
 یحلاص رھچونم

 )١( مسیلاردف هرابرد یواک و دنک

 
 یسایس یاھنامزاس وسکی زا .تسا ھتشگ رادروخرب یاهدرتسگ یافرژ زا ناریا رد مسیلاردف هرابرد نخس اھزور نیا
 ادصمھ ،دناهدمآ دوجوھب یمالسا یروھمج دض یاھقطنم یاھتلود یکیتسجل و یلام یاھکمک اب ناشرتشیب ھک ارگموق
 نخس رگید یوس زا و دنرادرب ماگ ناریا ھیزجت تھج رد »رگمتس موق« ھباثم ھب »سراف موق« هژورپ حرط اب دنشوکیم
 هویش نیرتبولطم اما ،دشابن بسانم رضاح لاح رد دیاش« ھک نیا رب ینبم ناریا نیشیپ روھمجسیئر ،یمتاخ دمحم دیس
 دیس یتح و دنزاتب وا ھب لاردف تلود هژورپ نافلاخم زا یخرب ات تسا هدش ببس ،1»تسا یلاردف هرادا یمدرم تموکح
 ھتساوخ وا زا و ھتخات یمتاخ ھب یاھتشون رد ،تسا »یرھشناریا« زادرپھیرظن و هاگشناد داتسا ناریا رد ھک یئابطابط داوج
 و دشاب انشآ یبرغ یسارکمد یابفلا اب دیاب و هدرک لیصحت برغ رد ھک یمدآ .دریگب سپ 2»ھنامرتحم« ار شرظن ات تسا
 سپ ار شرظن دھاوخیم ناریا نیشیپ روھمجسیئر زا ،تسا مدرم یعیبط قوقح زا یشخب راتشون و راتفگ یدازآ ھک دنادب
 کانرطخ شیوخ یرھشناریا هژورپ یرادیاپ یارب ار لاردف تلود ھشیدنا »یرھشناریا« سانشراک نیا نوچ ؟ارچ ،دریگب
  .تسا ھتشادنپ

 نوچ و دش انشآ نردم یسارکمد یابفلا اب لیوکوت یسکلآ 3»اکیرمآ رد یسارکمد« باتک ندناوخ اب یمتاخ دمحم ھک نآ مود
 دمحم و تشادنپ یسارکمد راتخاس نیرتھب ارنآ لیوکوت ،دوب لاردف یراتخاس یاراد زاغآ نامھ زا هدحتم تالایا یسارکمد
 ھک نآ رگید .دنادیم یمدرم تموکح هویش نیرتبولطم ار مسیلاردف لیوکوت رثا زا دوخ تشادرب رب انب زین یمتاخ
 کیتارکمد تلود اب ھسیاقم رد کیتارکمد لاردف تلود اریز ،تسین اطخ یمتاخ نخس نیا ھک دھدیم ناشن ام یاھیسررب
   .دھدیم رارق مدرم رایتخا رد ھعماج هرادا و تسایس رد مدرم یرگتلاخد یارب ار یرتشیب حوطس زکرمتم

 یموق یاھنامزاس مینادب ات میھد رارق یسررب دروم ار لاردف تلود میشوکیم راتشون نیا رد یتیعضو نینچ ھب ھجوت اب
  ؟دناھتشگ ناریا رد لاردف تلود ققحت ناھاوخ و هدرک اھر ار »یاھقطنم یراتخمدوخ« هژورپ یفدھ ھچ اب ناریا

 یسانش هژاو

 دادرارق ینعم ھب ناتساب مور رد ھک تسا هژاو نیا عمج 5اردُف .دادیم ینعم دنگوس زاغآ رد ھک تسا ینیتال یاهژاو 4سودُف
 و نویساردف حالطصا ود هژاو نیا زا و دندیمان اردُف دشیم ھتسب اھتلود نایم ھک ار یئاھدادرارق اھیمور اھدعب .دوب
 ھمیمض ھن و دندوب مور هرمعتسم ھن ھک دندرکیم یگدنز یقطانم رد یماوقا نارود نآ رد اریز ،دنتخاس ار نویساردفنک
 رادروخرب اھیمور یدنورھش قوقح زا ،دنتسیزیم اھنیمزرس نیا رد ھک یمدرم لیلد نیمھھب .دندوب هدش یروتارپما
 .دوب مور یروھمج یاھنیشن هرمعتسم مدرم یدنورھش قوقح زا رتشیب ناشیدنورھش قوقح لاح نیع رد و دندوبن
 یروھمج دحتم دادرارق رب انب اما ،دندوب مور یروھمج هرمعتسم ھن و یروتارپما زا یشخب ھن ھک ار یئاھنیمزرس اھیمور
 گنج ماگنھ رد دیاب ،دندوب هدرک ءاضما مور اب ھک یدادرارق رب انب اھنیمزرس نیا نامکاح .دندیمانیم  اردُف ار دندوب مور
 ھب رداق مور تلود ھک اجنآ زا ،اپورا رد ماوقا ترجاھم نارود رد ینعی ،اھدعب .دندادیم رارق مور شترا رایتخا رد هاپس
 زا یرادروخرب نودب داد هزاجا نمرژ ماوقا زا یشخب ھب ،دوبن دوخ یاھنیمزرس نورد ھب نارجاھم ذوفن زا یریگولج
 یاھلاس رد نینچمھ .دندیمان اردُف زین ار ماوقا نیا نامز نآ رد .دنوش نکاس نیمزرس نآ رد ،نایمور یدنورھش قوقح
 زین شترا رد مکاح نیناوق ،دوب هدش لیکشت اھیمورریغ و اھیمور زا مور شترا جیردت ھب نوچ ناتساب نارود ینایاپ
  .دش هدیمان اردُف قوقح



 نیا رد .دندشیم هرادا مور شترا ناھدنامرف طسوت اما ،دندوب یاھقطنم یاھتموکح یاراد دنچ رھ هرمعتسم قطانم
 یلحم یاھتموکح طسوت دنتسناوتیم ،دنتشادن رارق داضت رد مور تلود عفانم اب ھک ینامز ات یلحم نیناوق اھنیمزرس
 مور نوناق و دندوب ربتعم اھتموکح نآ نیناوق طقف ،دندوبن مور هرمعتسم ھک یئاھنیمزرس رد ضوع رد .دنوش ءارجا
 ،مور یدنورھش قوقح زا قطانم نیا مدرم یرادروخرب و یروتارپما رد هرمعتسم قطانم بذج اب .درکیمن یزاب یشقن
 نارایرھش تیرثکا دیئأت اب طقف دیدج ناروتارپما ھک یاھنوگ ھب ،دندش رادروخرب یاهژیو قوقح زا قطانم نیا نامکاح
 ھجیتن رد ،دش مور یروتارپما یموق عونت ببس ینیمزرس یگدرتسگ نوچ بیترت نیا ھب .دنوش هدیزگرب دنتسناوتیم اھتلایا
 6.تفای ار لاردف تلود راتخاس زا یئاھھگر یروتارپما نآ یسایس راتخاس نطب رد روانھپ نیمزرس نآ هرادا یارب ناوتیم

 لاردف تلود ھشیدنا

 یسایس راتخاس ھک دش نیودت یروشک رد ینعی ،ھسنارف رد ندورپ و ویکستنوم طسوت نردم لاردف تلود ھشیدنا ھک نآ رگید
 نُدورپ و ھسنارف ریبک بالقنا زا شیپ ویکستنوم .درادن و تشادن لاردف تلود زا یناشن چیھ نونکا ھن و ھتشذگ رد ھن نآ
 یداصتقا مسیلاردف نُدورپ و یسایس مسیلاردف ویکستنوم ینعی ،فلتخم ھبنج ود زا نیاربانب و دنتسیزیم بالقنا نآ زا سپ
  .دندرک یحارط ار

 اب ھک مھ زا لقتسم و کچوک یاھتلود راتخاس اب نیمزرس نیا رد ،درک ناملآ ھب ١٧٢٨ لاس رد ھک یرفس رد ویکستنوم
 ،دیمان »ناملآ لاردف تلود« ار روشک نیا دوخ یاھتشاددای رد و تشگ انشآ ،دندوب هدروآ دوجوھب ار یرتگرزب تلود مھ
 لیلد نیا ھب مھ نآ ،دندیمانیم 7»ناملآ تلم مور سدقم یروتارپما« ار دوخ نیمزرس نارود نآ رد اھیناملآ ھک یلاح رد
 رد مور یروتارپما یشاپورف زا سپ ھک دندوب ینیمزرس زا یشخب ،مور یروتارپما یشاپورف زا شیپ ات اھنیمزرس نیا ھک
 یمامت أبیرقت .دوب یمسر نید کیلوتاک نید نآ رد و دیمان »مور سدقم یروتارپما« ار دوخ ھک دمآ دوجوھب یدالیم ١٠ هدس
 یشاپورف زا سپ و دوب »مور سدقم یروتارپما« زا یشخب ،دنتشاد دوجو کچوک یاھتموکح نآ رد ھک ناملآ یاھنیمزرس
 ھجیتن رد و دنوش دحتم مھ اب دیاب ھک دندیسر ھجیتن نیا ھب دوخ لالقتسا ظفح یارب ناملآ یاھنیشنهدازھاش یروتارپما نآ
 لیکشت یئاروش مھ اب ناگدازھاش نیا .دیمان »ناملآ تلم مور سدقم یروتارپما« ار دوخ ھک دندروآ دوجو ھب ار یاھیداحتا
 رگید یاھروشک ناھاش فالخرب هاش نیا اما .دندیزگیمرب رمعلامادام هاشداپ ناونعھب ار یکی دوخ نایم زا نآ رد ھک دنداد
 حور« زا مھن باتک رد ویکستنوم زین لیلد نیمھ ھب .دوب یدودحم قوقح یاراد ،دندوب رادروخرب ھقلطم تردق زا ھک
 راتخاس زا یاهزات ھنیزگ ،تشاد دوجو ناملآ و سیئوس ،دنلھ رد نارود نآ رد ھک یلاردف تلود نتخاس ھتسجرب اب »نیناوقلا
 ات دنوش رادروخرب یتنطلس ھقلطم تردق زا دنتسناوتیمن رگید اپورا ناھاش نآ ساسا رب ھک درک یحارط ار نردم تلود
 ناوتیم لاردف تلود داجیا اب تشادنپ ویکستنوم 8.دنشاب ھتشاد دوخ لرتنک رد ار یئاضق و ھننقم ،ھیرجم هوق ھس رھ دنناوتب
 رگیدکی زا هوق ھس نیا لالقتسا رتناسآ بیترت نیا ھب و درپس درُخ یاھتلود ھب ار یزکرم تلود ھقلطم تردق زا یشخب
 ھننقم ،ھیرجم یاوق یئادج و لاردف تلود ھشیدنا اما ،تفاین ققحت ھسنارف رد لاردف تلود هژورپ دنچ رھ .دیشخب ققحت ار
  9.تشگ لدب ایلارتسا و اداناک ،اکیرمآ هدحتم تالایا یساسا نیناوق لوصا ھب ،دوب هدش هزیروئت ویکستنوم طسوت ھک ھیئاضق و

 یدیلوت تابسانم و ارگزکرمت تلود دقن ھب نامزمھ نُدورپ ،دوب ارگزکرمت تلود یسایس متسیس فلاخم ھک لیوکوت فالخرب
 ینیون مظن ناوتب ات درکیم دوبان ار زیچ ھمھ دیاب بالقنا نآ تشون ھسنارف ١٧٨٩ بالقنا دقن رد وا .تخادرپ یرادھیامرس
 راتفرگ ھسنارف بالقنااسپ ھعماج نُدورپ رواب ھب .دنک یھدنامزاس ار ینیون تابسانم تسناوتن اما ،دروآ دوجوھب ار
 قلخ یگتخاس تدحو ظفح مانھب یزکرم تلود .تشگ یسایس مسیشرانآ و یرادھیامرس داصتقا تابسانم یفداصت یاھدادخر
  .دنک بوکرس ،دادیم صیخشت دوخ »محازم« ھک ار مدرم زا یشخب رھ تسناوت

 هرابرد« باتک ١٨۶٣ لاس رد ،دنتسھ دوخ یدرف تیمکاح و یدازآ راتساوخ اھناسنا ھک دوب رواب نیا رب نُدورپ ھک اجنآ زا
 یلم زکرمتم ھچراپکی یاھتلود شیادیپ اب نآ رد و داد راشتنا ار 10»یبالقنا بزح یزاسزاب ترورض و ویتاردف لوصا
 ھب یئازفازکرمت اب ار یزکرم تردق دیشوک دنھاوخ یئاھتلود نینچ ھک دوب رواب نیا رب اریز ،درک تفلاخم اپورا رد
 و داصتقا هزوح رد روشک نورد رد ھک ار یئاھهورگ زا یرایسب ینادرگدوخ وسکی زا ھجیتن رد و دنزاس لدب تردقربا
 تنوشخ اب ار دوخ تافالتخا دیشوک دنھاوخ زین یجراخ تسایس رد رگید یوس زا و درک دنھاوخ دوبان ،دنتسھ لاعف ھعماج
 زا تفرنورب یارب .تسا تردقردق و روانھپ یروتارپما ققحت یئاھتلود نینچ فدھ اریز ،دننک »لح« و یریگیپ رھق و
 یاھورین دیاب نآ ساسا رب ھک تفگ نخس ینیون »یعامتجا دادرارق« زا وسور ھشیدنا زا یریگهرھب اب نُدورپ تیعضو نیا
 اھتلایا و اتسور و رھش حطس رد ار یتعنص – یزرواشک نادرگدوخ یاھویتاردف و دنوش دحتم مھ اب نارگراک ینعی ،هدلوم
 دنمهرھب شیوخ راک دوس زا دوخ اھینواعت رد تیوضع اب نارادھیامرس ھب دوخ راک یورین شورف یاجھب ات دنروآ دوجوھب
 یتعنص و یزرواشک یاھینواعت نویساردفنک یئاپورا حطس رد و نویساردف مھ اب یلم حطس رد ویتاردف یاھداھن نیا .دندرگ



 ،تسا یتعنص و یزرواشک یاھویتاردف رب ینتبم ھک یلاردف تلود داجیا اب نُدورپ رواب رب انب .دنروآ دوجوھب دنتسناوتیم ار
 .دھد رارق ھعماج یارو ار دوخ و دنک دیدھت ار یدرف یاھیدازآ دناوتیمن یزکرم تلود

 زا رگید ترابعھب و یتعنص و یزرواشک یاھویتاردف زا نُدورپ و لاردف تلود زا ویکستنوم ھک مینیبیم بیترت نیا ھب
 ،دناھتسباو مھھب یلحارم رد لاح نیع رد اما ،دنراد رایسب ریفوت مھ اب دنچ رھ ھک دناھتفگ نخس یداصتقا -یسایس مسیلاردف
 یگدنز ھب دنناوتیمن اپورا حطس رد اھتلود و یلم حطس رد لاردف تلود یراذگنوناق نودب نُدورپ یدیلوت یاھویتاردف اریز
 تلود هاگرھ و .دوشیم هدید نُدورپ »ویتاردف« یروئت رد ویکستنوم لاردف تلود یاپ در ھجیتن رد و دنھد ھمادا دوخ
 .ددرگب زین ،دنراد روضح ھعماج رد ھک یرگید یاھورین ھچیزاب دناوتیم تروصنآ رد ،دوش ھیامرس ھچیزاب یزکرم
 حالصا ار زیچھمھ ناوتیم تروصنآ رد ،درک فرصت ار زکرم ناوتب هاگرھ ھک تسا هدمآ دوجوھب رواب نیا نیاربانب
 .دومن

 ینُدورپ مسیلایسوس ھجیتن رد و تشادنپیم »مسیلایسوس« نامھ ار »نویساردف« نُدورپ ھک تسا مھم زین ھتکن نیا یروآدای
 ھک یداضت نتشادرب نایم زا یارب ھک تسا نآ نُدورپ »ویتاردف لصا« ھشیدنا یهدیکچ .دوب رادروخرب لاردف یراتخاس زا
 لداعت یعون بطق ود نیا نایم ناوتب نآ ساسا رب ھک تسا زاین یدادرارق ھب ،دراد دوجو 11»تردق« و »یدازآ« نایم
 رد .مھ اب بطق ود نیا ھطبار میظنت فدھ اب دوش ھتسب لاردف تلود و »اھویتاردف« نایم دیاب یدادرارق نینچ .دروآ دوجوھب
  12.دشاب رادروخرب دوخ فلاخم بطق ھب تبسن ھنایوج یرترب رازبا زا دیابن بطق ود زا کی چیھ ھطبار نیا

  لاردف یاھتلود شیادیپ

 لاردف یاھتلود اھنیمزرس نیا رد ینعی ،دندمآ دوجوھب )ناملآ ،دنلھ ،سیئوس( اپورا رد لاردف نردم یاھتلود نیتسخن
 یاھتلود ھک دوشیم هدید خیرات یسررب اب نینچمھ .دنتشگ لدب یناملراپ یسارکمد لاردف یاھتلود ھب جیردت ھب یتنس
 :زا دنترابع ھک دنبای ققحت ھنوگ ۴ ھب دنناوتیم لاردف

 تالایا یدح ات و ناملآ و سیئوس لاردف یاھتلود ھک رتگرزب یتلود داجیا فدھ اب مھھب لقتسم تلود دنچ نتسویپ .1
 .دندش داجیا ھنوگنیا ھب اکیرمآ هدحتم

 .دنُک راذگاو اھتلایا ھب ار دوخ قوقح زا یشخب جیردت ھب شیوخ یلم حلاصم رب انب تردقردق یزکرم تلود کی .2
 یئاھھنومن نینچ وکنارف زا سپ یایناپسا و کیژلب ،یلامش دنلریا و ریبک یایناتیرب یھاشداپ ھیداحتا لاردف یاھتلود
 یسایس تردق زا یشخب میسقت ھب روبجم یزکرم تلود یعامتجا یاھشنت شھاک یارب اھروشک نیا رد ینعی ،دنتسھ
  .تشگ اھیرادناتسا ای یتلایا یاھتلود ھب شیوخ

 دیآ دوجوھب راتخمدوخ یتلود روشک کی زا یشخب رد ،ھناگیب یتردق تلاخد ھجیتن رد ،یزکرم تلود هدارا فالخرب .3
 کاخ زا یشخب ھک دوخ شترا کمک اب یوروش تلود .میدید ناریا رد مود یناھج گنج نارود رد ار نآ ھنومن ھک
 دوجوھب راتخمدوخ یاھتلود ناریا ناتسدرک زا یشخب رد نینچمھ و ناجیابرذآ رد دیشوک ،دوب هدرک لاغشا ار ناریا
   .یوروش ریھامج داحتا ھب اھتلود نیا »!ھنابلطواد« دنویپ و یئادج فدھ اب دروآ

 ینسوھ تلود داجیا نآ ھنومن نیرتهزات ھک دیآ دوجوھب یدیدج لاردف تلود ھناگیب یاھتردق تلاخد ھجیتن رد ھک نآ ای و .4
 یتلود دیاب دوخ هدارا و تساوخ فالخرب یموق هورگ ھس نآ رد ھک تسا قباس یوالسگوی زا یشخب رد اینوگزرھ و
  .دندادیم لیکشت لاردف

 لاردف تلود درکراک و شیادیپ

 ھلپ کی و دراد رارق یزکرم تلود ھلپ نیرتالاب رد ینعی ،تسا یاھلپ ای یمرھ کیتارکمد لاردف یاھتلود یسایس راتخاس
 و اھرھش ھک دنوشیم میسقت اھیرادنامرف ھب یتلایا یاھتلود کچوک یاھروشک رد .تسا یتلایا یاھتلود هاگیاج رتنیئاپ
 اھیرادنامرف و اھناتسا ھب یتلایا یاھتلود ،دناتیعمج رپ و روانھپ ھک یئاھروشک رد اما ،دنریگیم رب رد ار اھاتسور
 یاھتلود نینچمھ .دنکیم لرتنک و هرادا ار یزکرم تلود لاردف ناملراپ ،یناملراپ یاھیسارکمد رد .دنوشیم میسقت
 تشونرس اتسور و رھش یاھنمجنا و اھیرادنامرف یاھسلجم .دنوشیم لرتنک و نییعت یتلایا یاھسلجم طسوت یتلایا
 یتلایا یاھتلود نینچمھ و یزکرم تلود تلاخد بیترت نیا ھب .دننکیم نییعت ار یرادا یاھشخب نیا یرادا و یسایس
 یاھقطنم رھ مدرم ھک دروآیم دوجوھب ار ناکما نیا فلتخم یسایس یاھهدر رد کیتارکمد تابسانم اریز ،تسا دودحم
 ناملراپ ناگدنیامن شنیزگ قح زا مدرم نوچ ینعی ،دنشاب ھتشاد هدننکنییعت یشقن شیوخ یرادا و یسایس تشونرس نییعت رد



 رد اھنآ تکراشم ھجرد ھجیتن رد ،دنرادروخرب اتسور و رھش یاھنمجنا و یرادنامرف ناملراپ ،یتلایا ناملراپ ،لاردف
  .تسا رتفرژ و رتشیب شیوخ تشونرس نییعت

 دنناوتیم رابکی لاس دنچ رھ طقف مدرم متسیس نیا رد اریز ،تسب یناملراپ یسارکمد یاھدوبمک رب دیابن ار اھمشچ ھتبلا
 نیا سیئوس نوچمھ لاردف یاھتلود زا یخرب رد ھتبلا .دننک نییعت ار اھنمجنا و اھناملراپ یسایس بیکرت دوخ أرآ اب
 مدرم تکراشم هویش نیا اما ،دنریگب میمصت فلتخم لیاسم هرابرد اھیسرپھمھ رد تکرش اب مدرم ھک دراد دوجو ناکما
 ھک دراد دوجو رواب نیا یتح هزورما .تسین نکمم کیتارکمد یاھتلود رتشیب یساسا یاھنوناق رب انب یسایس روما رد
 .دشخب ققحت ار شیوخ عفانم نآ هدودحم رد دناوتیم یرادھیامرس ھک تسا یسایس راتخاس نیرتھب یناملراپ یسارکمد
 اب ھعماج ناگبخن نآ ساسا رب ھک دنمانیم ناگبخن یسارکمد ار یناملراپ یسارکمد نارگشھوژپ زا یخرب نینچمھ
 یاھیسرک دنناوتیم ،دوشیم هداھن اھنآ رایتخا رد نارادھیامرس یوس زا ھک یاھناسر و یلام تاناکما زا یریگهرھب
 هدحتم تالایا رد .دراد رارق ھیامرس ھطساوالب عفانم تمدخ رد ھک دننک هدایپ ار یئاھتسایس و دنروآ تسدھب ار یناملراپ
 شھاک اب و دوش هدیزگرب اکیرمآ هدحتم تالایا یروھمج تسایر ھب تسناوت )پمارت( ردرایلیم کی راب نیتسخن یارب اکیرمآ
 .دروآ مھارف ھیامرس رتشیب ھچ رھ تشابنا یارب ار ھنیمز ٪ ٢١ ھب ٪ ٣۵ زا نالک نارادھیامرس یارب اھتایلام فقس
 و تخاس راومھ روشک نیا یماظن عیانص رتشیب ھچ رھ دشر یارب ار ھنیمز یماظن ھجدوب شیازفا اب پمارت نینچمھ
 اب نالک یماظن یاھدادرارق نتسب اب تسناوت یماظن دیدھت و یسایس نارحب ھب ندز نماد و ماجرب زا جورخ اب ماجنارس
  .دنک اکیرمآ یلخاد رازاب بذج ار اھروشک نیا یتفن دمآرد زا یشخب سراف جیلخ برع یاھتلود

 دھدیم شیازفا ار شیوخ یسایس تشونرس نییعت رد مدرم تکراشم کیتارکمد لاردف تلود یناوارف یاھشھوژپ رب انب
 یریگمیمصت یاھھیال هاگرھ نآ ساسا رب ھک دروآیم دوجوھب یسایس یریگمیمصت یارب ار یفلتخم یاھهدر نینچمھ و
  .دنوش وربور رتنیئاپ یاھھیال تمواقم و تفلاخم اب دنناوتیم ،دننک لیمحت مدرم ھب ار دوخ هدارا  دنھاوخب رتالاب

 )یزکرم تلود( لاردف تلود یساسا نوناق رد .تسا شیوخ »یساسا نوناق« یاراد یاھیال رھ لاردف یاھتلود رد نینچمھ
 رد دیابن نادرگدوخ یاھتلایا ای و اھتلود یساسا نیناوق اھنت ھن ھجیتن رد و تسا هدش نیودت مدرم ھمھ یدنورھش قوقح
 .درک بیوصت نوناق نیا لوصا اب فلاخم یمیمصت ناوتیمن اھیریگمیمصت زا یاهدر چیھ رد ھکلب ،دنشاب نآ دافم اب داضت
 میسقت اھاتسور و اھرھش و اھیرادنامرف ،یتلایا یاھتلود ،یزکرم تلود نیب یسایس تردق ،لاردف یاھتلود رد نینچمھ
 ،یگنھرف ،یلوپ ،یلام ،یداصتقا ،یعافد یاھتسایس ،یجراخ تسایس ینعی ،نالک یاھتسایس یزکرم تلود .تسا هدش
 و تسا روشک یاھزرم تینما و ظفح لوئسم و دنکیم ءارجا و بیوصت ار ... و تسیز طیحم ،یعامتجا تامدخ ،یتشادھب
 یتلایا یاھتلود ھب ،تسا روشک ینورد تینما نیمأت نآ ھفیظو ھک سیلپ ضوع رد .دنک تیعبت یزکرم تلود زا دیاب شترا
 یتشادھب ،یگنھرف ،)... و یتامدخ ،یزرواشک ،یتعنص( یداصتقا یاھتسایس دنناوتیم یتلایا یاھتلود .تسا هدش هدرپس
  .دنشاب یزکرم تلود تابوصم اب داضت رد دنناوتیمن اھتسایس نیا اما ،دننک نییعت ار دوخ

 شقن ھب یھاگ ،یاھقطنم و یناھج یداصتقا و یسایس تیعضو ھب ھجوت اب ھک تفایرد ناوتیم خیرات ھب هاگن اب ھک نآ هدیکچ
 ھب .دنوشیم رادروخرب یرتشیب یسایس قوقح زا یتلایا یاھتلود ،سکعرب یھاگ و دوشیم هدوزفا رایسب یزکرم تلود
  .تسا یلودناپ یتکرح یاراد یتلایا یاھتلود و یزکرم تلود نیب یسایس تردق میسقت رگید ترابع

 یاھتلود رد ھک دیسر ھجیتن نیا ھب ناوتیم ،میھد رارق یسررب دروم ار لاردف تلود نایز و دوس میھاوخب هاگرھ نینچمھ
 دیاب لاردف تلود راتخاس نیاربانب ،دوشیم هدوزفا یسایس یریگمیمصت رد مدرم تکراشم یاھهدر ھب لاردف کیتارکمد
 یگنھرف یاھهزوح رد ھک یمدرم یتلایا یاھتلود ققحت اب ھک نآ رگید .دشاب یسارکمد ھعسوت تھج رد یساسا یماگ
 ار دوخ موسر و بادآ ،ینید و یموق یاھتنس ،یموب گنھرف ،یردام یاھنابز دنناوتیم رتھب ،دننکیم یگدنز فلتخم
 ،تسا یئادززکرمت رب نآ ساسا ھک لاردف تلود ققحت اب ھک نآ رگید .دنرادرب ماگ نآ شرتسگ و دشر تھج رد و دننک ظفح
 دوجو »ندوب مھ اب« ترورض ھب ندرب یپ اب اھنآ اریز ،دیآیم دوجوھب یتلایا یاھتلود نیبام یگتسباو یعون نامزمھ
 زا شیوخ زیامت تھج رد دنناوتیم ینادرگدوخ قوقح زا یرادروخرب اب لاح نیع رد و دناھتخاس ققحتم ار لاردف تلود
  .ددرگ لاردف تلود یشاپورف و یئادج ببس شالت نیا ھک نآ نودب ،دنرادرب ماگ یتلایا یاھتلود یقبام

 باتش اب ،یلم دنویپ شرتسگ یاجھب دناوتیم ،دندودحم یسارکمد راتخاس یاراد ھک یئاھروشک رد لاردف تلود ققحت اما
 نآ ای و تشادن دوجو ای یسارکمد نآ رد ھک یوالسگوی »یتسیلایسوس« تلود رد .ددرگ تلود کی یئادج و ھیزجت ببس
 ھیزجت ببس و لدب بلاغ ھبنج ھب یموق یاھداضت مسیلایرپما تلاخد اب ھنوگچ ھک میدید ،دوب ناوارف یاھدوبمک یاراد ھک
 ،تسا کیتارکمد تلود ققحت دنور زاغآ رد زونھ ھک قارع رد نینچمھ .تشگ کچوک یموق تلود دنچ ھب یروھمج نآ



 رد .دزاس ادج قارع مدرم رگید زا ار دوخ هار مودنارفر یرازگرب اب دیشوک ناتسدرُک نادرگدوخ تلود ھنوگچ ھک میدید
 مھ زین ناریا رد .تسا ھیکرت زا نیشندرُک قطانم لماک یئادج ناھاوخ روشک نیا یاھدرُک ھناھاوخیدازآ شبنج زین ھیکرت
 دنھاوخیم لمع رد اما ،دنراتخمدوخ یاھتلود ققحت ناھاوخ فرح رد دنچ رھ ھک میئوربور یموق نامزاس نیدنچ اب کنیا
  .دنھن ناینب ار دوخ لقتسم یاھروشک ناریا زا ندش ادج اب
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