرس لیئارسا تموکح ،یلام یناهج نارحب رتسب
 هب دنسرت یم هک ارچ دنک یم تفلاخم تلود هجدوب شیازفا
.دنزب همدص روشک یرابتعا هجرد
 ربتعم عبنم هس طقف ؟درک ادیپ لوپ دیاب اجک زا ،تروص نآ رد
 ار شتئرج یسک هچ( ینوکسم یاه کرهش زا   :دنراد دوجو
.یماظن نالک  هجدوب و )!اضیا( یبهذم سکدترا ،)؟دراد
 تئرج یسک هچ ،ام خیرات رد گنج نیرت یتایح هناتسآ رد یلو
 دیرخ یارب ام ؟دنزب تسد حلسم یاهورین هجدوب هب  هک دراد
 یرتشیب *لکش هب رتشیب یئایردریز ،رتشیب بمب ،رتشیب یامیپاوه
.دننک ربص دیاب اه ناتسرامیب و اه هسردم هک اغیرد .میراد زاین
 یم هچ ام وا نودب .دنک ظفح ار داژن یدمحا دومحم ادخ سپ

؟میدرک

——
Hold me back , by Uri Avnery  :هلاقم یلصا ناونع
:عبنم
 http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/

avnery/1320356430
 اکیرمآ رالد ۰,۲۷۱ لداعم ،لیئارسا لوپ دحاوShekel  لکش *

.تس

http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1320356430
http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1320356430
http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1320356430
http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1320356430
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“ گنو دناب“ یارب کرادت
هرمحم یلع لا رثوک:همجرت -نیما ریمس:هتشون

 دعب،رصاعم خیرات رد مود راب یارب
 رارق شلاچ ربارب رد هیامرس یتسیلایرپما

رد لوا شلاچ.تسا هتفرگ

.داد یور مود یناهج گنج یادرف

 هب،اکیرما هدحتم تالایا ۱۹۴۵ لاس رد
 هب ار ناهج، مسیلایرپما هدرکرس ناونع
.درک میسقت هاگودرا ود

 یروتاتکید”و”دازا ناهج“
 ار ”موس ناهج”، هیرظن نیا،”یتسینومک
 ریغ لیلد ”هب ار نآ و تفرگ هدیدان

 ”دازآ ناهج”زا یعبات ،”ندوب تسینومک
 موس ناهج رد یدازا اما.دومن دادملق

 هیامرس هعسوت و کرحت یدازا رد افرص
 و یرامعتسا دادبتساو دش یم هصالخ
 ناهج تاردقم رب مکاح یرامعتسا هبش
 بارعا زا یلحم هاگدید نیا رد موس
.تشادن

 شرازگ دعب لاس کی
 عقاو رد هک( )فنادژ(”فونادگ”روهشم
 رشتنم)تشاد قلعت نیلاتسا هب

 هژاو (مروفنماک ،هیرظن نیا ساسارب.دش

 سیسات)موس للملا نیب یارب ففخم
 ود هب ار ناهج زین هیرظن نیا.دیدرگ
 هاگودرا.دومن میسقت  هاگودرا

 یاپورا و یوروش داحتا(یتسیلایسوس
 هیقب( یراد هیامرس هاگودرا و)یقرش
 نورد یاهداضت زین هیرظن نیا.)ناهج
 یاه نوناک نیب ، هیامرس ماظن
 ییاهر یارب هک ییاه تلمو یتسیلایرپما

.تفرگ هدیدان ،دندرک یم هزرابم

 هاگدید یساسا فده
 و زیما تملاسم یتسیزمه،فونادگ
 هدحتم تالایا هنامصخ عضاوم فیفخت
 نپاژ و ییاپورا نانامیپ مه و اکیرما
 نمضزین یوروش داحتا، لباقم رد.دوب

  روما رد تلاخد زا یراددوخ
 طوبرم روما اه تسیلایرپما(تارمعتسم
 یلخاد لئاسم زج ار تارمعتسم هب
 ناجیه و روش زا )دندروا یم باسحب
 یاه شبنج. تساک یمدوخ یبالقنا
 اصوصخ و راگزور نا رد شخب یدازا
 ینابیتشپزا دودحم روط هب نیچ بالقنا
 اب اه شبنج نیا.درب هرهب یوروش داحتا
 هب شیوخ لیسناتپ و  تیفرظ رب هیکت
.دندیسر یزوریپ

 همه زا رت مهم و شبنج نیا یزوریپ
 رب فرگش یریثات،نیچ بالقنا تیقفوم
.تشاد یللملا  نیب طباور رد اوق نزاوت

 ات ار اوق نزاوت رد رییغت نیا شزرا وکسم
 هک ارچ، تفاین رد ”گنودناب“ زا شیپ
 مسیلایرپما هیلع هک ییاه تلم هب یرای
 داحتا دیدرگ ثعاب دندرک یم هزرابم
 هب و هدش جراخ اوزنا زا یوروش
 یللملا نیب روما رد یساسا یرگیزاب
 رییغت نیا ناوت یم نامگ یب.ددرگ لیدبت
 هلحرم”نویدمار یناهج ماظن رد یساسا
 نیا نودب و تسناد ”بونج یرادیب لوا
 شیادیپ دنور نییبت ناکما هیضرف
 هعسوت یاهروشک”دیدج یاهورین
.دشاب یمن رسیم”هتفای

 تسینومک یاه بزح ماگنه نا رد
 ار فنادگ هیرظن ییاکیرما و ییاپورا
 بزح ،لباقم رد.دنتفریذپ دیدرت نودب

 رب هنایمرواخ و ایسا تسینومک یاه
 تدحو”نامتفگ رب دیکات فالخ

 اب تفلاخم هب”یتسیلایسوس هاگودرا
  تفلاخم نیا.دنتساخ رب فنادگ هاگدید
 و شخب یدازا یاه شبنج دشر اب
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 لاس رد نیچ بالقنا یزوریپ اصوصخ
 نا ات .داد ناشن رتشیب ار دوخ۱۹۴۹

 شراگن خیرات مراد دای هب هک ییاج
 سنارفنکرد  نیشناج هاگدید
 نا زا سپو۱۹۵۵ لاس رد”گنودناب“

 لاس رد اه دهعتم ریغ شبنج
 و اقیرفا،ایسا مان هب هک یشبنج(۱۹۶۰

 و دیدرگن راکشا )دیدرگ فورعم ابوک
 یاه بزح زا یضعب ویشرا رد نانچ مه
 دننام تسینومک
 ناریاو قارع،رصم،یزنودنا،دنه،نیچ
.دوش یم یرادهگن..و

 هعومجم رد متکراشم لیلد هب نم یارب
 یاه تسینومک زا یا

 هب هک ..… و یناریا، یقارع،یرصم
 لاس رد قیقدت و یرگنزاب روظنم

 هدش مهارف سناش نیا ،دش لیکشت۱۹۵۰
 خیرات رد تبث یارب ار مدوخ یهاوگ هک
 نا رد هک میامن یم یروا دای.میوگ زاب
 ثحب لدج زا یعالطا هنوگ چیه عطقم
 زا سپ هک نا ات میتشادن یال نئوچزیگنا
 طسوت ۱۹۶۳ لاس رد ینالوط ینامز
 ناونع هب ماگنه نا رد هک{”گناو“ قیفر

 هلجم اب یطابترا هقلح
 نا وضع مهنم هک)بالقنا(نویسلویر
.میتفای یهاگا نا زا }مدوب

 نورد زا ار صارتعا یادص نا زا سپ
 هب هک میدینش دنه تسینومک بزح

 – تسینومک بزح شیادیپ و باعشنا
 زا ماگنه نیمه رد.دیماحنا تسیسکرام
 تسینومک بازحا نورد رد فالتخا
 نیمه اب طابترا رد نیپیلیفو یزنودنا

.میدش علطم عوضوم

 تسا نا یارب خیرات نیا نتشون ترورض
 یم روصت هک ییاطخ هاگدید هک
 ناربهر راکفارولبت هجیتن”گنودناب”دنک
 ای و ونراکوس،ورهن نوچ ییارگ یلم
.ددرگ حیحصت،تسا هدوب رصان

 دقن و شلاچ هجیتن”گنودناب“ عقاو رد
 بازحا زا یخرب بناج زا لاکیدار پچ
 هنوگ نیا هدنزاسدقن نیا.دوب تسینومک
 دض هزرابم”:هک دومن یریگ هجیتن
 رب رد یناهج حطس رد یتسیلایرپما

 و یعامتجا یاهورینزا هتسد نا هدنریگ
 یارب ار هار اهنا یزوریپ هک تسا یسایس
 رد مسیلایسوس تمس هب یورشیپ

.”دزاس یم راومه رضاحرصع

 لاوس کی باوج اما یریگ هجیتن نیا
 هچ”:دومن لوکوم هدنیآ هب ار یساسا
 ار یتسیلایرپمادض هزرابم نیا ییورین
 یترابع هب ای”؟دومن دهاوخ یربهر
 نا رد هک  ،یزژاوروب ایآ”:رگید
 نیا،تشاد مان یلم یزاوژروب،نامز
 هک ،تشاد دهاوخ هدهع هب ار یربهر
 نا یتسیاب یم اه تسینومک ، هجیتن رد
 ههبج ای  ،دنیامن ینابیتشپ نآ زاو دییات ار
 یربهر هب مه نآ م درم ت اقبط زا یا

 لمع رد هک(یزاوژروب هن و اه تسینومک
 هن لاوس نیا هب خساپ؟)دوب یلم نمشد
 لاس رد.دوب هفافل رد هکلب نشوران

 ابریگرد تسینومک یاه بزح ۱۹۴۵
 نیلاتسا هیرظن زا ینابیتشپ هب هزرابم
 رد ار یزاوژروب هیرظن نیا.دنتفای نامزاس
 اکیرما اب هک اپورا رد هچ ناهج مامت
 هرمعتسم یاهروشکرد هچ و دوب طبترم
 نا رد جیار حالطصا(هرمعتسم هبشو
 هب و دوب یلم تایصوصخ دقاف)ماگنه
 هب ار ییارگ یلم مچرپ ”:نیلاتسا لوق
.“ تسا هدز لگ

 دش یریگ هجیتن ساسا نیمه رب
 دنرداق ییاهنت هب اه تسینومک”:هک
 رب ار یمدرم یاهورین زا دحتم یا ههبج
 ییاکیرما ماظن ربارب رد هک دنیامن اپ
.”ددرگن میلست یراد هیامرس یتسیلایرپما

 اس رد ”وئام“ هک هچنا اب یریگ هحیتن نیا
 تشاد تقباطم دیسر نا هب ۱۹۴۲ ل
 نامز ات ینعی۱۹۵۲ لاس ات ام هچرگا

 نابز هب”نیون یسارکومد”باتک همجرت
 یب نا زا ۱۹۵۲ ل اس رد ییاپورا یاه
.میدوی ربخ

 ینالوط هار ، هیرظن نیا رگید یریبعت هب
 زا ار مسیلایسوس هب ندیسر
یلم و کیتارکومد یبالقنا”قیرط

 نیع( مسیلایرپما و مسیلادوئف دض رب
 هب)دش یم هدافتسا ماگنه نا هک یترابع
ناکما”اه تسینومک یربهر

 هب یورشیپ، ینعی نیا .تسناد یم ریذپ
 زا ،رگید قطانم رد مسیلایسوس تمس
 ، یتسیلایرپما یاه نوناک رد هلمج

 درم هزرابم هک نا رگم تسین ریذپ ناکما
 اب ار مسیلایرپما، ینوماریپ یاهروشکرد م
.دنزاس وربور تسکش

 هیرظن نیا ییاراک رب نیچ بالقنا یزوریپ
 تسینومک بازحا.تشاذگ هحص
 رد هصاخ ایسا قرش بونج یاهروشک
 زا یوریپ هب نیپ یلیف و یزلام،دنلیات
 شخب یدازا یاه گنج ، یمانتیو لدم
.دندومن زاغا ار

 مانتیو ” حرط”اراوگ هچ“ ۱۹۶۴ لاس رد
 داهنشیپ ار”…و موس و مود
 یاه هورگ طسوت هیلوا یاهداهنشیپ.دومن
 و عقوم هب ،هیرظن نیا نابیتشپ یتسینومک
 یانبم رباهداهنشیپ نیا.دوب قیقد
 مدرم یارب”رامعتسا اب هزرابمو لالقتسا
 همانرب رد و دوب هدش میظنت ”اقیرفا و ایسا
 هدناجنگ ”اه دهعتم ریغ”و ”گنو دناب“

 رد ”بونج یرادیب”ب اتک رد نم.دش
 نیا.ما هتشون اهداهنشیپو همانرب نیا هراب
 تسدب ترورض ساسا رب اهداهنشیپ

 دنور لرتنک تردق نتفرگ
 و هتسباو ریغ هعسوت قیرطزا(تشابنا

.دوب راوتسا )یلخاد تاناکما رب یکتم

 یاه لاس رد اه داهنشیپ نیا
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 طسوت  ناوارف یاه لیدعت اب،۶۰/۱۹۵۵
هب هراق ود رد همکاح تاقبط بلغا

 گنج یمامت نامز مه،دش هتشاذگ ارجا
 هب ) مانتیو گنج زجب(شخب یدازا یاه
 یقافتا هچ نآزا سپ و ، دیماحنا تسکش
 دوب نا ثداوح نیا یقطنم دمارب ؟ داتفا

 تاناکما همه زا ”یلم یزاوژروب“ هک
 هدافتسا  مسیلایرپما هیلع هزرابم رد دوخ
 هجیتن نیا هب زین یوروش داحتا. درکن
 زا تیامح هب میمصتو دیسر یقطنم

 هس نامز مه، تفرگ دهعت مدع شبنج
 )نپاژ و اپورا، اکیرما( یتسیلایرپما هن اگ
 د ومن  مالعا ار شبنج نیا اب گنج ز اغا
.دن

 اه روشک ی اه تسینومک ماگنه نیا رد
 میسقت ضراعتم هتسد ود هب ریگ رد ی
 مغ ی اه یریگ رد نانا نیبام و دندش
 هب یا ه دع. تفرگ تروص یزیگنا

 رد همکاح یاه تئیه“ دییات“ ترورض
 عضاوم ظفح اب  مسیلایرپما اب هزرابم ریگ
 نیا وکسم. دندش دقتعم ”یداقتنا“
.درک تیامح و دییات ار یریگ عضوم

 عبت هب”یراد هیامرس ریغ دشر هار“ هیرظن
 هب نارگید اما.دما هنحص هب دییات نیا
 وب ”زا ادج ار“ قلخ“ هک ”وئام“ هیرظن
 دض هزرابم ن درب شیپ هب رداق ”یزاوژر
 کسمتم، تسناد یم یتسیلای رپما

 بزح نیب هزرابم زا، هورگ نیا.دندش
 داحتا تسینومک بزح و نیچ تسینومک
 رد و زاغا ۱۹۵۷  لاس زا هک ، یوروش
 ، دیدرگ ینلع یمسر روط هب ۱۹۶۰ لاس
 رد هاگدید نیمود نیا.دندومن ینابیتشپ
 ییاقیرفا و ییایسا یاه تسینومک نیب
 لاس هدزناپ هب کیدزن زا سپ اما.دوب

 تیدودحم لیلد هب ”گنودناب“ هراتس
 هزرابم یارب ”یلم یزاوژروب“ یاه همانرب
 هنوگ نیا.داهن لوفا هب ور ،مسیلای رپما اب
 دض موجه یزوریپ طیارش هک دوب
 متسیس.دیدرگ مهارف مسیلای رپما یبالقنا

 اددجم بونج یداصتقا یاه
 یا هراپ رد و دیدرگ ) رودارپمک(هتسباو
 زاب”یرامعتسا“ تیعضو هب اه تلاح زا

.دش هدنادرگ

 در رد دسر یم رظن هب هک یلوحت رد اما
 یم دیکات هنارصم هک یا هیرظن

 یلم یاه نامرا زا یلم یزاوژروب”: درک
 عطقم و ”تسا هدرک یلاخ هناش دوخ
 رد راذگ یا هلحرم طقف ”گنودناب“

 ، تسا هدوب درس گنج بوچراچ
 هب اردوخ بونج یاهروشک زا یصعب

 دننک یم حرطم ”روهظ لاح رد“ ناونع
 ، مسیلایرپما هک یطیارش رد مه نا
.درب یم شیپ هب ار“ یزاس یناهج“

 هک دنام یم یقاب نانچ مه لاوس نیا
 نیا ایا؟ تسیچ ”روهظ لاح رد“ یانعم
 لباقم رد زاب یاهرازاب یانعم هب
 ” یتسیلایرپما هناگ هس“ تاراصحنا
 روهظ لاح رد”  عماوج هک نا ای. تسین
 طیارش ربارب رد یدج روط هب دنرداق ”
 ملع دق ”یتسیلایرپما یزاس یناهج“
 نورد رد دنرداق عماوج نیا ایا ؟ دننک
 هطلس ربارب رد”یزاس یناهج”ماظن
 یم نانیا ایا ؟ دنریگ رارق یتسیلایرپما
 یوس هب  ار ”هیامرس تشابنا“ دنناوت
 ناشیاهروشک نورد رد ”یلم هعسوت“
 لاوس هک تسا هنوگ نیا.دنیامن تیاده
 یگنوگچدروم رد یگشیمه
 لاح رد یاهروشک“ تایصوصخ
 یاهروشک زا رگید یضعب و(”روهظ
 یگنوگچ و حرطم ار دوخ ) ینوماریپ
 یم شلاچ هب ار“ عماوج ”نیا هدنیا

 یاهروشک ریخا نارحب.دشک
 رد(ار یناهج تاراصحنا، یتسیلایرپما

 هب یراکشآ تروص هب)دوخ عاونا همه
  هک نا زا شیپ اما.تسا هدیشک شلاچ

 دراو دوخ یدعب هلحرم هب نارحب نیا
 نا دراو۲۰۰۸ لاس رد هک یا هلحرم(دوش
 یرادرب هرهب هزیگنا اب اه قلخ، )دیدرگ
 تلاح زا مارا مارا یرادیب لوا جوم زا

 دسر یم رظنب و دندما نوریب توخر
 و دناب“ رد هک”نیتال یاکیرما“
 واب وک شالت مغریلع{ دوب بیاغ”گن

 } )Tricontinental ( رگید هراق هس
.تسا یریگ تمس نیا راکشا زاتشیپ

 دوخ ۵۰ ههد یاه شسرپ هک تسا نینچ
 رگید یطیارش رد و رگید لکش هب ار
بونج ایا.دننک یم حرطم

 ) نارگید وروهظ لاح رد یاهروشک(
 ار یلقتسم یژتارتسا تسناوت دنهاوخ
رارق دوخ عماوج یور شیپ

 نیا رد یمدرم یاهورین ایا؟دنهد
 یاه تئیه تسناوت دنهاوخ اهروشک
تمسو یورشیپ هب راداو ار همکاح

 ییاپ رب ناکما ایا ؟دنیامن حیحص یریگ
 هزرابم نیبام دنویپ و  یط ابترا یاه لپ

 اب بونج رد یمدرم – یتسیلایرپما دض
 یریزگان“ تهج رد یهاگا دربشیپ

 هب  دراد دوجو لامش رد“ مسیلایسوس
 هب هنالوجع ییوگخساپ هب رداق دوخ هبون
 طقف و طقف هک لکشم ی اه شسرپ نیا

 رد .متسین، دهد یم اراهنا خساپ هزرابم
 دیاب هک ییاهوگتفگ تیمها اج نیمه
 هب رصاعم لاکی دار نارکفنشور طسوت
 یم رارق رظن دم دوش هدرب شیپ

 لصاح یاه داهنشیپ تسا یهیدب.دریگ
. دراد یرایسب تیمها اه وکتفگ نیا زا

 وگتفگ یاه هورگ هعومجم هک یجیاتن
 نایب،دندیسر اهنا هب هاجنپ ههد رد هدننک
 هیرظن هب یهتنم هک تسا یشلاچ هدننک
 ینونک یاه تیعقاو اب هک  دش ییاه
 جیاتن نا و، دنرادن ینادنچ توافت

 وماریپ یاه روشک رد مدرم”: زا دنترابع
 هیاپ رب ار دوخ یلم داصتقا دیاب ین
 انب یگتسباو عطق و یدوخ ت اناکما

 یمیلقا تاناکما هیاپ رب(دنزاس
 نودب مهم نیا)لک رد بونج تاناکماو
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 ققحت مسیلایسوس یوس هب یریگ تمس
 مهوت زا دیاب هار نیا رد و تفای دهاوخن
.”دندرگ اهر رگید ویتانرتلا دوجو

 یرادیب”ییاپ رب طیارش رد داهنشیپ نیا ایا
 تفایرد یا هتسیاش خساپ”بونج مود

 نایم دنویپ راب نیا ایا ؟درک دهاوخ
 دهاوخ رارق رب بونج و لامش رد هزرابم
 ”گنودناب“ هلحرم رد دنویپ نیا ؟دیدرگ
 مدرم ماگنه نا رد.دوب  هدوقفم یا هقلح
 تاقبط عبات لامش یاهروشک
.دندوب ناشروشک رد مکاح یتسیلایرپما

 نا رد یعامتجا کیتارکمد همانرب

 یاه هرهب زا هدافتسا نودب ، ماگنه
 عماوج هدافتسا دروم هک،یتسیلایرپما

.دوبن نکمم،تفرگ رارق لامش هفرم

 هب اهنت هن عطقم نا رد، لامش رد
 زا یا هقلح ناونع هب افرص ” گنودناب“
 دش یم دروخرب”درس گنج“ ریحنز
 ییاه گرب زا یکی ناونع هب رتشیبهکلب

 هدز نیمز هب یزاب نا رد وکسم طسوتهک
 نیمه هب ، تشگ یم یقلت دوب هدش
  لوا ج وم یاه هزیگنا کرد ، لیلد

 و ایسا رد شخب یدازا یاه شبنج
 نآ ینورد یاه لماع ، و  اقیرفا

 تیامح بلج لیلد دوخ هک ، اهشبنج
.دوب راوشد ،لامش یارب ، دوب وکسم

 تلود“ ییاپ رب شلاچ  هک نآ ماحنارس و
 یور شیپ نانچ مه ”یتسیلایرپما دض
.دنام دهاوخ اه قلخو نارگراک

 هدنسیون یصخش تیاس:زا هتفرگ رب
”ندمتملا راوحلا”رد

 ، یمارگ مجرتم زا شزوپ اب : ون دیون 
 زا یکدنا تاحالصا اه اج یضعب رد
. تسا هتفرگ ماحنا ون دیون یوس
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یراتخاسو یداصتقا نارحب G20 هورگ سنارفنک
دار .م

 هک هسنارف )Cannes( ناک رهش رد ۲۰ هورگ هزور ود سنارفنک
 رد تسا یرتشیب تینما یاراد اپورا رگید یاهرهش هب تبسن
 یایفارغج هک دوشیم رازگرب یطیارش رد ربماون ) ۴ – ۳( خیرات

 ناهج یسارکمد و یا ههبج ، یداصتقا ، یماظن ، یسایس
 یاقآ . تسا ییاجباج و لوحت و رییغت لاح رد تدشب

 ار سنارفنک نیا تسایر هک هسنارف روهمج سیئر یزوکراس
 عفنب لوا هجرد رد لوحت و رییغت نالاعف زا یکی و دراد هدهعب
 نیا یرازگ رب یارب تسا ییاپورا یاهروشک دعب و هسنارف
 نیا رد مه یمتا یماظن یعافدرونام تردق شیامن و سنارفنک
 همه تالوحت نیا رد هسنارف هک دهد ناشن ات هدرک رازگ رب روشک
 زا عافد و ندناشن یسرک هب یارب و هدیرخ ناجب ار اهکسیر
. دنزب یرونام رهب تسد تسا رضاح دوخ عفانم
 ، اکیرمآ هلمج زا یناهج یلصا نارگیزاب سنارفنک نیا رد
 دنراد تکرش رگید روشک هدزناشو نیچ ، هیسور ، اپورا هیداحتا

 اهروشک همه عفانم هک قفاوت کیب ندیسر و یرازگرب یارب هک
 ثحب . دنا هدرک رازگ رب یددعتم تاسلج البق دنک نیمات ار
 دازآ تباقر ، دازآ رازاب یاه تسایس تسکش سنارفنک یساسا
 دوجو اب مه زونه و دوب نآ رادم درس اکیرمآ هک دازآ تراجت و
 ناهج رد ءاکرش و اکیرمآ دوخ یارب هک یا هدیدع تالکشم
. دوب دهاوخ دنکیم یراشفاپ هدرک داجیا
 ، نوتگنیتناه لئوماس داهنشیپ هب انب ۱۹۷۰ یاهلاس زا
 همانربرد هک نارادمتسایس هیقبو رجنیسیک یرنه ، یکسنیژرب
 شقن اکیرمآ یرازگ تسایس و یداصتقا متسیس یاهیزیر
 و ناتسلگنا ریزو تسخنرچات تراگرام مناخ دنتشاد یساسا
 همه زا دنتفرگ میمصت اکیرمآ روهمج سیئر ناگیر دلانور
 و یسایس ، یکیژولوئدیا ، یماظن ، یداصتقا هلمجزا تاناکما

 مان اهدعب هک یداصتقا متسیس نیا ندرک ییارجا یارب یا ههبج
.دننک هدافتسا دنتشاذگ نآ رب یلاربیل وئن یاهتسایس
 مدع ندش راکشآ اب دوب نامزمه هک تسایس نیا ندرک ییارجا

 و هیسور رد یوروش داحتا رظن ریز یتلود داصتقا ییآراک
 رازاب هب هک اکیرمآ داصتقا ییافوکش و روحم یاهروشک
 و نپاژ ، اپورا هلمج زا اهروشک رگید یدیلوت یاهالاک
 هیامرس و دوب هدش لیدبت ایسآ یقرش بونج کچوک یاهروشک
 یناهج رابتعا و روشک نیا زا جراخ رد اکیرمآ ناوارف یرازگ
 هک دروآ دوجوب ار ههبش نیا دوب هتفرگ ار الط یاج هک رالد
 و دزاتب لعنر اهچ دیاب اکیرمآ و تسا دارم قفو رب زیچ همه
 و هدرک یرادیرخ ار ناهج یاهروشک روآ دوس یاهتکرش یمامت
. دنک تیریدم ار اهنآ
 و یدیلوت ، یلام تابسانم رازاب هک تسایس نیمه اب هطبار رد

 تسین اهتلود تلاخد هب یزاین و درک دهاوخ میظنت ار فرصم
 تیباذج نیا اهروشک رگید و اکیرمآ ناراد هیامرس یارب
 هسورپ نیا ردو دنوش ماغدا مهرد رتشیب هچره دمآدوجوب

 تیرتسا لاو لالد و یلام سروب طسوت ماغدا نیا دننک تکرش
 یاهتکرش رتشیب تعرسب و دش هداد ششوپ کرویوین رد
 دندوبن ییاکیرمآ یاهتکرش اب تباقرب رداق هک رگید یاهروشک
 و اپورا یدودح ات و اکیرمآ یراصحنا یاهتکرش لرتنک هب المع
.دندمآ رد نپاژ
 یاهروشک و ناملآ، نپاژ دننامه یدیلوت یاهروشک زا یضعب

 یلام ، یداصتقا طباور نیرتشیب هک ایسآ یقرش بونج کچوک
 رازاب و زرا لدابت هداب زا تسمرس دنتشاد اکیرمآ اب ار یزرا و
 نیا ینیبزاب هب یزاین هک دندش قرغ تیقفوم نیا رد نانچنآ

. دندیدیمن تسایس
 رد یلام و یداصتقا نارحب کوش نیلوا۱۹۹۷ -۱۹۹۸ لاس رد

 هرک دننامه ییاهروشک و درک روهظ ایسآ یقرش بونج
 اب نپاژ و دندش تسکشرو ..… و یزلام ، روپاگنس ، یبونج
 زا یراک المع مه اپوراو اکیرمآ و دش هجاوم یا هقباسیب نارحب
 دادبو دش هنحص دراو نیچ هک دوب اجنیا رد دمآ یمن رب ناشتسد
 لوپ شهاک راظتنا رد همه هکیلاح رد مهنآ دیسر اهروشک نیا

 یلوپ دحاو شزرا اهنت هن درک مالعا نیچ دندوب ناوی نیچ
 بونج یاهروشک یمامتب هکلب داد دهاوخن شهاک اردوخ
 ، اکیرمآ دنتسیاب اپ رس اددجم ات درک دهاوخ کمک ایسآ یقرش
 ار نیچ هدنزاس شقن و لوحت و رییغت نیا راظتنا هک اپورا و نپاژ
 رد دنتشادن ایسآ یقرش بونج یسایس و یداصتقا تابث یارب
 اهتکرش هک یطیارش رد مهنآ دنتفرگ رارق هدش ماحنا لمع لباقم
 لاو رد ار دوخ مهس اهنت هن نپاژ و یبرغ یاهروشک یاهکناب و
 جراخ اهروشک نیا زا ار اه هیامرس و دندوب هتخورف تیرتسا

 یاهروشک لاعف یاهتکرش ات دندوب شالت رد هکلب دندوب هدرک
 اهروشک نیا زا ار دوخ هیامرس هدنام یقاب ایسآ یقرش بونج
. دننک جراخ

 یاهسنارفنک هنایلاس نپاژ و یبرغ یاهروشک دعبب خیرات نیا زا
 رد هک مه ار هیسور و دندرکیم رازگ رب ار تفه یتعنص هورگ
 ناهج رد یهاگیاج یداصتقا رظن زا و تشاد رارق فعض هطقن
 تشه هورگ هب ادعب هک دندرک توعد تفه هورگ هب تشادن
. دش فورعم
 ار شدوخ ایسآ یقرش بونج رد هک یلام و یداصتقا لکشم
 یدج رنآ یسک هک نیچ داصتقا دشر و دوب ه داد ناشن
 ینیب زاب هلئسم هک درک داجیا ناهج رد یا هزات طیارش تفرگیمن
 ناونعب اکیرمآ یلو درکیم بلط ار هتشذگ یاه تسایس
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 تسایس رب نانچمه ناهج یماظن و یداصتقا تردق نیرتگرزب
 رد نآ شقن ردقچ ره و درکیم یراشف اپ دوخ یداصتقا یاه
 یجراخ تسایس رد تبسن نامهب درکیم ادیپ شهاک ناهج
 و ناتسناغفا ، قارع لاغشا نآ هجیتن هک درکیم لمع یمجاهت
 و نیچ ، ناتسودنه یاهزرم ات اقیرفآ لامش زا گنج همادا
. تسا هیسور

: ناهج رد نآ شقن و اکیرمآ
 صلاخان دیلوت %۵۰ زا شیب مود یناهج گنج زا سپ اکیرمآ

 هب هتشذگ لاس رد مهس نیا دوب هداد ص اصتخا دوخب ار ناهج
 یاه همانرب یمامت هلئسم نیا تسا هدرک طوقس % ۲۱ زا رتمک
 هدادرارق عاعش تحت ار روشک نیا یسایس و یماظن ، یداصتقا

. تسا هتشاذگ روهظ هصنمب ار یداصتقا یایفارغج رییغت یتح
 دشکیم کدی ار ایند داصتقا نیرتگرزب ناونع مه زونه اکیرمآ
 ۱۴۰۰۰ دودح رد هنایلاس صلاخان دمآ رد اب روشک نیا

 هنزاوم یرسک ، رادقم نیا زا شیب یراکهدب و رالددرایلیم
 نودب سانکسا پاچ و یتلود هضرق قاروا شورف ، اهتخادرپ
 هام هس رد اهنت . درادرارق ناهج یاهروشک ردص رد هناوتشپ
 %۹٫۱ . تسا هتشذگ مه رفن ۴۷۰۰۰۰ زرم زا یراکیب لاسما مود
 زا یرایسب زونه هک اکیرمآ لثم یدنمتورث روشک رد مهنآ یراکیب
 یگتسکشرو .تسا هدنام یقاب هدروخن تسد نآ یعیبط عبانم
 اهب قاروا اب اهکناب نیا دراد همادا نانچمه اکیرمآ یاهکناب
 کنیا و دندوب هدیلام هریش مدرم رس لاس یس زا شیب دراد
.دنا هداد تسدزا مدرم نیب رد اردوخ رابتعا
 دنتسه یتلود اتدمع هک اکیرمآ ربتعم عبانم هک یماقرا و رامآ

 اکیرمآ مدرم % ۱۰ اهنت اکیرمآ رد دهدیم ناشن دننکیم شرازگ
 رد دنا هداد صاصتخا دوخب ار اهدمآ رد زا %۹۰ زا شیب

 لاغشا ار تیرتسا لاو تارهاظت هدننک رازگرب هورگ تاشرازگ
 تیعضو زا اکیرمآ مدرم % ۹۰ زا شیب هک تسا هدمآ دینک
 هرود تاباختنا رد هلئسم نیا هک دنتسین یضار روشک یداصتقا
 یزاب یا هدننک نیعت شقن اکیرمآ یروهمج تسایر یدعب

. درک دهاوخ
 زا ای و رقف تلع هب نز ۳۰۰۰۰۰ زا شیب هنایلاس روشک نیا رد
 اکیرمآ رد . دنوشیم هداد قوس اشهف هب سکس یایفام قیرط
 رارق یسنج زواجت دروم هنایلاس کدوک ۴۰۰۰۰ زا شیب زونه
 رازه دصتشه و نویلمود (۲۸۰۰۰۰۰ شیب روشک نیا رد دنریگیم
 رظتنم رفن نویلم کی زا شیب و دنربیم رسب اهنادنز رد ) رفن
 رازه هب کیدزن یماظن هجدوب روشک نیا رد دنتسه نادنز
 ناگداپ ۱۰۸۴ روشک زا جراخ رد اکیرمآ .تسا رالد درایلیم
 رفن نویلم ۴۷ زا شیب روشک رد هک لاح نیع رد دراد یماظن
 هک ناناوج روشک نیا رد . دننزیم اپ و تسد رقف طخ رد

 زاب هب رداق یراکیب تلعب دنا هدرک مامت ار یهاگشناد تالیصحت

 همادا ناهاوخ هک یناناوج و دنتسین دوخ یاه ماو تخادرپ
 لیصحت زا هجدوب دوبمک تلعب هک تساهتدم دنتسه لیصحت
 ات هتفرگ اه هداج زا اکیرمآ یداصتقا یانب ریز . دنا هدش مورحم
 یزاس زاب هب مربم زاین اه هار هاش ات هتفرگ اه هاگدورف زا ردانب
 نویلم ۶۳ زا شیب . تسین راک رد یا هجدوب یلو دنراد
دنتسین رادروخ رب ینامرد همیب زا ییاکیرمآ

 مه زونه هک ناهج رب یماظن و یداصتقا طلسم یورین اکیرمآ
 فرط همه زا یا هقباس یب یاهراشف اب دراد نآ همادارب رارصا

 یداصتقا و یکیژتارتسا اتدمع اهراشف نیا تسا هدش هجاوم
 رییغت و ناهج رد یداصتقا یاه تردق یریگ لکش اب دنتسه
 هدرک داجیا اکیرمآ یارب یطیارش یداصتقا قطانم ییایفارغج

 لابند ار دوخ یکیژتارتشا تدم زارد فادها دناوتن هک تسا
 اب ناهج حطس رد مه و نورد زا مه هچ دهد همادا و دنک
 تالوحت هب رجنم یگمه هک تسا هدش هجاوم یگرزب یاهشلاچ
.تشاد دنهاوخ همادا و هدش ناهج رد راد همادا و گرزب
 ییاهنتب ارنآ و دنکیمن تیامح رالد زا رگید یللملا نیب ماظن
 تاماقم یلو دسانشیمن تیمسرب یناهج ربتعم زرا ناونعب
 زا اکیرمآ مهس هک دنا هدرکن کرد زونه روشک نیا نالوئسم
 زارتمک نآ یلخاد تادیلوت و یلام تارابتعا و ایند داصتقا
. دراد نآ رب رارصا روشک نیا هک تسا یشقن
 زا ابونج و اداناک قیرطزا الامش ار دوخ یتینما رظن زا اکیرمآ

 هس نیا زا لکشتم هیداحتا نامه ای اتفان داجیا اب کیزکم قیرط
 نیمه فرط زا یداصتقا رظن زا دوب هدرک نیمضت روشک
 یاجب زورما هکنیا . تسا هتفرگ رارق رارق راشف تحت روشکود
 هورگ سنارفنک تسا هدش رضاح اکیرمآ تشه ای و تفه هورگ
 رد اهنآ شقن و اهروشک نیا تیمها زا ناشن دنک لوبق ار ۲۰
 تکرش مه کیزکم و اداناک سنارفنک نیا رد دراد ناهج
. دنراد
 یصوصخ تیکلام تسادق ساسا رب ییاکیرمآ یسارکمد
 ندوب زاب نآ داعبا هک تسا راوتسا یراد هیامرس تاراصحنا
 و اهتارکونکت لماش هک یدصرد هد تیلقا کی تسد
 دوشیم گرزب ناراد هیامرس و ییارجا ناریدم ناونعب اهتارکوروب
 متسیس طسوت یدصرد هد هرگ نیا تامیمصت تسا هدش میظنت
 یاهنامزاس و ینویلم دنچ شترا اب تارکوروب یماظن یسیلپ
 ییارجا یرالددرایلیم ۹۰۰ یالاب هجدوب اب مجسنم و یتاعالطا

.دوشیم
 نیب هدنبای دشر یاهداضت هک دید میهاوخ ریز یاهشخب رد
 و دنتسه هدنبای دشر هزادنا هچ ات یداصتقا یایفارغج یاهورگ
.درک دنهاوخ افیا هدنیآ رد یشقن هچ

:ناهج رد نآ شقن و اپورا هیداحتا
 تردق نیرتگرزب ناملآ دوخ یاکیئورت یراکمه اب اپورا هیداحتا
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 نیرتگرزب ناتسلگنا و یمتا تردق نیرتگرزب هسنارف ، یداصتقا
 کی درگ ار یبرغ و یقرش یاپورا روشک ۲۷ یماظن تردق
 وروی و هدرک لکشتم ناوارف یاهداضت اب اپورا هیداحتا مانب مچرپ
 یناهج رازاب دراو ربتعم و یتباقر زرا ناونعب هک تساهتدم زین ار
 ، و یداصتقا تردق نیمود عومجم رد اپورا . تسا هدرک
 هداد صاصتخا دوخب ار ناهج یداصتقا ییایفارغج و یماظن
 ار ناهج صلاخان دمآرد %۲۰ زا شیب اپورا هیداحتا . تسا
 دودح رد تسا ندشریپ هب ور هک نآ تیعمج و راد رایتخارد

. تسا رفن نویلم ۴۰۰
 و هدش ذاختا اکیئورت طسوت یرازگ تسایس اپورا هیداحتا رد
 نیمه دنتسه اهنآ ندرک ییارجا هب روبجم رگید یاهروشک
 ار یزاس یصوصخ درک روبجم ار ءاضعا همه هک دوب اکیئورت
 و هدرتسگ تارهاظت و تاباصتعا هب رجنم هک هداد همادا
 . دش اپورا رسارس رد اهتلود و اهتکرش زا یرایسب یگتسکشرو
 ، دنلسیا ، دنلریا ، لاقترپ ، ایناپسا ،نانوی یاهروشک
 یاهروشک رگید رد .دنتسه هتسکشرو المع ایلاتیا ،ناتسراجم
 رد تسا اهنآ هنایلاس صلاخان دمآ هب کیدزن یراکهدب وضع
 رد%۹۰ ات %۸۰ نیب اپورا هیداحتا یاهروشک یراکهدب عومجم
 هب یقرش یاپورا یاهروشک یگتسباو . تس اهنآ صلاخان دمآ
 اهنآ یاهتموکح و اهتلود هک تسا دیدش ردقنآ اپورا هیداحتا

 همه دنرادن اکیئورت یاه تسایس زا یور هلابند زجب یا هراچ
 هیداحتا هدودحم زا نوریب یاه تیلاعف رد هیداحتا نیا ءاضعا
 ثعاب تسایس نیا .دنراد لاعف تکرش گنج هلمج زا اپورا

 تسد و دنتسیاب دوخ یاهتموکح لباقم رد مدرم هک تسا هدش
. دننزب ضارتعا و باصتعا هب
 یبیلص یاه مچرپ اب یهاشداپ یاهروشک زا اپورا هیداحتا

 نورق زا هک ایناپسا ات ژورن ،کرامناد ،دئوس ، ناتسلگنا دننامه
 ریخا یاهلاس یط .تسا هدش لیکشت دنا ه دنام اجب یطسو
 ریز ار یهاشداپ یاه متسیس یبرغ نارکفنشور زا یرایسب

 اپورا هیداحتا . دنتسه اهنآ ندش هدیچ رب ناهاوخ و هدرب لاوئس
 مهس تسا هداد صاصتخا دوخب ار ناهج صلاخان دمآ رد ۲۰%

.تسا % ۳٫۲ مادک ره هسنارف و ناتسلگنا مهس و ، % ۴٫۳ ناملآ
 و تساکیرمآ زادعب ناهج یماظن تردق نیمود اپورا هیداحتا
 نیا تسا لاس رد رالددرایلیم ۲۹۳ زا شیب نآ یماظن هجدوب
 رد و هدوب لاعف وتان یماظن نامیپ بوچ راهچ رد یماظن یورین
 مه رد اهنآ زا یکی هک دنکیم ذاختا یلقتسم تامیمصت یدراوم
 و اه والسا راهم یارب قباس یوالسگوی یماظن تردق نتسکش
 رد لاعف تکرش ای و دوب اپورا رد هیسور تیعقوم فیعضت

. تسا یبیل ریخا گنج
 ییاپورا یاهتسیژتارتسا و یماظن ، یداصتقا نیصصختم
 هناوتشپ نیمضت یارب نآ یتفن قطانم و یبیل لاغشا هک دندقتعم
 یبیل یتفن ریاخذ هک دننکیم دییات عقاو رد دوب یرورض وروی

. دراد قلعت اکیرمآ هب قارع تفن یتفنریاخذو اپورا هب قلعتم
 درادن ار مزال تابث زونه و هدوب نوزومان اپورا یداصتقا متسیس
 تدش ینوزومان نیا یداصتقا ییایفارغج قطانم رگید دشر اب
 هدنیآ رد نپاژ و اکیرمآ اب نانچمه اپورا . تفرگ دهاوخ یرتشیب

 نیمضت اپورا ششوک تشاد دهاوخ یگنتاگنت یراکمه
 اب ییاپورا یاهروشک یمامت تسا تمیق رهب هیسور اب یراکمه
 تکرش هیسور یداصتقا یاه تیلاعف رد یندرکن رواب باتش
 و یتعنص ، یراجت کیرش نیرتگرزب ییاهنت هب ناملآ . دنراد
. تسا هیسور رد یرازگ هیامرس
 گنج نارود رد هافر تموکح ساسا رب ییاپورا یسارکمد
 ییاپورا عماوج طسوتم رشق هرود نآ رد تفرگ لکشدرس
 یاپورا هک تفرگ قلعت اهنآ هب ییایازم و دندش تیوقت تدشب

 یسایس و یداصتقا تفاب هب هجوت اب ارنآ همادا لمحت یبرغ
 شهاک اب ار همانرب نیا هنیزه دش روبجم هجیتن رد تشادن
 هیکت اکیرمآ یماظن تردق هب رتشیب و دنک ناربج یماظن هجدوب

.دنک
 یاهتسایس رد ییاپورا یاهروشک تعرسب یوروش یگدیشاپ اب
 زا دوخ داصتقا یزاس یصوصخ اب و دندرک رظن دیدجت یهافر
 یماظن هجدوب ضوع رد دنتساک یعامتجا و یهافر تاناکما
 رارق شدوخ حطس نیرتالاب رد یراکهدب و تفای شیازفا

. تفرگ
 بلاغ یصوصخ یراد هیامرس ساسا رب اپورا یداصتقا متسیس
 تسایس معزب ات هتفرگ لکش یتلود یصوصخ طلتخم هیامرس و
 ییارجا یارب دهد خساپ ییاپورا عماوج یاهترورض هب نارازگ
 هویش هب ار دوخ یماظن یورین اپورا هیداحتا تسایس نیا ندرک
 یاه هراوهام اب یکینورتکلا ، یماظن تازیهجت نیرخآ هب اکیرمآ

 متسیس . تسا هدرک حلسم هدرشف یتاعالطا متسیس و ددعتم
 لرتنک اب کیتاروروب یماظن یسیلپ متسیس ییاپورا یسارکمد
. تسا )نوناق تموکح( متسیس لاگل قیرط زا مدرم لماک

 اپورا هیداحتا یکیژتارتسا و یداصتقا لماوع لباقتم یاه شلاچ
: اکیرمآ و
 داد ناشن یبیل و یوالسگوی گنج هک روطنامه اپورا هیداحتا -
 لرتنک ارنآ اکیرمآ هک تسا وتان یرازگ تسایس رییغت ناهاوخ
. درکیم
 یکیژتارتسا هبنج اپورا یارب نیچ و هیسور اب یداصتقا طباور -
 تخسرس بیقر روشک ود نیا اکیرمآ یارب هکیلاح رد هتشاد
 نیچ و هیسور یراجت کیرش نیرتگرزب اپورا دنوشیم ینعم
.تسا

 رد یزوریپ هک تسا یگنج رد تکرش ناهاوخ اپورا هیداحتا -
 لباق رت ناسآ و رطخ مک یبیل دننامه و دشاب نکمم و یمتح نآ
 هتشاد رظن دم ار هیسور و نیچ راهم هکنآ نمض دشاب ارجا
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. دشاب
 رتشیب ار اقیرفآ لامش و هنایمرواخ رد نارحب اپورا هیداحتا -
 تیامح رد اکیرمآ یاه تسایس . اکیرمآ هن دنادیم اپورا هلئسم
 هک دهدیم ناشن هنایمرواخ رد لرتنک لباق ریغ یاه ورگ زا
.درادن اپورا یسایس و یداصتقا تابث هب یلیامت اکیرمآ

 ، عیانص ندرک یتلود اپورا هیداحتا یداصتقا راتخاس رد -
 رد تسارجا لباق و ریذپ ناکما اهکناب و یصوصخ یاهتکرش
.دوشیم یقلت مسیلایسوس و روصت لباق ریغ اکیرمآ یارب هکیلاح
 زا فلتخم یاه هنیمز رد ناریا اب ناملآ گنتاگنت یراکمه -
 یبهذم یاهورین تیوقت تسین هدیشوپ اکیرمآ رب یتینما هلمج
 و اپورا هیداحتا نیب هک تسا یگرزب داضت هناشن ناریا فلاخم
.دراد دوجو اکیرمآ

-
: ناهج رد نآ شقن و هیسور
 ییایفارغج بطق کی ناونعب ار هیسور گرزب یاهتردق
 . دنسانش یم تیمسرب نرق نیا رد رازگریثات و مهم یداصتقا
 اهیبرغ هک یندعم عبانم و ناوارف بآ و گرزب ینیمزرس اب هیسور
 رد هلماعم یلصا یاه فرط زا یکیب دنرادنپ یم دودحم ان ارنآ

. تسا هدش لیدبت ناهج
 داد رییغت ار ناهج راتخاس ۱۹۱۷ لاس ردربتکا بالقنا اب هیسور
 یاه متسیس و یراصحنا یراد هیامرس یاهروشک یمامت و
 و قح نتخانش تیمسرب اب و درب لاوئس ریز ار یلادوئف هدیسوپ

 ریز و یداصتقا هقباس یب تفرشیپ و اهنآ لالقتسا و اهتلم قوقح
 رارق هیسور رد نآ لقث زکرم هک یناهج گنجود دوجو اب ییانب
.درک افیا تیرشب تشونرس رد یگرزب یمهس تشاد
 رشق کی لرتنک رد لاس یس زا شیب ۱۹۵۵ یاهلاس زا هیسور
 یا رب یا همانرب چیه هک دمآ راتفرگ تارکوروب و تارکونکت
 مزال طیارش یمامت هکیلاح رد تشادن یمومع هافر و تفرشیپ
. دوب مهارف هفرم و نردم هعماج کیب هیسور لیدبت یارب
 گنج و لماک یگدیشاپ ات ۱۹۸۰ یاهلاس رخاوا رد هیسور
 مدرم هک دوب هتشذگ یخیرات براجت اهنت دوب هتفر شیپ یلخاد
 رد ار روشک و دننک یریگولج گرزب هعجاف نیازا ات دندش قفوم
 هک ار بزح هیسور ناشکتمحز دننک تیاده تسرد ریسم
 لوقب دناشوپب لمع هعماج ناشیاه هتساوخ هب دوب هتسناوتن
.دندرک هیبنت یتخسب فوناگیز
 هدیسر رالددرایلیم ۳۵۰۰ زا شیب هب هیسور صلاخان دمآ رد
 تارییغت تسا ناهج صلاخان دمآ رد % ۳٫۲ لداعم هک تسا
 اج همه رد یداصتقا یانب ریز اصوصخم روشک نیارد نیداینب
 %۸ هب مهس نیا هدنیآ لاس جنپ یط دوریم راظتنا تسا دوهشم
.دوب دهاوخ شیپ هب یگرزب شهج هک دسرب
 دش هجاوم یلخاد تادیلوت %۴۰ شهاک اب نیسلی نامز هیسور
 ۱۹۳۰ یاهلاس رد اکیرمآ یداصتقا نارحب زا رتگرزب بتارمب هک

 داوم دوبمک دیسر %۱۵ زا شیب هب هرود نیا رد یراکیب دوب
 یمامت رد جرم و جره ، یزرواشک تادیلوت ندوب نییاپ ، ییاذغ
 هیسور یلوپ دحاو لبور ندش شزرا یب و روشک یاهتالیکشت
دوب هدروآ دراو روشک شکتمحز مدرمب ینکش رمک راشف

 اسرف تقاط ضرق ریز ار هیسور یناهج کناب هرود نیمه رد
 یتلود لاوما هیقب یزاس یصوصخ ار لح هار دوب هدرب
 هک دنیآ رد ارجا هب نوتگنیتناه و امایوکوف یاهزت ات تسنادیم
 انف ار اکیرمآ دازآ داصتقا متسیس و دندوب خیرات نایاپ یعدم
 تسد زا اردوخ هرهچ هیسور .دندزیم اج ویتانرتلآ اهنتو ریذپان
هدش ریقحت و همانرب یب ناغاد و برد یشالتم یروشک دوب هداد

 تسدب ار لمع راکتبا دندش هنحص دراو مدرم طیارش نیا رد
 و هتفرگ سپ ناراد هیامرس زا ار یتلود لاوما یمامت و دنتفرگ
 رد .دندرک حالس علخ ار برغ رادفرط یداصتقا یایفام
 یایفام دنتشادن قرب و بآ و دندوب هنسرگ مدرم هک یطیارش
.درکیم جراخ روشک زا رالد اهدرایلیم یسور
 ار یداصتقا تفرشیپ یگنوگچ و روشک یسایس راتخاس تلود
 اهشراگیلوا و دش صخشم اه تیولا درک زاغآ یزیر همانرب اب

 یرارف دنتشاد دوخ لرتنک رد ار الط و زاگ و تفن عبانم هک
. دش طبض ناشلاوما و هدش
 ندرک نردم ، یداصتقا یانب ریز یزاس زاب ، لالقتسا زا عافد

 جیردتب روشک و دش زاغآ زاگ و تفن تارداص و روشک عیانص
 و یسایس تابث یدودح ات و تفرگ رارق تفرشیپ ریسم رد
 یراصحنا ناراد هیامرس ذوفن هار و تشگ زاب روشک هب یداصتقا

.دش دودسم
 ابو داد شرتسگ اپورا هیداحتا و نیچاب اردوخ یراکمه هیسور

 و درک مهارف ار هبناج همه یراکمه هنیمز وروی زا تیامح
 رد ار یراد هیامرس تاراصحنا هتخیسگ راسفا زواجت ولج المع
. .درکدس هیسور
 رادروخ رب رادیاپ یلم تینما و یداصتقا تابث زا زونه اهسور
 و مک تیعمج اب نآ زا عافد و تسیگرزب روشک هیسور دنتسین
 هجیتن رد تسا یراوشد رایسب راک تیعمج زا یلاخ یاهزرم
 اهنآ یراکمه اب و دنک ارادم ناگیاسمه اب داد حیجرت هیسور
 هیسور یراکمه لیالد زا یکی . دنک نیمضتار دوخ یلم تینما
 عفانم رد اهنآ ندرک کیرش زاگ و تفن هنیمز رد یبرغ یاپورا اب
. تسا یکیژتارتسا لماع نیمه کرتشم یرازگ هیامرس و
 هک تسارادروخ رب یژرنا و زاگ و تفن عیسو عبانم زا هیسور
 رت مکحتسم یناهج یاهتردق اب هطبار رد ار روشک نیا تعیقوم
 تسا ناهج یماظن تردق نیموس هیسور هکنیا هب افاضم دنکیم
 هیسور عضوم . دنک عافد دوخ زا تادیدهت لباقم رد دناوتیم و
 و ناتسودنه ، لیزرب یاهروشک و نیچ اب سنارفنک نیا رد
. تسا هدش گنهآ مه یبونج یاقیرفآ
 بلاغ تیعقوم اب یتلود یراد هیامرس عون زا هیسور یسارکمد



۱۳۹۰ دنفسا ۲۱ هرامش  یگنهرف و یسایس هلجم- یراتخاسو یداصتقا نارحب G20 هورگ سنارفنک-هتفه هلجم همانهاگ 

http://www.hafteh.de/hafteh7@yahoo.de  )٤& هحفص  

 تسا هتفرگ لکش یصوصخ و یتلود صوصخ یراد هیامرس و
 یماظن یورین یراکمه اب و اهتارکوروب و اهتارکونکت طسوت هک
 ناسون هک تسا لایس یسارکمد یاراد هیسور دوریم شیپ

 هک تفگ دوشیم تسین یماظن یسیلپ عون زا یلو دراد یدیدش
. تسا رادروخ رب یلم یسارکمد زا هیسور

: ناهج رد نآ شقن و نیچ
 تیعمج اب یروشک تسین هدیشوپ یسک رب ناهج رد نیچ شقن

 نودب ، الط و یزرا میظع ریاخذ یاراد یرفندرایلیم ۱٫۳
 زا یرایسب یزرا تینما نیمات ،رگید یاهروشک هب یراکهدب

 هد هک اکیرمآ هب هلمج زا یتلود راد اهب قاروا دیرخ اب اهروشک
 زور دنچ نیمه . تسا نیچ هب روشک نیا یراکهدب دصرد
 رالددرایلیم رازه زا شیب نیچ هک دش حرطم اه هناسر رد شیپ
 هیداحتا و وروی ات دیرخ دهاوخ ار ییاپورا یاهتلود راد اهب قاروا
 رد اردوخ تباقر تردق و هدش رادروخرب مزال تابث زا اپورا
.دهدن تسد زا رالد هلمج زا یناهج رگید یاهزرا ربارب

 لیدبت ناهج رد یتعنص یاهالاک هدننک دیلوت نیرتگرزب هب نیچ
 نیچ تسا فورعم ناهج یدیلوت هاگراک اب هک ییاج ات هدش
 هک تسا هداد صاصتخا دوخب ار ناهج صلاخان دمآ رد ۱۲%
. دننکیم یبایزرا %۱۲ زا شیب ار رادقم نیا یبرغ عبانم

 دشر زورما هب ات ۱۹۴۹ لاس زا هک تسا ناهج روشک اهنت نیچ
 نیا هنایلاس دشر رضاح طیارش رد و هتشاد یداصتقا یدوعص
 مقرب نیچ تادراو و تارداص دمآ رد دسریم %۱۱هب روشک
 ۳۰۰ زا شیب نآ توافتلا هبام هک دسریم یگرزب رایسب
. تسا رالددرایلیم

 نیمضت ارروشک لامش تینما یاهگناش نامیپ قیرط زا نیچ
 زا لامش یاهروشک قیرط زا ار روشک زاین دروم یژرنا و هدرک
 هیامرس نیا یاه هنیزه یمامت نیچ دنکیم نیمات هیسور هلمج
 ریز نامتخاس رد و دنکیم تخادرپ شیپ مک هرهباب ار یرازگ
. دراد یا ه دننک نییعت شقن اهروشک نیا ییانب
 و ایلارتسا ، اداناک ، اکیرمآ ، ییاپورا یاهروشک فالخرب
 یاه ارحص و دنلب یاه هوک تلعب نیچ کاخ موسود هیسور

 هیشاح رد نیچ تیعمج رثکا و تسین تنوکس لباق ینش
 نیریش بآ عبانم زا نیچ . دننکاس نیچ یایرد و سونایقا
 ، ناوارف ناراب ، هوبنا یاهلگنج ، بوخ کاخ ،ناوارف
 هک هدربمان یاهروشک حطسم نیمز و مک بیش اب یاه هناخدور

 یاهدس هنیزه تسین رادروخ رب تسا یمیظع تورث دوخ
 شیب دس کی طقف تسا روصت لباق ریغ نیچ رد هدش هتخاس
..تسا هتشاد رب هنیزه رالددرایلیم داتفه زا

 ۱۹۴۹ نامه زا هک هلاس نیدنچ یداصتقا یزیر همانرب اب نیچ
 رب . دربیم شیپ ار روشک یداصتقا یاه تیولوا هدش عورش
 رد درادن و هتشادن دصق نیچ روشک نیا تاماقم یاعدا قبط

 همه یراکمه یلو دنک تباقر اهروشک رگید اب یا هنیمز چیه
. دریذپیم ار هبناج
 یلخاد روما رد تلاخد مدع ساسا رب نیچ یجراخ تسایس
 و هبانجود یراکمه ، زیمآ تلاسم یتسیزمه ، اهروشک رگید

 هدافتسا مدع ، یراوجمه نسح ، اهروشک رگید اب هبناج دنچ
 مدع . دوخ عفانم و تارظن لیمحت یارب یماظن یورین زا
 هک ییاهروشک هیلع رب گنج تروص رد یمتا بمب زا هدافتسا
 و یماظن یاهنامیپ رد تکرش مدع ، دنتسین یمتا بمب یاراد
 عفانم ساسارب اهروشک همه اب یداصتقا هبناج همه یراکمه
.کرشم
 یمن تیمسرب یراجت کیرش ناونعب ار نیچ اهلاس تفه هورگ
 رد تفه هورگ رد تکرش یارب روشک نیا توعد زا و تخانش
 زا هک لاح نیع رد درکیم یراددوخ تشه هورگ سپس و ادتبا
 اب . درکیم هدافتسا هدرتسگ تروصب نیچ یاهماو و نیچ رازاب
 داد ناشن ۲۰۰۸ لاس رد ار دوخ هرهچ هک یداصتقا نارحب زاغآ
 یراکمه یارب فلتخم یاهروشک شیارگ و درک رییغت تیعضو
 نپاژ یاهنم ایسآ یقرش بونج یاهروشک اصوصخم نیچاب
. تفای شیازفا
 یراکمه و نآ ماود و ماوق و یاهگناش یراکمه نامیپ داجیا

 رد یبونج یاقیرفآ و دنه ، لیزرب ، هیسور ،نیچ یاهروشک
 یزرا هریخذ و نیچ رازاب اب تفه هورگ هک یزاین و روما همه
 رایسب شقن هک دش توعد هورگ نیا هب نیچ تشاد روشک نیا
 یزاب یللملا نیب یاهسنارفنک رد یا ه دننک نییعت و لاعف
. دنکیم

 لرتنک نمض ناهج رد یللملا نیب ربتعم زرا کی ناهاوخ نیچ
 فلتخم یاهروشک ناسانشراک فرط زا نآ لماک و یمئاد
 یراکهدب و رالد سانکسا پاچ لرتنک ناهاوخ نیچ . تسا
 یناهج یلام یاهتالیکشت دییات دروم عبانم قیرط زا اکیرمآ
 و اه کناب لماک لرتنک و تراظن ناهاوخ هکنآ نمض تسا
. تساکیرمآ رد تیرتسا لاو سروب
 یتلود داصتقا ، تیمکاح رد یتلود داصتقا اب ینیچ یسارکمد

 عفانم هک تسا یا هدوت یسارکمد یصوصخ و یصوصخ
 نیمضت ار دنتسه نازرواشک و نارگراک نیچ رد هک تیرثکا

 زاب اب و دوشیم تیاده نیچ تسینومک بزح طسوت دنکیم
 یا هدوت یسارکمد هک تسا هداد ناشن هتشاد نونک ات هک یهد
 نامزاس کی نودب و روخ هجدوب و یوق رایسب شترا کی نودب
 تیمکاح رد تارکوروب یاهلگنا نودب و یماظن یسیلپ فوخم
.دنک نیمات و نمضت ار تیرثکا عفانم دناوتیم

: ناهج رد نآ شقن و نپاژ
 ار ناهج صلاخان دمآ رد % ۶٫۶ هک تسا یتعنص روشک نپاژ
 مود یناهج گنج زا دعب روشک نیا تسا هداد صاصتخا دوخب
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 یاوس زورما هب ات دش میلست اکیرمآ یمتا نارابمب طسوت هک
 تکرش و اکیرمآ هب رتشیب ناهج هب نآ رودص و یتعنص تادیلوت
 هدننک نییعت هاگیاج ایسآ یقرش بونج رد وتان یماظن نامیپ رد
 دراو یلو تسالاک هدننک رداص روشک نپاژ هچ رگا .درادن یا

 رد ریخا هلزلز و یمانوس اب و تسین نایرتشم یارب یبوخ هدننک
 یاهلاس ات دایز لامتحا هب هدید هک یدایز بیسآ اب روشک نیا
 قطانم یزاس زاب تفرگ دهاوخن هدهعب ینادنچ شقن هدنیآ
 یارب یلام عبانم نیمات و هدراو تاراسخ هنیزه و هدید بیسآ
. دراد زاین لاس هد هب لقادح اهیبارخ یاهتخاس ریز
 هب هقالع رتمک نپاژ دوب مه یمتا اشخب هک هعجاف نیا زا سپ
 زا لبق ات هکیلاح رد دهدیم ناشن ناهج و هقطنم رد یریگرد
 نپاژ .دوب یلامش هرک هب یماظن هلمح قفاوم تدشب هلزلز
 تهج ایسآ قرش بونج یاهروشک و نیچ شالت مغریلع
 و دهدیمن ناشن دوخ زا یتبغر یا هقطنم یراکمه رد تکرش
 متسیس نپاژ یسارکمد .دنکیم یراکمه اپورا و اکیرمآ اب رتشیب

 متسیس هک تسا یشرانوم تیمکاح اب یصوصخ یراد هیامرس
 تیلقا کی تیمکاح و کیتارکوروب یسیلپ یماظن نآ ییارجا

. تسا دنمتورثراد هیامرس
 لئاسم دناوتیمن دراد کیلبمس هبنج رتشیب هک ناک سنارفنک

 فلتخم یاهروشک دنک لصف و لح همانعطق کی اب ار یناهج
 تیهام هب انب ، ییانب ریز ، یداصتقا یاهتفرشیپ ینوزومان تلعب
 دنراد رارق نآ رد هک ییایفارغج طیارش ، یتنس و یگنهرف
 یلو دننک هدافتسا یداصتقا لدم ناونعب وگلا کی زا دنناوتیمن
 تسد یور ربو هدرک هدافتسا رگیدمه براجت زا دنناوتیم
.دنرازگب هحص تیرشب یاهدروآ
 رد شکتمحز یاه هدوت طسوت نییاپ زا راشف اب هدمع تارییغت

 یتلود یراد هیامرس فلتخم یاه متسیس ام هدش عورش ناهج
 میدرک هبرجت دنا هدش هجاوم تسکش اب هک ار یصوصخ و

 رارق هلمح دروم تدشب یتسیلایرپما تاراصحنا یراد هیامرس
 و رگناریوو یناسنا ریغ متسیس نیا قباس نارادفرط یتح دنراد
 دازآ تباقر ، دازآ رازاب .دننکیم شهوکن و موکحم ارنآ زواجتم
 یب و یراکیب ، یگنسرگ ، یناریو بجوم هک دازآ تراجتو

 ی اهزاین یوگخساپ تسا هدش ناهج رد رفن اه نویلم ینامناخ
 راظتنا رد ناهج ناشکتمحز هک تسین یکش تسین ایند مدرم

 شنیب نیا لابقتسا هب دنتسه یعامتجا تیکلام ریسم رد لوحت
 شوخ دندنویپ یم امب هک یناسک همهب و میورب یقرتم و نردم
مییوگب دمآ
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دش دهاوخ یهتنم گنج هب ریزگان ،ناریا لابق رد اکیرمآ ینونک تسایس
 یچولاتراک ینوت
یریش .م .ا :مجرتم

 ناریا عاضوا دیدشت یارب ”ایس“ رگلیلحت«
.»دنک یم یزاب ار قمحا شقن
 داینب شرازگ هعلاطم یارب :یروآدای
 یوسب ار مادک« ناونع تحت سگنیکورب
 رد جردنم یاه یناشن هب ًَافطل ،»ناریا
.دیئامن هعجارم *رضاح بلطم نایاپ

 ناریا اب هطبار رد اکیرمآ ینونک تسایس
 تنک ،هملک یعقاو ینعمب ار
 یم میظنت )Kenneth Pollack(کالوپ

 ار مادک« ناونع تحت وا هلاقم .دنک
 داینب یوس زا هک ،»؟ناریا یوسب
 ،تفای راشتنا ۲۰۰۹ لاس رد سگنیکورب
 لاح رد هک ار یلئاسم نآ همه ًَاقیقد

 رد دوخ یاهتسایس رد اکیرمآ رضاح
 حرطم ،دریگ یم راک هب ناریا اب هطبار
 و حیلست ،شزومآ هلمج زا .دزاس یم

 رادفرط یتسیرورت یاههورگ تیامح
 ،اهمیرحت لامعا ،ناریا لخاد رد اکیرمآ

 تامادقا هفاضاب ،شروش هب کیرحت
 فده اب اکیرمآ یسوساج نامزاس
 مادقا هب ندز تسد یارب نارهت کیرحت
.یماظن
 و اه هناسر نارگلیلحت طقف العف

 لماعت« ترورض هراب رد نارادمتسایس
 نخس »ینیریش و قامچ دتم« و »لباقتم
 تسبراک رب نارگید و ،دنیوگ یم
 رب ینبم اکیرمآ هنادرخبان یاهتسایس
 یم دیکأت ناریا اب یماظن هشقانم داجیا

 داینب شرازگ ءاکتاب ،عقاو رد .دنیامن
 رب -؟ناریا یوسب هار مادک -سگنیکورب
 تلود هک دنراد رارصا ییاهحرط یارجا
 قوس ریزگان گنج یوس هب ار اکیرمآ

.دهد یم
 یا هلاقم کالوپ تنک رخاوآ نیمه رد

 هیلع ناریا یئرمان گنج« ناونع تحت
 یلید« یارب »اکیرمآ هدحتم تالایا
 هدنسیون .تشون )Daily Beast(»تسایب

 هک ناگدنناوخ هب هعجارم اب هلاقم نیا رد
 ار »؟ناریا یوسب ار مادک« هلاقم الامتحا

 هک روطنامه دنک یم دیکأت ،دنا هدناوخ
 نتشک یارب »ناریا یتسیرورت هئطوت «

 یم ناشن زین اکیرمآ رد ناتسبرع ریفس
 ندز تسد اب عقاو رد روشک نیا ،دهد
 رد ،اکیرمآ هیلع هنایفخم گنج نینچ هب
 یم رب ماگ یکانرطخ و یقطنمریغ هار
.دراد
 )ایس قباس سانشراک( ،کالوپ تنک
 ندوبن هزیاج ینبم دوخ رظن مغریلع
 شیازفا و یریگ هجیتن رد لیجعت

 هئطوت« لامتحا دناوت یم هک یدهاوش
 رپ و کحضم ماهتا ،دنکن دیئأت ار »ناریا

 یم تیعقاو هیبش ار ناریا هیلعوهایه
.درادنپ

 کالوپ بیجع تیقالخ ،نیا رب هوالع
 مادقا نینچ هب ناریا ارچ هک هطبار نیا رد

 ،دنز یم تسد اکیرمآ هیلعرب ینشخ
 ار یژانسرپ نآ هناگ ود تیصخش
 زا یکی دوخ هک دراذگ یم شیامنب

 یم ینوگانوگ تاکیرحت یلصا ناحارط
 نارهت هیلع نتگنیشاو یوس زا هک دشاب
.دوش یم هتفرگ راک هب
 میظنت رکفت عون کالوپ تنک هلاقم
 ،ار »؟ناریا یوسب هار مادک« هلاقم هدننک
 دنس یفده هچ اب هک ار ییاهنآ رکفت عون
 ،نینچمه و دنا هدرک هیهت ار روکذم
 اب گنج یوزرآ رد تدشب هک ار یناسک
 یم ام نشور ام یارب ،دنرب یم رسب ناریا

.دزاس
 هار مادک« سگنیکورب داینب شرازگ
.۲۰۰۹ لاس ،»؟ناریا یوسب
 رد اکیرمآ تسایس تسرد کرد یارب
 ناگدننک میظنت تسا مزال ،ناریا لابق
 و داد رارق هجوت دروم ار تسایس نیا
 کیکفت اه یشارت لیلد زا ار اهنآ

 ناگبخن ار سگنیکورب داینب .دومن
 هب تمدخ یارب اکیرمآ یلام یاهتکرش
 زکرم نیا .دنداد لیکشت دوخ یاهزاین
 حلاصم و عفانم هک یتاعلاطم گرزب

 یم یگدنیامن ار یتفن میظع یاهیناپمک
 هب زین یماظن ناراکنامیپ و اهکناب ،دنک
 یم رارق یلام تیامح دروم دوخ هبون
 یژتارتسا هک تسا حضاو الماک .دنهد
 اب هطبار رد سگنیکورب داینب یمیظنت
 دیاب عقاو رد ،یرگید روشک ره ای ناریا

 ،یلام ذوفن شرتسگ رب رظان ریبادت یواح
 یلام نابیتشپ یاهتکرش یماظن و یسایس
.دشاب یناهج سایقم رد نآ
 زا شیب یتیعمج اب تسا یروشک ناریا

 یاهتخاسریز اب ،رفن نویلیم داتفه
 زا ،یعیبط تفگنه ریاخذ و هتفرشیپ

 یاهشالت .یعیبط زاگ و تفن ،هلمج
 هدحتم تالایا یلام -یتکرش ناگبحن
 مدرم و روشک نیا رب هطلس یارب اکیرمآ
 یارب یا هدننک عناق رایسب هزیگنا ،نآ

.دشاب یم ناریا هب یماظن هلمح عورش
 اب گنج یدرایلیم یاه هنیزه هک تسرد
 ندش ریقف بجوم ،ناریا لثم یروشک
 اما ،دیدرگ دهاوخ اکیرمآ مدرم یا هدوت
 یاهدوس یماظن عیانص یاه عمتجم

.درب دنهاوخ نآ زا یموحن
 دننام یگرزب یاه یناپمک ،هتبلا

 یم دوس اهگنج زا هک لتکب و نوتربیلاه
 تسدب ناریا یدوبان زا یدایز لوپ ،دنرب
 هک ار یرالد اهدرایلیم دیابن(دنروآ یم
 یروشک زا ،قارع گنج زا اهتکرش نیا
 ظاحلب و ربارب راهچ یضارا ظاحلب

 زا رتکچوک ربارب ود یتیعمج
.)درک شومارف ،دندروآ تسدب  ناریا

 هراب ود نآ دوس هک ناریا تفن رب هوالع
 -یسیلگنا یتفن یاهیناپمک بیج هب
 حلاصم ،دش دهاوخ ریزارس ییاکیرمآ
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 هلمح یارب یباذج رصانع زین کیتیلپوئژ
.دنیآ یم باسحب نارهت هب

 یگرزب روشک هلمج زا ،اهروشک همه
 هک »یدیدج مظن« هب ،نیچ لثم
 رب ییاکیرمآ -یسیلگنا میظع یاهتکرش
 .دش دنهاوخ هتسباو ،درک دنهاوخ رارق
 یگتسباو یژرنا اب اهروشک هعسوت زورما

 ینعمب یِژرنا عبانم رب طلست .دراد لماک
 همه هعسوت رب لرتنک لامعا

.تساهروشک
 هک دنراد هدیقع ناسانشراک زا یرایسب
 یارب اکیرمآ هدحتم تالایا یعیبط ریاخذ
 لباق هدنیآ رد روشک نیا تاجایتحا عفر
 هب مزال اما .دنک یم تیافک ینیب شیپ

 و اهنآ زا هدافتسا مدع هک تسا نتفگ
 نیمأت و اهدیرخ هب اکیرمآ نداد نایاپ
 شیادیپ ثعاب ،جراخ زا زاگ و تفن
 ،اه ههبج مامت رد روشک نیا یارب ینابیقر
 هعسوت لاح رد یاهروشک نایم زا هژیوب

 رد یاهروشک هب زین نیا .دیدرگ دهاوخ
 لباقم رد هک دهد یم ناکما هعسوت لاح
 ،لوپ یللملا نیب قودنص( »یلام نادزد«
 یلام یاههاگنب رگید و یناهج کناب
 رامثتسا و هطلس یارب برغ هک یللملا نیب
 عافد دوخ زا )تسا هتخاس تیرشب

.دننک
 

 نیا یلصا عبنم رد ار نآ ،ًَافطل :سکع
.دینیبب راتشون

 طقف اهنیا :سکعریز رد جردنم حیضوت
 هک دنتسه ییاهتکرش زا یدادعت یماسا
 یلام تیامح دروم ار سگنیکورب داینب
 تسیل هدهاشم یارب .دنهد یم رارق
 یسرباسح ۱۹ هحفص هب ،اهنآ لماک
 .دینک هعجارم سگنیکورب داینب هنالاس
 زا یرایسب هک تسا بلاج رایسب
 لک ناریدم و ناگدنیامن ،ناریدم
 فالتخا مغریلع روکذم یاهیناپمک
 داینب ناریدم یاروش وضع ،یدج عفانم
 نیا میرحت .دنشاب یم سگنیکورب

 یارب هناممصم هک یناسک یارب اهیناپمک
 یلام ناگنهن ینومژه هب نداد نایاپ

.تسا یرورض تدشب ،دننک یم هزرابم
 دوش یم مولعم ،تیعضو نیا هب هجوت اب

 هدننک نیمأت میظع یاهیناپمک ارچ هک
 یداهنشیپ حرط زا سگنیکورب داینب یلام
 گنج یارب اکیرمآ ندرک هدامآ و نآ
.دنک یم تیامح ناریا اب کیدزن
 یدودحم هریاد یارب هک شرازگ دوخ رد
 رایسب تارابع اب ،هدش هتفرگ رظن رد
 یربهر هک دوش یم هتفگ یا هدیچیپ
 ،اما دوشب ینابصع دناوت یم ناریا

 .درک دهاوخن لمع هظحالم یب هاگچیه
 هک دوش یم دیکأت نینچمه شرازگ رد
 حالس زا طیارش نیرتدب رد طقف ناریا

 اب هلمج زا ،هبرح نیرخآ ناونعب یا هتسه
 یمتا یگدنرادزاب ناوت نتفرگ رظن رد
 دهاوخ هدافتسا  لیئارسا یتح و اکیرمآ

 ناریا یمتا تاحیلست نداتفا شرازگ .درک
 نکممریغ ار یتلودریغ یاهنامزاس تسدب
.درامش یم
 )Rand(»دنر« هاگنب یلیلحت شرازگ رد
 هد دنچ زا ناریا هک دوش یم دیکأت زین

 رایتخا رد ییایمیش تاحیلست شیپ لاس
 تظفاحم تحت یاهرابنا رد و دراد
 .دنک یم یرادهگن هژیو دراگ یاهورین
 هاگنب ناصصختم ،طابترا نیمه رد
 اهرابنا نیا هب »اهتسیرورت« یبایتسد »دنر«
.دنرامش یمن لمتحم ار
 داینب شرازگ ۲۵ و ۲۴ تاحفص رد
 رطخ هک دوش یم هتفگ سگنیکورب
 تاحیلست ندرکدوبان ،یعقاو
 ناوت نآ ،هکلب ،هدوبن ناریا یعمجراتشک
 هزاجا ناریا هب هک دشاب یم یگدنرادزاب
 ،اکیرمآ مجاهت زا ساره نودب دهد یم
 رد اکیرمآ هدحتم تالایا ذوفن لباقم رد
 هک ینامز ،نخس رگید هب .دتسیاب هقطنم
 یربارب سناش زا فلاختم یاهروشک
 دهاوخ روبجم اکیرمآ ،دنوش رادروخرب

 ار هقطنم رد ناریا هژیو عفانم مدقت دش
 هدمآ ررکم روطب شرازگ رد .دریذپب
 ار برغ کیرحت دصق نارهت هک تسا
 لیئارسا و اکیرمآ ،نآ رب هوالع .درادن
 ،راکشآ مجاهت هب ناریا کیرحت یارب

.دننکب یناوارف یاهشالت یتسیاب
 کی یواح سگنیکورب داینب شرازگ
 دروم رد یزیگنا تریح رایسب شخب
 یم ناریا یضارا هدرتسگ ییاوه نارابمب
:دشاب
 تسا رتهب اکیرمآ هدحتم تالایا…«
 رد هطساوالب ،یماظن زواجت هیجوت روظنمب
 کیرحت زا نارهت ییاوه نارابمب هناتسآ
 خساپ هک ردق ره .دیامن یریگ هرهب ناریا
 ،دشاب کانرطخ و هنایوج یفالت ناریا

 دهاوخ دیفس خاک عفن هب مه ردقنامه
 اکیرمآ هدحتم تالایا ،دیدرت یب .دوب
 تقفاوم نودب دناوت یمن یتحارب

 ییاکیرمآ هدعاق قبط هک ییاهروشک
 یدح نینچ ات ار ناریا ،دننک یم یزاب

.دیامن کیرحت
 یارب یّرس تامادقا گنهآ شرتسگ
 دودح ات ،ینونک مکاح میژر رییغت
 شیازفا ار اکیرمآ تیقفوم سناش یدایز
 ای رید نارهت ،لاح همه رد .دهد یم
 روما رد اکیرمآ تالخادم لباقم رد دوز
 ناشن لمعلا سکع ،دوخ یلخاد

 دهاوخ نتگنیشاو و داد دهاوخ
 لیلد یب مجاهت هباثمب ار نآ تسناوت
.»دیامن یفرعم ناریا
 و شخب نیا رد جردنم ریبادت یاوتحم
 داینب شرازگ مامت رد ،نینچمه
 رپ نارادمتسایس یوس زا هک سگنیکورب

 یاهکناب و یلام میظع یاهیناپمک و راک
 لوط رد ،تسا هدش نیودت اکیرمآ

 دروم هنارگشیامن روصب ریخا یاهلاس
 زا شیپ نیا .دوش یم هداد رارق هدافتسا

 یماظن تایلمع ،اهمیرحت رد ،همه
 هدوت یاهشروش هب قیوشت ،یّرس
 یتسیرورت یاههورگ زا تیامح ،یا

 هنومن و )قلخ ندیهاجم(هدنوش تیاده
 هئطوت کرادت هراب رد هیاپ یب الماک ریخا
 ادیپ دومن ناتسبرع ریفس نتشک یارب ناریا

 ریبادت ،تامادقا نیا همه .دنک یم
 یم هک دنتسه زواجت یارب ریذپان هیجوت
.دنوش یهتنم ناریا اب گنج هب دنناوت
 و هناخاتسگ تکرح نیا تیهام
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 یلام یاهیناپمک ناگدنیامن هناتسرپدوخ
 یم جنر زین یگتفیشدوخ زا هک اکیرمآ
 ار ناسنا نویلیم اهدص یگدنز ،دنرب
.دنک یم دیدهت

 یارب هک دوخ هلاقم رد کالوپ تنک
 یدونشوخ ،تسا هتشون »تسایب یلید«

 کیدزن هناشن هک یتیعضو زا ار دوخ
 ،دشاب یم ناریا اب اکیرمآ گنج ندش
 نمض وا ،لاح نیع رد .دراد یم زاربا
 نییعت شقن هراب رد دنک یم یعس هکنیا

 دنمفده یاهتسایس نیودت رد دوخ هدننک
 هک یگنج ،ناریا اب گنج قیوشت یارب

 زا دهاوخ یم یبیترت ره هب یناریا فرط
 هعماج هب یعالطا چیه ،دیامن بانتجا نآ
 و رس رپ ندرک مهتم ندوب یعقاو ،دهدن

 بیذکت ار ریخا هئطوت رد ناریا یادص
.دنک یم
 علطم عوضوم نیا زا ناگدنناوخ رگا

 گنج و یتسیراتیلیم تلصخ هب ،دنوش
 یوهایه رپ بیذکت و هدرب یپ وا هنازورفا
 یتبون قفومان شالت ار ناریا هب ینز ماهتا
 رد اکیرمآ یلام یاهیناپمک ناگبخن
 دنهاوخ ناریا اب گنج شتآ نتخورفارب

.دناوخ

 یلام نایماح هب ناگدنناوخ هجوت و تقد
 .تسا ترورض کی سگنیکورب داینب
 ،نارتخد و نارسپ ،تعامج نیا

 ناردام و ناردپ ،ناردارب و نارهاوخ
 ار اهنآ و هتشاذگ رامق هب ار اکیرمآ
 گنج هب نالک یاه هیامرس عفانم رطاخب
 نیرخآ ،تعامج نیا .دنتسرف یم
 دربشیپ روظنمب ار اکیرمآ مدرم یاهلوپ

 رد اکیرمآ نادنورهش هک یگنج ،گنج
 یم نوریب ناشتسد زا ،دنتسین عفتیذ نآ

 ییاهمدآ نامه تعامج نیا .دشک
 یاهحنر باسحب دنهاوخ یم هک دنتسه
 یا هناسفا یاهتورث ،ناریا و اکیرمآ مدرم
.دنروآ تسدب
 مورحم تراجت زا دیاب اهیناپمک نیا

 هب اعد تسد ندرک دنلب یاجب .دنوش
 زا کمک رظتنم یاجب ای و نامسآ یوس
 یلام یاهیناپمک رابتعا یب تلود یوس
 نیا زورما نیمه زا دیاب ،ندوب اکیرمآ

 ار دوخ یاهلوپ ،درک میرحت ار اه یناپمک
 تهجرد ار اهلوپ نیا و دناتس زاب اهنآ زا

 هک طسوتم و کچوک راک و بسک
 راک هب ،تسا مدرم دوسب اهنآ تیلاعف
.تخادنا

 شهاک و اهیناپمک نیا میرحت زاغآ اب طقف
 یم ،مدرم هرمزور یگدنز رب اهنآ ریثأت
 و یبلط هاج هنوگچ هک دش هجوتم ناوت

 یم شهاک هب عورش اهراتخاس نیا دوس
 رد یریذپان تشگزاب تالوحت ،دنک
 زا اب .دهد یم یور اهیناپمک نیا لخاد
 اهنآ دوخ نانکراک ،دوس نداد تسد
 و هدش هبرجت البق رامثتسا یاهحرط
 دنهاوخ دودرم ار یلگنا و راک بسک
.درمش
 غورد نیا یاشفا زا دیاب اهیئاکیرمآ

 نداد نایاپ یارب ،دنیوگب نخس یناهج
 ،همه زا رتمهم و دننک هزرابم اهگنج هب
 ،دوجوم یاوق نازاوت رد رییغت هب عورش اب
.دنهد همتاخ ینونک زیمآراجفنا عاضوا هب
 http://landdestroyer.blogspot.com/

2011/10/us-policy-toward-iran-
one-way-ticket-to.html

 داینب شرازگ هعلاطم یارب یناشن ود
سگنیکورب
*-  h t t p : / / y a r a n e m a . e u /

didgah_detail.php?aid=335
*- http://www.eteraaz.com/naghd/

6889-kodam.html
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)یحیسم( یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا
هلرپپ ستنیاه روسفورپ
نیش میم نیش نادرگرب
یرگنشور فراعملاریاد

 یکیلوتاک نیون هفسلف رد ینایرج هب یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا
 میلاعت اب ار مسیسیلوتاک یتسیئ هت نامیا هک دوش یم قالطا
 نامیا هیجوت هب اهنآ کمکب و دهد یم دنویپ یتسیلایسناتسیزگا
.دزادرپ یم یتسیئ هت
 یحیسم مسیلایسناتسیزگا بلغا هک یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا  
 هباثمب ،یلک روطب مسیلایسناتسیزگا دننامه ،دوش یم هدیمان زین
 هصرع هب اپ یراد هیامرس یمومع نارحب یکیژولوئدیا ساکعنا
.تسا هداهن دوجو
 شیادیپ زا لبق ـ یخیرات ظاحلب ـ یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا  
.تسا هدش لیکشت ـ هملک دودحم ینعم هب ـ مسیلایسناتسیزگا
ـ  یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا یلصا هدنیامن ـ لسرام لیرباگ  
 نیناوق ،رگدیاه و سرپسای تاجتشون نیتسخن راشتنا زا لبق
 هتشون و تخاس حرطم ار یتسیلایسناتسیزگا رکفت زرط یساسا

 مانب یباتک رد ار لوا یناهج گنج یاه لاس رد دوخ یاه
 یاه هشیدنا هیلک یواح هک تخاس رشتنم »کیزیفاتم هلجم«
.تس وا هفسلف یلصا
).دبای یم راشتنا ۱۹۲۷ رد راب نیلوا یارب ،کیزیفاتم هلجم(  
 ،یژولونمونف ،تایح هفسلف ریثأت تحت لسرام لیرباگ  
 زا یئارعش راثآ و هچین ،ریپ گنیلش یاه هشیدنا ،مسیتامگارپ
 ،دراگکریک راثآزا ربخ یب هتبلا ، هکلیر ،یگپ ،تسورپ لیبق
 یدنبلومرف ار مسیلایسناتسیزگا یداینب تارظن راب نیلوا یارب

.درک
 رد کیسالک تنس اب حیرص هطبار عطق گنهاشیپ ار لسرام  
 هژیودوخ و مهم یاه صخاش زا یکی هک دنناد یم هفسلف
.دوش یم بوسحم مسیلایسناتسیزگا
 رب یرساترس دادبتسا ،هدوب رضاح یتح وا هک دننک یم تیاور  
 تایح هلئسم هب مومع هجوت بلج یارب رگا ،دنک لیمحت مدرم
.دشاب مزال صخشم یناسنا تایح همه زا لبق و صخشم
 و سرپسای راثآ راشتنا زا دعب یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا  

 یم روآ دای لسرام و دنک یم تفایرد اهنآ زا یتاریثأت رگدیاه
.تسا هدوب مهم وا یارب سرپسای اب شتاقالم هک دوش
 زین رتراس لپ ناژ ریثأت تحت مسیلایسناتسیزگا هعسوت رد لسرام  
.دش هصرع دراو اهدعب هک ،تسا هدوب
۱

 یتسیلهین و یتسیئ هتآ تارظن اب هزرابم یارب لسرام  
.دمآ نادیم هب »دیما مسیلایسناتسیزگا« اب رتراس مسیلایسناتسیزگا

۲

 تاعوضوم اب الوصا رکفت و مولع تاعوضوم لسرام رظنب  
.دنتسین ناسکی تیعقاو ای و دوجو
 هشیمه و دنوش یمن کرد مولع یوس زا زگره تایح و یتسه  
.دننام یم اهنآ هطیح زا جراخ رد
۳

 لخدم یوجتسج و هفسلف رد لاکیدار تشگرب ،رظن نیا  
 »فوقو« رد هک دزاس یم یمازلا ار هطساویب تیعقاو هب یرگید
 هطساو یب و هدنز »ندنارذگ رس زا و نتفرگ رارق ریثأت تحت« و
.دوش یم هتفای
 زا و نتفرگ رارق ریثأت تحت« و »فوقو« نیا دشوک یم هفسلف  

 اقترا روعش هلحرم هب دوخ تاعوضوم هباثمب ار »ندنارذگ رس
.دهد
 ،دهد رییغت اتیهام ار دوخ دیاب راک نیا ماحنا یارب اما هفسلف  
 یاه هلوقم و یملع یاهدتم هیلک دنب و دیق زا ار دوخ ینعی
 و دزاس دازآ ،دنبای یم هعسوت جراخ یاهزیچ کرد رد هک رکفت
 ناکما رگید ،ینیع جیاتن اب یمتسیس هباثمب هفسلف هک دبایرد
.تسین ریذپ

۴

 دنک یم مالعا ،فیرعت نیا اب دوخ ندرک زاسمد یارب لسرام  
.تسا فیتکژبوس رکفت روما زا یکی اتیهام هفسلف هک
۵

 و دنک یم یراد دوخ ندرک هزیتامتسیس هنوگره زا لسرام  
 یم لئاق توافت اتحارص هدیشیدنا رکفت و هدنشیدنا رکفت نایم
 ،دوش یم لئاق شزرا هدنشیدنا رکفت یارب طقف انمض و دوش
.تسا »هار رد هشیمه« رکفتم هک تس اجنیا اهنت اریز
۶

:دراد تقباطم فیرعت نیا اب لسرام راثآ یرهاظ مرف  
 یم لیکشت هتسسگ مه زا و مرف یب بلاطم زا اتدمع وا راثآ  
 و هتخیرگ و هتسج تالاقم ،یسیون هرطاخ نایم نیا رد هک دنبای
.دننک یم یزاب یمهم شقن مارد ۲۰ زا شیب

۷

 نم« یکیزیفاتم یلصا هلئسم ینعی ،یناسنا تایح هلئسم  
.دهد یم لیکشت ار وا هفسلف یزکرم هتکن »؟متسیک
)۳۰ ص ،۱۹۶۵ ،»یتایح لیلد و یناسنا تزع« ،لسرام(  

۸
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 نکمم هلئسم نیا هب دنمفیرعت و یملع خساپ نداد هک احنآ زا  
 تایح ینعم حیرشت هب یزادرپ هلمج اب ناوت یم طقف ،تسین
:تخادرپ
 دروم ار »نتشاد« و »دوجو« داضتم تفج ود اجنیا لسرام  
.دهد یم رارق هدافتسا
:دراد یئاراد یانعم هب ناسنا هک هچنآ ینعی »نتشاد«  
 هکرحم ،یسح یاضعا ،ناتسود ،راک رازبا ،ءایشا ،کلم  

.مهلاثما و اه هشیدنا ،اهدادعتسا ،یحور یاه
 دناوت یم ،دراد هک ار هچنآ ره ـ یئاهن لیلحت رد ـ ناسنا نوچ  

 ره »نتشاد« نتشاذگ رانک زا سپ ،دنک کرد یجراخ زیچ هباثمب
.دوش یم هدیمان »تایح« ای و »دوجو« ،دنام یم هک هچنآ
 لباق« هک تسا قالخ زیچ نآ »تایح« ای و »دوجو« ور نیا زا  
.دوش »نتشاد« هلوقم لومشم دناوت یمن زگره و »تسین نایب
 تسا قبطنم وم هب وم سرپسای یاعدا اب لسرام یاعدا نیا(  

 ،دوش یمن تکژبا هک تسا یزیچ نآ ره تایح« :دسیون یم هک
)».منک یم زاغآ لمع و هشیدنا هب نآ زا نم هک تسا یزاغآرس
)۱۵ ص ،۱۹۳۲ ،لوا دلج ،»هفسلف« ،سرپسای(  

۹

.تسا ضحم یفنم تایح زا لسرام فیرعت نیا  
 یم دادملق »زار« کی هباثمب ار تایح وا هک ،تس ور نیا زا  

.دنک
.تسا نازیرگ مهف زا نآ هک تسا ینعم نادب زار  
.تسین نادب یذوفن هار هک تسین ینعم نادب اما زار  
 رس زا و نتفرگ رارق ریثأت تحت« و »فوقو« رد تایح  

 ار دوخ هدنز و میقتسم ششک رد ،ینورد یصخش »ندنارذگ
.دزاس یم راکشآ
 صخش دوجو اب ،نارگید اب یحور و ینورد روطب ناسنا یتقو  

 نتشیوخ هب نم نایرع قشع اب ،دوش یم سامت دراو وت اب ،هتشگ
.دوش یم هجاوم شیوخ
 میقتسم یصخش هطبار رد اهنت یناسنا تایح هک روطنامه  
 لباقم رد هک یدوجو زین ناسنامه هب ،تسا کرد لباق

.دوب دهاوخ کرد لباق ،دراد رارق تکژبوس
۱۰

 ار ملع یلو ،دراد دوجو زین یناسنا یاروام دوجو ،لسرام رظنب
 هار نآ صخشم یعقاو یانغ هب دوخ تاعازتنا و تالوقم اب
.تسین
 هعسوت دناوت یم یداقتعا کمکب اهنت یناسنا یاروام دوجو  
 »داقتعا هصرع« دوجو( دنک ذوفن اهزیچ تیهام رد هک دبای
.)تسا
 ار دوجو تخانش هک دنا »تیعقاو لانویساریا فراعم« زین اجنیا

.دنزاس یم رسیم
 زین ادخ یدوجو تیعقاو دروم رد ـ رما تیاهن رد ـ رما نیا

.تسا قداص
۱۱

 مسیلایسناتسیزگا یساسا توافت ادخ یدوجو تیعقاو نییعت رد
:ددرگ یم راکشآ مسیلایسناتسیزگا رگید یاه مرف اب یکیلوتاک
۱

.دنک یم در ار )یعیبط یاروام دوجو( سندنسنارت رتراس  
۲

 عجار هک تسا یعدم یلو ،دراد لوبق ار سندنسنارت سرپسای  
 یمن نآ هریغ و یتسیئ هت ،یتسیئ هتناپ یانعم هب سندنسنارت هب
.درک رظن راهظا ناوت

۳

.دراد نشور یتسیئ هت یریگعضوم ،دروم نیا رد لسرام  
 ندرب نیب زا یارب لسرام ار »نتشاد« و »دوجو« داضتم تفج  
.دهد یم رارق هدافتسا دروم تکژبا ـ تکژبوس هطبار
 نتشاد زا تسا ترابع »نتشاد یساسا مرف« ،لسرام رظنب  

)حور نتفای تیمسج( مسج
 هطبار هک تسا ینعم نادب ،رما تیعقاو نیا هب فوقو  

.تسا عونمم و زاجمریغ عازتنا کی تکژبا ـ تکژبوس
 زا هک تسا شیوخ تیمسج تکربب ناسنا ،لسرام رظنب  
 هب ،هدش نیجع تیعقاو اب ،هدرک خوسر تیعقاو رد ،زاغآ

.تسا هدمآ رد تیعقاو تمدخ
 یرگاشامت هباثمب و دوش ردب تیعقاو زا دناوت یمن زگره ناسنا  
.دریگ رارق نآ لباقم رد درسنوخ یدهاش هباثمب ،لعفنم
 تخانش یروئت اب هطبار رد ار رما نیا زا یئاهن هجیتن لسرام  
:دنک یم یدنبلومرف ریز حرشب
 رتشیب هچره ،میور یم شیپ تیعقاو یوس هب رتشیب هچره ام«  
 اب هسیاقم لباق رتمک هزادنا نامه هب نآ ،میوش یم کیدزن نادب
 شا هراب رد ام و دراد رارق ام لباقم رد هک دوش یم یتکژبا
».مینک یم رظن راهظا
)۱۸۲ ص ،۱۹۵۴ ،»نتشاد و دوجو« ،لسرام(  
 یانبم هرخالاب و »نتشاد« و »دوجو« نایم لسرام یراذگتوافت  
 هباثمب تارکب هک تسا یگناگیب هب عجار لسرام تارظن
.دوش یم حرطم وا هفسلف صخشم نیوکت رد یمهم عوضوم
.تسا یگناگیب همشچرس »نتشاد«  
 ناسنا رگا ،دوش رجنم یگناگیب هب دیابن امتح »نتشاد« اما  
 دوخ نآ زا هار رد و دنک دوخ نآ زا یحور روطب ار نآ دشوکب

 و یئاراد یگناگود هک تس احنآ ،دنک هزرابم نآ نیتسار ندرک
 دنوش یم بوذ رگیدکی رد ود ره و دزیخ یمرب نایم زا هدنراد
.دنبای یم تسد هدنز یتدحو هب و
 زیچ کی هب و دوش جراخ هدنراد لرتنک زا یئاراد رگا اما  

 یم لدب بیهم یتردق هب هاگنآ ،ددرگ لدبم ضحم یجراخ
:دراذگ یم اجب یرگناریو ریثأت اهناسنا رب و دوش
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».دنعلب یم ار ام ام یاه یئاراد«  
 یعاجترا زا یکی دوخ میلاعت اب یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا  
.تسا نیون یئاوژروب هفسلف رد تانایرج نیرت
 مه و یلمع ظاحلب مه ـ یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا هچرگا  
 لح هب زگره یلو ،دنک یم حرط ار یلئاسم ـ یرظن ظاحلب

.دیآ یمن لیان اهنآ زا مادکچیه
 هفسلف یساسا طرش شیپ هنادنمشوه تخانش زا رابتعا بلس  
.دهد یم لیکشت ار یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا
 اب عطقنیال و هناتخسرس هزرابم« هباثمب ار دوخ راک لسرام  
.دنک یم دادملق »عازتنا هیحور
)۹ ص ،۱۹۵۷ ،»ناسنا یروآدای« ،لسرام(  
 لح عنام کیتاموتوا روطب هنادنمشوه تخانش زا رابتعا بلس  
 هک دوش متخ یئارگنافرع هب دیاب دوز ای رید و دوش یم لئاسم
.تسا هتفرگارف ار لسرام راثآ دوپ و رات
 یتاپمس رد ناوت یم یئارگنافرع رد ار وا ندش رو هطوغ نازیم  
 شا یگدنز رسارس رد هک دید یژولوکیسپ اراپ و یتاپ هلت هب وا
.تسا هدرک رارقا نادب
 یاه ساسحا و راکفا کرد یئاناوت زا تسا ترابع یتاپ هلت(  
.ساوح هب لسوت نودب نارگید
 یاروام یاه هدیدپ ملع زا تسا ترابع یژولوکیسپ اراپ  

)مجرتم .هریغ و وداج و رحس ،یتاپ هلت لیبق زا یسح
 یفنم تلصخ اب لسرام یعاجترا یعامتجا و یسایس تایرظن  
.دنراد لماک قابطنا وا هفسلف راکشآ
 اه ناسنا عفادم »ضرتعم« ار دوخ ،فرح رد لسرام هچرگا  
 عفادم هشیمه ،لمع رد اما ،دنک یم دادملق اه هصرع همه رد
.تسا هدوب هسنارف یاهارگتسار نیرت یطارفا تخسرس
 رصع گرزب یعامتجا تازرابم فرژ للع هب تبسن زگره وا  

 دض نیرت تخسرس زا یکی هباثمب و هدادن ناشن مهافت رضاح
 اهنآ و تسا هدوب یبالقنا یاه شبنج نانمشد و اه تسینومک
.دمان یم )دب کیتاموتوا روطب( »دب دوخ یدوخ هب« ار
.دندنسپان وا رظنب یئاوژروب یسارکومد یانعمب یتارظن یتح  
 هک دنک یم رارقا انلع تارکوتسیرا کی هباثمب الوصا لسرام  
 شیپاشیپ وا اریز ،هدوبن شخبماهلا شیارب زگره هسنارف بالقنا
 زا هک هتشاد ربخ »زاسنوگمه مسیتاناف« کی »یرگناریو« زا
.تفرگ یم تئشن هسنارف بالقنا
 نینچ هسنارف بالقنا یاه نامرآ هب عجار هک تس ور نیا زا  
:دیوگ یم
 لوقعمان ردقنامه ،دنربارب اه ناسنا همه هک نیا زا نخس«  
.اه ناسنا یربارب ندرک وزرآ هک تسا
 یعونب سکره نآ رد هک تسا یماظن ،سکعرب ،لائدیا ماظن  

».دشاب یرگید زا رترب
)۱۸ ص ،۱۹۶۴ ،»حلص و هفسلف« ،لسرام(  
 هفسلف رد یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا هاگیاج دروم رد  

 نادب تبسن امومع رگید تانایرج هک تفگ ناوت یم یکیلوتاک
.دنا هتشاد یداقتنا عضوم
 و هدوب کیتسالوکساوئن فلاخم یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا  
.دوش یم هدرمش لطاب کیتسالوکساوئن نارادفرط یوس زا اذل
 گنج عورش زا لبق ،نیا مغریلع یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا  

.دنک یم رابتعا بسک لوا یناهج
 رظن فالتخا لسرام اب انمض هک ناملآ رد نآ ناگدنیامن  
:دنا هدوب ریز حرش هب ،دنتشاد
۱

رک هه  

۲

ینیدراگ  

۳

.اراویژرپ  
 هطقن هب مسیلایسناتسیزگا ذوفن هک مود یناهج گنج زا سپ  
 اب یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا هطبار ،دوب هدیسر دوخ جوا

 ات ،دش هریت ینیعم تدم یارب یکیلوتاک هفسلف رگید تانایرج
 هلاسر رد مهدزاود سویپ پاپ یدالیم ۱۹۵۰ لاس رد هکنیا

 ،مسیلانویساریا ببس هب ار مسیلایسناتسیزگا و درک هلخادم دوخ
 توافت راکنا ببس هب هژیوب و نآ مسیلائودیویدنیا ،مسیویتکژبوس
.درک موکحم سناسا و رهوج نایم
 نابز رب احیرص ار یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا مان هچرگا پاپ  
.دوب مولعم شروظنم اما ،درواین
 نارادفرط یارب عاضوا مهدزاود سویپ پاپ تلحر زا سپ  
 ناملآ رد و دش رتدعاسم هراب ود یکیلوتاک مسیلایسناتسیزگا

 هک دندروآ یور نادب یکیلوتاک هفسالف زا یهورگ ،یبرغ
:دنا هلمج نآ زا ریز هفسالف
رلوم ۱

هتلو ۲

ستول ۳

رناب ۴
ترویز ۵

.سگنیرک ۶
.لسرام هن ،دندوب رگدیاه وریپ اتدمع اما هفسالف نیا  
.یکیلوتاک هفسلف ،مسیلایسناتسیزگا هب دینک هعجارم  
نایاپ
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ناریارددادبتسا و یراوختنار ،تفن
فیس دمحا

 نیا ام ناملق هب تسد زا یرامش هک یطیارشرد صوصخ هب .درکن دای قدصم رتکد زا و تفگ نخس ناریارد تفن هرابرد ناوت یمن
 زا هشیمه زا رتشیب هک ینایناریا یارب ،ناریا رصاعم خیرات یسیونزاب اب و دنا هتفاین قدصم راوید زا رت هاتوک یراوید ارهاظ اهزور

 هتفای تسب نب نیا زا تفر نورب یارب هداس و لهس و رطخ یب هار کی دنا هدمآ ناج هب یگماکدوخ و دادبتسا هنوگ کتخب ینیگنس
 و نایاقآ نیا ،ددعتم یاه یراذگاو و هدرتسگ یزاس یصاصتخا رانکرد ،دینزب رانک ار ناش یاه نخس و فرح یاه هیاریپرگا .دنا

 یرظن یاه هنیمز یماحنارس نینچ یارب دنشوک یم دنراد فراعت یب و دنا ناریارد »تفن یزاس یصوصخ « ناهاوخ مرتحم یاهمناخ
 لوق هب ،هزاترگا و دوش هرادا »یتلود هاگنب « کی زا رتهب »یصوصخ هاگنب« کی ،یداصتقا رظن زارگا .دننک یم روج کیروئت و
 نیدنچ و دنچ »یراذگاو « و »یزاس یصوصخ « گنس کی اب هک تسین رتهب ایآ ،دشاب مه »ازدادبتسا تفن « ،یدبع یاقآ

 هچ رگید !مینز یم مه ار یگماکدوخ و دادبتسا باریز هکلب دوش یم رتهب نامداصتقا طقف هن !مینک راکش هلچ و قاچ گشجنگ
!تسا نامگرم

تسین منامیکح هب یزاین نم…

تسا نم شیپ رد هدز بت نم »بابسا حرش «

تسین منامرد ندوسآزجب

سکره زا هب نم

تسیچز هک ناسآ مدرد زا مرب یمردبرس

تس هتفر نافوط منتاب

تسا نم فعض زا مبت

یزیرنوخ زا مبت

]۱۳۳۱ ناتسبات ،یزیرنوخ :جیشویامین [

 داژن ینغ یاقآ و یدبع یاقآ اب هبحاصم دینکنرواب ارم یاهفرح
 ینغ یاقآ اب هبحاصم هتبلا ( دیناوخب یناریا خیرات تیاس رد ار
 )تسا هدش رشتنم هاگ بو نیارد همانرهم هیرشن زا لقن هب داژن
 یاعدا ،دینزب رانک نایاقآ نیا تاشیامرف زا ار اه هیاریپرگا زاب و

 نامهب و نالف قدصم نیا رگا هک تسا نیا یگداس هب ناش
 مه ام ،یدبع یاقآ لوق هب رگا و دوب هدرکن » یتلود « ار تفن

 ریقف عبانم رظن زا رگید یاهروشک یلیخ و یبونج هرک لثم
 ندنار نوریب یاج هب قدصم داژن ینغ یاقآ هتفگ هب ای و ،میدوب
 توعد ار رگید یجراخ یاه تکرش ناریا عبانم زا اه یسیلگنا

 نام عضو امتح نالا ،دننک »تباقر « اه یسیلگنا اب ات درک یم
 نهذرد ،درگن یم ایند هب داژن ینغ یاقآ هک یرظنم زا .دوب رتهب
 راک نیا هب العف !تسا هتسشن »ادخ « یاج هب »تباقر « شا
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 مه اه »تباقر « نیا زا هک ناریا هب هیبش یاهروشکرد هک میرادن
دندزن یسک رس هب یلگ هتسد هک میراد ربخ ،دوب

 « اب ۱۳۸۹ دنفسارد هک یا هبحاصمرد یدبع سابع یاقآ ،یراب
 و دادبتسا اب شا هطبار و تفن هرابرد دنک یم»یناریا خیرات
 تفن« هک تسا دقتعم هلمج زا .دیوگ یم نخس یسارکومد
 نیا زا ریغ تسین نشور نادنچ شیارچ هتبلا »تسا ازدادبتسا

 شیازفا ،رایع مامت دبتسم کی هب هاش لیدبت یلصا تلع « هک
 هک هتشذگ لاس ۶ نیا رد هتبلا .»دوب وا یتفن یاهدمآرد
 تسا هدش اهلاس نآربارب نیدنچ داژن یدمحا یاقآ یتفندمآرد
 هتبلا ؟تسا هدمآرد یتروص هچ هب شیاهدمآ یپ مناد یمن
 ندوب هک تسا نیا شنارکفمه و یدبع یاقآ لالدتسا
 دنیآرف نیا« ات دوش یم بجوم تلود تسدرد یتفن یاهدمآرد
 و دوشیم لالتخا راچد ]هعماج فلتخم یازجا نایم[ هلدابم
 یسارکومد هدننکداجیا یراتخاس یاههنیمز ریاس و ییوگخساپ
 هک تسا نیا یدبع یاقآ یاهاعدا تیب هاش .»دربیم نایم زا ار
 و مهم زیرکاخ و عنام تفن هلأسم ،یسارکومد هب ندیسر یارب«
 عناوم اب هزات ،زیرکاخ نیا ندش هتشادرب اب اسب هچ ،تسا لوا
 زیرکاخ نیا زا روبع نودب یلو میوش هجاوم یسارکومد رگید
 لح هار و ».دیسر میهاوخن یسارکومد هب هاگچیه ینینچ نیا
 ماهس لاقتنا قیرط زا تفن ندرک یمدرم « اب هک نیا مه ناشیا
 نیا .۱مینک جراخ تلود تیریدمزا ار نآ هرادا »مدرم هب تفن
 نم و انعم یب یاه هژاو نآ زا ندرک »ندرک یمدرم « ناتساد
 دوخن یپ مدرم نداتسرف یارب هک تسا نایناریا ام یدروآرد
 ما هدناوخن و هدیدن نونکات هک یکی نم !میا هدرک عادبا هایس
 ،دننز یم فرح ناریارد روما»ندرک یمدرم « زا هک یناسک هک
 ناشدصق عقاو هب هک دنشاب هدرک نشور رت صخشم یکدنا
 تیریدم ،دینک ضرف بوخ .تسا یئاهراک روج هچ ماحنا
 دیاب یک هب دعب بوخ .میتفرگ تلود تسد زا ار تفن شخب
 یاقآ روظنمرگا هتبلا -یلصا هچ رب و یئانبم هچرب !میراپسب

 شیپ لاس ۳۰ ادودح هک دشاب ینامه »ندرک یمدرم « زا یدبع
 هدرک عادبا اه یراذگاو و یزاس یصوصخ نتخادنا اج یارب
 نخس ]Popular Capitalism[ »یقلخ یراد هیامرس « زاو دندوب
 و امسر و نزب هیاریپ نودب ار تیاهفرحردارب ،بوخ ،دنتفگ یم
 .وش یصوصخ شخب هب تفن شخب یراذگاو راتساوخ انلع
؟ینک یم حرط امعم ادخ قلخ یارب ارچ رگید

 هک نیا رد ،قدصم هب تارضح نیا فطل راهظا زا اما و
 یم رگید یوس زا و .تسین یدیدرت دوب هداز فارشا قدصم
 تلایا یرادباسح هک هطورشم زا لبق لاسهد زا هک میناد

 یریزو تسخن نامزرد هک ۱۳۳۲ دادرم ات تشاد ار ناسارخ
 نادرم نیرت ذوفناب زا بوانت هب دندرک اتدوک وا تموکح هیلعرب

 رییغت تامدقم هک یتقو ۱۳۰۴ نابآ رد .دوب ناریا تسایس
 سلجم رد هک یراوتسا قطناب ،دیآ یم شیپ ناریا رد تنطلس

 و یدازآ زا وا هناناج عافدو یسایس یاهرواب اب ام دنک یم داریا
 نآ هب رمع نایاپ ات هک یئاهرواب .میوش یمانشآ یسارکومد
 تساوخ یم سلجم تیرثکا هک دوب نیا هلئسم .دنام یم رادافو
 نشور قدصم خساپ و دوشب هاش - ناخ اضر - ءارزولا سیئر
 ما هکت هکت و دنربب ار مرس رگا هدنب « .درادن یماهبا و تسا
 نیا راب ریز دنهدب نمب شحف رازه بوقعی دیس اقآو دننکب

 بوقعی دیس یاقآ یزیرنوخ لاس تسیب زا دعب -مور یمن اهفرح
 ار امش مدوخ هدنب !دیدوب هاوخیدازآ !دیدوب بلط هطورشم امش
 توعد ار مدرمو دیتفر یم ربنم یالاب هک مدید تکلمم نیا رد
 یسک کی هک تسا نیا امش ی هدیقع الاح .دیدرک یم یدازآب
 مه ءارزولا سیئر مه و دشاب هاش مه هک دشاب تکلمم رد

 دادبتسا .تسا فرص عاجترا هک دشاب روطنیا رگا !مکاح
 دوخیب ار یدازآ هار ءادهش نوخ ارچ سپ .تسا فرص
 لوا زور زا دیتساوخ یم ؟دیداد نتشکب ار مدرم ارچ !دیتخیر
 یدازآ .میتساوخ یمن هطورشمو میتفگ غورد ام هک دیئوگب دیئایب

 مدآ قامچ اب دیاب و لهاج تسا یتلم کی .میتساوخ یمن
 هدش رازگرب یدازآ هب شتاباختنا هک ،نارهت ناگدنیامن زا .۲»دوش
 ی هیقب دوب هداد یار رییغت عفن هب هک ازریم نامیلس زا ریغ هب دوب

 یالکوو دندرکن تکرش یریگ یار هسلج رد نارهت ناگدنیامن
 بیوصت هب ار دحاو ی هدام ارآ تیرثکا اب قطانمرگید
 تسا ناریا خیرات زا یشخب رگید ناتساد ی هلابند .دندیناسر
 تیرثکا یتح هک دیشکن یلوط هک تسا نیا نایرج یخلت اماو
 هب دروخرب رد ،مه هاش اضر هشتآ ود ناعفادم قافتا هب بیرق
 دابآدمحا ریپ یاه ینیب شیپ هک دنتفریذپ ینیمز یخلت تایعقاو
 یکدنا هنافساتم نامز نآرد یلو .دوب هدمآ رد تسرد هنافساتم
.دوب هدش رید
 دنام یم یقاب لاعف نانچ مه قدصم یلاس هسود یارب
 هن ،ههد کی زا شیب یارب هاش اضر ی هماکدوخ تموکحدعبو
 شوماخ زین اررگید ناسکرایسب یادص هک قدصم یادص طقف
 ناج ،هار نیا رد هک رگید ینارایسب و سردم دای هدنز .دنک یم
 یم »ددجتم«ام ی هعماج و ام ،رما رهاظ رد ،هتبلا .دنزاب یم
 هدیبسچ رهاوظ هب اهنت ،هتینردم ی هژورپ مامت زا اما و میوش
 یاه اعدا ی همه اب ،میراد هرود نیا رد هچ نآ و میدوب
 عقاو هب ،هماکدوخ تموکح نآ راسمرشو ینلع ناعفادم
 زا دیلقت هب ار سلجم و ناملراپ .دوب هدازمارح و یبالق یتینردم
 یقرش دادبتسا لاور هب یلو میدوب هدرک یزادنا هار نایبرغ
 دش هتخاس هاگشناد .میدادن مدرم هب دازآ باختنا هزاجا شیوخ
 هن و میدید کرادت شهوژپ و قیقحت یارب یفاک عبانم هن یلو
 نامرهاظ و سابل .میداد دازآ و لقتسم شهوژپ و قیقحت هزاجا
 هبرگا .دش »ددجتم « بوکرس و قامچ اب نایبرغ زا دیلقت هب زین
 و تثابخ اب۱۳۵۷ نمهب بالقنا زا دعب ناگدیسر تردق

 هرودرد ،دنداد »یرسوت ای یرسور ای « راعش رامشیب یتایانج
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 توافت هچ نآ !دندوب هدزن یرسوت نانزرسرب مک زین هاش اضر
 و رداچ نانزرس زا یتموکح سرپن و نکب نارومام ،تشاد
 هک نیا !دندرک یم »ددجتم « ار اهنآ و دنتفرگ یم رب یرسور
 یگماکدوخ ینابرق یناریا یام یدرف و قح دروم ودرهرد
 .دزیگنا رب هجوت هک دوبن یا هلوقم ،دوش یم مکاح نادبتسم
 یقامچ باجح فشک یگتخلش یاهتنم اب تسا زونه هک زونه
 ،مینک یمن کرد ارهاظ و میناد یم ناریارد »ددحت « زاغآرس ار
 تروص نیمه هب ،دوش یم تایب یکدنا هک نیمه »ددجت «نآ هک
 اب .دوش یم هدنهدرازآ شا سحن یوب و ددنگ یم شا ینونک
 زا ار نوناق هب مارتحاام نارادم تسایس هن و ام هن یلو ،همه نیا

 هن .ار یدرف قوقحو قح هب مارتحا هن و میتخومآ اه یبرغ
 شدعب لاس ۸۰رد هتبلا -یبزحت هنو دنام یقاب یدازآ تاعوبطم
 هک هچ نآ یلو میراد »تینما « هک هتبلا .تسین اهربخ نیا زا مه
 هانپرد تینما و نوناق تیمکاح هن دوش یم هدیمان تینما
 بوکرس زا یشان هدش یلم و یرسارس سرت ، هکلب ،نوناق

 هدش یرسارس سرت نیا ام هدش بوکرس تینهذ .تسا نشخ
 یم نوناق نیودت یارب یئاه ششوک .دمان یم تینما ،بلغا ار

 نآ و تسا »نوناق « مظعا دبتسم فرح ،نانچ مه ،یلو دوش
 .دنام یم ذغاک یور رب ،دوش یم هدیمان روما یدنمنوناق هک هچ
 نیا هوالعب .دنک یم بصغ دهاوخب ار سک ره لاوما هاشاضر
 روتسد هاش اضر « ،وا ناعفادم زا یکی نابز زا تسا یترابع مه
 دنریگب ار یرایتخب دعسا رادرس .دنریگب ار شاترومیت دراد
 .دنشکب ار اهنآ تفگ مه دعب ودنریگب ار هلودلا ترصنو

 رگا امش ،قدصم زا تیعبت هب ۳.»داد ار نانآ لتق روتسد اصخش
 قافتا یتایانج نینچ هک یا هعماج رد ،دینزب مه ارم گرهاش
.تسا کحضم و راد هدنخ یکدنا ددجت زا تبحص ،دتفا یم
 دیعبت ناریا زاو هدش رانک رب هاش اضر ،۱۳۲۰ رویرهش دمآ یپ رد
 تیلاعف ناکما قدصم ات دشک یم لوط یلاس هس ود .دوش یم
 و تسا لاعف نانچ مه ،زین هرود نیا رد .دنک ادیپ یسایس
.دسر یم یریزو تسخن هب ۱۳۳۰ رد ماحنارس هک نیا ات راکرپ

 وا هاگدید دروم ود رد یلو دشاب دراو قدصم هب هک یداریا ره
:تسین رادرب ریسفت

.دراد یم تسود ار ناریا هملک لماک یانعم هب قدصم -
 تسایس نایم رد یتدیقع یئارگ ترثک و یدازآ هب وا رواب -
.تسا درفب رصحنم هتشذگ نرق ود یکی رد یناریا نازادرپ
 هب هدنناوخ رگا .تسا یرگید یاج رد ام خیرات ی هفیطل اماو
 ،دنک تعانق دنا هتشونوا ی هراب رد قدصم نادناعم هک هچ نآ
 هکلب دریگ یمن دای یریگ نادند زیچ قدصم ی هرابرد طقف هن
 »هریبک یصاعم « عقاو هب ات دنک یمن ادیپ مه ار ناکما نیا

؟دسانشب ار قدصم

 عفادم و بلط هطورشم یرادمتسایس شرمع ی همه رد قدصم
 هک نیا نودب - نابلط تنطلس یلو . دوب نوناق تیمکاح

 یم مهتم یهاوخ یروهمج هب ار قدصم -دنیامن هیارا یدنس
 یارب دیآ یم تسد هب یا هنیمز هیاپ یب ماهتا نیمه زا و دننک
 ی هئطوت اب ۱۳۳۲ دادرم ۲۸ رد هک ینیگنن یاتدوک ی هیجوت
 ناشورفدوخ و ناشابوا تسد هب یلو یتسیلایرپما یاه تردق

 ناریا تدم زارد عفانم هیلع و قدصم تموکح هیلع یسایس
 هانگ ،ام یمارگ نابلط یروهمج زا یرامش یارب .تفرگ ماحنا

 زا یرامش .تسا هطورشم تنطلس زا وا عافد قدصم ی هریبک
 زا وا تیامح ار قدصم هانگ ،اما یولهپ تموکح ناعفادم
 هب یا هدنیامن یتح وا هک دنا یعدم و دنناد یم راجاق ی هلسلس
 دمحا دهعیلو ،ازریم نسح دمحم یاه هچب « اب ات داتسرف اپورا

 تامادقا دینادب ملسم « ،بیترت نیا هب و دیامن تاقالم »هاش
 .۴»دوب یولهپ ی هلسلس ندرک ضرقنم تهج رد قدصم رتکد
 هب ار داقتنا و داریا نیا سکع اقیقد ،یمظاکدازهب دای هدنز هتبلا

 دریگ یم هجیتن ینوئلپان ناج یئاد یهاگدید اب و دراد قدصم
 زا قدصم یدازآ یارب هاش اضر دمحم یبلط تعافش یتح هک
 .تشاد یبوخ »ماحنارس« ،هاش اضر نامز رددنجریب نادنز
 نیا اب هک تسناد یمن عقوم نآ رد هاشاضر دشرارسپ« ،ینعی

 تاحن ار شا یهاشداپ ماظن ،رود نادنچ هن یا هدنیآ رد و ،راک
 مه نامز مه ،قدصم ،هک نیا یقالخا هجیتن .۵»تسا هداد
 مه و تسا یولهپ ی هلسلس یزادنارب یارب ششوک هب مهتم
!!!طوقس زا هلسلس نامه تاحن هب مهتم

!دوش یمن رتهب نیا زا »یملع« لیلحت
 هرامش همانرهم هیرشن اب شا هبحاصم رد مه داژن ینغ یاقآ هتبلا
 نوناق هب ار قدصم و دیاشگ یم یا هزات ههبج ۱۳۹۰ زورون

 و یدازآ هب داقتعا مدع و نوناق هب یئانتعا یب و ینکش
 اب « وا هک تسا دقتعم یتح و دنک یم مهتم یسارکومد
۶.»تخیر مهب ار ینوناق یاه بوچراچ همه اه هدوتراشف

 یاه یگدیچیپ زا هناشیدنا هداس رایسب یشرگن اب داژن ینغ یاقآ
 تلع یتلود داصتقا هک تسا دقتعم یداصتقا یگتفاین هعسوت
 ناریا یداصتقا هتبلا و ـ یسایس ـ یعامتجا تالکشم یلصا
 فطعهطقن داژن ینغ هاگدید زا هک تسا نشور هتفگان .تسا

 تفن تعنص ندشیلم ،مه یتلود داصتقا شرتسگ رد مهم
 یا !تسا قدصم اب »شا هریبک « هانگ هک هتبلا مه نیا و تسا

 یاه هتشون هب یتاضافا نینچ داریا زا شیپ داژن ینغ یاقآ شاک
 دیاش ات درک یم یهاگن مه ۷ناروک رومیت نوچ یناققحم
 هک هچ نآ زا لیاسم یگدنز تیعقاورد هک دوش نشور شیارب

 نیا اب .تسا رت هدیچیپ یکدنا دنیوگ یم ناشیا نوچ یناسک
 هب -دننک یم اعدا ناشیا نوچ یناسک هک هچ نآ فالخرب ،همه
 ودشر مدع ینعی ،دنراد داصتقا ندرک یتلودزا هک یریبعت نیا

 یداصتقا هشیمه ابیرقت ناریا داصتقا -یصوصخ شخب شرتسگ
 قدصم نامزرد تفن ندرک یلم هک نیا هن تسا هدوب یتلود
 هوالع .دشاب هدوب ناریا داصتقا ندرک یتلود یارب یفطع هطقن
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 ناریارد یصوصخ تیکلام ندشن هتخانش تیمسر هب هلوقم رب
 نآ دشر مدع ،درادن مه قدصم هنامزو رصع هب یطبر اقافتا هک
 هلمجزا و دراد یخیرات قیمع یاه هشیر ناریا نوچ یعماوجرد
 نردم تیاور هب هاگنب موهفم نادقف ینعی – تکارش هلوقم هب
 ثرا نوناق و -ناکلام زا لقتسم یقوقح تیصخش کی ینعی
 نیارب مهاوخ یم ینعی .دوش یم طوبرم ناریا نوچ یعماوج رد
 تحت – یکسرتم کی داژن ینغ یاقآ هک مشاب هدرک دیکات هتکن

 هب نآ هب لسوت اب دراد هک هدرک عادبا -»یتلود داصتقا « ناونع
 شداقتنا هک نیا یارب و دنز یم بوچ دوخ یتدیقع نادناعم
 نایم هب مه ار قدصم یاپ ،دیایب رظن هب »مهم« و یدج یکدنا

.تسا هدیشک
 طقف هن هک دوش یم یعدم هبحاصم نیارد داژن ینغ
 یهرادا یتح ای و روشک یهرادا یارب یاهمانرب چیه قدصمرتکد

 نآ زا .دوب جوجل و هاوخدوخ یمدآ هکلب ،تشادن تفن تعنص
 دوبن تارکومد قدصم ظقف هن داژن ینغ یاقآ یاعدا هب رت مهم
 هک دنک یم اعدا نینچ مه وا .دوش نامرهق تساوخیم هکلب
 لزع یارب هاش طختسد»ینوناقریغ« یمادقا رد قدصم

 درادن راک مه وم زارتکیراب هتکن نیا هب و – تفریذپن ار شدوخ
 نتفریذپن هن دوب طختسد نآ رودص دوب ینوناقریغ هچ نآ هک
 ینغ یاقآ ارهاظ .تشادن ینوناق تهاجو شرودص هک ینامرف
 نیا ،یقوقح یاه هصرعرد هک تسا هتفرگن رظنرد اجنیارد داژن

 دمحم و تسا هدنارذگرس زا ار هطورشم بالقنا هدزالب تکلمم
 یمن و تشادن قح هطورشم نیناوق نامه ساسارب هاش اضر
 لمع هاش نیدلارصان شا فلس دننامه تسناوت یمن و تسیاب

 یوس زا هاگ چیه هک قدصم هریبک یصاعم زا یکی .دنک
 فالخرب وا هک دوب نیا دشن هدیشخب ناریارد نابلط تنطلس
 هب دقتعم یرادمتسایس ،دندوب هتسبوا هب هک یئاه تمهت همه
 تنطلس دیاب هاش هک تشاد رواب دج هب و دوب هطورشم بالقنا

 هن و دوب یضار یرارق نینچ هب هاش هن .تموکح هن دنک
 هتخود هسیک دوخ یارب و هدش عمج رابردرکشرود هک یناسگم
 یتمهت فالخرب .دندننب شیوخراب ،بسانم تصرفرد ات دندوب

 هریبک یصاعم زا یکی ،ددنب یم قدصمرب داژن ینغ هک
 هن هک دوب یا هلوقم نیا و دوب نوناق هب وا یدنب یاپ ،قدصم
 یادرفرد هک یا هتخورف دوخ لاجر هن و تشاد قفاوت نآ اب هاش
 یدهاوش .دنتسب ار دوخراب ناریارد ۱۳۳۲ دادرم ۲۸ یاتدوک
 داژن ینغ . ما هداد تسد هب نیشیپ تاحفص رد اتسار نیارد
 یسایس هنحصرد تساوخ یم رگا « قدصم هک دوش یم یعدم
 ار هاش لزع طخ تسد دیاب ،دوش عقاو رثوم و دنامب یقاب ناریا

 ارهاظ .»دنام یم یسایس هنحصر دو درک یم لوبق هنامرتحم
 میلست یراک نینچ الوا هک دریگ یمن رظن رد داژن ینغ یاقآ

 ار قدصم نوچ ودوب هماکدوخ تیمکاح کی رباربرد ندش
 شیارب تسا هدرک مهتم یدازآ هب داقتعا مدع هب شیپاشیپ

 .دشابن ینتفریذپ قدصم یارب یماحنارس نینچ هک تسین روصتم
 هک دشاب سمشلا نم رهظا دیاب اتدعاق مه نیا ،رت مهم نآ زا و
 کی هطلسریزرد هک تسین حرطم داژن ینغ یاقآ یارب ارهاظ
 هنحص رد یسک ات دنام یمن یقاب یتسایس ،هماکدوخ تیمکاح

 هاگشناد یعدم داتسا کی هک درادراظتنا مدآ .دنامب یقاب شا
 متفگ هراشا هب رتشیپ هک روط نامه .دمهفب ار اه لقادح نیا
 رباربرد دیشوک هک دوب نیا قدصم هریبک یصاعم زا یکی
 مه رطاخ نیمه هب و دنک یگداتسیا هماکدوخ ماظن یزاسزاب

 هماکدوخ ماظن یتلاجخ و راکشآ ناعفادم یوس زا هک تسه
 داژن ینغ رگید یاعدا .دریگ یم رارق داقتنا و دقن دروم ناریارد
 ود دیوگب ات درک ار اهراک نیا همه قدصم هک تسا نیا مه
 هنوگ نیا میقتسم هچرگا .دندرک علخ تردق زا ار وا تردقربا

 هک تسا رتتسم داژن ینغ یاقآ یاهاعدارد یلو دیوگ یمن
 دادرم ۲۸ یاتدوک مه »قدصم یاه ینکش نوناق همه« لصاح
 لاس ۲۵ یروتاتکید و دمآ شلابند هب کاواس دعب هک دوب
 یاقآ .دش نوگنرس ۱۳۵۷ نمهبرد ماحنارس هک هاش اضر دمحم
 – ناهج هیقب هب هن و درادن راک خیرات هب هن اج نیارد داژن ینغ
 تشپ اه تسینومک و اه پچ هیلعرب هشیمه لاور هب هچرگا

 گنج « نارودرد هک دریگ یمن رظنرد یلو دهد یم راعش مهرس
 و قباس یوروش هاگودرا اب اکیرما مسیلایرپما لباقت و »درس
 هک دوبن یربهر اهنت قدصم ،شخب یدازآ یاه شبنج هیلعرب
 هتسباو لماوع ۱۹۵۱ لاسرخاوارد.دمآ راتفرگ یتشونرس نینچ هب
 دنلیاترد .دندرک اتدوک دنلیاترد یلخاد نیعجترم و مسیلایرپما هب

 فالتخا -۱۹۵۳ تسوگا -۱۳۳۲ دادرمرد ناریا لثم مه
 ،قدصم هیلعرب اتدوک زا دعب لاس کی .دوب یسارکومدرسرب
 اتدوک الامتاوگرد زنبرآ هیلع اکیرما مسیلایرپما هب ناگتسباو
 دیشوک هک دوب هدش هریبک هانگ نیا بکترم مه زنبرآ .دندرک
 یئاه نیمز اهنت مهنآ دنک میسقت نیمز یب ناناقهد نیب ار نیمز
 یقاب لطاع و هدشن تشک گرزب یاه تکرش یوس زا هک ار
 رواهنزیآ و سلاد رتساف ناج هک نیا زومآ تربع .دوب هدنام
 یتسایس « مه ار یصوصخ تیکلام شرتسگ و نیمز میسقت

 .دندوب هدرکرداص ار اتدوک نامرف و هدرک یبایزرا »یتسینومک
 هک نورپ هیلعرب میدوب نیتناژرآ رد اتدوک دهاش دعب لاس کی
 لاس هس رد .دریگب یسایس یگدنهانپ هئوگاراپرد وا دش بجوم
 بویا لارنژ ناتسکاپ رد نامدوخ یگیاسمهرد ۱۹۵۸ رد ،دعب

 نوناق لیطعت نمض و هدرکرانکرب ار ازریمردنکسا اتدوک اب ناخ
 دروم رصم مه ۱۹۵۶رد .درک مالعا یماظن تموکح یساسا

 هچره .تفرگ رارق لیئارسا و هسنارف و سیلگنا کرتشم هلمح
 هدوب رصان یاطخ و طبخ هک هچره و دشاب رگید یاه فالتخا
 دوب هدش هریبک تیصعم نیا بکترم قدصم دننام مه وا دشاب

 ههدرد هک هچ نآ هب هراشا اب .دوب هدرک یلم ار زئوس لاناک هک
 نیا هب ار هجوت مهاوخ یم تشذگ هتشذگ نرق یدالیم ۵۰
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 زا جراخ ناش ندیسراو هک یلیالد هب هک منک بلج تیعقاو
 شروی و موجه دهاش هرود نیارد ،تسا تشاددای نیا عوضوم
 تالخادم نیعفادم مه اجره و میدوب یتسیلایرپما یاه تردق
 نامهزا مه ناریارد دنتفرگ راکب یتوافتم دنفرت یتسیلایرپما
 یارب یلخاد نیعجترم هئطوت ،قدصم یرادمامز یاهزور نیلوا
 لبق هچ .دوب هدش زاغآ وا یرانکرب یارب و تلود راکرد لالخا
 یارب هک دوبن یا هتفهو زور۱۳۳۱ ریت یس تانایرجزا دعب هچ و
 هک یتلود .دنشاب هدرکن داجیا یا هزات یراتفرگ قدصم تلود
 مه دوخ یلخاد لیاسمرد دوبریگرد یجراخ ردق تردق کی اب
 .درک یم هلباقم نیعجترم رمتسم یاه یراکبارخ اب تسیاب یم

 هیلعرب تیدج اب – ءالع نیسح -رابرد ریزو هک میرادربخ یتح
 نوسردنه یارب المع یتح و تشاد تیلاعف وا تلود و قدصم

 هدرک دیکات هتکن نیارب مهاوخ یم ینعی .درک یم ینیچربخ
 نامگ هک دهد یم طلغ سردآ اجنیارد داژن ینغ یاقآ هک مشاب
 یاه ینکش نوناق « هجیتن ۱۳۳۲ دادرم ۲۸ یاتدوک دنک یم
 ارهاظ هک تسا نیا داژن ینغ یاقآ رگید یاطخ .دوب »قدصم
 ،دراد مهرگا ای ،درادن یتسرد عالطا ناریا رصاعم خیرات هرابرد
 یم فیرحت ار نآ دوخ هدز تسایس ادیدش داصتقا دربشیپ یارب

 ههبج ،دوب قداص خیرات تیاورردرگا و تشاد رگا نوچ ،دنک
 هبرگا .درک یمن یفرعم ناریارد یراد قامچ ماگشیپ ار یلم
 دهاوخرد دزادنیب یهاگن هطورشم نامز و رصعرد ناریا خیرات
 هیرشن رتفد هب ناراد قامچ ررکم دراومرد هک تفای

 رگید رتفدوحن نیمه هب و دندوب هدرب شروی لیفارساروص
 دعب و لبق یتح .دوب هدنامن نامارد اه شروی نیا زا مه تایرشن
 هاش یلعدمحم ناراد قامچ ،لوا سلجم نتسب پوت هب زا
 ینغ یاقآ هبحاصم نیارد .دندرک یم تیلاعف زیربت و نارهترد
 یتوافتم هچخیرات ناریارد مه یراد قامچ یارب هتساوخان داژن
 یم داژن ینغ یاقآ هچرگا .دنک یم لعج ار نآ و دنز یم مقر
 ناوتان یلو دنا هدشن عورش قدصم اب ناریا تالکشم هک دریذپ
 اب و ،تسه هک یتالکشم یخیرات یاه هشیر ندیسراو زا

 لانویسان « لبمس ار قدصم ایر و یراک لغد ینشاچ
 هک تسا لطاب نامگ نیارب و دناوخ یم ناریارد »مسیلایسوس
 یم ،ما هتفرگ راکب ار حالطصا نیا »اتحماسم « دیوگب هک نیمه
 دوخ هک نیا اب هک نیا بلاج و .درک عوجر و عفر ار هلئسم ناوت
 « هک دراد اعدا اما هبحاصم نیمه رد دنک یم نینچ نیا

 بسچرب ،دنیوگب نخس هک نآ زا شیپ بلغا اه تسیسکرام
 هشیش هناخرد هک نآ تسا نیا ناشیا هب مخساپ نمو .»دننز یم
 !دنک یمن باترپ گنس نارگید یوس هب ،دنک یم یگدنز یا
 هداد هدنناوخ لیوحت هچ »بسچرب « زا ریغ هب ،هبحاصم نیارد
 دنک یم اعدا ررکم دراومرد ؟دیراد اعدا نینچ نونکا هک دیا

 نتفریذپن زا ریغ هب »تشادن نوناق هب یداقتعا چیه قدصم « هک
 هاش یوس زا ینکش نوناق هناشن اضقرب تسد هک -لزع نامرف

 هب »قدصم یاه ینکش نوناق « نیا زا یرگید هنومن چیه -دوب
 یم هاش اضر هرود هرابرد هک یئاه هناسفا هب .دهد یمن تسد
 ندرپس نادراک هب ارراک زا یتقو یلو مزادرپ یمن رگید دیوگ
 رواد تشونرس هب تسا رتهب دیوگ یم نخس هاش اضر نامزرد
 مه نارگید و سردم یتح و هلودلا ترصن و شاترومیت و
 زاوج تلود داتفه زا داژن ینغ یاقآ هک هتبلا .دزادنیب یهاگن
 دنادب دیاب ار یهیدب هتکن نیا یلو دشاب یماظن ره عفادم دراد
 نارگید هرابرد درادن قح یبلط یدازآ و یدازآ ششوپرد هک
 نافلاخم هب و هدرک فیرحت ار ناریا خیرات و دیوگب غورد
 هک دوش یعدم یسک هک نیا .دنزب بسچرب دوخ یتدیقع
 یتلود ناریارد مه عیانص ،تفن یانثتسا هب تساوخ یم قدصم
 ،دوب »گرزب عیانص ندرک یلم « اهنآ لوبق دروم یوگلا و ،دوش
 نآ داژن ینغ یاقآ ارهاظ .تسین شیب یغورد افرص اعدا نیا
 هک دریگ یمن رظن رد هک تسا هدش هچاپ تسد و هدرک لوهردق
 میتشادن »یگرزب عیانص « ،هدزالب ناریا نیارد ،شیپ لاس ۶۰رد
 هدوب اهنآ ندرک یلم ای و ندرک یتلود ناهاوخ قدصم هک
!دشاب
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منارگن نم

 .مینک یم یگدنز یبیرغ یایند رد ام
 تاغیلبت اب یراد هیامرس هک ییایند
 تروص هب ار یتلاذر ره دوخ یایدم
 .دنهد یم یمومعراکفا دروخب تلیضف

 مدرم هک زیچ نآ رد هیامرس عفانم هک ارچ
 دوخ هن .دوشیم نیمات دننک رواب دیاب

 هک تسنیا زیگنا فسا هتکن و .تقیقح
 و تیناسنا یدانم هک رگراک هقبط شقن

 یراد هیامرس متسیس رد تسا تلادع
 نیا دناوت یمن هک تسا زیچان یردقب
 لرتنک ار متسیس نیا شحوت و تیربرب

.دنک
 هب ام یراد هیامرس یایند رد اهزورنیا

 مغریلع هک مینک یم دروخرب یتالوقم
 الومعم ،نآ دنسپ هماعو باذج رهاظ
 ،نآ رب هیکت اب ات تسا هدش یزیواتسد
 نآ اب یتح ای و دنیامن میرحت ار اهروشک
 هک دنیوگب مه دعب و دنوش گنج دراو
 هلمح احنآ هب یسارکومد و یدازآ یارب ام
 رد شوب جرج هک یا هلمج( .میا هدرک
 دعب و )درک یم رارکت هشیمه قارع دروم
 هک دننک غیلبت یروط دوخ یاه هناسر رد
 هب ناوت یم میرحت و وتان اب ایوگ
 هکنیا و .دیسر رشب قوقح و یسارکومد
 .دراب یم نامسآ زا هک وتان یاهبمب زا
 یم نیمز هب دوخ اب ار تلادع و یدازآ
 و قارع هب اکیرمآ هلمح دننام .دروآ
 هچ فده.یبیل مه ادیدج و ناتسناغفا
 دنیوگ یم دوخ هکیروط ؟تسا هدوب
 نیزگیاج و اه یروتاتکید ندرک دوبان

.یسارکومد اب ندرک
 برغ یارب هاگچیه هک یعازتنا یمیهافم
 عفانم هک ییاحنآ زج .تسا هدوبن مهم
 ناتسبرع رد الثم اما .دنک یم داجیا شا

 یاهیروتاتکید نیرتدب زا یکی هک
 .دنک یم قرف عوضوم تسناهج

 مهب یبرغ تیفارشا و یدوعس تیفارشا
 .دنمهف یم ار رگیدکی فرح و دنکیدزن
 زا هک دوب ییاپ و رس یب تال یفاذق الثم

 هزات و درک شنوریب دیاب و دوبن اه یدوخ
 رانک ار وا دیاب مه یمحریب و تراقح اب
 دوخ بالقنا یارب هک یتلم تخبدب .دز
.دشاب وتان یاهبمب جاتحم
 هئطوت فشک زا دعب .ناریا درومرد اما
 لوقب( اکیرمآ رد ناتسبرع ریفس رورت
 یبرغ نارادمتسایس یوس زا هچ )اکیرمآ
 همجه نیرتدیدش دروم اهنآ یایدم هچ و
 دیوگ یم اکیرمآ .تفرگ رارق تاغیلبت و
 ار ناتسبرع ریفس رورت دصق ناریا هک
 یکیزکم یچقاچاق اهدناب زا و هتشاد
 نلآ یاهملیف هبرتشیب( تسا هتفرگ کمک
 ار ناتسبرع ریفس ات )تسا هیبش نولد
 و فشک ار هئطوت ام شدعب و دنک رورت

 لکریبد نوم یک ناب و.میا هدرک یثنخ
 و یسررب یارب ار هدنورپ نیا للم نامزاس
 عاجرا تینما یاروش هب میمصت ذخا
 ، یزاب تسیترآو تقامح زا ادج .داد
 روعش زا یکدنا بحاص ام رگا عقاوب

 نایز و دوس میناوتب و میشاب یسایس
 یداصتقا و یسایس هبنج زا اهتسایس
 هک میبای یم رد میسانشب ار اهروشک
 یدوس نیرتکچوک رورت حرط زا ناریا

 رد یشارت نمشد و اوزنا زا ادج .دربیمن
 هب ار هناهب نیرتهب ،هنایمرواخ هقطنم
 یعامجا دناوتب ات دهد یم اکیرمآ

 رگا .دنک داجیا ناریا هیلعرب هدرتسگ
 ار راکنیا تسناوتن هدنورپ نیا اب و الاح

 سناژآ شرازگ هک هدنیآ هام دهد ماحنا
 و دیا یم رد یا هتسه یللملا نیب
 احنآرد تسا مولعم نآ نتم شیپاشیپ
 تینما یاروشرد ار عامجا نیا دناوتب
 نیا زا یراد هیامرس یایند .دروآ تسدب
 .تسا هدید دوخب رایسب اه یزود شوپاپ

 .میزادنایب خیرات هب یهاگن تسیفاک
 مانتیو یاهیتشک هب یلامش مانتیو هلمح
 رد ار اکیرما تلاخد هنیمز هک یبونج
 نوسناج ندنیل یروهمج تسایر نامز
 نیا هک هدش مولعم الاح .درک مهارف

 هلمح زیواتسد ات هدوب یگتخاس شیامن
 رد ای .دیآ تسدب یلامش مانتیو هب اکیرما

 هناهب.قارع هب اکیرمآ شترا هلمح دروم
 یعمجراتشک یاهحالس دوجو ؟دوب هچ
 هتفرن مدای زا زونه .قارع رد )ییایمیش(
 تینما یاروش هسلج رد لواپ نیلواک هک
 یاهحالس زا ییاهسکع و دانسا هچ
 هک روطنامه هک .درکن رشتنم قارع
 ییاهحالس نینچ دیدرگ مولعم اهدعب
 رد ماکسنآ هک ارچ .تسا هتشادن دوجو
 هدرک دوبان ار اهحالس نیا یمامت دون ههد
 دصق مه ناریا دروم رد اکیرما ایآ .دوب
 یاهمیرحت و هلمح تهج ییوج هناهب
 نیا ؟قیرط هچ زا ؟دراد ار هدننک جلف
 هتسه یژرنا ؟ دشاب دناوتیم هچ اه هناهب
 تینما ، تسیرورت زا تیامح ،یا
 صوصخب رشب قوقح ضقن و لیئارسا

 شرازگ دیهش دمحا شیپ زور دنچ هک
 رشب قوقح هدرتسگ ضقن رب ینبم دوخ

 و .درک رشتنم ار ناریا تلود یوس زا
 ار ناتسبرع ریفس رورت هلئسم مه الاح

.دنا هدرک هفاضا
 میرحت عضو اب هچ هکنیا زا .منارگن نم
 رگراک هقبط اعطق هک دیدش و هدننک جلف
 یاهراشف نیرتشیب ریز هعماج تسدورف و

 ام یگدنز و دنریگ یم رارق نا یمیرحت
 یایدم هزات( .دتفا یم رطخب نارگراک
 میرحت ناونع هب نا زا مزیناتالراش اب برغ
 نیا )دننک یم دای دنمشوه یاه
 یم برغ یراد هیامرس هک تسیلاحرد

 شیپ احنآ ات ار یمیرحت یاهراشف دهاوخ
 ار هعماج شکتمحزو رگراک هقبط ات دربب
 نایصع هب، نتخادنا تکالفب زا دعب
 رگراک هقبط نیا عقاوب اما .دنکراداو
 تروصرد هچو.دوشیم هیبنت هک تسا

 ارروشک یاهتخاسریز یمامت یماظن هلمح
 هن یلپ هن .دنک یم بارخ وتان یاهبمب
 رب هنسرگ و راکیب رگراک نارازه و .یدس
 تسه مه زورما هک یناراکیب شترا

ناشخراضر
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 ناتروشک هک الاح دعب .دوش یم هفاضا
 شیارب یسارکومد و میدرک دوبان ار
 ار اهیبارخ نیا ام یاهیناپمک، میدروآ
 هزات و دنزاسیم ناتدوخ لوپ اب هرابود
 ایآ .الاح هب میسریم هدنیا لاس هاجنپ
 یناسنا ریغ و محر یب یایند نینچ یارب

؟دوب نارگن دیابن

 یاقفر یمامت زا نم،همتاخرد
 ار تاغیلبت نیا لوگ هک مهاوخیمرگراک
 هچو یلخاد هچ(یراد هیامرس.دنروخن

 یمدوخ عفانم هباهنت)یناهج
 هقبط عفانم.دشیدنا

 یرگیشحو چیه هب.تسامدوخرمارگراک
 ار نامدوخ عفانمزا هدافتساوس هزاجا
.میهدن
۱۳۹۰/هامنابآ/۱
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مسیشاف یاههمکچ یادص
سیکارودوئت سیکیم
سوسلگ سیلونام
تلادع تشاگنرات

مرفنیمک 

 اپورا یاهقلخ ،مسیزان رب و مسیشافرب یزوریپ زا سپ لاس ۶۵
 زا هن راب نیا .دناهتفرگ رارق یکیتامارد دیدهت لباقم رد نونکا
.نآ یسایس و یعامتجا ،یلام عون زا هکلب ،یماظن عون
 روطب هتشذگ هام ۱۸ رد  نیون ”یلام یروطارپما“ کی

 دروم یرگید زا سپ یکی ار یئاپورا یاهروشک کیتامتسیس
 یدج تمواقم عون چیه اب هکنآ نودب تسا هداد رارق هلمح
 اپورا یاهقلخ زا دنتسناوتن اهنت هن یئاپورا یاهتلود .دوش وربور
 اهرازاب هب دننکیم ششوک هکلب ،دننک عافد اهرازاب لباقم رد
 هلباقم هوحن دایب ار ام هک یتروصب مهنآ و ”دنشخبب شمارآ“
 یاهقلخ نیبام اهنآ .دزادنایم  ۳۰ ههد رد مسیزان اب اهتلود
 هک روطنامه ،دننکیم یهدنامزاس ار ” اهیهدب گنج“ اپورا
 ات Belle epoque ”یئالط نارود“ یاهلاس نیب رد هتشذگ رد

.دندرکیم لمع یناهج لوا گنج
 هیلع ،درک زاغآ ار نانوی هیلع گنج ،دوخ مجاهت اب رازاب

 گنج رد شنامدرم و تسا اپورا هیداحتا وضع هک یروشک
 و تیربرب هیلع تمواقم رد یاهدننک نییعت شقن مود یناهج
 گنج کی گنج نیا ،زاغآ رد .دنا هدرک افیا اپورا یدازآ یارب
 مصخ و دورطم یاهروشک راکوزاس دایب ار ام هک دوب هناسر
 ار نانوی راکوزاس نیا .تخادنایم یوالسگوی و قارع دننام
 یعس رگید فرط زا و درکیم یفرعم دساف و لبنت نامدرمروشک
 ،ایلاتیا ،لاغترپ( qddŸS یاهروشک اهیهدب نارحب رد ات تشاد

 یاهکناب هن و دنک دادملق رصقم ار )ایناپسا و نانوی ،دنلریا
.ار یللملانیب
 میلست هک دش لدبم یلام مجاهت کب هب تعرسب مجاهت نیا
 رد یللملانیب قودنص تلاخد و روشک لالقتسا دیدحت و نانوی
.تشاد لابندب ار وروی هقطنم یلخاد لئاسم
 تسدب دنتساوخیم نانوی زا هک ار هچره اهنآ هکنآ زا سپ 
 هیشاح رد رتگرزب و رتکچوک یاهروشک هجوتم اهرازاب ،دندروآ
 عماج نیمات :تسا زیچ کی هراومه اهنآ فده .دندش اپورا

 یهافر یاهتلود یشالت ،اهروشک لباقم رد اهکناب عفانم
 گنهرف و یسارکمد یساسا یاههیاپ زا یکی هک ،اپورا
 تیمکاح رارقتسا  و یئاپورا یاهروشک یدوبان ،تساپورا
 . یتلود یاهراتخاس یاههدنامیقاب رب نیون ”یللملانیب هیامرس“
 یاهقلخ هب یعمج تفرشیپ رازبا ناونعب یزور هک اپورا هیداحتا
 هافر هب ندیشخب نایاپ رازبا هب ات دوریم ،دوب هتشگ یفرعم اپورا
 هبرح ناونعب یزور اپورا هیداحتا .ددرگ لدبم یسارکمد و
 اهرازاب یلو داهن دوجو هصرع هب اپ ندش یناهج هیلع تمواقم
.دنریگ راکب ندش یناهج رازبا ناونعب ارنآ دنلیام
 یارب یرازبا هباثمب اپورا رگید یاهقلخ و اهناملآ هب اپورا هیداحتا
 اب نونکا یلو ،دیدرگ هئارا اهنآ هافر و تردق زیمآحلص تیوقت

 یلام یاهرازاب ینابرق اهقلخ هیلک هک یاهویش و لکش
 نارگیزاب هب اهرازاب و ددرگیم دوبان اپورا ریوصت نیا ،دندرگیم

http://www.edalat.org/sys/content/view/6538/1/
http://www.edalat.org/sys/content/view/6538/1/
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 لدبم اپورا دیدج نابابرا هب ،نیون یلام مسیراتیلاتوت کی
.دندرگیم
 هباشم تاراسخ رارکت رطخ اب رضاح لاح رد یلام رظن زا ام

 عفن هب ام هراق .میتسه وربور هراق رد یناهج مود و لوا گنج
 نآ یداصتقا لقث زکرم هک یللملانیب یماظن و یلوپ یروطارپما
.دزاتیم شیپ لاوز و شاشتغا یوسب ،تسا اهرازاب یتردقردق

 و یسایس ، یلام تردق ریظنیب زکرمت اب ناهج و اپورا اهقلخ
 زا تردق نیا  .تسا وربور یلام یللملانیب هیامرس یاهناسر
 هقبط و گنیتیر یاهسناژآ ،یلام تاسسوم تشم کی

 جراخ ًاتدمع هک هدش لیکشت یاهناسر و یسایس هتخورفدوخ
 روشک کی زورما هک دنتسه یئاهرازاب اهنآ  .دنراد رارق اپورا زا
 نیا زا ،دنهدیم رارق هلمح دروم یرگید زا دعب ار یئاپورا

 یهافر یاهروشک ات دنیامنیم هدافتسا اهیهدب مرها زا هک قیرط
.دنزاس دوبان ار یئاپورا یسارکمد و یئاپورا
 ،”تاحن“ حالطصا هب همانرب  طسوت ”لوپ یروطارپما“ نونکا

 هیداحتا وضع روشک کی یربج و نشخ ،عیرس لوحت راتساوخ
 همانرب نیا .تسا یموس ناهج روشک کی هب نانوی ینعی ،اپورا
 هک تسا یئاهکناب تاحن همانرب لصا رد ”تاحن“ حالطصا هب
 یربهر و اهکناب داحتا نانوی رد .دناهداد ماو لوپ روشک هب

 و اپورا هیداحتا یزکرم کناب ،اپورا هیداحتا طسوت( یسایس
 یانعم هب هک ،دندرک لیمحت یاهمانرب )لوپ یللملانیب قودنص

 و تسنآ یسارکمد و روشک نیا ”یعامتجا و یداصتقا یدوبان“
 یهدنامزاس نآ هدشباسح یگتسکشرو زا لبق ار روشک جارات
 یللملانیب نارحب یالبرپس هب ار روشک دراد رظن رد و دنکیم
 رگید یاهقلخ هیلک باعرا یارب ”میادراپ“ ناونعب و دیامن یلام
.دهد رارق هدافتسا دروم اپورا

 یتسایس نامه ،ددرگیم لامعا نانوی رد زورما هک یتسایس
 نیتناژرآ رد ای و  هیسور رد نیستلی و یلیش رد هشونیپ هک تسا
 زین ار جیاتن نامه ،دنوشن فقوتم ًاروف رگا و دندرک لامعا
 هب دراد رظن رد ایوگ هک یاهمانرب رثا رد .تشاد دهاوخ لابندب

 یناماسبان هاگترپ بل رب زورما نانوی ،دنک کمک روشک
  شقن نونکا روشک نیا .تسا هتفرگ رارق یعامتجا و یداصتقا

 رد نادنورهش شنکاو ات دنکیم افیا ار یهاگشیامزآ شوم
 هیداحتا یمامت و دوش هدیجنس مسینیوراد ـ لایسوس اب هطبار
 وضع کی رسرب هچ دینیبب هک دراداو تشحو و سرت هب ار  اپورا
.دیایب دناوتیم اپورا هیداحتا
 اهنآ زا  و دنهد رارق راشف ریز ار ناملآ یربهر دنناوتیم اهرازاب
 رد یلو .دنرب شیپ هب ار اپورا هیداحتا یشالت ات دننک هدافتسا
  ًادیدش یمادقا یخیرات و یسایس رظن زا ، مادقا نیا تروصنآ

 همه زا لبق و اپورا هیداحتا رد مکاح یاهورین یارب هنارکفروک
 دنچ ای و کی یاههبارخ یور ،دننک روصت هک ،تسا ناملآ رد
 اتح ای و ماغدا هژورپ عونره اپورا هقطنم رد وضع روشک

.دوب دهاوخ نکمم هداس یراکمه
  یعامتجا و یسایس یاهدرواتسد هدش هتفرگ رظن رد یشالت

 موادت هزاجا رگید ،دنیناهج تیمها یاراد  هک  اپورا یاهقلخ
.داد دهاوخن یئاپورا هیداحتا زا یعون چیه هب
 شیادیپ هب و دش دهاوخ یگدنکارپو شاشتغا ثعاب دنور نیا
  ۲۰۰۸ لاس رد  .درک دهاوخ کمک یتسیشاف یاهلحهار
 و ناهج یاهروشک تیرتسا لاو یصوصخ گرزب یاهکناب
 هتخاس دوخ نارحب زا ار اهنآ ات دندرک روبجم ار یتلود یاهکناب

 ناگدنهد تایلام یاهلوپ اب هک تروص نیدب ،دنهد تاحن
 و تارابتعا اب هطبار رد هچ  ار نانآ گرزب یرادربهالک هنیزه
 لیمحت ِلرتنک نودب ِیئونیزاک ِیرادهیامرس ِیتایلمع جراخم هچ
 ار دوخ نارحب اهنآ .دنتخادرپ هتشذگ لاس تسیب  یط رد هدش
.دندرک لیدبت یتلود یاهیهدب نارحب هب
 ،دناهدروآ دوجوب دوخ هک ار یئاهیهدب و نارحب اهنآ نونکا و
 اهنآ نادنورهش و اهروشک ذوفن هدنامیقاب زا  ات دنریگیم راکب
.دنهاکب زین
 همانرب  رگید شخب .تساهیهدب نارحب زا یشخب هلئسم نیا

 یراکمه اب یلام یرادهیامرس هک تسا یلاربیلوئن یزاس یناهج
 هب  رابجالاب هک هدراذگ ارجا هب  ارنآ یللملانیب یسایس یاهورین
 و یعامتجا یاهرادناتسا لزنت و اپورا زا جراخ هب دیلوت لاقتنا
 رجنم موس ناهج یاهروشک حطس هب اپورا یطیحمتسیز

 سپ رد ار دنور نیا زارد یاهلاس یط اهنآ  .دش دهاوخ
 هدافتسا تارابتعا نیا زا زورما و دندوبهدرک یفخم تارابتعا

.دنناسر نایاپ هب ار دنور نیا ات دننکیم
 ار یتلود لکش هنوگره تسا ددص رد هک ”یلوپ لانویسانرتنا“
 ایلاتیا تبون ادرف و هتفرگ فده ار نانوی زورما ،درادرب نایم زا
 نیبام یریگرد و لباقت ،دنور نیا .دوب دهاوخ لاغترپ و

 رد ار اپورا هیداحتا و تشاد دهاوخ لابندب ار اپورا یاهقلخ
 یروتاتکید هب ای هک دهدیم رارق راوشد تیعضو نیا لباقم
 رظن رد دنور نیا .دزاس لحنم ار دوخ ای و دهن ندرگ اهرازاب
 و ۱۹۴۵ زا لبق یاهلاس هیبش یتیعضو هب ار ناهج و اپورا دراد
 ای و  هسنارف ریبک بالقنا زا لبق ینعی ،نآ زا لبق یاهلاس اتح ای
.دنادرگزاب یرگنشور نارود
 ، Seisachtheia   “ ایتخاسیاس“ حالطصا هب مرفر  هتشذگ رد
 ار ریقف مدرم هک یئاهیهدب وغل ینعی ،”نولوس“ هاش طسوت
 نانوی دلوت  رتسب ،دندرگ لدبم نادنمناوت هدرب هب درکیم روبجم
 رتسب و اپورا ، تسایس ،یندم هعماج ،یسارکمد هدیا ، ناتساب
.دش اپورا یناهج گنهرف
 نوناق یارب ار هار نتآ نادنورهش ،نیلومتم هقبط هیلع هزرابم رد
 هک دندرک زاب ساروگاتورپ  یسایس هفسلف و ”سلکیرپ“ یساسا

.”تسا زیچ همه رایعم ناسنا“ تفگیم
 ار یناسنا حور نیا ات دننکیم ششوک هفرم تاقبط زورما



۱۳۹۰ دنفسا ۲۱ هرامش  یگنهرف و یسایس هلجم-مسیشاف یاههمکچ یادص-هتفه هلجم همانهاگ 

http://www.hafteh.de/hafteh7@yahoo.de  )٦٥ هحفص  

 یمالک هیکت ”دنازیچ همه رایعم اهرازاب“ نونکا :دننک تازاجم
 .دراد رارق ام یسایس ناربهر هنادازآ ینابیتشپ دروم هک تسا
.لوپ نمیرها اب نامیپ رد ،تسواف هتفگب
 یاهداینب ،گنیتیر یاهسناژآ ،یللملانیب یاهکناب زا یتشم
 رد ار یلام هیامرس ناهج رد هقباس یب روطب هک یراذگهیامرس
 تردق ناهج مامت رد و اپورا رد  دنلیام ،دناهدرک زکرمتم دوخ
 و اهروشک یشالت یارب ار دوخ نونکا و دنریگ دوخ تسدب ار
 هبرح زا هک تروص نیدب ،دنزاس یم هدامآ ام یسارکمد
 و دنشک یگدربب ار اپورا یاهقلخ ات دنکیم هدافتسا اهیهدب
 روتاتکید ،مینکیم یگدنز نآ رد ام هک یصقان یسارکمد یاجب
 هماکدوخ یروطارپما تردق .دنیامن نیزگیاج ار اهکناب و لوپ

 رد تردقرپ یاهکناب دوجو اب شلقث زکرم هک ، ندش یناهج
.تساپورا هراق زا جراخ ،یروطارپما نیا بلق
 کی دننام ار روشک نیا و دندرک زاغآ نانوی رد ار دوخ راک اهنآ

 هب ار دوخ یاهتیلاعف دعب ات دنتفرگ راکب یهاگشیامزآ شوم
 هب ار دوخ هتفر هتفر و دنهد شرتسگ یئاپورا یاهروشک رگید
 هک یئاپورا یاهروشک زا یخرب دیما .دنزاس کیدزن اپورا زکرم
 ،تفای یئاهر موتحم تشونرس نیا گنچ زا ًاتیاهن ناوتب دیاش
 مسیشاف“ رطخ هیلع اپورا یزورما یربهر هک دهدیم ناشن
 رد  رلتیه تادیدهت لباقم رد هک  دراد یگدمآ  ردقنامه ”یلام
.تشاد یگدامآ یناهج گنج ود یاهلاس نیب
 اهکناب  طسوت هک اههناسر زا یگرزب شخب هک تسین یفداصت

 یئاپورا یاهیشاح یاهروشک دناهتفرگ میمصت ،دنوشیم لرتنک
 ار اهروشک نیا هک  تروص نیدب ،دنهد رارق هلمح دروم ار
 ثاریم هیلع هکلب ،اهینانوی هیلع اهنت هن و دنمانیم ”کوخ“
 یتسیداس ،زیمآریقحت یراتفر  نانوی یناتساب ندمت و ناتساب نانوی
 فادها ،ندرک سوکوف عون نیا .دنرادیم اور هناتسرپداژن و
 یاهشزرا و هدش یفخم یژولوئدیا نیا سپ رد و رتقیمع
 ار رگناریو یرادهیامرس کی هک دزاس یم نایع ار یلام هیامرس
 هب یارب ، یناملآ یاههناسر زا یخرب یعاسم .دنازاتیم ولجب

 ،سولیم  سونو ای و سیلوپورکآ نوچ یئاهدامن ندیشک هرخس
 ،دنتشاد رارق مارتحا دروم رلتیه نارسفا طسوت اتح هک یئاهدامن
 ار اههناسر نیا هک نارادکناب قیمع توخن زا زج یرگید زیچ
 یلو ،نایناینوی هیلع رتمک هتبلا .تسین دنراد دوخ لرتنک ریز
 هب اپ روشک نیا رد هک یسارکمد و یدازآ هدیا هیلع ًاتدمع
.داهن دوجو هصرع
 ماسقا و عاونا ، یتایلام تیفاعم لاس لهچ ،یلام یالویه نیا
 زا ،هدرتسگ یاهیزاس دازآ  ،”اهرازاب لیدعت ” لثم تامادقا

 هلمح ،الاک و هیامرس شدرگ یارب عناوم هیلک نتشادرب نایم
 عفنب ار اههناسر و یسایس بازحا بحاصت و تلود هب رمتسم
 رودقم هیامرس یارب و تیرتسالاو ”راوخنوخ کناب“ تشم کی

 ،”اهتلود سپ رد یتلود“ ،الویه نیا هک دش المرب نونکا  .درک

 رد هک ار ی”رمتسم یسایس و یلام یاتدوک“ ات دنکیم ششوک
 نایایپ هب ،هدرک هدامآ و یزیر همانرب هتشذگ لاس لهچ یط
.دناسر
 و  تسار یاهحانج یسایس یاهورین ،تالمح نیا ًارهاظ
 هک یلام هیامرس خوسر لاس اههد هک اهتارکمدلایسوس
 چیه نودب  ،دراد رارق اپورا زا جراخ نآ زکارم نیرتمهم
 یلجاع زاین .هتخاس بجعتم ار ،دندوب هدرک هراظن یشنکاو
 ،نادنمرنه ،نارکفنشور یزرمارف تامادقا هیلک ات تسا دوجوم

 هک یئاهتیصخش و یعامتجا یاهورین ،شوجدوخ یاهشبنج
 میظنت و گنهامه ،دنهدیم صیخشت ار هظحل ندوب ریطخ
 تمواقم ههبج دوش رید رگید هکنآ زا لبق ، دیاب ام .ددرگ
 ”ندش یناهج هماکدوخ یروطارپما“ داجیا رطخ هیلع یتردقرپ
.میروآ دوجوب
 رد هنت کی روطب ام هک ،دبای تاحن دناوتیم یتقو اهنت اپورا

 اهنآ شلاچ زا رتگرزب سب یشلاچ ،مینک تمواقم اهرازاب لباقم
.میروآ دوجوب یئاپورا نیون ”New Deal“ یعون و
 هک ار  اپورا هیداحتا یاهروشک رگید و نانوی هب هلمح دیاب ام •
 ریغ تسایس دیاب ام ؛میزاس فقوتم ًاروف دنراد رارق هیشاح رد
 هب ار ام هک ار یزاس یصوصخ و یداصتقا تضایر هنالوئسم
 فقوتم ،دهدیم قوس ۱۹۲۹ نارحب زا رتمیظع سب ینارحب

.میزاس
  جرخ هب لاکیدار روطب اپورا حطس رد دیاب یتلود یاهیهدب •
 و اهکناب لرتنک .دندرگ تخادرپ یص وصخ میظع یاهکناب

 تسد رد ًاددجم دیاب اپورا داصتقا رد یراذگهیامرس روطنیمه
 هتشاد رارق یعامتجا و یلم لرتنک ریز دیاب  هک دریگ رارق اهتلود
 رایتخا رد ار لوپ یاهقودنص دیلک میرادن هزاجا .دنشاب
 ،سایبوی ،ناگرومیپیج ،سکاس نامدلگ نوچ یئاهکناب
 لرتنک لباقریغ تاقتشم دیابام .میهد رارق هریغ و کناب هچیود
 و مینک درط ،تسا برخم یلام یرادهیامرس ناکیپ کون هک ار
 دوجوب یداصتقا یعقاو لماکت  ،هنارگادوس یاهدوس یاجب
.میروآ

 و  تخیرتسام دادرارق هیاپرب هک  یلام روما ینونک یرامعم •
 نیشام کی اپورا رد ،هدش یزیرهیاپ یناهج داصتقا نامزاس
 لاکیدار تارییغت دنمزاین ام .هدروآ دوجوب یهدب هدننکدیلوت
 یسایس لرتنک هب اپورا یزکرم کناب نداهن ندرگ و اهدادرارق
 ”یئالط هدعاق“ کی دنمزاین ام .میتسه اپورا یاهقلخ طسوت
 تسیز و یلام ،یعامتجا روما رد لقادح یاهرادناتسا یارب
 اهمیادراپ رییغت دنمزاین ًالجاع ام .میشابیم اپورا رد یطیحم
 طسوت اضاقت کیرحت رثا رد دشر کیرحت هب تشگزاب ،میتسه
 تایلام ،دیدج میظنت ،یئاپورا دیدج یراذگهیامرس یاههمانرب

 ،دیدج مرف ؛الاک و هیامرس یللملانیب نایرج لرتنک و یراذگ
 کی رد ،یلخاد یاهالاک تیامح  زا یاهدشباسح و یقطنم
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 ،یبطقدنچ  یناهج یارب هزرابم توسکشیپ  هک لقتسم یاپورا
.دوب دهاوخ یعامتجا و یطیحمتسیز ،کیتارکمد
 ،میناوخیمارف دناهدیقع نیا یاراد هک ار یدارفا و اهورین ام •
 انب اپورا حطس رد هزرابم هدرتسگ ههبج کی رتدوز هچره
 نیدب و هدرک یهدنامزاس ار ام یللملانیب تامادقا ات ،دنراذگ

 بسانت ،دزاس جیسب ار ینلع شبنج کی یاهورین تروص
 یب یخیرات رظن زا یربهر و دنادرگرب بقع هب ار اهورین ینونک
 هکنآ زا لبق ات ،دزاس نوگنرس ار ام یاهروشک ینونک تیلوئسم
.دهد تاحن  ار ام یاهروشک و مدرم ،دشاب هدش رید رگید
۲۰۱۱ ربتکا نتآ
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یئادز ندمت کیت کلاید
نمپس رنرو رتکد

.تسا ناملآ لاترپو رهش رد سلگنا و سکرام نمحنا یربهر یاضعا زا نمپس رنرو رتکد
.تسا یرامشیب راثآ فلؤم وا
ناونع تحت وا رثا ،تسا هلمج نا زا

»تنوشخ و یزیتسدرخ ،نارحب .یئادز ندمت کیت کلاید«
نیش میم نیش نادرگرب
یرگنشور فراعملا هریاد 

راتفگشیپ
 ،تسا ریگمشچ اتدعاق یمومع راکفا یوس زا راجزنا زاربا 
 هراوآ یجارخا نارگراک ای و شیوخ هسردم رد ناناوج هک یتقو
.دنزادنا یم هار نوخ مامح یتکرام رپوس رد نزرب و هچوک رد
 نینچ هک یتقو ،دوش یم زاربا رتدیدش بتارمب مدرم »رثأت« 
 ای و روشک زا اسب هچ هکلب ،»تسد رود یاکیرما« زا هن یرابخا

 زور هب زور تایانج هلصاف و دسر یم شوگ هب هیاسمه رهش
.دوش یم رتهاتوک
 ۲۲( زورن ولسا رد هک هچنآ لیبق زا یتایانج ،یحطس رظن اب 
 نارود رد تایانج هب یفرگش تهابش ،داد خر )۲۰۱۱ نئوژ
.دنراد شحوت دهع رد و ناتساب
 یکیژولوئدیا یاه هاگتسد ،هطوبرم ربخ مالعا زا سپ  
 یثداوح نینچ هک دننک یم مالعا و دنتفا یم راک هب هلصافالب

.تسا »یدرفنم دارفا« راک
 دوش تابثا ات دیآ یم لمع هب یا هبناج همه یقیمحت تاثبشت 

 یمن تئشن »هعماج بلق« زا زیمآ تنوشخ لامعا و تایانج هک
.دنریگ
 هک دوش یم هراشا یهاگزاره هتبلا تایانج نیا زا شرازگ رد 
 یعامتجا نویسارگتنا سد و بیرخت یاهدنور زا تامادقا نیا

.دنا یتسیلاربیلوئن لوحت شروی زا یشان و دننک یم تیاکح
 مسیلاربیلوئن هک دیآ یم نابز رب هنیمز نیا رد یفرح تردنب یلو 

 یراد هیامرس رد هتفهن زیتس ندمت و زیتس هعماج تاشیارگ
.تسا هدرک تیوقت ار نیسپاو
۱

یعامتجا یزیتسدوخ مسیمانید

 یم هداد شرازگ نانچ الوا هرمزور زیمآ نونج تایانج هب عجار 
 و هلزلز ،نافوت لیبق زا یعیبط ثداوح هراب رد راگنا هک دوش
.دوش یم هداد شرازگ ناشفشتآ
.دنا یعامتجا ریغ و یعیبط ،یداع یرما تایانج راگنا 
 ربخ ندینش زا شیوخ نتشگ هکوش« مالعا زا سپ ایناث 

.دنزادرپ یم هرمزور یراج لئاسم هب هلصافالب ،»تیانج

 یم فرصم تایانج لیلحت یارب یدایز یژرنا اسب هچ هچرگا 
 یا هشیر للع یاشفا و فشک هن یلصا فده یلو ،دوش
.تس اهنآ یا هشیر للع یشوپ هدرپ رتشیب هکلب ،تایانج

 گنهرف هک دوش یمن هدز یفرح ماک ات مال هنیمز نیا رد 
 گنهرف هب ینازیم هچ هب لوپورتم یاهروشک رد هرمزور

 لدب تیربرب گنهرف هب یتح شا یطارفا مرف رد و تنوشخ
.تسا هدش
 لگیپشا هلجم هلمج نیا زا ناوت یم یتح ار رییغت هب دیدش زاین 
 فشک »یا هلوقم یتح نونک ات« ولسا تیانج یارب هک تفایرد
 هدنام یقاب »تیموهفم یاروام رد« تیانج و تسا هدشن زاربا و
.تسا
 دوخ هکلب ،دنک یم هابتشا طقف هن اما لگیپشا تسدب ملق 
 یراد هیامرس عماوج )زیتسدوخ( برخمدوخ یدوجو لصا
:دروآ یم نابز رب ار نیسپاو
 ناوتب ات دوش یم لدب یطرش هب هتخاسدوخ یزیرگ تیعقاو 

.درک راتفر نامه هشیمه قایس هب نانچمه
 یارب یلمکم هب اه هدیدپ و ثداوح للع یشوپ هدرپ 
 یم لدب هشیدنا و لمع رد یراج )یزیتسدرخ( مسیلانویساریا

:دوش
 سوه و دنراد رارق زور روتسد رد بیرخت هب شیارگ و تنوشخ 
 طقف یطارفا یئارگتسار رب ینتبم راتشک و تیانج هب قایتشا و
.تسا نآ زورب یاه مرف زا یکی
 بتارمب ،یتسیلایرپما هعماج« هک میا هدیسر یا هلحرم هب ام 

 نیزاغا یاهزاف رد یتسیلاتیپاک ـ یئاوژروب هعماج زا رتدیدش
 ساموت( »درادن رارق یعامتجا مامت لقعت هنوگچیه تحت ،نآ

 زا ار ینامزمه زیتس ندمت و یعامتجا لالحنا تاشیارگ و )رچم
.دهد یم ناشن دوخ

 هچ ره )یتسیسیتکارپ( یلمع لقعت هک لیلد نیا هب تسرد اما
 یزیتسدرخ و دوش یم رجنم زیتس هعماج یئاهن جیاتن هب رتشیب
 نیا اه ناسنا رد ،تسا هدرک »تیبوبحم بسک« هنارکفنشور

 یارو رد یطارفا تنوشخ و یزیتسدرخ هک دوش یم رادیب سح

http://hadgarie.blogspot.com/
http://hadgarie.blogspot.com/
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.دراد رارق مکاح هعسوت قطنم
 زا هک دید حوضو هب ناوت یم یتقو ار نآ هنامرش یب هنومن 
 هب هیامرس زیتس »یداصتقا کرد« یرو هرهب یاه یژتارتسا

.دوش یم هدرب مان »یداصتقا درخ« مرف نیرت یلاع ناونع
 یعامتجا تابسانم دنم نارحب تالوحت ببس هب اما عقاو رد 
 نیزاغآ لحارم مه تیانج و تنوشخ نیلماع رد هک تسا
 ینامز هرود رد بیرخت هب یگدامآ و مشخ مه و یگراچیب

:دبای یم ماوق و دشر ینالوط
 هنانیب ناهج یمگردرس و نویسارگتنا سد ،یناور یگ هینب یب 

 جورخ یارب یذفنم طقف هک دنوش یم رابنلت مه یور رب نانچ
 لوط رد هک یرگناریو یژرنا ،دیآ یم مزال رگناریو یژرنا

.تسا هتفای لیکشت نانآ یزتناف و لیخت رد نایلاس
ـ  یناور یمیظنت تفاب رد هتفای لیکشت تالالتخا نیمخت یارب 
 تالالتخا اب رتسبمه تنوشخ هک تشاد هجوت دیاب یعامتجا
 لرتنک( یراددوخ و یعامتجا ـ یناور لرتنک مسیناکم یناور

 و یعاجترا یاه لدم نامزمه و دزادنا یم راک زا ار )نتشیوخ
.دننک یم نادنچ دص ار نانا برخم ریثأت یریگتمس زیتسدرخ

 یجراخ یواح یریگتمس زیتسدرخ و یعاجترا یاه لدم نیا 
 زا لقادح هک دنا رگید یتسیشافوئن یاه یژولوئدیا و یزیتس
.دنوش یم هتفریذپ ناملآ تیعمج موس کی یوس
 رد یزیتسدرخ هب طوبرم تالاقم هلسلس هب دینک هعجارم 
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات

۱

طخ زا ندش جراخ

 و یعامتجا متس فلتخم یاه هبرجت للع هلسلس نایم رد 
 دوخ هراومه هک تباوث نیرترثؤم ،نویسارگتنا سد یاه هعسوت
 ارگفده یوجدوس لقعت زا تسا ترابع ،دنشخب یم رابتعا ار
 تشگرب رابجا زا یشان تباقر مسیمانید هجیتن هک زیتس ناسنا و
 هیلک رب ابیرقت نامز تشذگ اب و تسا هیامرس یرو هرهب ریذپان

.دبای یم طلست یگدنز یاه هصرع
 یعازتنا قطنم« ،ریام هنورگ رمیار و گربنزیا ستوگ لوق هب 

 یایاقب زا هچره و دنک یم ذوفن هعماج ذفانم هیلک رد هیامرس
.درب یم لیلحت و دوج یم ،دبای یم دوخ هار رس یتنس
 ،هجتین رد و دوش یم )یمومع( لاسروینوی ،یئالاک مرف 
 طلست یگشیمه هارمه هک دبای یم میمعت زین یراتخاس نادنبخی
».تسا فرصم شزرا رب هلدابم شزرا
 رد رتنوزف هچره برخم یدرف و یعامتجا ویتارگتنا سد تارثا 
 یعامتجا تابسانم رامثتسا رب زکرمتم لوحت مسیمانید هجیتن
.دنا هدمآ دیدپ
 میمعت دنناوت یم نیمأت مدع و یمگردرس رب ینبم یاه ساسحا 
.دنبای
 اهنت طلسم یداصتقا یاه یژتارتسا یاه هصرع زا یرایسب اریز 

 هب و دنوش یم رجنم ینار هیشاح هب و یئادز شزرا هب اهنت و
 شخب تابث شقن هک دنوش یمن یهتنم یا هعسوت یامنرود چیه
 ناس نآ ،دنشاب تبثم و دننک لامعا اه ناسنا یناور هیامرس رب

.تسا هدوب جیار یراد هیامرس قنور و یئافوکش هرود رد هک
 درگاش هچ و ندنل رد رجاهم یاه هداوناخ زا هچ ناناوج هب 
 هصرع« رد هک دنوش یم روآ دای هزور ره یناملآ یاه هسردم
 دوجو یئاج ناش یارب »یلاربیلوئن« راک ناهج »یداع یاه
.درادن
 لیکشت ار روشک تیعمج هفرم شخب اقباس هک یلفاحم یارب 
 دوجو تسیز داضتم یامنرود ود زا شیب نونکا ،دنداد یم
:درادن
۱

رامش تشگنا یاه هدنرب هب ندرک ادیپ قلعت ای 

۲

.اه هتخاب زیچ همه شزرا و جرا یب یارقهق هب ندیطلغ ای و 
.تسا هدوب یراد هیامرس یگشیمه دازمه تنوشخ 
 ریز ار ناهج یبرخم یورین اب شیوخ هعسوت یارب یراد هیامرس 
.تسا هدیشک شیوخ نامرف
 ات تسا هدرک طبضنم و هدنک هشیر زا ار اه ناسنا یراد هیامرس 
.دنک نیمضت ار دوخ یشک هرهب
 هتفای هعسوت« لحارم رد یراد هیامرس هنارگزواجت یاه یژتارتسا 
 دنراد دوجو و دنا هتشاد دوجو اج همه و هشیمه زین نآ »رت
:تشاد دنهاوخ دوجو
۱

 یب ،»جراخ« رد دوخ »راک و بسک« نیمضت یارب یراد هیامرس 
 یماظن تالخادم هب فلتخم یاه مرف رد و هفقو یب و ناما
.دزای یم تسد
۲

 یاه یژتارتسا یارجا اب »لخاد« رد یراد هیامرس 
 یزاس دوبان هب )عیزوت و دیلوت ندرک هزیتاموتوا( نویسازیلانویسار
 اب ار هطوبرم ناریدم و دنز یم تسد راک و لاغتشا یاه لحم
.دهد یم شاداپ نالک دزم و رجا

۳

 عیطم و طبضنم هلیسو هباثم هب یا هدوت یراکیب زا یراد هیامرس 
.دنک یم هدافتسا شکتمحز و دلوم یاه هدوت یزاس
۴

 هلافت اهنآ زا و دنک یم جراخ هدر زا ار اه ناسنا یراد هیامرس 
.دزاس یم روخن درد هب یا

۵

 یم دراو اه ناسنا رب یناور کاندرد یاه هبرض یراد هیامرس 
.دزاس
 اه ناسنا نتفرگ رایتخا رد( یراتخاس تنوشخ طلسم یاه مرف 
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 نتشاک و اه ناسنا هزیلانویسکنوف ،اهنآ یرو هرهب رظن هطقن زا
.دنراد ینالوط یتنس )اهنآ لد رد لزلزت و دیدرت مخت
 رییغت اب ریخا یاه لاس رد ینونک هرمزور تنوشخ یریگجوا 
 متسیب نرق ۸۰ یاه لاس زا یعامتجا تابسانم دنم نارحب

.تسا هدش عورش
 ناونع هب هچ ،دنوش فیصوت هک مه روط ره درفنم دراوم رد 

 لامعا ناونع هب هچ و رورت لامعا ناونع هب هچ ،تنوشخ
 متسیس یئاهن جیاتن اهنآ )رب و رود یاه ناسنا راتشک( »کومآ«
 ظفح یارب و هدش جراخ طخ زا هک دنا یئ یناهج لایرپما

 یناور ظاحلب ار اه ناسنا ،دوخ )هتیلانویسکنوف( یدنمدرکلمع
 مایا رد هژیوب و دنک یم بیرخت یحور ظاحلب یتح اسب هچ و
 رب یگدامآ هب و برخم یشنکاو یاهوگلا زا تیعبت هب ،نارحب
 یم کیرحت ،تسا تسد مد هچ ره ی هنایشحو بوک و دز
.دنک
 تدح و تدش اب هک یئاه هلزلز« ،گربنزیا ستوگ لوق هب اریز 
 اهنت هن ،دنا هدمآ دیدپ نویسازیلابولگ و نویسازینردم یاهدنور
 مرف ،نآ رب هوالع هکلب ،ار هعماج نامتخاس لماح تسبراد
 هچ و دننکفا یم هزرل هب ار یعامتجا نویسارگتنا یتنس یاه
.ار اه ناسنا ینورد نامتخاس یتح اسب
 یماو ار نآ »ریذپ فاطعنا یراد هیامرس« ینویسکنوف لوصا 
 هک رازاب داب هب تبسن و دشابن دنب یاپ یزیچ چیه هب هک دراد

 و اجرد و روخمد یزرط هب ،دخرچ یم و دچیپ یم شلوح
.دهد ناشن شنکاو گنردیب
 تیوه هک دراد یم نآرب ار یرتشیب هچره یاه ناسنا رما نیا 

 لماح هک یتیوه ،دننک بسک یا هراپ هکت و هدش هقش هقش
.تسا تابث یب طوطخ

 یاه هدوت هک دنوش یم نادب رجنم ینونک نکناینب یاه نارحب 
 میظنت هداس یاه مسیناکم یارقهق هب طوقس رطخ رد مدرم
».دنریگ رارق یناور
 »تابث یب یناور ضراوع« هباثم هب هدش لیلحت یناور تالالتخا 
 هناندمتم یئامرفدوخ و یصخش تیبثت یاه مسیناکم بیرخت هب
.دنوش یم یهتنم
 مه و یساسحا یزاسزاب یاهدنور مه رگنایب همه اهنیا 
 هب ینارحب طیارش رد هژیوب هک دنا یحور یزاسزاب یاهدنور
 هینب هک دنوش یم رجنم یئ »یتینم« یاهراتخاس لماک یشاپورف

.دنراد یفیعض
۲

)مسیلانویساریا( یزیتسدرخ هرطیس
 کاخ هب هک دنا »هعماج نانیشن هیشاح« ،لوا هاگن رد هچرگا 

 یا هعماج لوصحم نانیشنرتسکاخ یلو ،دنوش یم هدناشن هایس
 لادم رگید یور هباثم هب ار )مسیلانویساریا( یزیتسدرخ هک دنا
 لقعت ار شفرط کی هک یدحاو لادم ،دروآ یم دیدپ یدحاو

.دهد یم لیکشت یداصتقا یرو هرهب )هتیلانویسار(
 یتح »مسیلاربیلوئن« »هنادنمزوریپ موجه« تکربب هژیوب هدیدپ نیا 
.تسا هدرک ذوفن یعامتجا یایاوز نیرخآ و نیرت هداتفا رود هب
ـ  مسیلانویسار کیت کلاید ،مکح نیا رد نمپس رنرو( 
 رظن دم رد ار یزیتسدرخ و لقعت کیت کلاید ،مسیلانویساریا
 ود و دنهد یم لیکشت ار یدحاو هکس یور ود هک دراد
)مجرتم .دنا نیسپاو یراد هیامرس متسیس رد داضتم شیارگ
 هب طبورم تالاقم ،یزیتسدرخ ،درخ هب دینک هعجارم 

یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد )مسیلانویساریا( یزیتسدرخ

.دوش یم رجنم یئادز ندمت هب اما هتفای تیلک هقباسم  
 ندش لدب تسد تلآ هب ،نیا رب هوالع هتفای تیلک هقباسم 
 و یروف تیقفوم طقف هک یرکفت ،دوش یم رجنم رکفت
.سب و دسانش یم ار »سوملم«
 دنزاب یم ار دوخ هدننک عناق هوق ناهج یئالقع کرد یاهوگلا 
.دنوش یم یهت دوخ شخب یریگتمس رابتعا زا و
 رتشیب هچره ،یزیمآرحس بتارمب یا هناخراک داصتقا لقعت اریز 
 دیلوتزاب یاه یدنمزاین اب یراتخاس یاهداضت لیکشت هب
.دوش یم رجنم یدرف نیمأت و یعامتجا
 هدننک نییعت رصنع هب )مسیلانویساریا( یزیتسدرخ ،قیرط نیدب 
 )میسکام( لائدیا هب یعامتجا نونج و دوش یم لدب یا

.دوش یم لدبم یداصتقا راکودرک
 هعماج یئاهن جیاتن اب رتشیب هچره ،هیامرس یرو هرهب اریز 
:ددرگ یم ریذپ ناکما )زیتس هعماج( برخم
۱

 دوس هب یبای تسد تین هب روآدوس یاه تکرش و اه هناخراک 
.دنوش یم لیطعت رتشیب
۲

 و هچوک هراوآ و دنوش یم هدنک ناشراک لحم زا اه ناسنا 
.دندرگ یم نابایخ
۳

 هب اسب هچ ـ سروب ماهس خرن ،هاتوک یتدم یارب ،قیرط نیدب 
.دوش یم هدرب رتالاب ـ فیتکلک یبارخ هناخ یاهب

۴

 رامق یشیدنارود و طایتحا نودب ،باتک و باسح نودب 
.دبای یم همادا سروب
 رگم ،دنا هداد ماحنا ندنل نیشنریقف تالحم ناناوج هک یراک 

 تمیق ره هب تباقر رب ینتبم هعماج یساسا نوناق اب یداضت هچ
:دراد
 دروآ تسد هب دیاب ،دراد یزیچ هب یبای تسد دصق یسک رگا« 
»!روز هب لسوت اب موزل تروص رد و
 هصرع رد یدنم نارحب تارییغت ،متسیب نرق ۹۰ یاه لاس زا 

 یوس زا هک دنا هتفرگ تروص یگدنز و لاغتشا و راک یاه
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 هدش ساسحا رگدیدهت و دنویپ یب یاهدادخر هباثم هب ناینابرق
.دنا
 یم یدایز تاریثأت ناینابرق یدرف یفارگویب رب تارییغت نیا 

.تسا یاروشد راک ناشداعبا نیمخت هک ،دنراذگ
 نتشاد یتح ،لاثم یارب هک دننک یم هبرجت اسب هچ ناناوج 
 ینیمضت دناوت یمن زاتمم یا هفرح یئاراک و یلاع اتیفیک شزومآ
.دشاب راک لحم ظفح رب
 بترم و ررکم ضیوعت هب رابجالاب دیاب هک هلئسم نیا اهنت 
 هوقلاب تینما مدع یاه ساسحا اه ناسنا رد ،دز تسد عضوم
 رجنم تابث یب یناور یاهراتخاس لیکشت هب و دروآ یم دیدپ
.دوش یم
.دنشاب توافتم دنناوت یم اما یشنکاو یاهوگلا  
 ار مسیتاموتوا یعامتجا و یناور میلست یارقهق هب لماک طوقس 
.دهد یمن لیکشت
 تسد« باقرغ زا شیوخ تاحن یارب دنناوت یم نارحب ناینابرق 
 نوریب لیس زا ار دوخ میلگ« ،احنا زا یوحن هب ،»دننزب اپ و
».دنرب
 لوغ یناور یژرنا ،دوخ ،هناحوبذم یاه شالت نیمه اما 
.دننک یم بذج ار یئاسآ
 رید ،دشابن »لیس زا شیوخ میلگ ندرب ردب« هب رداق هک سکره 
 یب« ،دهد یم تسد زا ار شیوخ نتشیوخ لرتنک ناوت ،دوز ای

 )نویسرپد( یحور نارحب راچد ،دنیشن یم بقع »ادص و رس
.درب یم هانپ لکلا هب ای و دوش یم
 یور هنانیب ناهج یکدی لیاسو هب دنناوت یم اما نارحب ناینابرق 
 طخ زا ناهج شوشغم ریوصت رد »یمظن« دنناوتب هکلب ات دنروآ

.دننک زاجعا هدش جراخ
 یم رتمرگ و مرگ یتسیشافوئن »یونعم یاهالاک« رازاب هاگنآ 

!دوش
۳

هتشگ هناگیب هطبار

 هلحرم رد نآ یلیخت یاه ناهج و یطارفا تسار راکفا شریذپ 
 ینابرق اهنآ هک دنک یم اقلا ار سح نیا ،ناگدنریذپ هب ،لوا

.دنتسین ،دننک یم هبرجت هزور ره هک یرگدیدهت ناهج
 ندرب مان نیا هچرگا ،رگدیدهت براجت زا فرص ندرب مان ناوت 
 یگراچیب عضوم زا و هتسکش اپ و تسد و شودخم یزرطب

 یب و هانپ یب یاه تکژبوس یرابکبس هب یلو ،دریگ یم تروص
:دوش یم رجنم هاگ هیکت یب و هشیر
 هب ار دوخ تسیز ساره و سرت ،دنناوت یم قیرط نیدب اهنآ 

 ،»اهدوهج« ندرگ هب ینعی ،عاضوا یئاذک ناثعاب و نایناب ندرگ
 قیرط زا و دنزادناب »اه تسیمالسا« و »اهراکیب« ،»اه یجراخ«
 ساره و سرت شهاک هب )صخشت( ندیشخب تیصخشم
.دنبای تسد شیوخ مهبم و دولآ هم و شوشغم

 هنانیب ناهج تیوه نییعت اب هتخاب تابث یناور ظاحلب تکژبوس 
 یاضف رد ار دوخ ،»یحیضوت بوچراچ« نیا رد دیدج

.دنک یم ساسحا ظوفحم یعامتجا
 رجنم وا )نویسالوزیا( یاوزنا ندرک یثنخ هب »تیوه نییعت« نیا 
.دوش یم
 و »تلم« لیبق زا »رت یلاع تیوه یاهوگلا« اب دوخ قابطنا 
 یم وا هب دنویپ و یدنم تیوه سح یعون »هتیلامرن گنهرف«
.دهد
 رب هبلغ« رد تکژبوس هب ،مهوت نیا ،لمیز تسنرا لوق هب 

 یم کمک »تیعقاو لباقم رد شیوخ هراوکدوک یگراکچیه
.دنک
 تسین یسحت ال و دحت ال تسار یژولوئدیا زاسرابکبس ریثأت اما 
.تسا دودحم و
 یمن رگدیدهت یگدنز عاضوا رد یرییغت یژولوئدیا نیا اریز 
.دهد
 یم فرصم مضهلا لهس یویتانرتلآ هباثم هب تسار یژولوئدیا  

 هب دناوتب ات دنک یم کیرحت ار »یبلط ویتانرتلآ« هب زاین ،دوش
.دیآ لیان »لاعف یناهج طباور« هضرع
 زاربا یارب ینلع تارهاظت اب اه تکژبوس نیا تیلاعف
 و اه یزانوئن هژر( دوش یم عورش یسایس یریگعضوم
 .اکیرما و اپورا فلتخم یاهروشک رد لاثم یارب اه تسیشافوئن
)مجرتم
 تایلمع هب ماحنارس و دوش یم رتلاکیدار زور هب زور دعب 

.ددرگ یم رجنم یتسیرورت مسیویتکا و زیما تنوشخ
 طسوتم هقبط« زا یلصا زرط هچ هب تنوشخ هکنیا 

 یمربرس )مجرتم .تسار و پچ نیبام یف ینایم راشقا( »هعماج
 ناعونمه اب یرازبا هطبار طلسم لصا اب هتفر هتفر و دشک
 لامع هک ددرگ یم مولعم هتکن نیا زا ،دبای یم قابطنا

 هب ناعونمه ریقحت یهیجوت یاهوگلا زا امتح رگید رگتنوشخ
.دننک یمن هدافتسا »هعماج یاه هلابز« هباثم
.دننک یمن ادیپ زاین شیوخ ناعونمه ینلع ریقحت هب رگید ینعی 
.تسا لمأت لباق نمپس رنرو تشادرب نیا هتبلا( 
 تارادا رد لاثم یارب ،یبرغ عماوج فلتخم یاه هصرع رد 

 یجراخ ،همه زا لبق و هژیوب و ناراکیب ریقحت ،یئاذک یبایراک
.دریگ یم دوخ هب ینشخ و دنمشاخرپ مرف راکیب یاه
 تحت ،یورسخ اضر دنمشزرا هتشون هب دینک هعجارم انمض 

 فراعملا ةریاد یامنرات و هتفه هلجم رد »… یزوکراس« ناونع
)مجرتم .یرگنشور
 یزاب یگرزب شقن ناکامک یتسیسار ریقحت یدراوم رد هچرگا 
 تایلمع رثکا ،)ژورن رد ولسا تسیرورت دروم رد الثم( دنک یم
 یوس زا هک دریگ یم تروص یناسک قح رد تنوشخ و کوما

 دروم دوخ »یعیبط« »رظن زاربا« تکژبوا هباثم هب نارگتنوشخ
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.دنریگ یم رارق هدافتسا ءوس
 قح هک یئاه ناسنا ماهتا هب هانپرس یب نانامناخ یب هچرگا 
 دنریگ یم رارق متش و برض و هلمح دروم ،دنرادن تایح همادا
 رد هنامحر یب تالمح اما ،دنوش یم هدیشک شتآ هب و
 نیعمان »یترفن و هنیک« زا ریخا یاه هام رد ینیمز ریز یاهورتم
 ناینابرق هک دننک یم تیاکح یگدروخرس و یدیمون زا یشان
.دنریگ یم رارق هلمح جامآ »یفداصت«
:دنک یم تیمها بسک دعب ود زواجت و تنوشخ لامع یارب 
۱

»شیوخ نتشیوخ هتشگ هناگیب دییأت« زا یدعب 
 ۲

یناوتان و زجع و یگراچیب رس زا یضارتعا زا یرواتشگ

 تابثا دهاوخ یم یهاگ زاره رگتنوشخ« ،سیراپ رنیار لوق هب
»!دراد دوجو زونه هک دنک
 اب ات دنک یم شالت هدش یئادز قالخا و هتخابراتخاس درف 
 نمض و دروآ »هعماج« دای هب ار نتشیوخ ،تنوشخ هب لسوت
.دزیخرب شیوخ تابلاطم مالعا هب ،شیوخ ترفن زاربا
 یم لدب یرترب و تردق ساسحا همشچرس هب یبیرخت لامعا

.دنوش
 لباقم رد شیوخ زا عافد یارب یئ یژتارتسا هب یبیرخت لامعا

.دنوش یم لدب یگراچیب و سرت ساسحا ناشورخ لیس
۴

یجراخ هب هنیک و یعامتجا ساره

 تکژبوس رد هک دشاب راوشد رما تقیقح نیا یئوگشیپ مه رگا 
 یک ،هتشابنا یکیژولوئدیا مومس اب و هتخاب تابث یناور ظاحلب

 باکترا زا سپ اما ،دنوش یم هتسکش مهرد اهدنبو اهدس
 رب هدراو برخم یعامتجا ریثأت نییعت هب ناوت یم اقیقد تیانج

.دمآ لیان وا
 بیرخت رد یعامتجا تانایرج نیمادک هک داد ناشن ناوت یم 

 »یریگتمس یاه متسیس« و دنا هدوب لیخد وا یناور راتخاس
 ار دوخ ریثأت ءاحنا زا یوحن هچ هب )زیتسدرخ( یتسیلانویساریا
.دنا هدرک لامعا
 دشر هار ،لاح ره رد ـ کیفیارب سردنا ـ ولسا راکتیانج 
:دوب هداهن رس تشپ ار یئ »یقشمرس«
۱

.دوب هتخاب تابث یناور ظاحلب یکدوک وا 
۲

.دوب اهنت و یوزنم ،هدش هلوزیا یکدوک هسردم نارود رد وا 
۳

 هدرب هانپ رتویپماک یعنصت یاه هراو ناهج هب رتشیب هچره وا 
.دوب

۴

 هدروآ مهارف ینیشناج هتیلائر دوخ یارب تنرتنا »روت« رد وا 
.دوب

۵

 زیگنا ساره ینوزفا مد زرط هب ار »هعماج« ،یصخش هبرجت هب وا 
.درک یم ساسحا رگدیدهت و
۶

 دصق هک یناوج هباثم هب ـ وا یداصتقا یاه تیلاعف اریز 
 هدش هارمه یلزان تیقفوم اب ـ تشاد ار دوخ یاپ یور نداتسیا
.دوب

۷

 تحت ،یگدنز تالضعم یارب »یحیضوت« یوج و تسج رد 
 تسار یئارگطارفا و تسار مسیلوپوپ »یاه هراو خساپ« ریثأت
.دوب هتفرگ رارق »یتنس«

۸

 یاه یژولوئدیا نیا رگاثنخ تاریثأت نتشگ یرپس زا سپ 
 تیوقت و هعسوت وا رد یناهج »یتسیویتکا« هطبار هب زاین ،برخم
 و هتخیسگراسفا یبیرخت تایلمع رد ماحنارس و دوب هتفای
.دوب هدیسر نایاپ هب ریذپانراهم
 ۲۲( ولسا تیانج زا سپ هلصافالب »لگیپشا« هلجم هکیلاح رد 
 یم افتکا »یرامش تشگنا یاهاپ در« یئاسانش هب )۲۰۱۱ نئوژ
 »یعقاو ملاع هب راکتیانج ناشیرپ یرکف ناهج« زا هک دزرو
 زا ینایرع یراذگریثأت میخض هکبش ،دنوش یم نومنهر
 یم نایع یدنم تکاف زرطب ار دوخ یطارفا تسار یژولوئدیا

:دزاس
 یداینب یطارفا تسار شنیب اب ار دوخ تسناوت یم ولسا یناج 
 هعاشا اپورا یاهروشک هیلک رد ابیرقت هک دنک ساسحا دنویپ رد
 ینیبانیب راشقا« یتح و اه هورگ ،بازحا نایم و تسا هتفای
.تسا رادروخرب یریگمشچ تیبوبحم زا »یئاوژروب
 یباعل اب »مسیمالسا یتنآ« زا تسا ترابع اهنآ دنویپ هتشر 
»مسیتیمس یتنآ« زا روتسم
 یم ـ اپورا ناملراپ رد ایلاتیا درن اگل هدنیامن ـ ویچ هگروب ویرام 

:دیوگ
»!دنا تسرد کیفیارب سردنا یاه هدیا دص رد دص« 
 نیا ماسقا و عاونا همه هب ،تنرتنا قیرط زا ولسا یناج 
.تشاد یسرتسد )زیتسدرخ( یتسیلانویساریا یاه یژولوئدیا
 یژولوئدیا مرف رد دیابن امتح یزیتس یجراخ و مسیسار هتبلا 
.دنوش هضرع »کیسالک« یتسیشاف
:دنوش یم هضرع روفو هب »یریگتمس یاهالاک« نیا هچرگا 
 ربوه نوش ستنارف ـ »ناملآ ناهاوخ یروهمج« بزح ربهر ناسب 
 ار دوخ مه نیساراز ولیت ،درادن اهکرت اب یتموصخ وا ایوگ هک ـ
:دنز یم اج »یشغ و لغ یب« تسودناسنا
.مرادن کرت یاه ناسنا اب یتموصخ نم« 
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 یلوقعم لغش ،دننک تبحص سیلس ار یناملآ نابز اهنآ رگا 
 و قالخا اب ار دوخ و دنرامشب مرتحم ار ام نیناوق ،دنشاب هتشاد
 یفرح اهنا دض رب ناوت یمن ،دنزاس زاسمد ام موسر و بادآ
».تشاد
۶

رییغت ترورض

 یاه مرف و اهداضت لصف و لح رگید یاه مرف ،دیرت یب 
 ناکما هعماج نارحب تاشیارگ هب تبسن شنکاو هنایقرتم
.دنریذپ
.تسا مربم زاین یئاه طرش شیپ هب نآ یارب اما 
 هچ و هتفای عیسو هعاشا یراد هیامرس هب تبسن دیدرت مه رگا 
 ،دهد یم لیکشت ار یا هدوت روعش یلصا شیارگ یتح اسب
 هعماج لمع هب یگدامآ و یراد هیامرس زا هوقلاب داقتنا هعسوت
 یاه طرش شیپ مزلتسم و یزارد و رود هار ،زاسنوگرگد
.تسا یرامشیب
 گنهرف دوجو زا تسا ترابع نآ هدننک نییعت طرش شیپ 
 رگراک هقبط ینعی ،یرگنشور دوخ یاه نامزاس و تمواقم
.راکیپ هب هدامآ و دنم نویسکنوف
 تافارحنا رگید و یتسیشافوئن حابشا اب ناوت یم ینامز 

 )زین یسایس تیربرب( تیربرب بالجنم هب هب یئاوژروب تابسانم
 زاسنوگرگد هعماج تاناکما هب روعش هک تساخرب هلباقم هب
.دشاب هتفای هعسوت
 هک رگید یا هعماج یاه حرط زا تسا ترابع نآ طرش شیپ 
.دنشاب هدش میظنت هرمزور براجت ساسا رب
 دنم ندمت یاقب هلئسم هب یتاقبط هزرابم یامنرود ،رظن نیا زا 
:تسا هدش لدب تیرشب
 ،شیپ لاس تسیب دودح ،گنوی ستنیاه تسرد لوق هب نوچ 
 بوکرس ،دوش شوماخ ریگبدزم هقبط یتاقبط هزرابم هک احنآ«

 دح رد رگید ،تیربرب یارقهق هب طوقس ،دوش فیرحت ای و دوش
»!دوب دهاوخن هعماج رس رب تبیصم و الب لوزن یعازتنا هناشن
 رگید یاه هژاو اب ار رما تقیقح نیمه لبق ههد اههد سکرام 
:تسا هدنار نابز رب
 زا یریگولج یارب ،هلصاح یاهدرواتسد ندادن تسد زا یارب«
 ندید ضحم هب دنروبجم اه ناسنا ،ندمت تارمث نتخاب
 رییغت هب ،هدلوم یاهورین اب دوخ یعامتجا تابسانم یراگزاسان

».دننز تسد هعماج هنهک یاه مرف هیلک
)۴۵۳ ص ،۲۷ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(
نایاپ
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 ”!متسه نم سپ ، مسرتیم نم“
رتراس و وماک ،دروگ هکایک مسیلایسناتسیزکا هب یهاگن 

گنلآ یلع

دوشیم عورش سرت اب و سرت  رد

شمارآ رد سرت

ندنام اهنت زا سرت

ندوب نارگید اب زا سرت

اه نتفای نایاپ زا سرت

اه هتفاین نایاپ زا سرت

دوخ یگنانز زا سرت

دوخ یگنادرم زا سرت

!گرم زا سرت
دریگیم ار اج همه

ناسنا کی دوجو همه

دوشیم رتکچوک شتروص هک یناسنا

مگ یاهطقن رد

دوخ ندش مگ یارب

ناسنا کی رد

نورد هب شهاگن هک 

… ددرگ یمرب رود یاهاضف زا
 ینالوط رایسب ی هدورس زا یشخب نیا

 رگنیا ” مناخ کرامناد ۱۹۶۰ ههد رعاش
 نآ رد یو هک .تسا )۱ (“ نسنتسیرک
 رکفت نیا یاههشیر و لوصا هنوگ نیدب
 نایب هدرشف یتروصب اما یگداس هب ار

 .درادیم
 مان اب امومع ناریا رد مسیلایسناتسیزکا

 هرگ ”رتراس لواپ ناژ ” یوسنارف رکفتم
 رطاخب تسیابیم اما ، تسا هدروخ
 زا نآ یفسلف و یرکف یاههیاپ هک تشاد

 کرامناد یحیسم فوسلیف هب هلمج
 ،ددرگیمرب )۲ ( ” دروگ هکایک نروس“
 نآ رد ار حالطصا نیا دوخ یو هچرگ
.دربیمن راکب نامز
 یاههتشون و راثآ مامت رد ”دروگ هکایک“

 متسیس ،اه هتیروتا ریگیپ فلاخم دوخ
 ،یسایس تالیکشت و اهنامزاس ،اه
 دوب یعدم یو .دوب یبهذم و یگنهرف
 هدش هتخیر نوخ زا امومع اهشیشک هک
 رد زا مه ! دننکیم قازترا حیسم یسیع
 تیعقوم زا مه و دنرادروخرب یبوخ دمآ
 ره هک لاح نیع رد ،یبسانم یعامتجا
 زا اسیلک رد هناخاتسگ مه هبنشکی
!دنناریم نخس حیسم ترضح یاهحنر
 و تفر یم رت رتارف مهنیا زا یتح یو
 و دناوخیم ”یلگنا ” ار اهشیشک یگدنز
 بیلص یسیع ترضح هک درکیم هفاضا

 و دیشکیم شودب رایسب جنر اب ار دوخ
 هنیس رب ینیئزت ناونعب ار نآ اهشیشک نیا
!دنراد
 لیصحت و صصختم ”دروگ هکایک نروس“
 اقیمع ار دوخ و تسا تایهلا هتشر هدرک
 مالعا هلمج زا یو .دنادیم یحیسم
 ادخ هب ندیسر یارب رشب قیرط هک درکیم
 قلطم ییاهنت رد ،تسیدرف الماک

 تارطخ لماح زین و دریگیم تروص
.تسیرایسب

 اب هک دوب نینچ زین مدرم هب شباطخ
 و هبنشکی یاهزور رد اسیلک هب نتفر
 هب هقدص ناونع هب یاهکس  ندیشخب
 یدنوادخ تمحر بذج بجوم ارقف
 زا یهجوت لباق شخب یو .دیوشیمن
 طابترا ساسا رب ار دوخ یاههشیدنا
 درکیم نییبت ادخ اب ناسنا یدرف
 ، ”شهج ” نوچ یتاحالطصا زا ابلآغ و
 هدافتسا ”یدرف باختنا ” و ”شرپ ”
 )۳( ”اکیتره ” هورگ  هکیروطب .درکیم
 تحت لماک روطب ماحنارس و هتفر هتفر
 رارق یو تاداهنشیپ و اههشیدنا ریثات
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.تفرگ
 روطب هک تسیا هفسلف مسیلایسناتسیزکا

 دوخ هجوت ”زکرم ” رد ار “درف ” یلک
 یسک ره هک تس یعدم و دهدیم رارق

 روظنم و ،دنکیم قلخ ار شیگدنز دوخ
 و دوجو تلاصا اجنیا رد یگدنز زا

. تسا هنادازآ باختنا قیرط زا تیوه
 هجوت زکرم رد یلک روطب هک یتالوقم
 ، زا دنترابع تساه تسیلایسناتیزکا
 ،تیوه ،تیلوئسم ،یدازآ ،سرت
 و دوجو دروم رد ناسنا یهاگآ و باختنا

 یرای اب ناوتیمنً ارهاظ هک یتالوقم .گرم
 درک کرد ار اهنآ یعیبط مولع زا نتفرگ
.داد حیضوت ای و
 ذاختا ثحابم یرایسب رد یلصا عوضوم
 شریذپ و هنادازآ باختنا کی رد میمصت
.تسا نآ زا یشان یاهتیلؤسم
 درکیم شالت شدوخ ”دروگ هک هکایک“
 و راد هیانک ییوگتفگ ماحنا طیارش هک
 رارقرب دوخ نیبطاخم اب میقتسم ریغ
 فوسلیف زا رثاتمً ارهاظ هک یشور .دنک
 نیا اب . دوب ”طارقس ” میدق نانوی یمان

 هک تشاد داقتعا یو هویش
 ماحنا یوس هب ار دوخ نیبطاخمتسناوتیم
 یاهناسنا و هدش نومنهر لقتسم رکفت
 ”تیبرت ” طلغ یاهیروادشیپ زا غراف
 عون هک تشاد داقتعا نیچمه یو .دنک
 تاعوضوم زا مدرم تشادرب و کرد
 یاراد نانآ یگدنز دنور اب توافتم
. دشاب یم میقتسم طابترا

 ،تارابع أشنم ناوتیم لوصالا یلع
 ار یو تالالدتسا و اههشیدنا

 هفسلف و اهشزومآ زا هتفرگ تأشن اقیمع
 شالت نانچمه یو اما ،دید تیحیسم
 زا راو هیآ تشادرب و دروخرب هک درکیم
 هکشخ ” زا و دشاب هتشادن تّیحیسم
.دریگب هلصاف نامز نآ لومعم“ یسدقم
 یتافیرشت مسارم ماحنا اب ”دروگ هکایک “
 نکاما ” رد روضح ت رورض ،یرارکت و
 ،اه شیشک حیاصن هب عامتسا ،“سدقم
 اب هطبار رد یتنس یاهنییآ رد تکرش
 داقتعا و دوب فلاخم تدش هب نید

 اب یحیسم صخش طابترا هک تشاد
 و هطساو نودب تسیابیم دوخ یادخ
 هفاضا نیچمه یو .دریگ ماحنا میقتسم
 تیحیسم نییآ فلتخم ناوریپ هک درکیم
 دوخ هویش هب مادکره تسیابیم

 شور کی هب اکتا و دنبایب ار ناشیادخ
 هب اکتا اب یو .درمشیم دودرم ار قلطم
 عون “نورد“ تاساسحا و تالیامت ”
 نیدب و دیدیم رییغتم ار ادخ اب طابترا
 رد ار نایارگ درخ رظن وسکی زا بیترت
 ار ” لقع زا هتفرگ تأشن قالخا ” دروم
 ندوب یبسن هب رگید یوس زا و درکیم در
  .دشیم کیدزن ”قالخا ” زا ام کرد
 اب یورایور زا بانتجا یارب دروگ هکایک
 ات هک دومنیم یعس تالکشم یخرب

 اذل ،دنامب یقاب سانشان یدایز دودح
 تحت ار دوخ یاههتشون و راثآ زا یرایسب
.دادیم راشتنا فلتخم یاهمان

سرت و ”دروگ هکایک“

 رایسب ”سرت ” هلوقم هب یسانشناور رد
 هدنراگن هک هچنآ اما .تسا هدش هتخادرپ
 یلع و مسیلایسناتسیزکا هفسلف زا
 هکایک نروس ” یاههشیدنا صوصخلا

 انشآ ی هلوقم تسا هدرک کرد ” دروگ
 کرد نآ زا ام یگمه هک  ,“سرت ” مانب
 تسخن هلحو رد .تسین میراد یکرتشم
 سرت لثم ”لومعم ” یاهسرت تسیابیم
 ، نداتفا زا سرت ، فداصت و هداج زا
 هک ار مهلاثما و ندروخ امرس زا سرت

 دنتسه ”ینوریب یلماوع“ یاراد یگلمج
.تشاذگ رانک اج نیا رد ار
 مسیلایسناتسیزکا هفسلف رد و اج نیا رد 
 ”نورد زا ” هک دوریم نخس یسرت زا
 اهنت زا سرت لثم ،دهدیم ربخ ناسنا
 سرت ، ندوب هعماج نایم زا سرت ، ندوب
 یمومع ” زا سرت ”ندش یصوصخ ” زا

 و گرم زا ”گنگ ” یاهسرت ”ندش
. لیبق نیا زا و سانشان ثداوح
 ندرب راکب ،هکنیا رگید رکذ لباق هتکن

 هفسلف اب طابترا رد ”سرت ” هملک

 ار ”دروگ هکایک ” مسیلایسناتسیزکا
 زا یشان یدودح ات و قیقد ریغ هدنراگن
 رد یراگنا لهس ای و مهافت ؤس کی
 ناریا رد نآ همجرت و کرد
 نآ زا دروگ هکایک هک یسرت . دنادیم
 ” هژاو هب نم ار دیوگیم نخس
 هنافساتم اما  .منیبیم رتکیدزن ”بارطضا
 هیلک رد تسا هدیشوپ نم رب هک یتلع هب
 فوسلیف نیا زا اهلوق لقن و اههمجرت

 اموزل هک ،تسا هتفر راکب ”سرت ” هملک
.تسین دروگ هکایک رظن دروم هلوقم
 دروگ هکایک هجوت زکرم رد هک هچنآ
 هک تسی ”دیدرت اب هارمه سرت ” تسا

 رد یمیمصت ذاختا ماگنه رد یناسنا ره
.دنکیم ساسحا دوخ
 نیا یو هکنیا رگید تیمها زئاح هتکن
 لباقم رد یاهدیدپ ار بارطضا ای و سرت
 ترابع هب ،دنیبیمن ”تعاجش ”
 هب اترورض ،بارطضا روضح رگید
 رتارف و ،تسین ”تعاجش نادقف“ یانعم
 نینچ رب ضامغا دروگ هکایک هکنیا نآ زا
 دنادیمن تعاجش زا اهنت هن ار یبارطضا
 ضحم ینادان زا یشان ار نآ هکلب
!دنکیم یبایزرا
 طیارش هک تسا دقتعم ”دروگ هکایک“
 ام هک دیایم دوجوب یتقو بارطضا

 نیا .میشاب هتشاد هنادازآ باختنا سناش
 رارق باختنا یهارود رس رب ار ام یدازآ

 ار بارطضا تلاح هک یرما ،دهدیم
 روطب ام هک احنآ زا و ،دنکیم لاعف ام رد
 رارق یتیعضو نینچ رد مئاد
 هشیمه مه بارطضا نیاربانب، میریگیم
 هجیتن یو هفسلف .دوب دهاوخ ام اب
 ” رد ”بارطضا ” هدیدپ هک دریگیم
 مه یسک چیه و دراد هناخ ”ناسنا دوجو
 ار بارطضا عون نیا .تسین یرب نآ زا

 و گشزپناور دزن نتفر و وراد اب ناوتیمن
 نیب زا و درک ”هجلاعم ” نامراد ناور
 کی ذاختا زا سپ یتح هک ارچ ،درب
 زا یشان یاهتیلوئسم لوبق و میمصت
. دسریم یدعب باختنا تبون ،نآ
 ”دروگ هکایک“ هک یمسیلایسناتسیزکا
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 یاهداینب یاراد دنکیم یگدنیامن
 نییآ رد هشیر نآ رس کی و تسیبهذم
 ” یو هک ارچ ، دراد تیحیسم
 دنویپ ”هانگ ” هب باکترا اب ار ”بارطضا

.دنزیم
 تسا حیضوت هب مزال اج نیا رد ًانمض 

 نامه زا ار ”بارطضا ” هنیشیپ یو هک
 .دنادیم ”اّوح و مدآ“ شیادیپ نامز
 ،تشاد باختنا تصرف ”مدآ“ هکینامز
 بیس ندروخ زا ندش عنام مغر یلع و
 هکایک“ .دیزرو تردابم نآ ماحنا هب

 هکیدوجواب ، دیازفایم اجنیا رد ”دروگ
 ”یدمع ” مدآ بناج زا هانگ نیا ماحنا
 لوسم دوخ مدآ ترضح اما ، دوبن
 - هانگ نیا و تسا نآ هب باکترا یلصا
 هتشون یو نادنزرف مانب -لثملا یف
 نیا یو نخس ییاهن هجیتن .دش دهاوخن
 میمصت ذاختا رد یناسنا ره هک تسا
 نآ یاهدمایپ لوسم زین دوخ و دازآ
 ودب زا ناسنا هکنیا رگید و ،تسا
 ” دنوادخ هک نامز نامه زا ،شیادیپ
 ” لباقم رد ،“دیمد مدآ مسج رد ار حور
 بکترم ”هانگ ” ،تفرگ رارق ”باختنا

 ناهانگ لوسم زین ماحنا رس و ، دش
.دیدرگ شیوخ

“تسخن شخب نایاپ“

 ” :راعشا هعومجم ، نسنتسیرک رگنیا -۱
Det”، ۱۹۶۹ پاچ.

 -۵۵ ،دروگ هکایک یبوا نروس -۲
 ردپ و تایهلا فوسلیف ،۱۸۱۳

 دلوتم ،مسیلایسناتسیزکا
 نودم راثآ و اهباتک دادعت . کرامناد
 نیرتراک رپ زا یکی فیدر رد ار وا ، یو
.دهدیم رارق ریخا هدس ود یاهفوسلیف
 زا لکشتم رکفنشور یهورگ - ۳
 و نارعاش ، نادنمرنه ،اهراگنربخ
 یاهمانزور راشتنا اب هک دندوب ناگدنسیون
 و یفسلف بتاکم مامت اب مان نیمه هب
 تفلاخم هب دوخ نامز یژولوئدیا

.دنتخاس
 کی ای یفوص کی ،دروگ هکایک نروس

؟تسیشرانآ

 هکایک  نروس ”“ هک میدش رکذتم البق
 یارب ”یشارت هطساو ” هنوگره اب ”دروگ
 حور ” اب ندش یکی و ادخ هب ندیسر
 تفلاخم نیا .درکیم تفلاخم ”سدقلا
 دودحم اهشیشک شقن یاشفا هب اهنت

 ،یعامتجا یاههورگ اب یتح یو .دوشیمن
 ای و اسیلک هب هتسباو یبهذم و یگنهرف

 ”هحلاصملا هجو ” یعون هب هک نآ هب هیبش
 تفلاخم دنتفرگیم رارق مدرم و ادخ
 هب ار ادخ اب طابترا یگنوگچ و ،درکیم
 دارفا یصخش تاراکتبا و تالیامت
.دومنیم راذگاو هناگادج

 ار یو هکنیا نودب اسیلک باحصا
 لاکشا هب ،دننک مالعا ”دترم ” احیرص
 ات .دندرکیم اقلا ار یرظن نینچ فلتخم

 ار )۱ ( ”رتول ” نوچ یناوریپ رودقملا یتح
 صخش هچرگ .دزاسن عمج دوخ نوماریپ

 ” نتشاد و یروآ عمج هب زین دروگ هکایک
.دادیمن ناشن یاهقالع ”نیدلقم
 هکایک نروس ” تکرح نم رظنب هک هچنآ

 هقطنم یرگیفوص شبنج هب ار ”دروگ
 صوصخلا یلع و هنایمرواخ رد ام دوخ

 تسخن هجرد رد دزاسیم هیبش  ناریا
 ” زا تیحیسم ”تقیرط ” یزاسادج
 دیاش هک یا هشیدنا .دوب نآ ”تعیرش
 لئاوا رد نآ هیلوا یاههفطن تفگ ناوتب
 یرکفت . دش هتسب یرجه مّوس نرق
 اب هلمج زا نآ هب اهزور نیا رد ام هک
.مینکیم دای مسیرالوکس
 مین و کی دودح زا سپ زورما اما
 ایوگ ،دروگ هکایک ”جورخ ” زا دعب نرق
 رد ”تقیرط لها ” یعامتجا تیعضو
 یو نامز نآ زا رت ینارحب رایسب ام روشک
.دشابیم
:فوصت و یرگیفوص هب یلامجا یرظن
 حیضوت ام هب ناریا خیرات هک هچنآ

 یتوافتم یرکف یاهتکرح  ،دهدیم
 ناریا هب مالسا دورو زا سپ هک تسا
 تفای دشر زین یدودح ات و تفرگ هشیر
. تسا یرگ یفوص اهنآ زا یکی هک
 اب ادتبا رد یرگیفوص هب نابصتنم

 تیناحور اب توافتم یلک هب یاهیرظن
 هب طبترم نکاما و ینید ضیارف ، زورنآ
 زین نآ زا سپ .دندرکیم یفن ار اهنآ

 ” ، هک دندرکیم مالعا ینشورب نایفوص
 ”بیغ ملاع ” قیاقح کرد رد ام ”لقع
 ” هب ندیسر هار هناگی و تسا زجاع
 ”کرد سح ” هب اکتا ”یهلا قیاقح
 نینچ هب ندیسر یارب اهیفوص .دشابیم

 کاپ و ”سفن هیکزت ” هب ار مدرم یتقیقح
 و ناهانگ زا ناور و حور ندومن
.دندرکیم توعد اهترارش
 ناهج نییبت رد نیا زا سپ فوصت لها
 نید هک دندش هدیقع نیا رب شیوخ ینیب
 ملع ، هقف : یلصا نکر راهچ زا مالسا
 هتفای لیکشت فوصت و قالخا ،ملق
 نودب دناوتیمن هجو چیهب نید و ،تسا
 .دهد همادا دوخ تیدوجوم هب فوصت

 ” زین یفوصت نینچ رد یزکرم رصنع
 .دوب نآ رب ام تخانش و ”ام سفن

 رب هیکت اب نافوصتم هچنانچ
 هب هک دندرکیم شالت  ثیداحایخرب
 یرتشیب تیعورشم دوخ هاگدید نیا
 هک اهنآ نیرتصخاش زا یکی .دنشخبب

 دشیم لقن مالسا ربمایپ زا رهاظلا یلع
 ،دسانشیم دوخ سفن هکنآ ” نیمه
 ”تخانش دهاوخ زین ار دوخ دنوادخ
 ” رکفت یلصا روحم عقاو رد هک ،دوب

 زین هنیمز نیا رد مه ”دروگ هکایک نروس
 هار بیترت نیدب و قطنم نیا اب .دشابیم
 یزای تسد هن ”لماک ناسنا ” هب ندیسر
 ” هب عوجر هکلب ینیمز یاههطساو هب
 اونمه .دوب نورد ملاع تخانش و ”نورد
 زین ”دروگ هکایک نروس ” هشیدنا نیا اب
 هب نتفر قیرط زا ار ادخ هب ندیسر هار
 ”هدوهیب ” ار اهشیشک هب هعجارم و اسیلک
 یبایزرا ”فارحنا ” ار نآ و تسنادیم
 هک یزیچ نآ تسرد .درکیم

 اب یرجه مّوس و مود نرق یاهیفوص
 ”تعیرش ” زا ”تقیرط ” یزاس ادج
 هک میتسه علطم هچرگ .دندرکیم غیلبت

 ثادحا اب نآ زا سپ نورق رد اهیفوص
 بتارم داجیا ،سرادم و اهاقناخ
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 عأمس و یتنس مسارم یرازگرب ،هیفوص
 هب  … و )یعمج صقر مسارم زا یعون (
 هلصاف دوخ یداینب  زا هشیدنا زا جیردت

 نت یاهزات یعامتجا طیارش هب و دنتفرگ
.دنداد رد
 یرایسب هک تسا رکذ هب مزال اج نیا رد
 و یرگ یفوص نیب هشیدنا نیا ناوریپ زا

 هک بیترت نیدب ، دنلئاق توافت مسیفوص
 یاههورگ و اهنامزاس زا اهتقیرط
 اذل ،دنوشیم لیکشت فلتخم

 و سرادم رد ناوتیم ار یرگیفوص
 ” هکیلاح رد . دومن وجتسج اههاقناخ
 کبس ای و هسردم یاراد ”مسیفوص
 اب مه زاب هک یاهشیدنا .تسین یصاخ
 قبطنم ”دروگ هکایک نروس ” تارظن
 امومع اهیفوص هکنیا مود بلطم .تسا
 ماحنا ”نید“ رد هک دنا هدیقع نیا رب

 اما دشابیم بجاو و یرابجا اهتدابع
 تذل یور زا تدابع ”مسیفوص ” رد
 هسلخ رد .دریگیم تروص قشع و ندرب
 یّمک یاهشزرا زین ”نویساتیدم ” و
 مسیفوص رد یلک روطب و ،درادن دوجو
 دادعت شرامش هن و ضیارف رد رابجا هن
.تسا رظن ّدم نآ ”یگنوگچ ” هکلب اهنآ

:مولع و مسیفوص
 ملع عون ود مسیفوص هفسلف ساسا رب
 ملع ” یکی ،دشاب هتشاد دوجو دناوتیم
 ملع .”نطاب ملع ” یرگید ، ”رهاظ
 اب ار نآ ناوتیم و تس یباستکا رهاظ
 ارف قیقحت و هعلاطم اب ، هسردم هب نتفر
 یاههتسناد یتح اجنیا رد .تفرگ
 نآرق یریگارف و تعیرش ماکحا ،یرظن

 .دنوشیم بوسحم رهاظ مولع زج مه
 بسک هعلاطم قیرط زا نطاب ملع اما
 نآ  همشچرس ایوگ هک ارچ ،دش دهاوخن
 ” زین نایفوص یارب و تسا یمدآ نورد
 نآ زا ریغ .دیآیم باسحب ”یقیقح ملع
 ملع هک دراد دوجو زین یداقتعا نینچ
 ،”یقیقح غولب ” یوسب ار ناسنا نطاب
 یتسودعون و یردارب سح ندوب اراد
 .دیامنیم  تیاده کین یاهراک ماحنا و
 ام زا دناوتیم زین ینوریب ملع بسک

 ات رورض هک یناسنا ،دزاسب یبوخ ناسنا
 کی اما . تسا بوخ شدوخ یارب
 هکلب ، ناسنا کی هن ”یعقاو یفوص“
 تسود ار ”تیناسنا ” و اهناسنا یمامت
 ” زا احیرص زین ریخا ینعم . .درادیم
.تسا هدش لقن ”دروگ هکایک
 ظاحلب ار ناریا رد ار فوصت هچخیرات

 لبق هرود ود هب ناوتیم یبهذم تاشیارگ
 ینعی . درک میسقت نایوفص زا سپ و
 بهذم ینس اتدمع نایفوص هک یاهرود
 نامز رد .دندوب بهذم هعیش ای و

 یلع و تفای یتلزنم فوصت نایقوجلس
 ”یلازغ دمحم ماما ” هطساوب صوصخلا

 مسارم یارجا و هدیقع زاربا رد نایفوص
 هب اهلوغم مجاهت نامز رد .دندوب رت دازآ
 زا ایوگ نایفوص زا یرایسب ادتبا ناریا

 سپ اما دندیسر لتقب راطع خیش هلمج
 اما .دندمآ رانک اهنآ اب زین نالوغم نآ زا
 ای و رعاش رتمک مهن و متشه یاهنرق رد
 قوذ زا هک مینیبیم ار یاهدنسیون

.دشاب هدوب هرهب یب ینافرع
 تضهن دهاش ناریا خیرات متشه نرق رد
 یوس و تمس اب  یعیش نایفوص ییاه
 نیرتصخاش هک ،دوب یعامتجا تلادع
 هب هک یناردنزام خیش تضهن اهنآ
 ،دش رجنم ”ناراد هبرس ” تضهن
 نآ زا سپ و ، ن ایشعرم     تضهن
 نایاپ و هنایم رد . ” هیفورح ” تضهن
 هیفوص  موظنم راثآ رد لوغم نارود

 راثآ و تفرگ تروص یدایز تالوحت
 یلوحت   نیا و ،دماآ دیدپ یناوارف هدنزرا
 هدش زاغآ ” ییانس ” اب عقاو رد هک دوب
 هب یولوم و راطع اب نآ یپ رد و دوب

.دیسر ریظن مک یلامک

 درون انیرتاک“ روسفورپ مناخ اب هبحاصم
 هعماج رد هاگشناد داتسا ، ”نسپی دروگ
 ری یپ“ یاقآ و ، یژولوئت و یسانش
 .ژلوئت و ناتستورپ شیشک ”پورتسملی
) ۲(
)تسخن شخب(

 هکایک نروس ” زا امش تخانش :لاوس

؟تس یدودح هچ رد ” دروگ

 هنیمز رد ار نامیاهزت ودره ام :باوج
 سپ و .میا هدرک مامت و هتشون یو هفسلف
 رد ، میا هدرک سیردت ارنآ زین نآ زا

 اهراب مه یمومع عماجم و اهسنارفنک
 دیاب نآ رب هوالع .میا هتشاد ینارنخس
 زا یشخب ”دروگ هکرایک ” هک دینادب
 دوخب ار اپورا زین و ام روشک رکفت خیرات
.تسا هداد صاصتخا

 تایرظن هدمع دیهاوخب امش رگا : لاوس
؟دییوگیم هچ دینک ناونع راو رتیت ار یو

 خیرات زا یمک دیاب امش بوخ : باوج
 و نامز ات دینادب ار کرامناد و اپورا

 رد یو .دینک کرد رتهب ار یو تیعقوم
 دهاش اپورا هک دنکیم روهظ ینامز
 داصتقا و گنهرف ،تسایس رد یتارییغت

 اپورا رد ”دوخ زا تخانش ” .تسا دوخ
 یاهماظن . تسا ینوگرگد لاح رد
… دنراد یرکف یتارییغت هب زاین یئاپورا
 یتسیسکرام لیلحت کی نیا ایآ :  لاوس 
… یخیرات لیلحت کی مروظنم ؟تسین

 اما  متسین تسیسکرام نم ، هن  باوج
 نآ زا ار یبوخ لیلحت ره اهتسیسکرام

… دننادیم دوخ
 زا یمک .نم لاوس هب میدرگرب :  لاوس 
 یزیچ هچ . دییوگب دروگ هکایک تایرظن
 رگید یاهتسیلایسناتسیزکا زا ار یو
؟دزاسیم زیامتم

 ار مسیلایسناتسیزکا زگره یو : باوج
 مه یو هفسلف .دربیمن راکب دوخ دروم رد
 زورما هک یمسیلایسناتسیزکا اب
 هفسلف اما .دراد توافت یلک میسانشیم
 ” یکی .تسا راوتسا لصا ود رب یو
 نآ رهوج .”رهوج ” یرگید و ”دوجو

 رییغت لباق ریغ ناسنا رد هک تسیزیچ
 یو .دوشیم رییغت راچد دوجو اما تسا

 چیه دلوت ماگنه رد ناسنا ،دیوگیم
 .دوشیم باترپ ناهج نیا هب و تسا

 مئاد یاهموجه لباقم رد ناسنا نیمه
 لکش ار دوخ دوجو و دنکیم تمواقم
.دهدیم
 هکنیا اما ،دش یعازتنا یمک : لاوس
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 ،تسا هیبش ”مسینوتالفا ” هب یمک دیتفگ
 اب رودقملا یتح و رت صخشم … ؟تسین
.دیهد حیضوت لاثم

 تحت ”دروگ هکایک نروس ” هتبلا : باوج
 . مهدیم حیضوت الاح ،دوب وطسرا ریثات

 ،دیریگب رظن رد ار بیس کی رگا امش
 ” کی یاراد بیس نیا هک دینادیم
 رگا .تسا نآ مرف الثم هک تسا ”دوجو

 نآ دوجو دینزب یزاگ بیس نیا هب امش
 نآ زا ردقنآ رگا یتح ،دنکیم رییغت
 دنامب یقاب شا هلافت اهنت هک دیروخب
 رییغت راچد شدوجو هک تفگ ناوتیم
 شرهوج اما تسا هدش لماک
 بیس نآ دوجو نودب ینعی ، تسیقاب

 هتفرن نیب زا ایند رد بیس رهوج مه
 ” هملک ندینش اب هک انعم نیدب .تسا

 دوجوب ینیعم روصت امش رد ”بیس
 ” نآ و تسا رییغت لباق ریغ هک دیآیم

.تسا ”بیس رهوج
 ” مسیلاود ” نامه هیرظن نیا : لاوس
؟تسین

 مامت .دشاب نینچ تسا نکمم : باوج
 تروصب ناوتیم ار یفسلف یاههشیدنا
ً ارهاظ رگا یتح ،داد حیضوت یتسیلاود
 مسیسکرام یتح … دنشابن مه یتسیلاود
؟دیتسه تسیسکرام امش ، !امش

 امش ،!دینکن لاوس نم زا : باوج
 یتسیلاود ار هفسلف لک دیناوتیم روطچ
ً ارهاظ هک یمسیتامگارپ اب هکنیا ،دینک
.دراد ریاغم تسه مسیلایسناتسیزکا رد

 هک مدرکن اعدا مه نم الاح . باوج
 نودب اما ،متسه تسیلایسناتسیزکا
 .تسا لکشم اههفسلف ندیمهف مسیلاود
.تسا نکمم ریغ میوگیم نم
 و ”دروگ هکایک ” هب میدرگرب : لاوس
. دیتفگ نخس نآ زا هک یرهوج
 ” دهاوخیم دروگ هکایک ،هلب : باوج
 طابترا”سدقلا حور ” اب ار ”ناسنا رهوج
 یتالکشم راچد مه ناسنا نیا اما ،دهد
 رس ینیع ناهج ینعی ”دوجو ” هک تسا
 رد ناسنا الثم .دهدیم رارق شهار
 یایند رد ،یگدنز لحم ،لغش نییعت

 باختنا ناکما رگید یرایسب و تسایس
 لیمحت یوب باختنا لئاسم و درادن دازآ

 لیمحت یوب مه ادخ عون یتح .دوشیم
 ”شدوخ یادخ“ یتح ناسنا ..ددرگیم
 .دنک باختنا هنادازآ دناوتیمن مه ار
 صیخشت ار تالیمحت نیا دروگ هکایک
 دقتعم یو .دوب فلاخم نآ اب و دوب هداد
 ار یتوافتم کرد یسک ره رهوج هک دوب
 دیدیم ار اهتوافت نیا وا .دنکیم داجیا
 .دندیدیمن نارادمتسایس و اهشیشک اما
 ، تسا توافتم ادخ زا یسک ره کرد

 ادخ رگا .دشاب یکی مه ادخ رگا یتح
 نایدا همه هک روط نامه – تسا یکی
 دحاو یکرد یگمه مه ام و – دنیوگیم
 هب ام اما . میدوب ادخ مه ام ، میتشاد
!میرادن یزاین ادخ همه نیا

 دوخ لاحب هظحل کی ار ادخ – لاوس
 ارچ .دروگ هکایک هب میدرگرب ، میراذگب
 فرح بارطضا و سرت زا همهنیا یو
 اب ام هک تسا دقتعم یو ارچ ؟دنزیم
؟مییآیم ایندب سرت

 نآ زا دروگ هکایک هک یسرت : باوج
 نآ رب ام هک تسین یسرت ،دیوگیم نخس
 فرح یبارطضا زا وا .میوش قئاف میناوتب
 ام هراومه و تسام دوجو رد هک دنزیم
 هسلج رس هکیتقو … دریگیم هناشن ار
 هبحاصم هب هک یتقو ،میا هتسشن ناحتما
 رد دیاب هک یتقو ، میوریم یمادختسا

 ناتسرامیب رد ،مینک ینارنخس ییاج
 ” هب میهاوخیم هکیتقو ای ، میوش یرتسب
…  مینزب نفلت دوخ ”قالخا دب سیئر

 لماوع مامت هک مراد دیدرت نم اما : لاوس
 رد ای و … دنشاب یلخاد یسرت نینچ
 …دیدرک ناونع امش هک ییاهلاثم

 ” یگدنز لوط رد مه ام یفنم براجت
 نانآ زا یرایسب و دنتسه ”از بارطضا

… دنرادن ”یلخاد ” أشنم مه
 زا دیهاوخیم امش منادیمن : باوج
 هکایک زا ای و دیریگب داریا نم یاهلاثم
… دینادب رتشیب دروگ
 دیرادنپن یصخش ارم شنکاو امش : لاس
 هب حطس زا یمک منکیم یعس طقف …

 و سرت نیا زا امش … میورب قمع
…دیهد همادا … دییوگب بارطضا

 لاثم ناونع هب رگا ، بوخ : باوج
 زا !میدرمیم همه ام دوبن گرم زا سرت
 .دراد دوجو گرم زا سرت نیا دلوت ودب
 ام هکلب دراد دوجو هشیمه اهنت هن

 ،مینکیم لقتنم رگیدمه هب ار نآ هراومه
 هنازور براجت ًارهاظ امش هک ینامه
 اغ نآ لماوع ندوب یلخاد زا و دیمانیم
 سرت نیا هک میوگب امش هب نم … !دیلف
 هب ،دنیرفآیم یگدنز هک تسا گرم زا

 لکشم شندیمهف ! یگداس نیمه
!؟تسا

 رب ناوتیم روطچ اما ، منادیمن : باوج
؟دمآ قئاف سرت نیا

 دینکیم رارکت ار یلاوئس امش : باوج
 هداد باوج نآ هب منکیم رکف نم هک
 هشیمه بارطضا ای و سرت نیا !ما

 هک مداد حیضوت مه نالا نیمه ، تسه
 یتح ام یاقب همادا یارب شدوجو

 رب هک دینک رکف رگا امش .تسا یرورض
 دوشیم شیادیپ هرابود دیا هدمآ قئاف نآ

 … !دیسرتن یبارطضا نینچ دوجو زا …
 طقف ار یگدنز و ناسنا مه دروگ هکایک
 هجوت امش .دنکیمن هصالخ بارطضا رد
 ییاهر زج یفده یو هک دیشاب هتشاد
 تسا هتخاس دوخ هک ییاهدنب زا ناسنا
…درادن

؟ییاهدنب هچ : لاوس

 تایدام و ایشا شتسرپ نیمه : باوج
 و رس زا نآ رب رتشیب یبایتسد یارب ام هک
 ار رگیدمه ،میوریم الاب مه لوک
 هار یناریو و گنج ، میشکیم
 وا … مینکیم نارابمب ، میزادنایم
 و دربب نیب زا ار اهترارش نیا تساوخیم
 یو هکییاج ، دنادرگرب ادخ هب ار مدرم
… تسه شمارآ هک دوب دقتعم
 هک دینکیم روبجم ارم امش : لاوس
 نامه نیا میوگب و منک عطق ار ناتتبحص
 شندینش هب تراغ یایند هک تس یزیچ
 ،دننکیم تراغ یاهدع کی .دراد زاین

 و ، دننکیم نارابمب ، دنزادنایم هار گنج
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 ربص … میربب هانپ ادخ هب اهنآ تسد زا ام
 مه رگید ییاج رد دروگ هکایک … !دینک
  دیوگیم نخس ام ”یدرف تیلوئسم ” زا
؟دینیب یمن یداضت مالک ود نیا رد ایآ

 هب امش لوقب وا ، !ریخ : باوج
 ،دنکیم دزشوگ ار نیمه مه نارگتراغ
 ”اونش شوگ ” نانآ دزن یهاگ بوخ اما

… مینیبیم ام هنافساتم و تسا رتمک
 شوگ ” ناونع هب امش هکنیا : لاوس
 تسین نامه ،دینکیم دای نآ زا ”اونش
 عفانم ” نآ هب مسیلایسوس نارادفرط هک
؟دنیوگیم ”یتاقبط

 تاقبط هب ار ایند دروگ هکایک : باوج
 هب ناهج یدنب میسقت .دنک یمن میسقت

 .تسا هناحول هداس رایسب تاقبط
 ، دننکیم ”ترارش ” مدرم زا یاهتسد
… اما دندننیبیم ترارش رگید یاهتسد
 ”تاقبط ” یاجب الاح امش بوخ : لاس
 دیربب راکب ”اه هتسد ” نوچ یرگید هژاو
؟دینکیم راکچ ار یتلادعیب تیهام اما

 هک !”راگنربخ ” یاقآ دینادیم : باوج
 باوج مه دوخ و دیسرپیم دوخ
 یریزو تسخن یتقو کی ام !دیهدیم
 ناراگنربخ هب هک ”وارک نروس ” میتشاد
 مارتحا ناتناگ هدنناوخ هب ،تفگیم
.منک مامت ار مفرح دیراذگب و دیراذگب

 ،متشاد داهنشیپ کی طقف نم : لاوس
 نارود هب قلعتم هک ”هتسد ” یاجب

 دیاش ”هقبط ” دییوگب !تس یناپوچ
 رد . میسرب کرتشم هجیتن کی هب میناوتب

 الثم ، دنرابیم راکب ”رشق ” نم روشک
 یارب هقبط اما  ”! رگراک رشق ” دنیوگیم
 تیوه کی ، دراد تیوه کی نم
 و میراذگب مه ار ثحب نیا  … یخیرات
 شیشک اب یو . دروگ هکایک هب میدرگرب

 یاههورگ ، اسیلک ، ینید ناربهر ،اه
 ، دوب فلاخم یسایس یگنهرف ، ینید
؟دوب هچ تفلاخم نیا تلع

 فلاخم ندوب شیشک اب یو : باوج
 یارب اهشیشک هک یشقن اب اما ، دوبن

 ار اهنآ .دوب فلاخم دندوب لئاق دوخ
 ناشدوخ اما ،دوب هدرکن مادختسا ادخ

 !دندوب هدروآ رد ادخ مادختسا هب ار
 نیا !دنتخانشیمن مدرم هک یئادخ مهنآ

 ” ادخ هدناوخان نانامهیم ” اهشیشک
 ار مدرم میقتسم طابترا ناکما هک دندوب
 دروم رد اما .دندشیم عنام یو اب

 مه یعامتجا و یگنهرف یاههورگ
 .دنا مسیشاف یاهرتسب زین نانآ هک میوگب

 رب دراد ار شدوخ مزیشاف یهورگ ره
 هک دوبن روج نیا رگا ، رگید هورگ هیلع
 نیا زا مه یراه یاهگس .دشیمن هورگ
 و دننکیم تظفاحم و عافد مزیشاف
 !یرادافو دنراذگیم ار شمسا

 هب ، دندوب رادافو رلتیه هب هک ییاهنامه
 و یلیلوسوم هب دندوب رادافو نیلاتسا
 گنج مه ناشهعسوت یاههمانرب .هیقب
 ای ناشدوخ تردق ظفح و دوب

.. . ناشهورگ
 رگا !دیشاب هتشاد فاصنا یمک : لاوس
 ناهج طاقن یرایسب رد ،میوگب امش هب

 هک اهنآ ،تسه یروتاتکید زونه
 ،دنراد یماظن و یرادا   مظنم تالیکشت

 سیلپ ،دنراد ینلع و یفخم یاهنامزاس
 اهنیا … دننکیم تراغ ،دنراد بوکرس
 زا تعیرش و ادخ هب اکتا اب ناوتیمن هک ار
.تشادرب نایم

!دوشیم ارچ : باوج
 . دوش مامت ملاوس دینک ربص : لاوس
 رد الثم ، یروتاتکید نیا یزادنا رب یارب
 زاین یعمج راک ماحنا هب ،نیتناژرآ

 تیلاعف هب ، مظنم تالیکشت هب ،تسه
 ابیرقت نم ، مدرم یراکمه ،ریگیپ
 ماحنا ام یارب ار راک نیا ادخ هک منئمطم
 دروگ هکایک نوچ یصخش الاح !دهدیمن
 انتعا یب جرم و جره رد قرغ یناهج هب
… ریقف مدرم هرمزور جنر هب ، تسا

 رطاخب هک ناسنا اما ، دیاش  : باوج
 دراو ناهج نیا هب هزرابم و تسایس
 تایدام زا شا همه امش .تسا هدشن

 یدازآ ایآ .یروتاتکید و دینکیم تبحص
 اب روتاتکید نیا ندش اجباج اب ناسنا
 ماحنا ؟دوشیم نیمات یرگید روتاتکید
 همه شالت ، اهاسیلک رد ینید ضیارف

 اهزیچ روجنیا و یزودنا لام یارب رمع
 ناسنا یارب یمئاد یاهنادنز امش ار
 رکف .دنادیم دروگ هکایک اما  ؟دینادیمن
 تموکح رد ناسنا دینک یم
 کش نم ؟تسا رت دازآ یتسیلایسوس
. مراد
 نامز رد مه دروگ هکایک هتبلا – لاوس
 یزیچ مراد ربخ نم هک احنآ ات ،شدوخ

 هب ار نیا نم و تسنادیمن مسیلایسوس زا
 روظنم امش دوخ یصخش رظن باسح
 هک یاهتکن هب میدرگرب الاح . منکیم
 یتح میوگیم نم . دیدرک هراشا البق

 مظنم تالیکشت نودب مه نید دوخ
.دسرب تردقب دناوتیمن
 هب نید هک تسا هتفگ یک لاح : باوج
! تسامش یاعدا نیا ؟دسرب تردق

 .دیدرک ناونع یبلاج بلطم هچ : لاوس
 زا نید ییادج ناهاوخ دروگ هکایک ایآ
 زا ییاههتسه یو ایآ ؟دوب رگید تاروما

 دوخ هشیدنا رد ار زورما مسیرالوکس
؟تشادن

 زا امش کرد منادیمن نم : باوج
 زا نید ییادج رگا .تسیچ مسیرالوکس
 نینچ هک دشاب تموکح ای و تسایس
 نم ای و ،دمآ دهاوخن شیپ یتیعضو
 مدع ناتروظنم رگا اما .مسانشیمن
 روما رد ینید ضیارف و نید تلاخد
 ،دشابن راک رد یرابجا ،دشاب هنازور
 زا قالخا و نادجو هب طوبرم تاروما
 نیا ، هلب دوش جراخ یتلود فیازاو
 مه اجنیا رد هکنانچمه ، تسه نکمم
.دینیبب دیناوتیم )کرامناد (

 کرد . دیدرک جیگ ارم یمک : لاوس
 هجوتم تسرد مسیرالوکس زا ار امش
 و بادآ ایوگ دروگ هکایک اما . مدشن

 کیکفت ادخ هب نامیا زا ار یبهذم ننس
 یعون دوخ یدوخ هب نیا .دنکیم
 دشر یادتبا رد ام هک تسا مسیرالوکس
 رد شیپ لاس ۱۲۰۰ دودح یرگ یفوص

…میدوب نآ دهاش مه ناریا
 هتکن نیا ؟دیوگیم تسار : باوج
 رتشیب ،تسا بلاج نم یارب رایسب
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… افطل دیهدب حیضوت
 ، هبحاصم نیا ماحنا زا سپ : باوج
 هب ارم امش اما …دش تصرف هچنانچ
 هکایک نروس . دیدناسر یریگ هجیتن دنچ
 هحص یشک هرهب ماظن رب رگا ،دروگ
 یمن هیصوت مه ار نآ اب هزرابم تشاذگیمن
 یاهتموکح رانک زا هکنیا مود ، دومن
 امش . تشذگیم یگداس هب یروتاتکید
؟دیقفاوم اهیریگ هجیتن نیا اب

 هرهب ماظن منکیمن رکف نم الوا : باوج
 یماظن نینچ .دشاب ینتفر نیب زا یشک
 یدبا تارییغت یمک اب هشیمه هشیمه
 یماظن نینچ اب هکنیا رطاخب هن . تسا

 هک تسا رطاخ نیدب هکلب ،متسه قفاوم
 رد یشک هرهب هب لیم یلصا رصانع
 همه دوجو رد ینعی ،تسام دوجو
 هک دینکیم رکف امش رگا ..تسا اهناسنا
 مه رشب دوخ هتخاس هک ار ماظن نیا

 بوخ ، دیربب نیب زا دیناوتیم تسه
 تیقفوم یوزرآ ناتیارب نم . دییامرفب
!مراد
 اب ار امش مرادن دصق نم لاح : لاوس
 ایآ ، منیب هب دییوگب ، منک دعاقتم یبلطم
 ؟دوب تسیشرانآ کی دروگ هکایک
 ”نینوکاب ” عون زا یتسیشرانآ مروظنم
 تابسانم و نیمز هک یسک هکلب ،تسین
 هب یور اهنت و هدرک اهر ار نآ رد دوجوم
 نیناوق و طباور هب .دروآیم ادخ تمس
 مایتلا یو .تسا انتعا یب اهناسنا نیب
 نکمم ادخ دزن مه ار  اهحنر و اهدرد
 سکرام هک یزیچ نامه . درمشیم
.دیوگیم

 تسیشرانآ کی اقیقد یو هلب : باوج
 تیاده یارب شالت هنوگره اب وا .دوب
 تادهعت اب .درکیم تفلاخم مدرم

 نوناق اب یتح یو .دوب فلاخم یعمج
 مه کرامناد ۱۸۴۹ لاس یساسا

 نوناق نآ هکیلاح رد ،دوب فلاخم
 مه رایسب شدوخ تقو رد یساسا
.دوب کیتارکمد
 یساسا نوناق نیا رد یداوم هچ : لاس
 اهنآ رب یو هک دوب امش کیتارکمد

؟تشاد داقتنا

 یو.دوبن فلتخم داوم هلئسم : باوج
 ار نوناق کی زا  ام همه تیعبت الوصا

 ، اه تموکح و اهتلود اب .تفریذپ یمن
 . دوب فلاخم اسیلک یربهر و اههورگ
 مسیشاف یعون اهیربهر نیا رد یو
 . تساوخیم ار اهناسنا یدازآ .دیدیم
 تموکح یتح رگا دینکیم رکف امش
 ؟دوشیم دازآ ناسنا ،دوش یتسیلایسوس
 .تسا ”هن” اعطق دروگ هکایک باوج
 تسد دوخ یاقب یارب یتموکح ره نوچ
 اهنت دروگ هکایک.دنزیم تنوشخ هب
.دیدیم هنالداع ار ادخ اب ناسنا طابترا

 ود !دوشیمن روطنیا ،دینیب هب : لاوس
 هتشذگ هدس ود رد توافتم فوسلیف
 یکی .دنا هتشاد بهذم اب ییاهدروخرب
 ”اه هدوت نویفا ” ارنآ هک سکرام
 احیرص هک هچین یرگید تسنادیم
 امش اما ،!”تسا هدرم ادخ ” درک مالعا

 تفرگن هدرخ هچین رب یسک هک دینادیم
 رکف نم .دشن جیسب یو هیلع یسک و
 دنام یقاب رظن کی دح رد هچین منکیم
 دیجمت ار یو مه رکفنشور یهورگ و
 ینونک ماظن رییغت سکرام اما . .دندرک
 یو رب هیامرس ناهج اذل ، تساوخیم ار

…دیروش
 .تسین تسرد امش فرح نیا : باوج
 دینک هجوت اما .دندیروش مه هچین هیلع
 مدرم زا ینوخ هچ اهتسیسکرام هک
…دنتخیر

 سکرام فلاخم ردقنیا مه امش : لاوس
 هدرکن رکف ،دیتسین هچین فلاخم دیتسه
؟تسیچ شتلع دیا

 ار شرظن هچین هکنیا رطاخب : باوج
 اما تشاد ار قح نیا یو و تفگیم
 ، درک یمن نایب ار شرظن اهنت سکرام
… میا هابتشا رد ام همه تفگیم یو

 عوضوم هب یطبر ثحب نیا : لاوس
 سدح و تایرظن نیا اب .درادن ام زورما
 .میسریمن یئاجب مه اهنامگ و
 یعون دناوتیم دروگ هکایک داهنشیپ اما
 نوماریپ طبوار و طیحم هب یتوافت یب

 ”باختنا ” نامه زا بانتجا نیا . دشاب
؟تسا نآ راتساوخ یو هک تسین

 هجوت امش !سکع رب تسرد هن : باوج
 کی هک ”رتراس ” هک دینک
 تسا تسیلایسوس تسیلایسناتسیزکا

 دوخ مه باختنا زا بانتجا ” دیوگیم
 هب عقاو رد یو ، ”تسا باختنا کی
 ام هکنیا رب ینبمدسریم دروگ هکایک رظن

 لاح رد یتح ، میباختنا لاح رد هشیمه
 بقاوع لوسم زین دوخ و…”!ینزو یب ”
 هن ، رگید صاخشا هن میباختنا نیا

…زیچ چیه هن و ، ادخ
 هک یمئاد بارطضا نیا اب ام اما : لاس
 یباختنا میناوتیم هنوگچ میراد ًارهاظ
؟میشاب هتشاد هنادازآ

 یبارطضا ای و سرت نآ مه امش : باوج
 تسرد دیاش دیوگیم دروگ هکایک هک
 سرت دیوگیم یو .دیشاب هدرکن کرد
 .میراد ام هک تسا یلمع یدازآ هجیتن
 سرت باختنا طیارش و یدازآ ِدوخ ینعی
 زا سپ یتح امش اما .تسا نیرفآ
 هک ارچ دیا برطضم مه زونه ناتباختنا
 هفاضا اما .تسا شیپ رد یدعب  باختنا

 نخس ”نارحب ” زا رتراس هک منک
 هب ام هاگ ره هک هی رظن نیا اب .دیوگیم
 ام رد ینارحب ،میوشیم راچد یلکشم
 دوخ ”دوجو ” هب ام هک ددرگیم دوهشم
 نوچ ”دوجو ” لئاسم هب و میربیم یپ
 و نایفارطا زا ، هدنیآ زا ، گرم زا سرت

 رتراس .دوشیم ادیپ ناشهلک و رس …
 ار ”دوجو ” ، ”نارحب ” هک تسا دقتعم
.دهدیم رارق دقن طیارش رد
 تسد یتصرف رگا مهاوخیم نم : لالوس
 ، میدرگرب ”وماک ” زین و ”رتراس ” هب داد
 دوشیم روطچ اما .لقتسم یثحبم رد
 نم هدیقع هب هک ، هچین نوچ یفوسلیف
 ادخ ” دیوگیم ،تسا تسیلایسناتسیزکا

 نیمز یور هدیقع نیا اب یو ”تسا هدرم
 هک مه سکرام لثم ، دنکیم راکچ
… تسین یرثا أشنم

 هب مه هچین دوخ منادیمن نم : باوج
 یو منکیم رکف. هن ای دراد داقتعا ادخ
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 یتخبشوخ هب لین یارب هک تسا دقتعم
 تیلوئسم وا.دیوشن لسوتم ادخ هب
 رب ام هب ، اهناسنا هب ار یگدنز
 دروگ هکایک هک یراک نامه .دنادرگیم
.دنکیم
 ار ”دوجو ” ًارهاظ هچین ،بوخ : لاوس
 وگیم امش اما .دنکیم رت ینیمز یمک
.دوبن ادخ دوجو رکنم یو دیی

 اما ، دوب رکنم هچین متفگن نم : باوج
 نید رکنم و ادخ دوجو رکنم سکرام
.دوب مه
 دنکیم یرای منهذ هکییاج نا ات : لاوس
 ییاج رد سکرام زا یراکنا نینچ
 رد مدرم دیوگیم وا اما ..تسا هدماین
 هانپ یزیچ هب ناشتالکشم زا رارف
 ینعی ، دراد ”نویفا ” مکح هک دنرابیم
 دروگ هکایک  هکیراک نامه تسرد
 و ادخ سکرام  … شیب امک … دنکیم
 تحت هک دنیبیم یخیرات یاهدیدپ ار نید
… دنا هدمآ دوجوب یاهژیو طیارش
 امش ای تسا سکرام رظن نیا : باوج

!؟دیا هدروآ رد ناتدوخ زا
 تس یزیچ نآ زا نم کرد نیا :  لاوس 

 هفسلف الوصا .تسا هتفگ سکرام هک
 راوتسا ”راکنا ” رب کیتکلاید مسیلایرتام
تسین

 نمشد ار نید اهتسیسکرام : باوج
 دیناوت یمن هک ار نیا ،دننادیم دوخ لوا
.دینک راکنا

 ماظن کی فلاخم مسیسکرام : لاوس
 اهتسیسکرام معزب هک , تسیعامتجا

 رد دناوتیم مه نید اما ، تسین هنالداع
 ار دوخ هاگیاج و فیلکت هسورپ نیا

.دنک نییعت دوخ
 گنج مه مسیسکرام زا لبق : باوج
 ار شا هجیتن ، تسا هدوب نایدا هیلع
… اما ، میا هدید
 هک  یمسیرالوکس هب میدرگرب : لاوس
 هعماج ام دیتفگ امش .تفر شنخس
… مه کرامناد یتح ، میرادن رالوکس
 موهفم هب مسیرالوکس ، بوخ : باوج
 و یقوقح ،یتلود تاروما زا نید ییادج
 اما .میرادن اج نیا رد ام هنازور یگدنز
 همسجم الثم هک درادن هزاجا یسک
 یاهاج و نابایخ رد ار حیسم یسیع
 هک یزیچ نامه لثم ،دنک بصن رگید
 اما .میراد کیلوتاک یاهروشک رد
 ، قالط هنیمز رد ام نیناوق زا یرایسب
 أشنم … و تناضح ، ثرا ، جاودزا
 اهنآ ندوبن زا مه مدرم و دراد ینید
. دنتسه یضار

 ایآ ماهدیسرپن مدرم زا نم الاح : باوج
 اج نیا ام ارچ اما .ریخ ای دنتسه یضار
؟میراد ” اسیلک ریزو ”

 ندرک یحیسم اسیلک ریزو راک : باوج
 اسیلک تایلام مدرم .تسین مدرم
 نیا رد شزرا اب یمیدق یاهانب ،دنهدیم
 یاهشزرا هک ییاهانب ، تسه روشک
 و ظفح دیاب هک ،دنراد یتیوه و یگنهرف
 رگید یاهروشک اب تلود .دنوش تمرم
 تسه مسیروت ، دراد یگنهرف تادوارم
 فیاظو هطیح رد هک .. رگید لئاسم و
. تسا هناخ ترازو نیا
 رگا ، دش ینالوط یمک مه هبحاصم نیا 
 دروم رد ثحب دیشاب قفاوم
 هب ار گنج زا دعب مسیلایسناتسیزکا

 روضح زا .مینک لوکوم یرگید تقو
 مراودیما ، منکیم رکشت رایسب امش
 دیداد هک یتاعالطا زا نم یناریا ناتسود
 اموزل هک یتاعالطا ،دننک هدافتسا
.تسین نم صخش تایرظن

 تقد ناتراک رد امش .میقفاوم : باوج
 هکایک و روما یرایسب هب ،دیراد یدایز
 هک مراد دیدرت اما دیتسه انشآ دروگ
.دیسانشب یبوخب مه ار یو فادها

 نرق یناملآ شیشک ، رتول نیترام – ۱
 طابترا عطق بجوم هک هدزناش و هدزناپ
 أشنم و دیدرگ مسیسیلوتاک هشیدنا اب
 تیحیسم کرد رد یساسا یتاحالصا

.دش
 نفاتگید یور هبحاصم نیا یمامت – ۲

 یاقآ مه و ”نسپی“ مناخ مه ،دش طبض
 و یسراف یاههخسن ”پرتسملی“
 نیدب ،دنا هدرک اضاقت ار نآ یکرامناد

 و تقد اب یراتسریو و همجرت راک ظاحل
 .تسا هتفرگ ماحنا نکمم یرادتناما ظفح
 هبحاصم نیا ماحنا رد رفن هس هچرگ
 زا بانتجا یارب نم اما ،دنتشاد تکرش
 ”رفنکی“ اب هبحاصم لکش رد یمگ ردرس
 فرط ود ره ًانمض .ما هدرک میظنت ار نآ

 نیع رد ، دندوب قفاوم یمرف نینچ اب مه
 ”نسپی ” مناخ ارثکا ار بلاطم هک لاح
 یدراوم رد ”ری یپ ” و تفگیم خساپ
 دوخ رد .درکیم هفاضا ای و حالصا

 دنت یمک ”نسپی ” مناخ نحل هبحاصم
 هنوگ نیا رما تیعقاو رد یلو دیآیم رظنب
.دوبن
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)یئارگ یدنم نیعت( مسینیمرتد
ربورک رتنوگ رتکد روسفورپ
نیش میم نیش نادرگرب
یرگنشور فراعملاریاد

 و ینیع دنویپ یفسلف شزومآ زا تسا ترابع مسینیمرتد  
 هعماج ،تعیبط هریغ و اهدنور ،اه تکژبا هیلک لباقتم طارتشا
.ینیع نیناوق یانبم رب رکفت و
 شزومآ زا تسا ترابع ـ هملک دودحم ینعم هب ـ مسینیمرتد  
.اه هدیدپ و اهزیچ هیلک ماع )یلولعم و تلع( یلع یاهدنویپ
I
یفسلف مسینیمرتد فلتخم یاه مرف

۱

لاعف یتسیمتا مسینیمرتد  

۲

یکیناکم مسینیمرتد  

۳

ینیع ـ یتسیلائدیا مسینیمرتد  

۴

یضایر مسینیمرتد  

۵

یتسیلایرتام مسینیمرتد  

۶

یکیت کلاید مسینیمرتد  

 و یلع یاهدنویپ شهوژپ هب یفسلف مسینیمرتد هک احنآ زا  
 یانبم رب ار اهنآ حیضوت و دزادرپ یم یعقاو یاهزیچ دنمنوناق
 اب ،دناد یم دورطم مهلاثما و یدامریغ ،یعیبط یاروام لوصا

 یملع تخانش و شهوژپ ره یلصا یکیژولوئدتم یاهراکودرک
.دراد تقباطم
 هب دناوت یم یتسیلایرتام هدولاش رب اهنت یفسلف مسینیمرتد  

 رد یریگ هرهب و طسب لباق ،عطاق یرکف یریگعضوم ناونع
.دور راکب ینیع تیعقاو یاه هصرع هیلک
 تیعقاو رد یا هثداح ره نیعت عون و هوحن هب طوبرم تاروصت  

 لماکت و هعسوت زا درفنم مولع و هفسلف خیرات لوط رد ،ینیع
.تسا هدوب رادروخرب موادم

ce
یتسیلایرتام مسینیمرتد

 تایرظن دض رب مه یلماکت ریس نیارد یتسیلایرتام مسینیمرتد  
 دض رب مه و هدرک هزرابم ناهج یدنم نیعت هراب رد یتسیلائدیا
)یزیتس یدنم نیعت( مسینیمرتدنیا

 رد دوخ نامز هتفرشیپ مولع اب هراومه یتسیلایرتام مسینیمرتد  
 نیودت مولع یاهدرواتسد ساسا رب ار دوخ تایرظن ،هدوب دنویپ

.تسا هتخادرپ هلصاح فراعم یفسلف میمعت هب و هدرک
 ،مولع تفرشیپ فلتخم لحارم یانبم رب ناوت یم ور نیا زا  
 زیمت مه زا ار یسانش مسینیمرتد کرد هعسوت فلتخم لحارم
:داد
۱

تعیبط هفسلف رد مسینیمرتد

تعیبط هفسالف

 ،تیلکاره ،سلات( ناتساب نانوی رد تعیبط هفسالف تایرظن  
 و یئادتبا یکیت کلاید کرد اب )سنم یسکانآ ،ردنم یسکانآ

.دنراد تقباطم ناهج یدنم نیعت یتسیلایرتام نامزمه
 یدام هیلوارهوج زا یشان ار ناهج »تعیبط هفسلف« ناگدنیامن  
 یاه مرف شیادیپ و دنتسناد یم )اوه ای و نوریاپا ،شتآ ،بآ(
 یم نآ دنمنوناق تالدبت هجیتن ار یدام عونتم و فلتخم
.دنتشادنپ
۲

مسیروگاتوپ رد مسینیمرتد

 هفسالف یتسیلایرتام یریگعضوم فالخرب ـ اه تسیروگاتوپ  
.دندوب مسینیمرتد ینیع ـ یتسیلائدیا کرد هدنیامن ـ تعیبط
 ،یضایر رکفت گرزب هیلوا یاه تیقفومزا هتخیگنا رب اهنآ  
 و دندرک یم قلطم ینیع ناهج رد ار یضایر طباور تیمها

 رد ار دوجو عاونا هیلک تلع و دنتسناد یم هیلوا لصا ار ددع
 ینومراه زا یشان ایوگ هک ،دندید یم ناهج یضایر راتخاس
.تسا هدوب یهلا
 و ایوپ ندش هشیدنا ،ناتساب نانوی تعیبط هفسلفرد هکیلاح رد  
 تسیروگاتوپ ،تشاد رارق هجوت نوناک رد نآ یدام یدنم نیعت

 رظن دم رد ار دوجو یاتسیا و ریذپانرییغت ،یدبا ماظن اه
.دنتشاد
 یگتسباو زا یکاح اهنت هن اه تسیروگاتوپ یضایر مسینیمرتد  
 هدنهدناشن ،نآرب هوالع هکلب ،تسا یبهذم ینیب ناهج هب اهنآ
 اهنت ،مسینیمرتد زا یصخشم مرف رگا هک تسا رما تیعقاو نیا
 روطب ار اهنآ و دهد رارق ءاشنم ار یدحاو ملع یاهدرواتسد
 دهاوخ راچد یئاه تیدودحم هچ هب ،دزاس قلطم هبناجکی

.دش

http://hadgarie.blogspot.com/2011/10/1_16.html
http://hadgarie.blogspot.com/2011/10/1_16.html
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۳

نوطالفا هفسلف رد مسینیمرتد

 همادا نوطالفا یا هدیا شزومآ رد مسینیمرتد یتسیلائدیا کرد  
.تفای تایح
 لیدبت زا یشان یدام هثداح ره و ئیش ره یدنم نیعت نآ رب انب  
.تسا هدام هب بسانتم هدیا

۳

مسیمتا رد مسینیمرتد

 یدام یدنم نیعت هشیدنا ،نانوی مسیمتا یتسیلایرتام کرد رد  
:ددرگ یم حرطم اددجم تعیبطریگارف
 میقتسم طوقس هراب رد تیرکومد یتسیمتا شزومآ رد  
 ارچ و نوچ یب یترورض رب انب ثداوح همه ،اه متا )»دازآریغ«(
.تسین ریذپ ناکما یفداصت هنوگچیه و دننک یم ادیپ عوقو
 ار طورشم )یئارگریدقت( مسیلاتاف رب ینتبم شیارگ نیا روکیپا  
 و دسانش یم تیمسرب زین ار فداصت ینیع دوجو و دنک یم در

 طخ زا دوخ طوقس رد دنناوت یم اه متا هک دنک یم مالعا
.دنوش فرحنم میقتسم

 مسینیمرتد نیزاغآ یخیرات مرف ،مسینیمرتد یتسیمتا کرد  
:تسا هدوب یکیناکم
 یشان اه متا یکیناکم صاوخ زا ،مسیمتا رظن هب ثداوح همه  
 یم ریثأت رگیدمه رب هبرض و راشف ریثأت تحت هک ،دنوش یم
.دنراذگ
 یملع تیدودحم مغریلع ،ناتساب ناهج یتسیمتا مسینیمرتد  
 یگرزب تیمها زا ،تعیبط یلقع تخانش یارب ،دوخ نامز
:تسا هدوب رادروخرب
 یدام للع فشک یپ رد ناتساب ناهج یتسیمتا مسینیمرتد  

 یم در ار یتسین و مدع زا ءایشا شیادیپ مه ،هدوب ثداوح
.ار ناهج )دنم تیاغ( یکیژولوئ هلت حیضوت مه و هدرک
۴

وطسرا هفسلف رد مسینیمرتد

 یم رارق داقتنا دروم ار نوطالفا یا هدیا شزومآ مه ،وطسرا  
.ار تیرکومد یتسیمتا مسینیمرتد مه و دهد
 یزیچ یتسین و مدع زا هکنیا رب ینبم ار یتسیلایرتام هیرظن وا  
.دریذپ یم ،دیآ یمن دیدپ
 ماحنارس ،تلع فلتخم عاونا هب عجار دوخ شزومآ رد اما  

:دناد یم یش هلتنا عبات ار رثؤم و یدام للع
.دناد یم مرف و فده یناب و ثعاب ار یش هلتنا وا  
 تلع و کرحم هک دناد یم ادخ ار یش هلتنا نیرت یلاع وا  
.تسا ندش و دوجو زا یعون ره هیلوا
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات رد یش هلتنا هب دینک هعجارم  

 هدمع اب و وطسرا زا یوریپ هب ،یطسو نورق کیتسالوکسا

 هب ،مسینیمرتد کرد رد وا یتسیلائدیا یاه یریگیپان ندرک
 )یدنم تیاغ( یژولوئ هلت جیورت هب و یلع مسینیمرتد راکنا

.دزادرپ یم ینیعم یبهذم
یژولوئ هلت هب دینک هعجارم  

۵

دیدج رصع هب یطسو نورقزا راذگ هرود هفسلف رد مسینیمرتد

)۱۴۶۴ ـ ۱۴۰۱( سونازوک سالوکین
لانیدراک ،ناد یضایر ،گولوئت ،فوسلیف

 یطسو نورق زا راذگ هرود رد یناملآ یاه تسیناموه نیتسخن زا
نیزاغآ دیدج رصع هب نیسپاو

 ،سونازوک( دیدج رصع هب یطسو نورق زا راذگ هرود هفسلف  
 زا یاه جامآ و فادها ققحت مه و ینیع یلع دنویپ مه )ونورب
.دناد یم قداص ار تعیبط رد یهلا هدارا زا یشان دوجوم لبق
 هلت رکفت مهدفه و مهدزناش نورق رد مولع هعسوت اب  
 یرایسب رد و دوش یم هدنار ردب هصرع زا هتفر هتفر یکیژولوئ
 یعیبط یاه هدیدپ حیضوت اراکشآ و بلغا مولع یاه هصرع زا
 ثداوح رب مکاح ینیع نیناوق فشک و یعیبط للع کمکب

.دوش یم هیصوت یعیبط
:دنا هدوب ریز حرش هب هرود نیا یاهدرواتسد  
۱

هلیلاگ گرزب تایفشک  

۲

 هنارگایمیک سدح و یزرونامگ زا ندنادرگ رب یور  
یملع یمیش نیزاغآ ینابم هب ندروآ یور و )یتسیمیشلا(

۳

 هب فورعم میاه نیهوه نوف تسبمب سوتسارفوئت سوپیلیف
)۱۵۴۱ ـ ۱۴۹۳( سوسلساراپ
یسیئوس هبناج همه راثآ اب هبناج همه دنمشناد

.دوب راو هناسفا وا زیمآ تیقفوم یاوادم
.دنوش یم رشتنم وا گرم زا سپ اتدمع هک رامشیب راثآ فلؤم
 ایوگ هک نیا رب ینبم ،اسیلک هفارخ اب سوسلساراپ تفلاخم  
 یکشزپ ملع هب ندروآ یور و دنا یهلا تازاجم اه یرامیب
.صخشم یاهدنویپ یسررب رب ینتبم و یعیبط براجت رب ینتبم
۴

تراکد هنر ،نکیب سیسنارف ،کال ناج ،ازونیپسا چوراب

Baruch Spinoza, John Locke, Francis Bacon, René 
Descartes

 یارب ازونیپسا و تراکد ،مویه ،نکیب سیسنارف هفسلف رد  
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 تیشم نمادب تسد یسک رگید ،یعیبط یاه هدیدپ حیضوت
.دنوش یم هتفرگ تمدخ هب یعیبط للع هکلب ،دوش یمن یهلا
 یدام للع تخانش رد یعقاو شناد ،هدش دای هفسالف رظن هب  
.تسا هتفهن اه هدیدپ

۵

Clockwise from top left, Nicolaus Copernicus 
(1473-1543), Johannes Kepler (1571-1630), Galileo 

Galilei (1564-1642), and Isaac Newton (1642-1727(
نوتوین و هلیلاگ ،رلپک ،کینرپوک

 ،مهدجه نرق رد ینعی ،دعب هرود رد نینچمه و هرود نیا رد  
.دبای یم یریگمشچ دشر کیناکم ملع
 دوجوب ار یدیدج یرظن متسیس نوتوین هژیوب و هلیلاگ ،رلپک  
 یکیناکم لباقتم ریثأت و تکرح نآ یانبم رب هک دنروآ یم
 ،دوش یم فیصوت یتسردب اه ناسنا نوماریپ رد دوجوم ماسجا
 ینامسآ تارک تکرح رادم یتح ،یضایر هبساحم هب اکتا اب
 هکنیا نودب ،دریگ یم رارق یئوگشیپ دروم و دوش یم نییعت

 لوصا ای و یهلا و یعیبط یاروام للع هب یتح یا هراشا یسک
.دنکب یدامریغ
۶

 و دوش یم یلک روطب ملع یدام مسجت کیسالک کیناکم  
.دریذپ یم تروص نآ یساسا نیناوق یانبم رب تعیبط کرد
۶

مسینیمرتد یارب مولع تفرشیپ زا لصاح جیاتن

:تسا هدوب ریز حرش هب مسینیمرتد هلأسم یارب رما نیا هجیتن  
۱

 هویشرد ،یعیبط نیناوق و للع یانبم رب لئاسم حیضوت هویش  
.دوش یم هصالخ یکیناکم نیناوق و للع یانبم رب حیضوت
۲

 هدیدپ نینچمه هکلب ،یکیزیف یاه هدیدپ طقف هن تراکد  
 زا هک دنک یم دادملق یئاه هدیدپ ناونع هب ار یکیژولویب یاه
.دنرادروخرب یلع ـ یکیناکم یدنم نیعت

۳

 لمع هب ندز تسد تقایل روعش و حور یارب اهنت تراکد  
.دوش یم لئاق یعقاو
۴

یتسینیمرتد الوصا تراکد کیزیف  

.دوب )زیتس مسینیمرتد( یتسینیمرتدنیا اما وا کیزیفاتم  
۵

 زا یوریپ هب مهدجه نرقرد یوسنارف یاه تسیلایرتام  
 )یزیتس مسینیمرتد( مسینیمرتدنیا روصت عونره اب تراکد
:دننک یم هطبار عطق هناعطاق

۶

 حیضوت یکیناکم لوصا کمکب ار یناور ضراوع یتح اهنآ  
.دنهد یم
۷

 کی ،جنرغب مسیناکم کی زا تسا ترابع ناسنا اهنآ رظن هب  
)یرتمال( .تسا یکیناکم لوصا عبات هک نیشام
۸

 الوصا ناشراکفا هک ،یوسنارف یاه تسیلایرتام شرگنرد  
 نیعم حطس اب بسانتم و هبناجکی اما ،تسرد و یتسیلایرتام
 نامز تشذگ اب ،دنا هناراگنا لهس ،نامز نآ یملع تفرشیپ
 یم ار سالپال وید ،دیآ یم بلاغ یمومع یکیناکم مسینیمرتد
 هتفرگ هیراع هب کیناکم زا هک تسناد نآ یارب یزراب لاثم ناوت

:تسا هدش
 ،نیعم هظحل کی رد هک تسا یدنمشوه دوجوم سالپال وید  
 ناهج ماسجا همه صاوخ رب و یعیبط رثؤم یاهورین هیلک رب
.تس اهنآ لیلحت و هیزجت هب رداق و فقاو
 ار یناهج مسج نیرتاسآ لوغ تکرح دناوت یم سالپال وید  

 یم و دنک هصالخ دحاو یلومرف رد ،متا کی تکرح دننامه
 ملع نیناوق ساسا رب ،تانیاک یلعف نوچ و دنچ زا دناوت
 و هتشذگ تالاح و طیارش هیلک هبساحم هب الوصا ،کیناکم
.دیآ لیان هدنیآ

۸

تسیلایرتام و تسینیمرتد ،تسیئ هتآ

:دسیون یم خابلوه  
 انب هک ،یکیناکم مسینیمرتدرب تسا ینتبم اتیهام سالپال وید«  
 و تلع یاه هقلح زا ینتسسگان دحاو ریحنز تعیبط ،نآ رب
».دنراد رارق رگیدکی اب دنویپ رد رورض روطب هک تسا یلولعم
 نآ هک تسا نیا رد یکیناکم مسینیمرتد تبثم یخیرات شقن  

 ریسافت هیلک دض رب یلوصا هزرابم هب دوخ نامز مولع اب هارمه
 ،اهنآ لباقم رد و دزادرپ یم تعیبط یکیژولوئ هلت ـ یکیژولوئت
 و هبرجت رب ینتبم شناد ،یرشب هدنسانش مهف شقن زا عافد هب
 و هنانیب ناهج هدولاش هب قیرط نیدب و دزیخ یم رب ملع تردق
.ددرگ یم لدبم یعیبط مولع یدعب یاهدرواتسد یکیژولوئدتم

:دسیون یم سلگنا  
 ـ یوسنارف یاه تسیلایرتام ات ازونیپسا زا ـ نامز نآ هفسالف«  
 مولع دشر لزان حطس مغریلع هک دننک راختفا دنناوت یم
 ،دنا هدرشف اپ هتکن نیا رب و دنا هدشن یهارمگ راچد ،یعیبط
 روما تایئزج و داد حیضوت ناهج دوخ هلیسوب دیاب ار ناهج هک
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».تشاذگ ادرف یعیبط مولع هدهع هب ار
)۳۱۵ ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(  

۹

یکیناکم مسینیمرتد یاه تیدودحم

 زا یا هلسلس یواح لاح نیع رد اما یکیناکم مسینیمرتد  
 یاپ و تسد هک ،دوب طورشم یخیرات ظاحلب یاه تیدودحم
 یاه هصرع همه یتسیلایرتام ـ یتسینیمرتد حیضوت رد ار نآ
:دنتسب یم ینیع تیعقاو
۱

 یکیناکم للع زا یشان ار اه لولعم همه یکیناکم مسینیمرتد  
.تسناد یم
۲

 تکرح رد ار اه تکرح عاونا همه یکیناکم مسینیمرتد  
.درک یم هصالخ یکیناکم
۳

 یکیناکم نیناوق اب ار اه یدنمنوناق همه یکیناکم مسینیمرتد  
.تشاگنا یم یکی

۴

 حیضوت یور هب ار هار ،قیرط نیدب یکیناکم مسینیمرتد  
 یکیناکم مرف اب هک ـ هدام تکرح رت یلاع یاه مرف رد اهدنور

.درک یم دس ـ دنراد هژیودوخ یفیک توافت هدام تکرح
۵

 هدننک نییعت و ینیع للع فشک زا هژیوب یکیناکم مسینیمرتد  
.دوب زجاع یعامتجا هعسوت یاهدنور
۶

 هب ای ار یرشب خیرات هدننک نییعت لماوع یکیناکم مسینیمرتد  
 اه لوکلوم و اه متا تکرح تعرس و هاگیاج رد ،یعازتنا روط
 رد ار گنج تلع خابلوه الثم ،تسج یم یناسنا مسج رد
 دارفا یارفص هسیک رد ارفص دح زا هدایز )ندوب یدیسا( یدنت
.تسناد یم اهرادرس بلق رد نوخ ششوج و بصعتم
 نتفرگ رظن رد نودب ،تسج یم فیتکژبوس لماوع رد ای و  
.اهنآ یعامتجا و یدام یاه ناینب

۷

 دح زا تسناوتن اتیهام یکیناکم مسینیمرتد هک تس ور نیا زا  
 تخانش و فشک هب و دور رتارف خیرات یتسیلائدیا کرد

:دیآ لیان یعامتجا هعسوت یاه یدنمنوناق یگژیودوخ
 یکیناکم یانعم هب ،)ربج( ترورض ناکامک ندرک قلطم اب«  
 یئارگریدقت بالجنم زا ،فداصت دوجو راکنا اب و نآ
 هجرد هب ار هدش قلطم )ربج( ترورض و دروآ رد رس )مسیلاتاف(

 و نوچ یب هدارا هجرد هب ای و ریذپان بانتجا و ریزگان تشونرس
».داد اقترا یهلا یارچ
)۴۸۸ ص ،۲۰ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(  

۱۰

تناک و یکیناکم مسینیمرتد یاه تیدودحم

 هلمح یارب یرامشیب یاه هناهب ،یکیناکم مسینیمرتد صقاون  
 رارق )یزیتس یدنم نیعت( مسینیمرتدنیا و مسیلائدیا رایتخا رد
.داد
 و تلع طباور رد ناوت یمن ار تیلع هک رما تیعقاو نیا  
 ـ یتسیلائدیا کرد هب ار تناک ،درک هصالخ یکیناکم یلولعم
 مرف کی زا ترابع تیلع ،نآ رب انب هک داد قوس تیلع ینهذ
 یلاوت ناوت یم نآ کمکب هک تسا دوجوم یرویرپافیتکژبوس
.درک میظنت ار یعیبط یاه هدیدپ
 ،یکیناکم مسینیمرتد زا داقتنا رد ،تناک تسرد تارظن  
 و تشاد دهاوخن دوجو هایگ هقاس نوتوین زگره هک نیا رب ینبم
 رد هژیوب ،هدیچیپ یتسیز یاهدنور حیضوت یارب مسیسیناکم
 هرود رد ،دوب دهاوخن یفاک ،هدنز تادوجوم مسج اب هطبار
 شهوژپ رد دوجوم یاه یئاسران زا هدافتسا ءوس اب یدعب یاه
 یئزج لئاسمرد ار مسینیمرتد عطاق ندرک هدایپ هک یملع
 هب مسینیمرتد دض رب هزرابم رد ،دنتخاس یم راوشد یژولویب

 تالالدتسا نتفرگ تمدخ هب اب هارمه و دندش هتفرگ تمدخ
.دندش نادیم دراو یتسیلاتیو و یکیژولوئ هلت نوگ هنوگ
 یدنمنوناق و اه هدیدپ یتسیلائدیا حیضوت هویش هب مسلاتیو(  

 یاهروتکاف نآ رب انب هک ،دوش یم قالطا هدنز هدام صاخ یاه
 یئایمیش ـ یکیزیف داوم هک دنراد دوجو یبرجت یاروام یدامریغ
 رداق اه مسیناگرا هژیو یاهدرکراک هب ار تکرح یب و ناج یب
)مجرتم .دنزاس یم
مسیلاتیو هب دینک هعجارم  

۱۱

لگه و یکیناکم مسینیمرتد یاه تیدودحم

 رد راب نیلوا یارب یکیناکم مسینیمرتد یکیزیفاتم تیهام  
.تفرگ رارق هبناج همه و یلوصا داقتنا دروم لگه هفسلف
 و تلع نایم هطبار یکیت کلاید تلصخ رب دیکأت اب لگه  
 و ربج( یدازآ و ترورض ،فداصت و ترورض ،لولعم
 یکیناکم ـ یکیزیفاتم کرد رب هبلغ یارب ار هار ،)رایتخا
.تخاس راومه مسینیمرتد
 و درک هدمع ار لولعم و تلع ینتسسگان تدحو هژیوب لگه  
 نایاپ یب یطخ ـ یلع یاهریحنز نتفرگ رظن دم رد هک داد ناشن
 هب دیاب )دوب یئاهن لیلحت رد یکیناکم مسینیمرتد رظن دروم هک(
 دوش متخ یکیت کلاید لباقتم ریثأت رب ینتبم یاهدنویپ یسررب
 یاه مرف شهوژپ اب دیاب یلع یاهدنویپ زا لصاح تخانش و
.ددرگ لیمکت دنویپ رگید
 راکنا لباق ریغ دیدج جیاتن ،لگه یفسلف داقتنا نیا رب هوالع  

 یئاسران مهدزون نرق مود همین رد یعیبط مولع زا لصاح
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 رت یلاع یاه مرف هنیمز رد ار یکیناکم مسینیمرتد دربراک
.دندومن رتنشور مدبمد هدام تکرح
۱۲

نیوراد یروئت و یکیناکم مسینیمرتد یاه تیدودحم

 تعیبط هعسوت رد هک داد ناشن نیوراد لماکت یروئت هژیوب  
 زگره هک ،دنراک رد یا هدننک نییعت یتسینیمرتد یاهرادرب ،یلآ

 شریذپ و درک هصالخ یکیناکم یاهرادرب رد ار اهنآ ناوت یمن
 لیالد زا رترثؤم بتارمب ار لیحنا رد شنیرفآ هناسفا نالطب اهنآ
.دنک یم تابثا یکیناکم مسینیمرتد

۱۳

 یتسیلایرتام کرد و یکیناکم مسینیمرتد یاه تیدودحم
خیرات

 اهنت اما یکیناکم مسینیمرتد رب هبلغ یارب هدننک نییعت ماگ  
 یاهراتخاس و اهدنور یقیقح یدام للع ندرک نشور زا سپ
 نیناوق یگژیودوخ نداد ناشن زا سپ و هعماج هصرعرد هطوبرم

.دوش هتشادرب تسناوت یم اهنآ رب مکاح
 کرد« فشک اب سلگنا و سکرام ار گرتس هفیظو نیا  
.دندناسر ماحنا هب »خیرات یتسیلایرتام
 رد یعامتجا نیعم یاه هدیدپ للع هک دندرک تباث اهنآ  
 ره یداصتقا راتخاس« هک ،تسا هتفهن نیعم یعامتجا تابسانم

 رب و دهد یم لیکشت ار هعماج نآ ساسا و هدولاش ،هعماج
 یانبور لک حیضوت هب ،یئاهن لیلحت رد ،ناوت یم نآ یانبم
 ،یبهذم نینچمه و یسایس ،یقوقح یاهداهن زا لکشتم
»دمآ لیان یخیرات عطقم ره رکفت زرط و یفسلف
)۲۰۸ ص ،۱۹ دلج ،سلگنا و سکرام تایلک(  
 روط هب زین هرود ره یداصتقا تابسانم هک دنداد ناشن اهنآ  
.دور یم نیب زا و دیآ یم دیدپ دنمنوناق
 راب نیلوا یارب یخیرات و یکیت کلاید مسیلایرتام شیادیپ اب  

 اب یکیناکم مسینیمرتد نتخاس نیزگیاج یارب مزال طیارش هیلک
:دش هدامآ مسینیمرتد زا یدیدج کرد

۱۴

دیدج مسینیمرتد

)یکیت کلاید مسینیمرتد(
:دز تسد ریز تامادقا هب دیدج مسینیمرتد  
۱

.درک ظفح ار یکیناکم مسینیمرتد یساسا لوصا  
۲

 رکفت و هعماج ،تعیبط یاه هصرع رد ار نآ ققحت ناکما  
.دروآ مهارف
۳

 ار یکیناکم مسینیمرتد هراب رد هتشذگ یفسلف داقتنا جیاتن  

.داد رارق هجوت دروم
۴

 نامز هتفرشیپ مولع هعسوت اب زارتمه یوکس رد لاح نیع رد و  
.داتسیا دوخ
 نیودت یتسیسکرام هفسلف کمکب هک ار دیدج مسینیمرتد نیا  

.دنمان یم یکیت کلاید مسینیمرتد ،هدش
۱۵

یکیت کلاید مسینیمرتد و یکیناکم مسینیمرتد کرتشم هوجو

 یکیت کلاید مسینیمرتد و یکیناکم مسینیمرتد کرتشم هوجو  
:دنریز حرش هب
۱

 الوصا ود ره یکیت کلاید مسینیمرتد و یکیناکم مسینیمرتد  
.دنا یتسیلایرتام
۲

 دننآ رب ود ره یکیت کلاید مسینیمرتد و یکیناکم مسینیمرتد  
.دراد دوجو ینیع روطب ناهج یدنم نیعت هک
.دنراد رواب ناهج یدنم نیعت تینیع هب ود ره ینعی  

۳

 دننآ رب ود ره یکیت کلاید مسینیمرتد و یکیناکم مسینیمرتد  
.تسا ینیع نیناوق عبات ناهج یدنم نیعت هک
۴

 دننآ رب ود ره یکیت کلاید مسینیمرتد و یکیناکم مسینیمرتد  
.تسا یدام للع هجیتن ناهج یدنم نیعت هک
۵

 دننآ رب ود ره یکیت کلاید مسینیمرتد و یکیناکم مسینیمرتد  
.دنا تخانش لباق ینیع یدنم نیعت یاهدنویپ هک

۱۶

 کلاید مسینیمرتد و یکیناکم مسینیمرتد یوهام یاه قرف
یکیت

۱

 یم تیمسرب ار یکیناکم تکرح طقف یکیناکم مسینیمرتد  
.دسانش
 یلک روطب رییغت ینعم هب ار تکرح یکیت کلاید مسینیمرتد  
 زا رت یلاع( هدام تکرح رت یلاع یاه مرف و دنک یم فیرعت

.دناد یم یفیک اتعیبط ،همه زا لبق ار )یکیناکم تکرح
۲

 لوصا ساسا رب ار ناهج ثداوح همه یکیناکم مسینیمرتد  
.دهد یم حیضوت کیناکم ملع
 رد هک ،دراد نآ رب مربم دیکأت اما یکیت کلاید مسینیمرتد  

 و دنمکاح یا هژیودوخ یاه یدنمنوناق هدام تکرح عونره
 نیناوق هب ناوت یمن زگره ار هدش دای هژیودوخ یاه یدنمنوناق
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.داد لیلقت یکیناکم
 یتسیلایرتام کرد ساسارب دناوت یم یکیت کلاید مسینیمرتد  
 ریگیپ روطب ار یعامتجا یاه هصرع رب مکاح مسینیمرتد ،خیرات
.دهد حیضوت و دنک فشک عطاق و
۳

 للع طقف هک ار یکیناکم لولعم و تلع یکیناکم مسیلایرتام  
 نیزگیاج ،دراد لوبق ار یطخ یلع ریحنز و یکیناکم
.دنک یم مسینیمرتد
 هبنج ناونع هب طقف ار یلع هطبار اما یکیت کلاید مسیلایرتام  
 رد دنویپ زا یمرف ناونع هب طقف ،اه هدیدپ هیلک ماع دنویپ زا یا

.دناد یم رگید رامشیب یاه مرف راوج
 رد لولعم و تلع کیت کلاید ،تیلع هب دینک هعجارم  
یرگنشور فراعملا ةریاد یامنرات

۴

 ،دنک یم لوحم مولع یارب یکیناکم مسینیمرتد هک یا هفیظو  
 یعیبط یاه هدیدپ همه نداد رارق یسررب دروم زا تسا ترابع
.یکیناکم طباور ناینب رب
 رد ار مولع هفیظو ،سکعرب اما یکیت کلاید مسینیمرتد  

 دوجوم درفنم یاهزیچ زا رذگ رد و ینیع یاهدنویپ عونت فشک
 و دنویپ مرف کی زا رذگ رد و یلع طباور فشک هب ،مهرانک رد
.دناد یم رتماع و رتقیمع ،رگید مرف هب لباقتم یگتسباو
)۲۱۳ ص ،۳۸ دلج ،نینل تایلک(  

۵

 ینیع دوجو و دنک یم قلطم ار ترورض یکیناکم مسینیمرتد  
 یئاسران رد ار فداصت لوبق لیلد و دوش یم رکنم ار فداصت

.دناد یم یرشب تخانش
 فداصت و ترورض ینیع دوجو اما یکیت کلاید مسینیمرتد  
 یدازآ و ترورض ،فداصت و ترورض یکیت کلاید دنویپ و
 رب هوالع و نآ تکربب و دسانش یم تیمسرب ار )رایتخا و ربج(
 ،طرش و تلع هطبار زا یکیت کلاید کرد نتشاد لیلد هب نآ
 مسیلاتاف ماد هب نداتفا زا تیعقاو و ناکما ،طرش و نوناق
.دنک یم زیهرپ )یئارگتشونرس(
۶

 متسیس ینعی ،متسیس عون کی طقف یکیناکم مسینیمرتد  
 عضو رب انب شراتفر هک دسانش یم تیمسرب ار یا هدوت طاقن
 نییعت حضاو ـ یطخ روطب یکیناکم نیناوق قبط رب و نآ هیلوا

.تسا هدش
 رد زین ار یئاه متسیس دناوت یم اما یکیت کلاید مسینیمرتد  
 لمعلا سکع هب رداق دوخ جنرغب راتخاس رب انب هک دریگ رظن
 رییغت و طیحم اب دوخ ندرک زاسمد ،طیحم تالالتخا هب تبسن

 یاه یدنمنوناق یانبم رب هک یئاه متسیس ،دندوخ هنادنمفده
 ار اهنآ یکیتنربیس تلصخ و دنبای یم لیکشت یکیت کلاید

 یاهداضت یانبمرب ،یکیت کلاید لباقتم طباور یانبم رب طقف
 و ناکما ،فداصت و ترورض ،لولعم و تلع ،ینورب و ینورد
.درک کرد ناوت یم تیعقاو
۷

 کیت کلاید دوجو زا یکاح زین یکیتساشوتسا یاه متسیس  
 مسینیمرتد رظن هب و دنا تیعقاو و ترورض ،لامتحا ،ناکما

 یم هولج یدنم نیعت دقاف یاه متسیس تروص هب یکیناکم
.دننک
 اب ناسکی یکیناکم مسینیمرتد رظن زا اه هدیدپ یدنم نیعت  
.تس اهنآ ندوب یئوگشیپ لباق
 یاه متسیس یدنم نیعت یکیت کلاید مسینیمرتد  
 اهنآ هراب رد یئوگشیپ و دسانش یم تیمسر هب ار یکیتساشوتسا
.دناد یم ریذپ ناکما تالامتحا ملع قیرط زا ار
 و یکیناکم مسینیمرتد نایم یوهام یاه توافت نیا هب رگا  
 اب هک دور یم نآ رطخ ،دوشن هجوت یکیت کلاید مسینیمرتد
 متسیب نرق کیزیف هژیوب ،نردم یعیبط مولع تایرظن هب دانتسا
 ندش هنهک یعدم )تسا یکیت کلاید زراب طوطخ یاراد هک(
.میشاب مسینیمرتد
 کیزیف زا راذگ اب متسیب نرق فطع هطقن رد هثداح نیا  

:تفرگ تروص مه اعقاو نردم کیزیف هب کیسالک
 صخشم یمک روطب هک( قیقدان هطبار فشک اب گربنزیاه  

 قداص و درک حرطم ار یجوم ـ یا هرذ مسیلائود )دوب هدش
 تابثا ار یا هتسه تارذ هصرع رد یکیناکم مسینیمرتد ندوبن
.دومن
 نیا ،نانآ راداوه یعیبط مولع نادنمشناد و یئاوژروب هفسالف  

 مسینیمرتد هک دندرک مالعا و هداد رارق هناهب ار رما تقیقح
 تارذ هصرع رد لقادح ای و دوش هتخادنا رود دیاب و هدش هنهک
 )یدنم نیعت نادقف( مسینیمرتدنیا هب ار دوخ یاج یا هتسه
.دهدب
 کیناکم دوخ یتح هک تفای جاور یا هجرد ات رظن نیا  

)نروب( درمش دورطم ار مسینیمرتد ،کیسالک
 همشچرس احنآ زا اما نردم کیزیف هنازیتس مسینیمرتد ریسفت  
 و یلک روطب مسینیمرتد اب یکیناکم مسینیمرتد هک تفرگ یم
.دش یم هتشاگنا یکی یریذپ ینیب شیپ و یدنم نیعت اب هژیوب
 ار دیدج یکیزیف فراعم دناوت یم یکیت کلاید مسیلایرتام  
.دزاس دراو دوخ یتسینیمرتد کرد رد یضقانت نودب
 شیپاشیپ ار یکیناکم مسینیمرتد ،یکیت کلاید مسیلایرتام  
 زا شیپ اهتقو یلیخ مهنآ ،تسا هدرک یفن یکیت کلاید زرطب
 کیسالک کیزیف یفن هب کیزیف زاسنوگرگد تایفشک هک نآ
 یمازلا ار مسینیمرتد یکیناکم کرد رد رظن دیدجت و دنک زاغآ

.دزاس
 ندوب ینیب شیپ لباق رصاعم )مسینیمرتدنیا( یزیتس مسینیمرتد  
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 نیا هب و دناد یم اهنآ یدنم نیعت هصخشم نیرتمهم ار روما
 الثم ـ ،دشابن نکمم ینیب شیپ الوصا اجره هک دسر یم هجیتن
 یدنم نیعت مدع و مسینیمرتدنیا احنآ ـ یموتناوک کیزیف رد

.تسا مکاح
 چیه هب اما ،تسا مسینیمرتد دییأت هچرگا ندوب ینیب شیپ لباق  
 و حضاو ینیب شیپ هک اجره اذل و تسین نآ صخاش هجو
 هجیتن ار مسینیمرتدنیا ندوب مکاح ناوت یمن ،دشابن نکمم نشور
:تفرگ
 یانعم هب ،نشور و حیرص ینیب شیپ یرامآ نوناق کی الثم  
 نیعت اما ،دهد یمن تسدب ،نآ یکیناکم مسینیمرتد رب ینتبم
 فداصت و ترورض نآ رد هک دهد یم ناشن ار یرما یدنم
.دنهد یم لیکشت یکیت کلاید تدحو
 هعماج هصرع رد هژیوب ،هدام تکرح رت یلاع یاه مرف هراب رد  
 یرایسب هداعلا قوف یحنرغب لیلد هب ومبوم و قیقد ینیب شیپ زین

.تسین نکمم هشیمه اهدنور و ثداوح زا
 دنمنوناق یدنم نیعت زا یعامتجا ثداوح نآ مغریلع یلو  
 سکرام طسوت هک ـ یرشب هعماج تکرح نیناوق و دنرادروخرب
 هعسوت ینیب شیپ ناکما ،دنا هدش نیودت و فشک ـ سلگنا و
.دنا هدروآ مهارف ـ شا هدمع طوطخ رد لقادح ـ ار نآ
 یارب مزال یساسا لوصا و یملع هدولاش یخیرات مسیلایرتام  
 روطب یعامتجا تایح و خیرات دنمنوناق یلع و یملع حیضوت

.تسا هدروآ دوجو هب ار یلک
 و یکیت کلاید مسیلایرتام ـ یتسیسکرام هفسلف قیرط نیدب  
 کلاید مسینیمرتد ضقانت زا یلاخ تسبراک ناکما ـ یخیرات
.تسا هدروآ دیدپ ینیع تیعقاو یاه هصرع هیلک رد ار یکیت
 ،تیلع ،)یزیتس مسینیمرتد( مسینیمرتدنیا هب دینک هعجارم  

.دنویپ ،نوناق ،طارتشا ،طرش
نایاپ
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بوخ یاه هچب یارب یئالط کون باقع ی هصق
فیس دمحا

دوبن یکی دوب یکی

دوبک دبنگ ریز

،دوب یسک هگا یگبوت

.دوبن یکچیه
زیخ و تسج هب امئاد ،ندوب انومیم یلو

نوشک هرعن یدوخ یب ،ندوب اریش

نداد یم رق  ،صقر لاح رد اج همه ،هشیمه ،ندوب ارام

 ،بورغ قاط ،رهظ لد وت ،رحس هتقو ،زورو بش ،ندوب اسگم
نونک زوزو

 یم تخات ،ود لاح رد هشیمه ،یلاخ لاخ یانت اب ندوب اگنلپ
ندز

نوتروضح منک ضرع ،انیا زاریغ

،ندوب هغابروق و یقرق ،ندوب روبنز و لیف

ندوب هابورو لاغش ،ندوب واگ و رخروگ

ندوب یلیخ .…هصالخ

،تشرد و زیر انوویح

،مه اب همه

ندرک یم یگدنز ،شوخ نوشلد ،افصو حلص رد

.…یلاحشوخ و دوب هدنخ و دوب هدنخ ،نوشراهن ،نوشماش
دوبن هاش یسک چیه

دوبن هدنب یسک چیه

دوبن بابرا یسک چیه

دوبن هدرب یسک چیه

،دوبن یچ ره ،دوب یچره

ندوب مه اب همه ،اج همه

نتشاد مه اب همه ،نتشادن ای نتشاد هگا

،دوب یا هصغ هک هگا

دوب مه اب همه  ،دوب یا هیرگ هک هگا

،دش یم مه اتقو یلیخ

ندز یم یگنز هریاد ،ندش یم عمج مه رود

دناوخ یم زاوآ هغابروق

دز یم زاس هروبنز

دیصقر یم مه هرام

دروآ یم رد ادا و دوب کقلد …هنومیم

ندیدنخ یم ،هگید مه اب ،گنلپو واگ و هریش

دموا هزات نوویح هی ،یزور هی

درک یم قرف نورگید اب ،هنوویح نیا

فر یم هار شاهاپ یور ،دنلب شدق ،هنوویح

دز یم فرح ،نورگید فالخرب

.درک یم مه رکف ،یمک هی
فگ یم شدوخ زا میاد

…مرتالاب همه زا نم
…امش و

نوبز یب یانوویح

نیاوخ یم یتخبشوخ هگا

نیشب نم ثم ،دیاب

،نیشن نم ثم هگا

نینوتدوخ شلوئسم          ،نیدید یچ ره

:نوبز یب یانوویح
هلاسوگ و واگ وریش

…رام و نومیم و سگم
هغابروقو گنلپ و لیف

ماوخ یم ور اهامش ریخ

…اهامش نینود یمن
…اهامش نیمهف یمن

مگ یم مزاب ..نوتمتفگ

…نیاوخ یم یتخبشوخ هگا
نیشب نم ثم هک دیاب

!نینز یم زاس هگید مه اب یچ ینعی
!نیراد مه اب ،نیراد هچ ره

.دوخ یارب ،دوخ رکف هب یسک ره
،ندش عمج ،نوبز یب یانوویح

؟مینکن هچ ؟مینکب هچ ،لدجو ثحب اج همه

:فگ هلاغش نویم نوازا تبقاع
ننودب دیاب هک ای …ننود یم بوخ امدآ

…نگ یم سار امدآ
.میشب  مدآ دیاب مه ام     !میاوخ یم یتخبشوخ هگا

…دوخ یارب  ،دوخ رکف هب یسک ره
!!مینز یم زاس هگید مه اب !یچ ینعی

فگ یزیچ هی یسکره

…ندش مدآ …انوویح ،دوبن هراچ هک الاح
.…شاذگ لیبس ،فر هلیف

ندیشوپ راولش و تک ،هدز لکف ،گنلپو ریشو رخروگ

تخس یمک هی ،اپ اتود یور

راذگ و تشگ لگ هب مرگ نوشرس …رو نوا و رو نیا امئاد

دز همامع …شاذگ شیر ههابور



۱۳۹۰ دنفسا ۲۱ هرامش  یگنهرف و یسایس هلجم- رعش رتفد -هتفه هلجم همانهاگ 

http://www.hafteh.de/hafteh7@yahoo.de  )'( هحفص  

دنوخ یم درو ،بل ریز …لاغذ هثم ،نوا گنر

،فرگ یم نج…هلاغش

دش ریگ نج

،یلکش هی هب مه نورگید

…ندرک مدآ ثم ور نوشدوخ…مودک ره
!دش یچ شدعب مگب نوت ارب ،نینک شوگ
دموا رد اوعد و گنج ،هدشن یچیه زونه

!نم لام نیا ،فگ یم نیا
!نم لام نوا ،فگ یم نوا

دز یمن یگنز هریاد سک چیه هگید

دنوخ یم زاوآ هغابروق هن هگید

 رکف یسکره .دز یم زاس هروبنز هن …دیصقر یم هرام هن
.شدوخ و دوب شدوخ

دش یم راکیب هک یتقوره … هریش

 ،دز یم لفلف ،دز یم کمن ،درک یم بابک ورخروگ هنود هی
،سشنیم نمچ یور

دروخ یم

دز یم غورآ مشدعب

.دروخ یم ماخ ،اتقو یهاگ
،ندوب رام لابند ،بش همه و زور همه ،مه اه یقرق

!هنک صقر  شاد هلصوح هگید یک
…دروخ یم سگم هغابروق

،درک یمن رکف مه نلصا

؟هیچ فیلکت …هشب هدروخ داوخن شلد هک هگا ،سگم هک

شخاش اب دز ،تشادن و تشاد مه هواگ

دنک ور هنومیم یامشچ زا یکی

،طسو نوا مه گنلپ اقآ

،نوشک کیشک

فرگ ور هواگ ندرگ دز یتسج

نیمز یور ،داتفا هواگ

نونک هیرگ هنومیم

،فرگ ولیگران هنود هی

.اوه یوت درک شترپ
…تفر و تفر

..لیف رس وت دش هدیبوک ،پوت کی هثم
دموارد لیف ی هیرگ

.درک یم هیرگ ،شاد هلیف
…دز یم راز

راز …راز

دیدنخ یم هنومیم

…فگ هلیف
؟یدنخ یم ؟هدش یچ

؟دش یچ …هواگ نوا خاش

!درک هزم هک نیا ثم
!تگید مشچ هشبروک
…دش شا هصغ هنومیم
فرگ شمغ بش ثم

:نوج لیف هخآ فگ
تسرپدوخ یامدآ ،انوا ثم هرارق ام هک هگا

وت لام نوا ،نم لام نیا ی هساو
…مینک هراپدص و هراپ  ور هگید مه یروج نیا

…هشابن شچ هرتهب
!یگ یم سار

…ما هگید مشچ هشب روک
.مرادن ندید تقاط هگید نم
طسو دیرپ هبترم هی …ههابور

.دز یم داد…نیئاپ دموا …الاب فر یه
نینوت یم هک هتفگ یک

!نینزب فرح یروج نیا          
!نوت خاش !نوت ندرگ هنکشب…نوت نوبز هشب لال

!نوت رویز هشب بارخ
.دوبن یزیچ ،نیا زا ریغ ،مه هشیمه ،همغ شمه ،ایند نیا

نینکب وبوخ یایند نوا رکف…سین هچره و سه هچره

…هنوراب لگ و هد یم بالگ یوب…شاج همه
..هناوارف …غرم نور ،غرم ةنیس…شاج همه

.نیشاب ایند نوا رکف
..نیشکب تلاجخ و نینک مرش ،نم همامع زا و نم زا

…هگید هسب …نیدز هک قن همه نیا
…نینزن قن

سشن هغرم هی نیمک  ،یا هشوگ ،فر مه شدعب

……هباقع
،یئالط کون باقع

…ولج دموا هبترم هی
:فگ و هدرکرپس هنیس

!اه هچب
.…هگید هسب

.میدش هتسخ هگیدام
 هتسخ یروج نیا  و میداتفا ،سک و سکان ره لابند یدوخ یب

میدش هتسبرپ و

هسب …ایند نیا ورام

،سین یچ ره و سه یچره

.سام یایند نیا وت…طقف
.… وت هگا

یگ یم سار ،کلک هابور اقآ یا
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؟مینک راکیچ ،ایند نیا  ،وگب وشاپ

!تدوخ لام ،ایند نوا
!تدوخ لام ،بالگ یوب

هشب تتفوک ،غرم ی هنیس ،غرم نور

؟مینزب زاس  هگید مه اب مینوتن اه ام ارچ

،مه تسد وت نومتسد ؟مینوخب زاوآ مه اب

؟مینک صقر

…سه همه یارب اج.…ام یایند نیا یوت
!نم لام نیا هتفگ یک

!وت لام نوا
.نوم یتخبدب هنیا

،سه هچره

…س همه لام
..فگ هلیف

!یگ یم سار وت…منک یم رکف…یئالط کون هباقع
…مایب منم نیرازب…فگ هنومیم

؟منک راکیچ …نوتارب …نم هک نیگب…فگ هریش

فگ یمن یچیه ودوب تکاس لاحب ات هک هگنلپ

فگ …ولج دموا

…مایب منم …نیرازب …اه هچب
ندش عمج .…هگیدراب انوویح

…لدج و ثحب هگید مه اب

؟مینکب هچ

؟مینکن هچ

،دز یم زاس هروبنز

،دیصقر یم مه هرام

:دنوخ یم زاوآ هغابروق
!وت لام نوا !نم لام نیا هتفگ یک “

،نوم یتخبدب هنیا

سمه لام …سه یچ ره

.…نوم هتشذگ هن هنیا
”نوم هدنیآ …هنیا
،درک یم هیرگ هلاغش

فگ یم ودنوادخ دمح ،بل ریز

…دز یم راز ههابور
دنک وششیر…نیمز هب دز ور همامع

.درک یمن شوگ انوا هب… سک چیه یلو
.دز یم زاس هروبنز
دیصقر یم مه هرام

دنوخ یم زاوآ هغابروق

دوب کقلد هنومیم

.…نومسآ وت مه دیشروخ
..دیدنخ یم ،دوب هدز لز

۱۳۶۸ دادرخ
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ناگبونج یاهگنس
ادورن  ولباپ

زیچ همه
دوش یم مامت
دوش یمن مامت و

زیچ همه
دوش یم زاغآ احنآ

دنوش یم رود نایوگ دوردب ،دمجنم یاه هناخدور
.تسا هدمآ رد فرب دقع هب اوه

،تسینابایخ هن
.یبسا هن

تسیترامع اهنت و
.گنس زا
،تسیا هعلق

نآ رد هک
،تساجرب نینکاس زا یربخ هن
.دنراد ییاج هدشمگ حاورا هن و

تسییامرس هچ
:داد یم رس هرعن درس داب و
.تساجنیمه ،ناهج ییاهنت

،گنس
،تشارفا تماق

،دیاشگ اوآ هب بل ات
دروآ رب دایرف و دناوخب
.تخاب ار شناگژاو یلو

،دوب داب ریفص اهنت
ناگبونج یوس زا ،نوگ هنایزات

.دیپس توهرب اهنت
ناراب ناگدنرپ و

نامسآ یاهربا زارف رب
رود هب

.ییاهنت ی هعلق
هفرط کی نابایخ - مانکین نیمرآ

http://rueoneway.wordpress.com/
http://rueoneway.wordpress.com/
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نیوا نادنز زا رعش ود

ییاهنت
 

ِیناوغرا یاه هظحل رد
،شورخ رپ ِنازور                         
      ِنامک نیگنر ییادیپ    
،ناگراو جوم                         
،رجاهم یاه هدنرپ                                  
؛یکریت یاه هقلح رب                                                        

ار ییاهنت دیپس یوق
دناشن ما هناش رب                       

ییاهنت زاوآ و
!دنلب                

ا.م – ۱۳۶۵ نیوا
****************

 
 

!زیخ اپب ارم
 
!!؟.… هن
ار هنهک مخز نیا          
تسین ییاهنت محرم                             

بآ تفه رب و
.دنیوشن               

*****
ناهاگنابش

مرذگیم شیوخ گنت ۀچوک زا            
،بش تسوپ ریز رد و           
؛هرابود و هرابود                                    
.منزیم هناوج                                                       

*****
،دوخ رد 
میوجیم ارت          

،وت و
خیرات رذگهر رد     
!یا هداتسیا                          

*****
،تناتسد رب هدیئور ِخرس ِلگ

تسیا هیده ارم                                
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نم و
یاه هظحل رد     
وت رهش               
.یراج                        

*****
زیخ اپب ارم
مراد یفرح وت اب             

و زیخ اپب ارم
تراظتنا رب               
نک روبع                            
 

ا.م – ۱۳۶۵ لاس– ۶۲ قاتا – ۳ نلاس نیوا
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میدرک مچرپ ار اه ایور
دمص

میدیود و میدرک مچرپ ار اه ایور

هعیاش بت و بات رپ گنت یاه هچوک رد

ار اه فرح

میدروخ دنویپ اه تخرد اب و میداد داب هب

هتسب راگنز دنک یاه هنشد

دندیرد ار اه بصع

:دنتفگ و دندرک کاخ ار ناشاهرعش نارعاش
میشاب شدهاش شوگ رانک زور ره هک تسین یا هداس قافتا نیا

تسیریگرد تسب نب یاه هچوک رد بیقعت تبقاع

میناد یم زین ام

هام زاورپ و هراتس رپ بش نیا هک

تسین یا هداس قافتا

و میهد باوخ هب مشچ هک

ار اهایور ریسم

هدرگ هب هدرگ

و میراشفب مه هب نادند

قشع یب میوش هلاچم

ییاهنت درس رتسب رد

زور هک

دیشروخ ندما الاب یب

تسا ییاشامت زین دوخ

نایصاع و نادیهش و

ی هدیچ فر رب عونمم یاهباتک نیچ هطقن رپ رعش

دنا خیرات ناگتفیش

.دشاب نارعاش لصف رگا لصف
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بایهر زا رعش ود هاگن و گنرد و راهبردزیئاپ

 راهب هک نانآ اب ار هبرجت نیا ،  تسه زین کرتشم تسا هناگی هکنآ نیع رد هک دزیخیمرب یا هبرجت زا هک تس یساسحا ِ نایب ، رعش
  اه ییایبیل هژیوب مراذگیم کارتشا هب ، دننکیم هبرجت ار یبرع

راهبردزیئاپ
 ام
 میتشاد رواب   
!» تسادیپ شراهب زا ، تسوکن هک یلاس «                  
 اما
 ، دندوب هتفگن  
 راهب رب زیئاپ ِ خلتِ  موجه اب                 
!؟ درک دیاب هچ ایآ                                               

 : دنتفگ
 ! دینک ربص         
!» درمش دیاب زیئاپ رخآ ار هجوج «                       
: ام  ! نیا کنیو                        
!  جارات .… اه هنایشآ                                            
! رپ  رپ .… اه هجوج                                            
! تسیقاب نانچمه.… زیئاپ و                                            

—————————————————————-
نیزراکوریق – ناملس دس                                                  
                                                            ۱۳۸۴
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 هاگن و گنرد
یتسب دهع نتفر ِ  مزع رب هک وت
یتسسگ اجکی  ، ناگدنام اجردز

 یداکچ رب یگنرد یهاگ زا ره
! یتسه هک و یئاجک : رگنب و نک

————————————————————————– 
۸۳ دنفسا – هیولسع
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امش و هتفه هلجم
هتفه رد جردنم بلاطم زا هدافتسا و هتفه هلجم هب یلاسرا بلاطم یارب یتاحیضوت

 تارظن هدننک سکعنم هک دوش لیدبت یتنرتنیا یا هیرشن هب دراد رظن رد ”هتفه هلجم“ ،زیزع ناتسود و اقفر
 یاه پچ و اه تسینومک امش ،دشاب ناریا یرگراک نالاعف و تسینومک لقتسم دارفا و تسینومک اه نامزاس
 دیشاب هتشاد هجوت افطل .دیناسر یرای رما نیا رد دوخ بلاطم و تالاقم لاسرا اب ار ام دیناوت یم یناریا یبالقنا

 یاه مرف هب بلاطم،راشتنا زا ،دیئامرف لاسرا MS-Word (DOC (کود لیاف مرف هب طقف ار دوخ بلاطم هک
 تیلوئسم .تسین فرط یب اما ،درادن قلعت نامزاس و بزح چیه هب ”هتفه هلجم“ .میروذعم ینف لیالد هب رگید
 یمن هدهع هب نآ راشتناربارب رد تیلوئسم عون چیه ”هتفه هلجم“ و !دشاب یم نآ هدنسیون اب هدش رشتنم بلطم ره
 بلاطمزا هدافتسا یارب یتاحیضوت .دشاب یم دازآ الماک یلاسرا بلاطم راشتنا و باختنا رد ”هتفه هلجم“ دریگ
 یتسیلایسوس یرگنشور و یهاگا تهج رد یکچوک ماگ بلاطم نیا راشتنا زا ام فده هتفه هلجم رد جردنم
 یم دازآ الماک نآ رکذ نودب هچ و عبنم رکذ اب هچ هتفه رد هدش رشتنم بلاطم مامت راشتنا تهج نیا زا تسا
 هتشاد هجوت یلصا عبانم رکذ هب افطل تسا یرگید عبانم زا هتفه هلجم بلاطم زا یرایسب هک احنآ زا اما .دشاب
دیشاب

ام هرابرد
تسینومک بزح تسفینام
 هیلک عفانم زا هک ,یعفانم هنوگچیه اهنآ .دنشاب هتفرگ رارق یرگراک بازحا رگید ربارب رد هک دننتسین یصاخ بزح اهتسینومک
 دنناجنگب هژیو لوصا نآ بوچراچ رد ار ایراتلورپ شبنج دهاوخب هک دنروآ یمن نایمب ار یا هژیو لوصا اهنآدنرادن دشاب ادج ایراتلورپ
 حلاصم ,نوگانوگ للم یایراتلورپ تازرابم رد اهتسینومک ,یفرط زا هک تسا نیا رد اهنت ایراتلورپ بازحا رگید اب اهتسینومک قرف
 لحارم رگید فرط زا و ,دنیامنیم عافد نآ زا و دنهدیم رارق رظن دم رد ,ناشیلم عفانم زا رظن فرص ار ایراتلورپ همه کرتشم
 تبسانم نیدب .دنتسه شبنج مامت عفانم و حلاصم ناگدیامن هشیمه نانآ ,دنکیم یط یزاوژروب و ایراتلورپ هزرابم هک ینوگانوگ
 تیزم ,یروئت ظاحل زا اما و ,دنشیپ هب شبنج کرحم هشیمه و اهروشک همه یرگراک بازحا شخب نیرتمزع اب ,المع اهتسینومک
 نیرت کیدزندنا هدرب یپ یرتلورپ شبنج یلک جیاتن و نایرج و طیارش هب نانآ هک تسا نیا رد ایراتلورپ هدوت هیقب هب تبسن اهتسینومک
 نوگنرس ,هقبط کی تروصب ایراتلورپ نتخاس لکشتم ینعی :دننآ یپ رد یرتلورپ بازحا رگید هک تسا نامه اهتسینومک فده
.یسایس همکاح تردق زارحا و یزاوژروب نتخاس
هتفه رد جردنم بلاطم زا هدافتسا و هتفه هلجم هب یلاسرا بلاطم یارب یتاحیضوت

 دارفا و اه نامزاس تارظن هدننک سکعنم هک دوش لیدبت یتنرتنیا یا هیرشن هب دراد رظن رد ”هتفه هلجم“ ،زیزع ناتسود و اقفر
 یم تسیلایرپما دضو لاکیدار یاه پچ و اه تسینومک امش ،دشاب ناریا یرگراک نالاعف و لاکیدار پچ ، تسینومک لقتسم
 لیاف مرف هب طقف ار دوخ بلاطم هک دیشاب هتشاد هجوت افطل .دیناسر یرای رما نیا رد دوخ بلاطم و تالاقم لاسرا اب ار ام دیناوت
 هب هنافساتم ”هتفه هلجم“ .میروذعم ینف لیالد هب رگید یاه مرف هب بلاطم،راشتنا زا ،دیئامرف لاسرا )MS-Word DOC( کود
.تسین فرط یب اما ،درادن قلعت ینامزاس و بزح چیه
.دریگ یمن هدهع هب نآ راشتناربارب رد یتیلوئسم عون چیه ”هتفه هلجم“ و !دشاب یم نآ هدنسیون اب هدش رشتنم بلطم ره تیلوئسم
.دشاب یم دازآ الماک یلاسرا بلاطم راشتنا و باختنا رد ”هتفه هلجم“
هتفه هلجم رد جردنم بلاطمزا هدافتسا یارب یتاحیضوت

 رشتنم بلاطم مامت راشتنا تهج نیا زا تسا یتسینومک یرگنشور و یهاگا تهج رد یکچوک ماگ بلاطم نیا راشتنا زا ام فده
 یرگید عبانم زا هتفه هلجم بلاطم زا یرایسب هک احنآ زا اما .دشاب یم دازآ الماک نآ رکذ نودب هچ و عبنم رکذ اب هچ هتفه رد هدش
دیشاب هتشاد هجوت یلصا عبانم رکذ هب افطل تسا
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