
       

       

     
 ۱۳۸۲ ريت  ۱۰ هرامش     www.sarbedaran.org ) تسيئوئام تسينينل تسيسکرام ( ناريا تسينومک بزح ناگرا د     

 

قيرح هقرج کيزا 
 ! دزيخيمرب

یقيرح هب  دادرخ ۲۰هقرج ليدبت 
،  یسايس یزوريپ کي راهم لباقريغ

یبالقنا ینوگنرس یاتساررد ميظع 
 .تسا ناريایمالسا یروهمج ميژر 

، نوگنرس  راکتبا شبنج نيا اريز
هدوت یاناوت تسد  رد ار ميژر ندرک

 .تشاذگ مدرم یاه
هک یشبنج یباي همادا تيمها 

تسا نيارد  اقيقد تسا هدش عورش
هدوت تسد  رد ار لمعراکتبا هک
بجوم  ؛دراديم هاگن مدرم یاه

یبالقنا یسايس یاه ورين تيوقت 
 .دوشيم اهتسينومک صوصخب

 و رگراک هقبط دياب ار هدنيآ
هتکيد ن اريا هديدمتس یاهقلخ
هيامرسو لادوئف تاقبط هن  دننک

 .اهتسيلايرپما و راد
 ۲هحفص 

 زرابم نايوجشناد رب دورد  
عـجترم یورين هنوگرهو همهاب یدنبزرم   

لـبق مـيژر    و مـيژر نـيا هب هتسباو هک   
، هـظفاحم یاـه شور      اب یدنبزرم  هدوب

هعماج  زا ار وجشناد  دهاوخيم هک هناراک  
هاگـش  ناد یاه هدرن تشپ   رد و دنک ادج

تملاسم یاهشوراب یدنبزرم    ؛دنک هفخ 
یاهــشورذاختاوراو حيــسم   هــنايوج
شبــنج فادــها  دربــشيپرد هدــنمزر
 نارگراک یاهتساوخ ساکعنا   ؛یئوجشناد
طسوت هعماج ناشکتمحز    رگيدو نانز  و

یاـه هتـشر     داجيا ؛یئوجشناد شبنج 
 دـض یناـهج شبنج     اب تدحو  و دنويپ

 دـض  و یتـسيلايرپما   دض یراد هيامرس 
 .گنج

 ۵هحفص           

 !رگيد یعاجترا یروهمج کي
 »یهاوخ یروهمج تسفينام« باتکرب یدقن
هحفص       موس شخب    یجنگ         ربکا     ۱۲   

 ؟ناباتش نينچ اجک هب
 هداز یناخليا رمع ريخا یاه هبحاصم نوماريپ

هحفص                                                        ۲۱ 

   ۲۲هحفص       قارع رد یرامعتسا تموکح
 نارگلاغشا هيلع تمواقم :قارع
                    ۲۴هحفص                                .دريگيم الاب 

                                    

لاپنرد بالقنا   
رد دنا هتسناوت لاپن مدرم 
ار تردق ناشروشك زا يقطانم 

يا هعماج و دننك د وخ نآ زا
كشيب دنهد نامزاس يبالقنا 

 مدرم يمامت مه و نانآ مه
يناهج رد هشيمه يارب هك دنراد ارنآ ناكما ناهج 

هستوئام هك هنوگنامه . دننك يگدنز توافتم الماك
تفگ يناهجرگراك هقبط ربهر نود  و چيپ  رپ هار«:  

  .»ناشخرد هدنيآ و تسا مخ
قيفر اب یا هبحا صم و حتف یارب یناهج زا هلاقم
لاپن تسينومک بزح ردص ،ادناچارپ  )تسيئوئام( 

 هرامش نيا هميمض

 ؛یخيرات یتسب نب
 !تسب نب کي خيرات

نامزاس هار ماجنارس نوماريپ 
 ناريا قلخ نيدهاجم

                                   ۷هحفص                                    

       هدش  زاغآ ۱۳۸۲ دادرخ متسيب زور زا هک یمدرم یئوجشناد شزيخ تبسانم هب )م ل م(ناريا تسينومک بز ح یاه هيعالطازا یصيخلت 
   .تسا
● ،  !ناما یب یاهراکيپ رد یدازآ ميريگدوخ تسد اب !یمالسا یروهمج هن اکيرما هن
  !دنا هتفاتش دوخ نادنزرف یراي هب هک یريلد مدرم رب دورد!  دنمد یم مدرم مشخ شتآرب هک ینايوجشناد رب دورد ●
، رب دورد ●  !دنديشک شتآ هب ار نانز تراسا لبمس نيا باجح هک یرگشروش نانز
، رتخد دص ●  .دنتخادرپ هّللا بزح اب یريگرد هب و دنتخادنا رودب ار دوخ یاهيرسور ناوج
، راو جوم یاهدوت تازرابم ! ديراد هگن نشور ار هزرابم شتآ ●  .تسا یا هزرابم ره نوناق نيا دنباي یم شرتسگ
 !گنر هتفرگ ناشنوخ زا شتآ یخرس هک یريلد ناناوج رب دورد! دنا هتشاد هگن رادياپ ار هزرابم شتآ هک ینايوجشناد رب دورد ●

هحفص                                                                                         ۲۰یلا  ۱۷                                                                       
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  ٢ هحفص ۱۰ هرامش   تقيقح                

  

 دزيخ يم رب قيرح هقرج كي زا
هنماخ . تشگرب اهزيم هرخالاب  
مادـعا  «هـك دـشك يـم هدبرع يا         

دـيوگ يم راكبيرف يمتاخ      »دينك  ،
يـم بوـخ اـما     . »تـسين يربخ  «

طاـسب هتـساخرب هك ينافوت دنناد       
مـه رد ار ناـنآ يمالسا يروهمج        

 .ديچيپ دهاوخ
ـك ينيشتآ لگ   نايوجـشناد ه   

متـسيب رد نارـهت هاگـشناد يوـك     
تردـق و مـشخ ،دنتـشاك دادرـخ     
. دروآرد ناروف هب ار مدرم رد هتفهن  

رد يجوــم نارــيا هــشوگ راــهچ زا 
مــيژر و تــسويپ رــگيد يجوــم   
هــب ار يمالــسا يروــهمج راــكهبت 

هــب ناــياپ يــب دورد . دروآرد هزرــل
ياـهقلخ زراـبم و روسج نادنزرف       

 . ناريا هديدمتس
يئوجـشناد شبـنج ر   گيد نيا 

مدرــم يــسايس شبــنج ،تــسين  
رــگيد نــيا . تــسا روــشك رــسارس

،   ١٨درگلاـس كرادـت    تـسين رـيت  
مـيژر نيفدـت مسارم كرادت هكلب       

شبنج كي طقف نيا    . تسا ناريا يمالسا يروهمج   
رد  نيوـن نارود كي زاغآ    هـكلب ،تسين ينوگنرس       

 . تسا ناريا رد يتاقبط هزرابم
يـم شبـنج   نـيا رـمع زا هك يهاتوك تدم رد     

مـهرد يارب مدرم ياه هدوت هدارا هتفخ لوغ ،درذگ          
 هـنازور و تـسا هدـش رادـيب خاتسگ نمشد نديبوك     

دـنهاوخ يـم هك يناسك دادعت هب درم و نز نارازه            
زا ار دوـخ تشونرس ناكس هدش هك         يا هليسو رهب    

           ، دـنروآ نوريب دساف و دزد و يناج تشم كي تسد
نيز گياـج يربـص يـب و تعاجـش        . دوـش يم هفاضا   

ناـيم يرود و يگناـگيب      . تـسا هدش راظتنا و سرت     
و تسيب ضرع رد يمالسا ميژر هك مدرم ياه هدوت          
ار دوـخ ياج ،تسا هدرك تيوقت هتشذگ لاس راهچ          

ناـناوج  . دـهد يـم مدرـم ناـيم يگناگي و داحتا هب           
راـنك ار نيعجترـم اـب يئوـج تملاـسم هنهك تخر         

و ه  اوـخلد هـب نامكاح هك دنا هتفاي نيقي و هتشاذگ          
اـب ناـنآ    . دـنيآ يـمن نيئاـپ ملظ تخت زا هنابلطواد         

ضرــعت يماــظتنا ياــهورين هــب فوــتولوم لــتكوك  
يلامشوگ ار يهللا بزح ياه هتسد و راد و دننكيم          

يژولوئدـيا ،هـن هـك هعنقم و يرسور نانز          . دنهديم
و تراـسج سرد و دننازوـس يم ار يگدنب و تيعبت      

و يه  اوـخ مك  . دنهد يم دوخ نامزر مه هب يروالد      
يـم يزاورـپ دـنلب هـب ار دوـخ ياج گنت ياه قفا          
هـب ار دوـخ ياج يداصتقا و يفنص ياهاضاقت ،دهد    
ياهراعش رد و دهد يم هناروسج يسايس ياهاضاقت        
راعـش نآ كراـت رـب هـك دوـش يـم هدرـشف ددعتم                

دـشخرد يم   »يمالسا يروهمج رب گرم   « اـهنيا  .  
 .دنگرزب شبنج نيا ياهدرواتسد

هداتفا كت هك تسا نآ ر      د ينونك شبنج زايتما   

رد يـبالقنا تازراـبم نيوـن جاوـما عورش اب و تسين       
هيامرـس ،وسكي زا  . تسا هدش فداصم ،ناهج رسارس   

اـت دنز يم يزيرنوخ و گنج هب تسد يناهج يراد           
رد مدرـم ،رـگيد يوـس زا ،دـنك ظفح ار دوخ ماظن              
سوقان دنهاوخ يم و هتساخ اپب ناهج قرش و برغ          

جوم عقاو رد   . دنزاونب روشك ره  رد ار ماظن نيا گرم      
نيـب ياـضف نـيا زا ،ناريا رد يبالقنا تازرابم نيون            
يـشخب هـب ليدـبت دـياب و تسا هتفرگ ريثات يللملا             
رد ار ناـسنا اـهنويليم هـك دوش يتازرابم زا كفنيال         

يارـب هزراـبم   : درـيگ يـم رب رد ناهج رانك و هشوگ    
 .نيون يناهج نتخاس و نهك ناهج نفد

باوـخ و هتساخرب ينافوت دننام      هك شبنج نيا    
ياهدرواتـسد ،هدوـبر مكاـح نيدبتـسم نامشچ زا          
فـقوت اـج نيـمه رد دـيابن اما تسا هتشاد يگرزب             

روـج هنهك ي هعماج ندرك ور و ريز يارب اريز        . دنزب
نتخاس يارب و يگدنام بقع و رقف وحم يارب ،دنب و   
        ، اـهنيا زا شيب دياب ،نيون و توافتم الماك يا هعماج

تفر ولج ،اهنيا زا شيبيليخ   . 
 

ميژر » نتفر«هنوگچ تيمها 
 يمالسا يروهمج

لـباق رـيغ يـقيرح هـب دادرخ     ٢٠هقرج ليدبت    
ياتــسار رد ميــظع يــسايس يزورــيپ كــي ،راــهم  

نارـيا يمالـسا يروـهمج مـيژر        يبالقنا  ينوگنرس  
مـيژر ندرـك نوگنرس راكتبا ،شبنج نيا اريز      . تسا

ياـه هدوـت    ياـناوت تـسد رد ار يمالـسا يروهمج          
» نابلط حالصا «هك يناسك تسد رد ؛تشاذگ مدرم       

همانـسانش نودب ياه هدوت     «نانآ هب تموكح نورد     

اهتدـم  . دـنهد يـم بقل   » يسايس
نورد زا يئاـهحانج ،نـيا زا شيپ        
زا يضعب و يمالسا يروهمج ميژر      
هدــيمهف يتــسيلايرپما ياهتردــق  

يــنتفر مــيژر نــيا  «هــك دــندوب 
 هك دنتخير يم هشقن سپ    . »تسا

هداد نامزاس  » الاب«زا نآ   » نتفر«
رامثتـسا و متـس هاگتـسد ات دوش         

هـب  . دروخن يا هبرض ناكمالا يتح    
تـموكح زا يحاـنج روـظنم نيا        

ار » نورد زا تاحالــصا«تــسايس 
و درب يم شيپ و دوب هتشاذگ ولج        
تـــسايس اـــكيرمآ مـــسيلايرپما  

لاـبند ار   » الاـب زا مـيژر ضيوعت     «
 . درك يم

» نورد زا «ياهحرط نيا همه    
هدوـت هـك دوب نآ يارب       » الاب زا «و  

يهدلكش رد تلاخد زا مدرم ياه      
و هدـش هتفرگ روتكاف ناريا هدنيآ        

اهلاــس . دنوــش هدــنار هيــشاح هــب
هـكنيا دروم رد نيگآرهز تاغيلبت      
هـكنيا زـج دـنرادن يا هراچ مدرم         

يكي ) ميژر حانج ود نايم ينعي    (» رتدب و دب  «نايم  
هدوـت و هنالقتـسم    يسايس تاكرح   ،  دننك باختنا ار  

و اه يدادرخ مود اهلاس . دوب هدرك دنك و تام ار يا     
ميژر نيا هك دندرك مومسم تاغيلبت اه يبهذم يلم       

و حماـست دياب    «. درك» حالصا«دياب  » تملاسم اب «ار  
، » لهاــست شنــم و شور ،رــهق و تنوــشخ  «درــك

اهلاـس  . تسد نيا زا يليطابا و    » تسين ناهاوخيدازآ 
و هــسنارف و يـس يــب يـب ن   اــبز يـسراف ياـهويدار  

رد دوـخ ياهوگدـنلب زا اـه يسلجنآ سل و ليئارسا            
هـب اـما    . دـندوب هداد نخـس داد اه شور نيا تيزم         

عطق روطب مدرم و ناناوج دندش هجوتم هكنآ ضحم         
» نورد زا مـيژر حالـصا دـنور       «هـناراكبيرف دنفرت زا     

تاـغيلبت لوا   . دنداد كيتكات رييغت ،دنا هتفاترب يور     
لدـم غيلبت و    » الاب زا رييغت لامتحا   «يو  ر دندرب ار  

ناركفنـشور يـخرب   . قارـع رد مادص ميژر ينوگنرس    
تاـقبط هـب تمدـخ رد يفابركف ناشراك هك يناريا           
عورش ،تسا ناهج دنمتردق ياهتلود و هعماج يالاب 
هزينرـس هـنوگچ هك نيا دروم رد ندز ملق هب دندرك            
تـبثم تارـييغت نارـيا يارـب دـناوت يم برغ ياه             

نايوجـشناد  ). خيراـت هبرجت لايخ يب و (دروآ هار  مهب
راعـش  ) تدـحو ميـكحت رتفد    (يمالسا ياه نمجنا    

. دـنداد رس ار  » دنك نطو اكيرمآ ار نطو نيا راذگب      «
كـي يارـب طقف و طقف اهدنفرت و اه هليح نيا همه         

قرـق رد تـسايس هنحـص هـك نـيا يارـب             : دوب زيچ 
هد ـنار هيشاح هب مدرم ياه هدوت و دشاب        » ناگبخن«
راـك رـگا اـتح هـك دوب نآ يارب اه هليح نيا              . دنوش

نوگنرـس اـب مدرم شطع دشاب رارق هك دسرب يئاجب           
ينوگنرس نيا ،دوش باريس يمالسا يروهمج ندش       

هتشادن يتلاخد نآ رد مدرم هك  دوش ماجنا يقرط هب  
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٣هحفص   تقيقح       ۱۰ هرامش
داتـسا نالا هـك     (تيمكاح حانج ود ناگبخن     . دنشاي

ناركفنــشور ، )دــنا هدنـسيون و راــگنربخ و هاگـشناد  
رد مكاـح بازـحا هـب هتـسباو هك اپورا ميقم يناريا             

رفص اضر  «يناريا و يئاكيرمآ نارواشم ،دنتسه اپورا       
نيـمه رـس رب ثحب هب ار اهزور و اه هام             »رتموليك  ،

سـناژآ  «هـب لوـپ رالد اهنويليم       . دنا هدنارذگ هلاسم  
تسا هدش هداد برغ رد » كيژتارتسا تاقيقحت ياه  

و نايوجـشناد اما    . دنبايب امعم ني  ا يارب يلح هار هك    
اوـه هـب و دـندرك دود ار اهنيا همه ام روالد ناناوج              

دنناد يم بوخ اهتسيلايرپما و نيعجترم      . دنداتسرف
ندــش نوگنرــس هــنوگچ اــي » نتــفر هــنوگچ«هــك 

ناـيم  . تـسين هيوـسلا يلع يرما يمالسا يروهمج       
نامـسآ اـت نيـمز زا تواـفت اه ندش نوگنرس عاونا           

دـننام يمالسا يروهمج ميژر هكنيا      نايم  . تسا
رد و مدرـم ياـه هدوـت ياناوت تسدب ،هاش ميژر      
نوگنرـس يگتـشذگ ناج زا و ينابايخ ياهدربن         
هلمح اي و نورد زا يئاتدوك طسوت هكنيا اي دوش          
رايـسب تواـفت ،روـشك ندش هرمعتسم و يماظن          

و مدرم فلتخم ياهرشق هلخادم ردقچ ره . تسا
رد تاركوــمد و تــسينومك يــبالقنا ياــهورين   

        ، دـشاب رتـشيب يمالسا يروهمج ندش نوگنرس
يـبالقنا ناورـشيپ و مدرـم ياـه هدوت ردقچ ره      
يرتـشيب لالقتـسا و سـفن هب اكتا دوخ زا نانآ            
ار ميژر ينوگنرس هفيظو ردقچ ره و دنهد ناشن         
لــمع هــب و دــننيبب دوــخ شودــب رــت ميقتــسم 
يرتراگدــنام و رتــشيب ياهدرواتــسد ،دــنروآرد  

و رـت هاـگآ اـه هدوـت هزادـنا رـه             . تشاد دهاوخ 
هـب رت هناعطاق و دنراذگب ناديم هب اپ رت لكشتم           

اــصخشم (يمالــسا يروــهمج يلــصا ياــهداهن 
و يژرنا ،دننزب هبرض  ) يتاعالطا و يماظن هاگتسد   

و تاراـظتنا   . دوـش يم رتافوكش ناشياهدادعتسا    
ناــش يــگنهرف و يداــصتقا و يــسايس تاــعقوت 

يـم داـجيا يرترادياپ يب      القنا وج . دور يم رتالاب  
بالـقنا قـيمعت يارب يرتدعاسم هنيمز هك دوش       

دـناوت يمن يتحارب يسك تروصنيا رد       . دوش يم 
هـب مـيژر نـيا ياـجب ار رگيد هديدنگ ميژر كي             

عـجترم تـموكح رـه مدرـم     . دـنك بـلاغ مدرم    
دـنهاوخن دوـخ هدنيامن هناراگنا هداس ار يديدج        

اـي   هتخانـشان نيعجترـم ياه هدعو هب      . تشادنپ  
راـكتبا نونكا  . درك دنهاوخن شوخلد يبالق نانامرهق 

چيـه و تـسا هداـتفا مدرـم ياه هدوت تسدب لمع             
تاـــقيق حت ياهـــسناژآ«و يتموـــكح » هـــبخن «
هـك يتازراـبم جاوما د      ناد يمن برغ رد   » كيژتارتسا

هـب هـتفرگ ارـف ار روـشك ياه هچوك سپ و اهنابايخ        
 .تسا يلاع نيا. ديشك دهاوخ اجك

هلئسم   اما يودرا نايم ناكامك   » نتفر هنوگچ « 
نيعجترم و وسكي زا اهتسينومك و نويبالقنا و مدرم         
زا يتـسيلايرپما ياهتردق و بلط تنطلس و يمالسا       
نيـيعت و دوـب دـهاوخ شكمـشك دروم ،رگيد يوس            

دـنچ ره   . تسا هتفرگن تروص عطق روطب نآ فيلكت      
و دـنا هدز نانمـشد ياـه هزاورد هب لگ دنچ مدرم             

ياهتــسيلايرپما و يمالــسا يروــه مج مــيژر تــسد
اـما دـنا هتـشاذگ ودرـگ تسوپ رد ار اپورا و اكيرمآ              

مـيژر  . دراد همادا زونه لمع راكتبا نيا رس رب لادج        
و دوـش يـمن ميلـست يگداـس هب يمالسا يروهمج            
حرـطم زونه ميژر هنايشحو بوكرس اب هلباقم هلاسم         

مــه يئاــپورا و يئاــكيرمآ ياهتــسيلايرپما   . تــسا
يـتآ تالوـحت نيـيعت يارب شالت زا ت          سد يگداسب 

دـيجمت و فـيرعت زا اـهنآ فده       . دنراد يمن رب ناريا   
اـت دنوـش كـيدزن نآ هـب هك تسنيا ينونك شبنج             

بـيج هـب ارـنآ و دـنريگب تسد رد ارنآ راهم            دنناوتب
هـب شبـنج نـيا زا ادـتبا رد هـك يولهپ اضر              . دننزب

هراـبكي درـك يـم تبحص       » ريخا ياهبوشآ «تروص  
جروـج  . درـك ذاختا نآ زا طرش و ديق يب        عافد نحل   

هتـساوخ درـك يعـس ادتبا رد يبهذم كيتانف شوب           
ناـناوج  «تـفگ و دـنك فـيرحت ار نايوجشناد ياه        

شروـظنم هـك   (نردـم ناـهج هب دنهاوخ يم ناريا      
دـش روـبجم اـما      » دندنويپب) تساكيرمآ مسيلايرپما 

تـساوخ هك دنك فارتعا و دنك رداص يرگيد هينايب          

يئاپورا ياهروشك  . تسا يدازآ ناريا مد   رم و ناناوج  
شكمـشك ندرـك هدـمع اـب هك دندرك يعس يليخ            
ناـسرزاب رـس رـب يمالـسا يروـهمج و برغ نايم             
گرزــب يــسايس شزــيخ ،يــمتا يژرــنا نامزاــس   
دنهدب هولج تيمها مك ار ناريا مدرم و نايوجشناد         
هسورپ هب هتسباو ار ناريا رد يتآ يسايس تارييغت و          

يروهمج اب يبرغ ياهروشك ناي     م ندز هناچ و كچ    
يمرـش يـب و يـسايس يرـگ هـليح           . دننك يمالسا 

زور رد . تــــسين يدـــح ار يــــبرغ ياهروـــشك  
و دـننك يم تسدب يساركومد يلمخم ياهشكتسد        
رازـبا و هحلسا ناهج ياهميژر نيرتدساف هب بش رد      
هــب ناــنآ اــب و دنــشورف يــم تاــعالطا و هجنكــش  

نيا هك ت   شاذگ ديابن . دننيشن يم يسايس تالماعم   
قـيرط زا هـچ گـنراگنر نانمـشد و دباوخب شبنج            
فك زا ار لمع راكتبا گنرين و هليح اب هچ و بوكرس 

ريذپان يگتسخ ششوك مزلتسم راكنيا . دنيابرب مدرم
هـك تـسنآ مزلتسم راكنيا    . تسا نويبالقنا هناهاگآ و   

يـسايس يهاـگآ زا يرتالاـب حطـس هب زرابم ناناوج            
 . دنباي تسد

هدش عورش هك يشبنج يباي     همادا تيمها   
رد ار لـمع راكتبا هك تسا نيا رد اقيقد تسا           
بـجوم ؛دراد يـم هاگن مدرم ياه هدوت تسد          
صوـصخب يـبالقنا يـسايس ياـهورين تيوقت       

 . دوش يم اهتسينومك
بالـقنا يارـب يخيراـت و گرزـب ياه يزوريپ           
لوـصولا لهـس اـما تـسا ريذپ ناكما الماك ناريا            

يا هـبرجت اب و راوخنوخ ن       انمشد اب ام اريز   . تسين
هـب دادرـخ تـسيب هـقرج ليدـبت          . ميتـسه وربور  

رايـسب درواتـسد     روشك رسارس رد يسايس يقيرح      
ياـه ناوـخ زا دـياب شبـنج نيا اما تسا يگرزب             
كاـخ رـت قـيمع هـچ رـه ات دوش در يرگيد              
. دــنك زيخلــصاح و دــنزب مخــش ار بالــقنا   

شياـمن هـك يـمدرم ياـه هدوت و نايوجشناد           
دـنا هدروآ هنحص هب ار اريخا تازر        ابم هوكشرپ 

هـب ار يـساسا تـقيقح كـي اهراب و اهراب دياب         
يروآداـي مدرم همه هب و دوخ ناراي هب و دوخ           

تسد دنناوت يم اهميژر و اهتموكح ،لوا : دننك
تسد تلود يتاقبط تلصخ يلو دنوش تسدب       

يهاــگآ دــياب نيارباــنب . دــنامب يقاــب هدروــخن
قــمع ار ينوــنك يــسايس هزراــبم و يــسايس  

لكــش نودــب يا هزراــبم چيــه ،مود . ديــشخب
موادـت مدرـم نايم رد تابث اب تالكشت يريگ          

يرـيگ لكش ينعي تابث اب تالكشت       . دباي يمن 
نيرتورــشيپ زا لكــشتم يــفخم ياــه هتــسه 
ناملعم و نانز ،ناناقهد ،نارگراك ،نايوجشناد      
نمــشد مــشچ زا رود هــك نازوــمآ شــناد و   

رد ،موـس  . دـن نك تيادـه ار يا هدوـت تازرابم      
دـنمتردق زادنا مشچ دياب زورما تازرابم نطب        
كـح مدرم ياه هدوت نايم رد ار مسيلايسوس         

زورما تازرابم ،يزادنا مشچ نينچ نودب      . درك
ماـمت ،تـفر دنهاوخ شيپ ديدرت و كش اب زين    
افوكـش رامثتسا و متس تحت ياه هدوت يژرنا         
  ، زراــبم ياــه هدوــت نــهذ رد و دــش دــهاوخن

هـب هتـسباو يسايس ياهورين اب ز        يامت ياهزرم 
 . دش دهاوخن ميسرت اقيمع عجترم تاقبط

  
  هدنيآ ههام دنچ هرود يامن بطق

يروـهمج مـيژر ندـش نوگنرـس هنوگچ راكتبا          
نـيا  . تـشاد هاـگن مدرـم تـسد رد دياب ار يمالسا           

لكـشت و يهدنامزاـس دعب يكي       . دراد دعب ود هلاسم   
نارـبج  نر هراـچ  . يـسايس يهاگآ ءاقترا يكي و تسا      

ياهداتس و اه هتسه دياب     . تسا تاليكشت و تدحو   
نيزراـبم نيرت نئمطم و نيرتورشيپ نايم زا يفخم     
لكـش هب دوخ هبون هب اهنيا و دنيآ دوجوب درم و نز              
تالـحم رد يطابترا ياه هكبش ماسقا و عاونا يريگ   
اـه هاگـشناد و سرادم و اهناتسراميب و اه هناخراك و     

فعـض و توـق طاـقن ز    ا يدـنب عـمج   . دنناسر يراي 
شوـگ هـب نآ ندناـسر و فـلتخم يا هدوت تازرابم       
             ، يطاـبترا ياـه هكبـش قـيرط زا عيـسو ياه هدوت

زا . تـسا يـفخم ياهداتـس و اـه هتسه نيا هفيظو        
ياهرشق تازرابم ندرك گنهامه ناشرگيد فياظو      
تامادــقا اــب هــلباقم رد مدرــم يئاــمنهار و فــلتخم 
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  ٤ هحفص ۱۰ هرامش   تقيقح                

ماـهلا يتازرا   بم رابخا شخپ  . تسا ميژر هنارگبوكرس  
ندرـك اـشفا و رگيد يا هطقن هب هطقن كي زا شخب             
نـيا فياظو زا گنراگنر نانمشد يسايس ياهگنرين        

 . تساهداتس و اه هتسه
مـيژر ينوگنرـس راـكتبا ظـفح زا دعب كي اهنيا            

دـعب كـي   . تـسا مدرـم تسد رد يمالسا يروهمج       
. تسا هاگآ يمدرم طسوت ميژر ندش نوگنرس ،رگيد       

. دـنيوگب هـن يسايس ياهورين مادك ه       ب هكنيا هب هاگآ   
هـن رـگيد قيداـصم و ساـبل رد مـيژر نيا موادت هب               

هـب هرـيغ و     » مودـنارفر «دننام يئاهگنرين اب ؛دنيوگب     
مـيژر نـيا ينيزگياج هب ؛دنوشن هدنار ناشياه هناخ          

هـن اـكيرمآ هـب      . دـنيوگب هـن رـگيد يعاجترا ميژر اب        
يـنعي ني  ا. دنيوگب هن اپورا ـ اكيرمآ حرط هب ؛دنيوگب 

و يعاــمتجا و يــسايس ماــظن كــي هــب نتــفگ هــن  
يم يگدنيامن يعاجترا ياهورين هك نيعم يداصتقا       

ار مدرـم ياـه هدوـت دـياب ناتسدرك شبنج            . دننك
. دنازيگنارب يسايس هزرابم جوم نيا هب نتسويپ يارب       

شبـنج هـن ،تـسوجشناد شبـنج نـيا          «راعش رگا   
دوش نكفا نينط ناجيابرذآ و ناتسدرك رد        » اكيرمآ

يـگرزب تمدـخ نارـيا ياـهقلخ عيـسو داحتا يارب           
مامت و دنشاب دربن نيا شيپاشيپ رد دياب نانز         . تسا

اـب ار رالاـس ردـپ و رالاـسدرم هعماج ياهدنب و ديق            
يراـك تابرض نيا يتقو    . دننك هراپ دوخ يرگشروش   

ماـمت قاـشنتسا يارـب يا هزات ياوه هاگنآ دش دراو            
دـنناوت يـم    نادرـم اـتح و دوـش يم يراج هعماج           

و دـيق زا ار دوخ و هتفاي هدازآ و كيتاركومد هيحور            
نارگراـك  . دـننك اهر يرالاسدرم يژولوئديا ياهدنب     

لاـعف شـقن هـعماج يـسايس ياهدربن نيا رد دياب            
تسد يتسينومک يهاگآ   هب هك يرگراك     .دننك يزاب 

ار رگراـك هقبط يخيرات شقن دناوت يمن تسا        هتفاين  
يـمن هـك تـسيا هدوت اهن        ويليم زا يكي و دنك يزاب     

و دزادنارب ار دنب و روج ناهج هنهك دياب هنوگچ دناد         
 . دزاسب ار يناهج نيون

يا هدوـت ياهداحتا و يا هدوت يهدنامزاس مامت         
مدرـم هدوـت هك دشاب نيا رودب دياب اهلدج و ثحب و            
و دـننك نوگنرـس ار مـيژر نـيا دوـخ تسد اب دياب               

نـيا  . دـن نك ادـيپ يتـسيلايرپما دـض قيمع يهاگآ        
هـكلب تـسين ناـمدوخ يارب طقف هزرابم هك يهاگآ           

شبـنج  . تـسه مـه ناـهج هديدمتـس مدرم يارب         
زا ناهج مدرم ندش دازآ اب هطبار رد دياب ام يسايس           
يراد هيامرــس راــب تــبكن ماــظن ياهدــنب و دــيق   

 . دراذگب شيپ ،الاب ياهرايعم
هدولاـش دـياب ،اـه هـهاريب هـب      » نتـفگ هن  «اما  

دـياب اهتـسينومك نيارباـنب      . دـش اب هتشاد يمكحم  
كـيتاركومد بالقنا   ويتانرتلآ هنالاعف و هناروسج     

مسيلايسوس هب راذگ و نيون    هدوـت ناـيم رد ار          
ياهرـشق دياب اهتسينومك    . دنزادنيب اج مدرم ياه   

و دـننك انـشآ مسيلايسوس اب ار يرتعيسو هچ ره           
و رازاـب داـصتقا اـم ارچ هك دنهد ناشن هدنز روطب             

اـم ،ميهاوـخ يـمن يراد هيامرـس ي          عاـمتجا ماظن  
يم لالقتسا و يدازآ ام     . ميهاوخ يم مسيلايسوس  

 .ميهاوـخ يم تيرثكا يارب يساركومد ام ؛ميهاوخ     
اــب رــگم تــسين قــقحت لــباق اــهنيا زا مادــکچيه 

يگدـنام بـقع رب هبلغ اتح       . مسيلايسوس یرارقرب 
ناـكما قـيرط    نيا  زا  اهنت زين   يگنهرف و يداصتقا    

بالقنا رس رب يمدرم گرزب داحت ا نورد. تسا ريذپ

مـسيلايسوس و نيوـن کـيتارکومد   دـياب   هار ثــحب    
،      هكنيا ،تخادنا  تـسيچ نيوـن کيتارکومد بالقنا   

دـهديم تردـق مدرم هب ارچ ،تسيچ مسيلايسوس         
كيچيه هك نانچنآ ،دننك هرادا دوخ ار هعماج هك         
هتـسناوتن نارـيا هعماج يتنس يسايس ياهورين زا         

روـهظ هـب ورـشيپ رـشق كي          هك تسا هنوگنيا  . دنا  
يارـب هار و دوـش يـم بذـج بزـح هـب و دسريم           
طـسوت يـسايس تردـق بـسك يارب دربن دربشيپ          
يـقلخ تاـقبط و اهرـشق اب داحتا رد رگراك هقبط            

 . دوشيم هدوشگ هعماج
 تسا دعاسم عاضوا

اـنلع مـيژر هدـش هتخانـش دارـفا يـخرب اتح             
روـشك تـشه    . دـنا يـنتفر هـك دننك يم فارتعا        

،       آ(يتعنص   اـيلاتيا ،هـسنارف ،ناملآ ،سيلگنا ،اكيرم
هـك دنا هديسر قفاوت هب مه       ) هيسور و نپاژ ،اداناك   

دــنهاوخ يــم و تــسا » يلاــقتنا نارود«رد نارــيا 
اـما  . دـنهد لكـش ناـشدوخ عفن هب ار ناريا هدنيآ         

هــك تــسا نآ زا رــت هتفــشآ اهتــسيلايرپما عاــضوا 
يم هك روطنآ ار ناريا رد تارييغت هنادحتم دنناوتب         

و هـلمح اـكيرمآ مسيلايرپما      . دننك هتكيد دنهاوخ  
و يداـصتقا نارـحب قالتاـب رد اـما دنك يم زواجت             
نادـحتم و اـكيرمآ نايم و تسا هتفر ورف يسايس           

نانمـشد سـپ    . تـسا تـباقر تخـس شا يئاپورا       
و دنتسه يگتفشآ راچد يعونب كي ره ام گنراگنر 

يكيتكاـت روطب اهنآ هچرگا     . دنراد دايز فعض طاقن   
يـتحار راـك بالقنا ماجنا و دنراد يزيت ياهنادند          
رايـسب نارـيا و ناهج حطس رد طيارش اما ،تسين           

دراو نوـنكا   . تسا هتشذگ لاس تسيب زا رتدعاسم     
و رگراـك هـقبط هـك مـيا هدش خيرات زا يهاگ هرگ              
يا هنوگ هب ار ناريا خيرات دنناوت يم ناريا ياهقلخ  

هوكـشرپ  ياـهيزوريپ ققحت نارود     . دننز مقر رگيد  
كـيتاركومد تابالقنا ندناسر ماجنارس هب فده اب        
و تـسا هديسر ارف ناهج رد يتسيلايسوس و نيون          

رد يطيارـش ،زورـما     . تـسين ينثتسم نآ زا ناريا     
رد هدـنيآ ياهلاـس تشونرس هك تسا مكاح ناريا          

دياب ار هدنيآ . دوـش يم نييعت ،يتاقبط ياهدربن    
هتك يد ناريا هديدمتس ياهقلخ و رگراك هقبط   

و راد هيامرـس و لادوـئف تاـقبط هن و دننك            
 . اهتسيلايرپما

طـسوت رـگيد راـبكي       نيزراـبم يميدق لسن     
يزاـب ار دوـخ شـقن هـك دـنا هدش هدناوخارف خيرات              

رـتهب دنا هدش تاركومد هك يئاهتسينومك نآ        . دننك
نارـيا تاجن هار اهنت هك دننك رواب رگيد رابكي تسا           

هك يئاهنآ  . تسا م سيلايسوس ،راب تبكن ناهج نيا و     
قــقحت ياــمنرود زا اــما دنتــسه تــسينومك زوــنه 
تسكش و تفا نارود هك دننادب دياب دنديماان بالقنا       
هـيالط و تـسا هدـمآ رسب ناهج حطس رد تابالقنا            

یورـشيپ و    مـسيلايسوس يرارـقرب هـب هك يتابالقنا         
رادـيدپ قـفا رد ،دش دهاوخ رجنم        مسينومک یوسب   

 . تسا هدش
تردـق اب ار سكرام ناوخارف      هك تسا نآ نامز     

 : هك مينك زادنا نينط رتشيب هچ ره
زـج ميـهد تـسد زا ميرادـن يزـيچ اـم       
لـباقم رد حتـف يارب يناهج ام ،نامياهريجنز         

 !ميراد

 
 رگشروش نانز هب ميدقت 

 
 خرس نيا
 ناشخرد نيا
 رو هلعش ورس نيا
 نامسآ زا يمين هداهن شا هناش رب
 دياشگ اهريجنز
 شيوخ مزر غيت اب
 ناهج هديسوپ ماظن دنكرب ات
 نازورف شتآ نيا

 باوخ و بارس دزوس
 ديامن خر زوريپ
 بالقنا حبص رد

 خرس نيا 
 ناشخرد نيا
 ناوخ هنارت دعر

 دشاب دنلبرس نيا 
 ناهج نيا زا يمين
 نازورف شتآ ،نز
رو هلعش ورس،نز   

روالد نز،خرسنز    
ررش و شروش،نز   
 دياشگ متس دنب
 شيوخ گنفت اب وا

 يئاهر نشور ات 
 شيپ هب دور هگآ
 نازورف شتآ نيا

 باجح نيا دنازوس
 تراسا بش دزوس
 باوخ و بارس دزوس
 دياشگ اهريجنز
 شيوخ ساد و كتپ اب
 شيپ هب دور هگآ يئاهر نشور ات
 دياشگ متس دنب
 شيوخ گنفت اب وا

 شيپ هب دور هگآيئاهر نشور ات 
 !رو هلعش ورس يا !ناشخرد يا! خرس يا
 !ررش و شروش يا! روالد! ناشفشتآ
 شيوخ دورس نكرس نازورف شتآ يا
 !شيپ هب نارگنسمه اب لسگ اهريجنز
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 يئوجشناد شبنج رب دورد
 

 ،  زرابم نايوجشناد
 !زوريپ ناتمزع! شوخ ناتتسد

ياهراعش نينط دادرخ تسيب هبنش هس هاگماش  
يروـهمج رـب گرـم       -نارـهت هاگـشنا     د نايوجشناد   

گرـم  ! يمتاخ رب گرم  ! يا هنماخ رب گرم   ! يمالسا
رـشبم   -! يـسيلگنا دـنوخآ رـب گرم      ! يناجنسفر رب   

. دوب ناريا يئوجشناد شبنج تايح رد نيون ينارود       
مـيژر تيلك ينوگنرس يارب ناريا يئوجشناد شبنج   

نــيا . دــنك يــم هزراــبم نارــيا يمالــسا يروــهمج
لابقتـسا اـب يئوجـشناد شبـنج         هناروسج ناوخارف   

. دوب نانآ لد فرح اريز. دش وربور ناريا مدرم عيسو 
و تـسشن لد رـب دوـب هتساخرب لد زا هك روطنامه             
هب ار ناريا رسارس سپس و نارهت مدرم هتسد هتسد          

 .دروآرد تكرح
يئوجشناد شزيخ رد ،شيپ لاس راهچ رگا      ١٨ 

، يمتاـخ ،يمتاـخ   «دندوب هدز دايرف نايوجشناد ريت      
يدـنبعمج نايوجشناد راب نيا     » تفر اجك تتيامح  

. »وـت گـنرين هـب گنن ،وگغورد يمتاخ       «: دندرك يم 
تارهاظت و يئوجشناد شبنج ،شيپ لاس راهچ رگا        

اـهزور زرـم زا راب نيا ،تفاي همادا ريت          ٢٣ات يمدرم     
رـگا  . تـفاي شرتسگ ناريا طاقن يصقا هب و تشذگ        
و يبه  ذـم راـكفا هـب مارـتحا زونه شيپ لاس راهچ           

رد ار نايوجــشناد ،نوناــق ياــه هــبوچراچ و يتنــس 
نارتخد هك دش يم نآ زا عنام و تشاد دوخ تراسا          
يئوجـشناد شبـنج نـيا رد ار دوـخ شقن وجشناد            
و دوـب تواـفتم اـيتفيك هلاـسم راـب نيا ،دننك يزاب         
هديـسوپ ياـهريجنز هزراـبم لوا فـص رد نارتخد           
يـم هراـپ رـگيد زا سـپ يـكي ار يتنـس و يبهذم                

 .دندرك
طـسوت هك يشبنج روآ تريح شرتسگ و دشر         
         ، دش زاغآ نارهت هاگشناد نايوجشناد زا ليلق يا هدع
يـم رـسب بالقنا باهتلا رد ام هعماج هك داد ناشن            

 .درب
تـئيه فـلتخم ياـهحانج ،شيـپ لاس راهچ            
شبـنج بوكرس اب و دندش دحتم رگيدكي اب همكاح          
الاــب يوـلج دـندرك يعـس يراـكبيرف و يئوجـشناد      

. دنريگب ار يئوجشناد شبنج رت بيهم جاوما نتفر       گ
رــيت ١٨شزــيخ هــب باوــج رد شيــپ لاــس راـهچ    

ار دـنخبل ،ديـشوپ ار شياـه همكچ راكبيرف يمتاخ           
هـب يرگبوـشآ هزاـجا      «: درـك مالـعا و تشاذگ رانك      

و يا هـــنماخ » .دـــش دـــهاوخن هداد سكچيـــه  
ترازو ،جيـــسب و هاپـــس ناهدـــنامرف ،يناجنـــسفر 

،       وح نيسردم ،تاعالطا   اه هعمج ماما و مق هيملع هز
يم «: دندروآ نابزب يمتاخ زا رتنايرع ار فرح نيمه       

مود ،نآ زا سـپ    » .ميـشك يـم و ميدـنب يـم ،مينز         
تاـباختنا اـب ار مدرـم رـس دندرك يعس اه يدادرخ           
يروـهمج مـيژر يارب و دننك مرگ اهاروش و سلجم      

هك تشذگن يزيچ اما    . دنرخب يرتشيب تقو يمالسا   
لاس راهچ رد   . دش مولعم مه بارس ني    ا ندوب يبالق  

يروآداي فورصم ار ناشتقو اه يبهذم يلم هتشذگ        
زين اهنيا  . دندرك نايوجشناد هب  » شمارآ و تينالقع  «

هــب بوــخ ار دوــخ يــسايس شنــم يگتــسكشرو   

هـك دـنديمهف نايوجـشناد      . دنداد ناشن نايوجشناد  
ناـيم طـبار لـپ شقن دهاوخ يم طقف تعامج نيا         

دنك يزاب ميژر اب اررگشروش نايوجشناد  . 
بوـخ ار سرد كي يروالد اب زرابم نايوجشناد         
لـباقم رد هك دنتخومآ زين نارگيد هب و دنا هتخومآ           
ينامرفان و يئوج تملاسم اب ناوت يمن روز تموكح         

ياـه هـبوچراچ    «يارو هب دياب هكلب تفر ولج يندم        
نيون شزيخ  . ديگنج تموكح نيا اب و تفر     » ينوناق

تامادـــقا تـــسكش هناـــشن يئوجـــشناد شبـــنج 
راب نيا  . تسا يمالسا ميژر هناراكبيرف و هنارگبوكرس     

شبـنج ياـه هلعـش ،دـننك يـم بوكرس ار نارهت             
نايوجـشناد ؛دـشك يـم رـس جدننـس زا يئوجشناد            
هتسد زاريش زا ،دنشك يم نوخ هب ار هيمورا و زيربت      
يـم هزراـبم هنحص هب اپ ناناوج و نايوجشناد هتسد     

يم رارقرب يماظن تموكح هاگشن     اد رد يتقو  . دنراذگ
نارـهت و اـشيگ تالـحم نارگراـك و ناـناوج ،دننك             

شبــنج نوــنكا . دنوــش يــم دــنلب جرــك و سراــپ 
. دـنارذگ يـم رس زا ار ساسح يا هلحرم يئوجشناد   

يئوجـشناد شبـنج و تـسهار رد يگرزب ياهراكيپ      
رـت يبالقنا و رت لكشتم ،رت هاگآ ار دوخ هك دور يم             

دربـشيپ اـب هـطبار رد ار دو         خ هتسياش شقن ات دنك    
        ، نارـيا مدرم نيون كيتاركومد بالقنا زيمآ تيقفوم

 .دنك يزاب
 

يوسب نايوجشناد يريگ تمس 
يوسب اي هعماج ناگديدمتس و ناشكتمحز 

 :اهتسيلايرپما و اهلادوئف و ناراد هيامرس
 

كرادـت و رـيت هدـجيه زور هـك تيعقاو نيمه            
گرزب يس ايس هزرابم كي هب ليدبت نآ درگلاس يارب

شبــنج هــك دــهد يــم ناــشن ،دــش هــعماج رد    
رايـسب هـكلب تـسين يفنص شبنج كي ،يئوجشناد          

يتاـقبط هزراـبم زا مـهم هـهبج كي          . تسا يسايس 
اـت و هـعماج قاـمعا اـت شتاريثات نيمه يارب        . تسا

شبنج تلصخ  . دباي يم شرتسگ روشك طاقن يصقا     
يـم يـسايس تانايرج همه هك تسا نيا يئوجشناد      

مــه اهتــسينومك . دــنراذگب ريثاــت نآ رــب دــنهاوخ
تاـنايرج هـيقب اـب اهتـسينومك قرـف اـما         . روطنيمه
 .دننك يمن ناهنپ ار دوخ فده هك تسنآ يسايس

ار دوـخ يتاـقبط يرـيگ تمس دياب نايوجشناد     
زا يا هدـع نونكا مه زا       . دننك يم و دننك صخشم    

يا هدـع   . دننك يم دنلب يتعيرش سكع نايوجشناد     
يارـب و دـننك يـم شـخپ ا          ر يولهپ اضر ينارنخس   

. دنشك يم اروه اكيرمآ تسدب ناريا ندش هرمعتسم       
ياـه نـمجنا اهلاـس هـك مـه يتموكح نايوجشناد            

زا و دنا هتشاد ار دوخ ) تدحو ميكحت رتفد(يمالسا 
نايوجـشناد راـهم و لرـتنك رد يعـس مـيژر فرط             

ار دوـخ ناـيرج دـياب زـين پچ نايوجشناد          . دنتشاد
يبالقنا و پچ نايوجشناد    هك اجنآ زا    . دننك لكشتم 

اـب دياب ار راكنيا ،دنراد رارق رت هنايشحو بوكرس ريز      
. دـنهد ماـجنا نانمـشد مشچ زا رود و تقد تياهن           

يروـهمج تـيلك ينوگنرس ناهاوخ هك ينايوجشناد        
عـضاوم تحارـص اـب و هـنالاعف دياب دنتسه يمالسا            

دـياب زراـبم نايوجـشناد      . دنـشكب ناـيم هـب ار دوخ       
نـماد نايوجـشناد نورد رد قاقـشنا       كي هب هناهاگآ    

مـيژر تيلك ينوگنرس ناهاوخ هك ينايوجشناد        .دننز
زا دــياب دنتــسه مدرــم تــسدب يمالــسا يروــهمج 

) يمالسا ياه نمجنا(يتموكح يئوجشناد تالكشت    
اي قاقشنا نيا   . دنوش لكشتم دوخ و دنريگب هلصاف     

شبنج  يسايس ياهراعش  رد شيپاشيپ يدنبزرم
سكعنـم ناـنآ     يتازرابم ياه شوررد و يئوجشناد    

. دوـش سكعنـم دـياب رتـشيب هـچ رـه و تسا هدش              
يتازراـبم ياـه شور نانچنآ دياب زرابم نايوجشناد         
يارـب ار يئوجـشناد شبـنج ياهرد هك دننك ذاختا        
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  ٦ هحفص ۱۰ هرامش   تقيقح                

وجشناد  نايم و دنك زاب    مدرم فلتخم ياهرشق دورو  
نايوجـشناد  . دـنك رارـقرب دـنويپ مدرم ياه هدوت و          

و پچ نايوجشناد ندرك دحتم    يارب دياب تسينومك    
شبـنج كي بيترت نيا هب ات دننك شالت تاركومد          

يارب . دريگب لكش يبالقنا و يمدرم اعقاو يئوجشناد      
 حطـس كـي دـياب يا هدرتـسگ داـحتا نيـنچ داجيا            

و هـمه اـب يدنبزرم   : تشاذگ ولج هدنمزر تدحو  
هك عجترم يورين هنوگ ره     
و مـيژر نـيا هـب هتسباو        

يدن بزرم ؛هدوب لبق   ميژر
هــظفاحم ياــه شور اــب 
دــهاوخ يـم هـك هـناراك    
ادـج هعماج زا ار وجشناد      
ياه هدرن تشپ رد و دنك      
؛دــنك هــفخ هاگــشناد   
ياهــشور اــب يدــنبزرم  
حيـسم هـنايوج تملاسم    
ياهـــشور ذاـــختا و راو 
دربـــشيپ رد هدـــنمزر  
شبـــــنج فادـــــها 
ساـــكعنا ؛يئوجـــشناد 

و نارگراــك  ياهتــساوخ
ناشكتمحز رگيد و نانز    

هتـشر داجيا ؛يئوجشناد شبن     ج طسوت هعماج  
دـض يناـهج شبـنج اـب تدحو و دنويپ ياه          

 . گنج دض و يتسيلايرپما دض ،يراد هيامرس
لكـش يارـب هك تسا يريگ تمس لقادح نيا          

رگا . تسا مزال يمدرم يئوجشناد شبنج كي يريگ  
ينـشور يـنيب ناـهج و رـكفت نايوجـشناد ناربهر            

و ي  ئوجشناد شبنج يارب دنناوت يمن دنشاب هتشاد      ن
هـئارا حيحـص زادـنا مـشچ كي نآ تيفرظ و حطس             

 . دنهد
الماـك يتلـصخ دياب يئوجشناد شبنج تلصخ        

افرـص دـنك يـم يـمدرم ارـنآ هـچنآ       . دـشاب يمدرم  
اــب تيدــض و ناــيب يدازآ دروــم رد ماــع ياهراعــش 

يئوجشناد شبنج دنويپ اساسا هكلب     . تسين دادبتسا 
 .دنك يم يمدرم ارنآ هك تسا هعماج ناگديدمتس اب        

و ناــشكتمحز عفاــنم اــب دــياب يئوجــشناد شبــنج 
نايوجـشناد  . دـنك يريگ تمس هعماج ناگديدمتس     

و راـكفا اـب    . دـنورب ناـناقهد و نارگراك نايم هب دياب        
زا نايوجـشناد زا يرايـسب      . دنوش انشآ نانآ ياهجنر   

نـيا  . دـنا هتـساخرب تاـقبط و اهرـشق نيمه نايم          
زرا ـبم نايوجـشناد ناـيم طـبار لپ دياب نايوجشناد          

شبــنج . دنــشاب تاــقبط و اهرــشق نــيا اــب رــگيد 
هزراـبم ناـنز يرـبارب و يدازآ يارب دياب يئوجشناد           

يـنعي ناـنز يرـبارب و يدازآ يارب هزرابم اريز           . دنك
عفانم اب يريگ تمس و هعماج ناگديدمتس اب دنويپ         

رد و دـنراذگ شيـپ ماـگ دياب وجشناد نارتخد          . نانآ
 . دنريگب رارق يئوجشناد شبنج شيپاشيپ

هـعماج زا ازـجم و دـحاو هـندب كي نايوجشناد            
ياهفاكـش و اـه يدنب ميسقت ام هعماج رد          . دنتسين

هچ ،هراومه نايوجشناد   . تسا دوجوم يتاقبط قيمع   
تاـقبط يوـس و تمـس ،دـنهاوخن هـچ و دنهاوخب             

نآ رد رشق نيا يگژيو     . دنريگ يم ار هعماج فلتخم    
فـلتخم ياـه شخب يتاقبط يريگ تمس هك تسا          

ياـهرواب و يـسايس ياه همانرب و فادها طسو          ت نآ 

دهد يم ناشن ار دوخ     ،كيژولوئديا يـم يئوجشناد   .  
هزرابم مچرپ ندرك دنلب اب اما دشاب هداز رگراك دناوت          
رانك رد هناراك هظفاحم يسايس فادها و يتسيمرفر        

زا هـك ينايوجـشناد     . دتسياب هعماج ياوژروب تاقبط   
نيـمه عقاو  رد دندرك تيامح» دادرخ مود «نايرج    

تمس هعماج ياوژروب تاقبط اب ينعي      . دندرك ار راك  
و دندـش هـجوتم ناـنآ تـيرثكا هتبلا          . دندرك يريگ 

هـنوگ نـيا    . دـندرك حيحـصت ار دوـخ يرـيگ تمس         
رــشق ناــيم رد كيژولوئدــيا و يــسايس تاناــسون   

دناوت يم يئوجشناد ،سكعلاب    . تسا يعيبط وجشناد  
يلاـع فدـه ن     تفرگ شيپ رد اب اما دشاب هداز اوژروب       

و دـنك تشپ دوخ هقبط هب مسينومك و مسيلايسوس     
هديدمتـس ياـهقلخ تيرثكا و رگراك هقبط رانك رد          

 . دتسياب
ياـهزرم زا دـهاوخ يـم هـك ورشيپ يوجشناد           
هـعماج رـييغت هـب و دور رـتارف يئوجـشناد شبـنج       
يژولوئدـيا هـب حلسم ار دوخ هكنيا نودب ،دشيدنيب           

 زارد هزراـبم دـن    اوت يمن دنك مسينومك شخب يئاهر     
نيرتورـشيپ  . درـبب شيپ ار هعماج رييغت يارب تدم       

يـبالقنا هفـسلف و مـلع هب حلسم ار دوخ نايوجشناد       
نـيا هـك دـننك يـم هدـيا نـيا هب حلسم              . دننك يم 

اـم هـعماج طـقف هـن        . تسا هنالداعان هشير زا هعماج    
دـياب و تـسا هـنالداعان هـشير زا ناـهج ماـمت هكلب               

زا يا هدع رگا    . تخاس يگد نب و روج زا رودب يناهج     
دنـشابن يئاـمنرود نيـنچ بحاص زرابم نايوجشناد      
يرـيگيپ اـب دـنناوت يمن ار يئوجشناد تازرابم اتح           

يزادـنا مـشچ و اـمنرود نيـنچ نودـب           . دنرب شيپ 
نايوجشناد و هدروخ ولت ولت ابترم يئوجشناد شبنج      

اـت وجـشناد    . دننك يم رذگ يگدومخ هب ششوج زا      
هنحــص رد ار هزراــبم نــيا تــسوجشناد هــك يناــمز 

ناـشكتمحز تـهج دياب و درب يم شيپ يئوجشناد          
رد تـسين وجـشناد رـگيد هـك يتقو و           . دشاب هتشاد 

ار هدـنيآ زادـنا مـشچ هـعماج تابث اب تاقبط نايم             
 .درب يم شيپ

دـنچ رـه تـسينومك نايوجشناد ،ليلد نيمهب       
           ، دـنا هلمح ريز و دنراد رارق كچوك تيلقا رد نونكا

كيژولوئديا و يسايس طخ نكمم قيرط       رهب دياب اما    
و دـنربب ورـشيپ و زرابم نايوجشناد نايم هب ار دوخ            

ارــيز . دــننك جيورــت و غــيلبت مــسينومك دروــم رد 
كـي هـك تـسا شـخب يئاهر مچرپ اهنت مسينومك            

 .دريگب تسد رد دناوت يم زرابم يوجشناد
يئوجـشناد شزـيخ هراب رد ام شيپ لاس راهچ          

ميتشون ريت١٨   : 
رد هـك تـسا يئاه هناوج ،يلصا هلئسم زو    رما «

دشر دياب و هدش افوكش هامريت هنانامرهق شزيخ لد         
هـب نارـيا رانك و هشوگ رد ناوج نارازه          . دباي ومن و  

            ، دورو هـظحل زا و هدـش دراو يـسايس هزرابم هنحص
حلـسم ياـهورين لـباقم رد اميقتسم        

موـهفم اـب اـهنآ      . دـنا هتفرگ رارق ميژر    
  ، و يزورــيپ و زــيرگ و گــنج ،درــبن

. دنا هدش انشآ لمع هنحص رد تسكش  
       ، گرـم ريقحت و نمشد ريقحت هيحور
ناـش فوفـص رد رـهق لاـمعا هيحور          

و اـه هدـعو اهنآ      . تسا هتفاي شرتسگ  
رد ار اـهورين يـعقاو دركلمع و اهاعدا         
و هدز كـحم دربن هتفه كي غاد هروك     

زا هـك يناورـشيپ     . دـنا هتخومآ اهسرد   
كنيا مه   زا ،دندمآ ور شزيخ نيا لد       

ياهتـسايس هـب ،رـترود ياـه قـفا هب           
رترثوـم ياـه هويـش هـب و رـت حيحص            

شوـگ و مـشچ     . دنـشيدنا يم هزرابم   
هار هــك يــمچرپ نتفاــي يارــب اــهنآ   
ناــشن ار يئاــهر و يزورــيپ يــقيقح  

يـبالقنا لـسن    . تـسا رـت هدوـشگ نامز ره زا ،دهد         
نورـب رـس نايوجـشناد شزـيخ نـطب زا هك ينيون             

اهتـسينومك ام يتآ تكرح يا      رب يئاكتا هطقن ،هدرك   
 ».تسا
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٧هحفص   تقيقح       ۱۰ هرامش

سيلپ يتسيشاف هلمح زا لبق هلاقم نيا        -حيضوت    
نارـبهر زا يـخرب يريگتسد و نيدهاجم هب هسنارف          

دـصاقم هـكنيا    . تـسا هدـش هتـشاگن ،سيراپ رد نآ        
و يئاپورا ياهتسيلايرپما رگيد و هسنارف تلود يعقاو 

،    م رب راشف لامعا نيا زا يئاكيرمآ       تـسيچ نيدـهاج
دننام يتاماهتا تسا ملسم هچنآ     . تسين نشور زونه  

نيدـهاجم هـب هك يتسيرورت تايلمع نداد نامزاس         
نامزاـس نيا اريز ،تسا غورد و چوپ دنا هداد تبسن           
هـسنارف يـتينما سيـلپ رـظن ريز ار دوخ ياهتيلاعف          

هـك تـسا نهرـبم و حـضاو زـين نيا            . درب يم شيپ  
و تـسا يسايس تا     يلمع كي هسنارف سيلپ تايلمع    

نـيا لـلعلا تـلع نييعت اما    . يتينما تايلمع كي هن   
ياهدـنب و دز هراـب رد يراـك يـفخم ليلدـب هلمح              

نيدـهاجم نامزاـس    . تـسين ريذپ ناكما هدرپ تشپ     
هلاـس تسيب يط هك يئاهرادم رارق و تابسانم مامت     

و هسنارف و اكيرمآ    (يتسيلايرپما ياهتردق اب هتشذگ     
ناــهنپ يموــمع ناــهذا  زا هراوــمه هتــشاد) هرــيغ  

هـن و تسا ريذپ ناكما هن هجيتن رد        . تسا هتشادهگن 
ياهدـنب و دز فـشك لاـبند هـب هـك دراد يترورض              

روـطب  (رگيدـكي اـب يتـسيلايرپما ياهتردـق يناهنپ          
) اـكيرمآ اب هسنارف تلود ياهتباقر اي ينابت صخشم         

يـم رـما نـيا     .ميـشاب يمالـسا يروهمج ميژر اب اي         
ندرـك راداو يارب اهتسيلايرپما     راشف زا يشخب دناوت     

رـظن دروم يسايس تافالتئا رد تكرش هب نيدهاجم         
دـمآراكان و يـثنخ اـي ،دـشاب يعبت يعضوم زا نانآ             
يئاـه هـشقن و اـهحرط اب هطبار رد نيدهاجم ندرك          

املـسم  . دـنا هديـشك نارـيا رد ميژر رييغت يارب هك          
دـهاوخ نـشور ار رـما نيا ليالد يتآ تالوحت دنور            

پـچ ياهنامزاـس و بازـحا همه تلاح ره          رد  . درك
ار هسنارف سيلپ يتسيشاف هلمح نيا يتسردب يناريا 

 .  دنا هدرك موكحم
درـك ديكات دياب مهم سرد كي ناونعب هك هچنآ     
يتـسيلايرپما لود هـب دـيابن هاـگچيه هك تسا نيا            

رد مدرم ياه هدوت هب ءاكتا اهنت       . درك ءاكتا و دامتعا   
يـسايس يورين ره هدني     آ هك تسا ناهج رد و ناريا      

مزلتـسم اهتـسيلايرپما هـب ءاكتا    . دنك يم نيمضت ار 
؛تـسا يـقرتم يورـين كـي يـسايس تيهام رييغت            
اـهنآ زاـس هـب و نداد تيهام رييغت دوجو اب دنچره             

يتـسيلايرپما لود   . دراد دماين دمآ مه زاب ،نديصقر     
يورين كي تشپ ينامز دنناوت يم ناشحلاصم هب انب         

و دنناـسرب الـعا شرـع هـب ارنآ و            دنريگب ار يسايس    
يـئورين ره   . دننزب رجنخ نآ هب تشپ زا رگيد ينامز       

يور و دـنكيم اهتـسيلايرپما هـب يـكتم ار دوخ هك             
رـظتنم دـياب دـنك يـم يدنب طرش نانآ ياه يزاب             
داــضتم ياهتــسايس و عفاــنم يناــبرق هــك دــشاب    

 . دوشب اهتسيلايرپما

نـيا هـب ضارـتعا رد نيدـهاجم اضعا زا يخرب            
. دـنا هدرك يزوسدوخ هسنارف تلود يتسيشاف هلمح    

محر هب ار اهتسيلايرپما لد ناوت يمن يزوس دوخ اب          
نـيا  . تـخيگنارب هناروسج هزرابم هب ار مدرم اي دروآ        

يـمن يتازرابم هويش كي و تسين حيحص ادبا هويش          
هـيحور ءاقلا   . تسا يناوتان و زجع رگنايامن اريز دشاب      

نارـيا مدرـم هـك       يناـمز صوـصخب يناوتاـن و زجع         
هـب هناروـسج ار يمالـسا يروـهمج و دن           ا هتساخاپب

اـب هـطبار رد يـتح هويـش نـيا           . دنا هديبلط فاصم  
اـپورا ياهروـشك يموـمع راكفا تيامح نتخيگنارب          

 . دشاب رمث رمثم دناوت يمن
يـسايس هلمح كي نيدهاجم نامزاس هب هلمح        
ياهتـسيلايرپما دصاقم ياشفا قيرط زا دياب و تسا         

باوج ارنآ يمالسا يروهمج ميژر و هسنارف و      اكيرمآ  
ندـش ناراـبمب يادـتبا زا نيدـهاجم هك يراك          . داد

نآ هـب ندز تـسد زا يئاـكيرمآ ياهاميپاوه طسوت           
 . دنا هدرك زيهرپ

««« 
مـسيلايرپما هـناراك زواـجت گنج ياهدمايپ زا يكي          
هرود نديسر ناياپ هب ،قارع هيلع شياكرش و اكيرمآ       

. دوب ناريا قلخ نيدهاجم نام    زاس تايح زا مهم يا    
  ، يماــظن دودــحم تالــمح اــب يئاــكيرمآ ياــهورين
و دـندرك ميلـست هب راداو ار قلخ نيدهاجم نامزاس           
ياـهورين يئاـكيرمآ ياهلارنژ يمسر تاراهظا قبط        

حالـس عـلخ    » نارـيا شخبـيدازآ شترا    «هب هتسباو   
ديفس خاك تاميمصت هب نانآ يتآ تشونرس و دندش         

نارـيا دروـم رد اـكيرمآ يـتآ يا     ه هشقن اب هطبار رد   
 . دش راذگاو

رايـسب شالـت قـلخ نيدهاجم ناربهر ادتبا رد          
توكـسم ار يئاـكيرمآ ياـهورين تالـمح ات دندرك           
هـب ار هدـمآ دوجوب ناش يارب هك يتيعضو و دنراذگ            

رـگا  . دـنهد تبسن يمالسا يروهمج ميژر نارودزم      
هبرـض يارـب يئاهـشالت يمالـسا ميژر نارودزم هچ           

كرـحم و لماع اما دنداد ماجنا نامزاس نيا          هب ندز   
يئاوـه ياـهنارابمب و اـكيرمآ شـترا تالمح ،يلصا           

يـط نامزاـس نيا ناربهر هك يتلود ينعي      . دوب نانآ 
دنتـشاد شالـت فـلتخم ءاحنا هب ريخا هلاس تسيب           

 .دنروآ تسدب ار شلد
نيـيعت ،يماـظن تالـمح نـيا زا اـكيرمآ فده            

. دوـب نيدـهاج   م هـب نآ ندـنالوبق و ميلـست طيارش         
فدـه ؛دوـب طرـش و ديق نودب ميلست اكيرمآ طرش            

يـم نانآ   . دوب ناش ميلست  هيجوت  نيدهاجم ناربهر   
لاور قـبط ناـش ينـسح ماما حلص يارب دنتساوخ           
يئاروــشاع و ينيــسح ماــما يرهاــظ يگــشيمه    

هــك دـننك دوـمناو دنتـساوخ يـم ناـنآ      . دنتـشارتب 
ياـهورين اب يسامح يدربن رد      » شخبيدازآ شترا «

دنور اما . تسا هداد تسكش هب نت يمالسا يروهم    ج
و دـنت ناـنچ هـقطنم و يناـهج حطـس رد تالوحت              
و اــهرونام نيــنچ يارــب يئاــج هــك هدوــب عيرــس   

تشاذگن يقابيياهدنفرت   . 
ياهتردق هب نيدهاجم يگتسباو هرياد هعقاو نيا       

شيـپ اهتدم نامزاس نيا     . درك لماك ار يتسيلايرپما   
هـب يگتسباو زج يماجنا     رس هك داهن ماگ يريسم رد     

اــما . تــشادن يتــسيلايرپما و يعاــجترا ياهتردــق 
ناـنآ تـيعقوم رد رـيخا عياقو هطساوب هك يشخرچ     
زـجب تـشاذگن يقاـب ناش يارب يا هراچ دش داجيا            
طـسوت الماـك هـك يـئورين هـب راكشآ روطب اي هكنيا              

) هئوگاراگين ياهارتنك دننام  (دوش يم لرتنك اكيرمآ     
هـك تـسا نيا تيعقاو      . دنورب ني ب زا اي دنوش ليدبت    

و ديسر ناياپ هب نيدهاجم نامزاس تايح زا ينارود         
 .دش زاغآ نامزاس نيا يگدنز رد رگيد ينارود

اـكيرمآ مـسيلايرپما زورـما هـك تسين نيا مهم       
و ناريا رد شرظن دروم ياهحرط دربشيپ يارب يارب 
هــچ ،دــيدج يعاــجترا مــيژر كــي هــب نداد لكــش 

يشقن مادك و دنكب دهاوخب ني      دهاجم زا يا هدافتسا   
نـيا يلـصا هلاـسم     . دـشابن اـي دشاب لياق نانآ يارب       

هدارا هـب اميقتـسم نيدهاجم يسايس هدارا هك تسا       
 .تسا هدروخ هرگ اكيرمآ مسيلايرپما يسايس

هـك دنا هداد ناشن اهراب نيدهاجم ناربهر هتبلا         
هــب ار دوــخ يــسايس هدارا و تــشونرس هــكنيا زا    

هرـگ نيـسح مادـص مـيژر دننا         م يعاجترا ياهتردق  
، رد يـفيك يتواـفت راـب نـيا اـما           . دنرادن يئابا  دننزب

يـفيك روـطب هقطنم عاضوا اريز   . تسا دوجوم هلاسم 
يدـيدج يـسايس يدـنب فـص        . تـسا هدرك رييغت   

هـتفرگ لكش اكيرمآ مسيلايرپما ياهتسايس هطساوب       
يتـسيرورت و يماـظن تردـق نيرـتگرزب اـب اي       . تسا

. نآ فلاــخم اــي يــشاب دــياب اــكيرمآ يــنعي ناــهج
مالـعا اـكيرمآ اب داحتا يارب اهراب هچ رگا نيدهاجم           
 نيدـب يضار مه رگا يتح هزورما اما دندرك يگدامآ         

ارــنيا و دــنرادن ميلــست زــج يا هراــچ دنــشابن راــك 
يبوـخب رـيخا گنج زاغآ زا لبق نايرج نيا ناربهر           

يتمدـخ شوـخ غارـس لـيلد نيـمه هـب          . دنتفايرد
نآ تاـبثا يارـب و دـنتفر اـه يئ           اكيرمآ هب ميقتسم  

مـيژر يا هتـسه ياـهتيلاعف تاـسيسات زا يريواصت      
ناـنآ  . دنتـشاذگ ناشرايتخا رد ار يمالسا يروهمج      

ياـه هدـعو هـب دنتخادرپ اه يئاكيرمآ اب هركاذم هب            
اكيرمآ شترا ،قارعاب گنج رد هكنيا دروم رد اكيرمآ      
نانيمطا و دامتعا ،تشاد دهاوخن يراك نيدهاجم اب     

قـــبط ار دوـــخ ياـــهورين نيدـــهاجم  . دـــندرك
زـكرمتم و دـنداد شيارآ اكيرمآ شترا ياهدومنهر          
فدـه رت تحار و رتهب دش ثعاب راك نيا هك دندرك            

نامزاــس كــنيا . دــنريگ رارــق اــكيرمآ ياــهنارابمب 
نآ ناهاوخ اكيرمآ هي ندش ميلست زا سپ نيدهاجم         

اهتـسي  رورت تـسيل زا ار نانآ اكيرمآ تلود هك تسا         
دركن شاومرف يوجر ياقآ نامزمه هتبلا      . دنك جراخ 

ندرـك اـپ رـب اـب گـنج نيا زاغآ زا لبق تسرد هك                
مسارم رد يناوخ هضور نتخادنا هار و هاگراب و هميخ 
شريذـپ يارـب ار شخبـيدازآ شترا ياضعا ،اروشاع          

 . دنك هدامآ شيوخ هنازجاع و موتحم تشونرس
اـفو دوـخ ياـهلوق هـب اكيرمآ مسيلايرپما هكنيا           

يگــــشيمه ياــــه هويــــش زا يــــشخب د رــــكن
اـب ناـشعفانم دربـشيپ يارـب اهنآ         . تساهتسيلايرپما

 !تسب نب كي خيرات ؛يخيرات يتسب نب 
 ناريا قلخ نيدهاجم نامزاس هار ماجنارس نوماريپ
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  ٨ هحفص ۱۰ هرامش   تقيقح                

دنرـضاح هار    نـيا رد و دنيوربور ينوگانوگ تاضقانت      
مـهنآ  (اهتسيلايرپما افاضم   . دننك ينابرق ار يسك ره    

ار ديفـس خاـك زورما هك يحيسم نايارگداينب عون زا           
ار يئاهورين هك دننك يمن شومارف      ) دنراد رايتخا رد  

هيبنت بوخ ،دندوب اكيرمآ مسيلايرپما دض ينامز هك        
دـنناوتب اـت دـنهدب ناـشديمعت لـسغ بوخ ؛دننك            
. دـنريگ راـكب رظن دروم روشك رد دوخ همدخ ناونعب      

هـنارظن هـتوك مـسيتامگارپ اب هك يسايس نايرج ره           
اـكيرمآ مـسيلايرپما اـب هطبار دراو دريگ يم ميمصت        

زرـط زا    يـملع تخانـش يـمك لوا تسا رتهب دوش           
ادـيپ اـكيرمآ هـمكاح تـئيه راتفر هچخيرات و ركفت            

دـياب هـك تـسا يـهار زاـغآ هزات نيا ،هصالخ              . دنك
داجيا . دننك يط دوخ يرادافو تابثا يارب نيدهاجم

هـب كـمك يارـب يمرادـناژ شـقن و يـسرزاب تسپ              
نآ هداـس هنومن كي اهنت اكيرمآ طسوت قارع لرتنك          

 )١.(تسا
يارـب نيدـهاجم    هار هـب هـك يرايـسب نهذ رد          

دنتشاد يديما يمالسا يروهمج ميژر رش زا يئاهر        
تـــنايخ و تابرـــض زا هـــك يناـــسك ناـــيم رد و  
و راـجزنا ساسحا تدشب نيدهاجم هب اهتسيلايرپما        
ارـچ هـك هك هدش حرطم لاوس نيا ،دننك يم ترفن        
نارـبهر ارچ ؟دش متخ اجنيدب نيدهاجم تشونرس        

نتفاـي هـب ردا     ـق و دنداتفا اه هلت نيا هب نامزاس نيا         
 ؟دندوبن تيعضو نيا زا جورخ يارب يلح هار

و يــسايس طــخ رد تالاوئــس نــيا باوــج     
دـنچ و تسيب يط نيدهاجم دركلمع و كيژولوئديا         

راـبب هـك يـخلت هوـيم نـيا          . تسا هتفهن ريخا لاس   
تـهج و كيژولوئديا و يسايس طخ هجيتن ،هتسشن         
اهلاـس نـيا يـط نامزاس نيا ناربهر هك دوب يريگ            

دندرك ذاختا يباـختنا نيـنچ هـب ريزگان نانآ زورما         .  
يرـگيد راك هك دنديچ يا هنوگب ار روما نوچ دندوب           

هـب ندـش ميلست     . دنهد ماجنا دنتساوت يمن نيا زج     
طـخ يخيراـت تـسب نـب رگنايب يئاكيرمآ ياهورين           

نـب  . تسا نيدهاجم يماظن و يسايس و كيژولوئديا      
 .دراد ار شدوخ خيرات هك يتسب

 
 ميلست ات تيعورشم بسك زا: يخيرات زاورپ

يرــبهر تــحت ١٣٦٠دادرــخ يــس ياــتدوك    
و تـموكح ندرـك تسدكي روظنم هب دالج ينيمخ          

ياـتدوك نيا   . تفرگ تروص نويبالقنا رثوم بوكرس    
اـب راكـشآ تـفلاخم تمـس هـب ار نيدهاجم نينوخ             

لوـق هـب نيدـهاجم      . دناشك يمالسا يروهمج ميژر   
هـب شي   وـخ » يناـمرآ و تبثم يار    «زا يوجر ياقآ    

يرآ يمالـسا يروهمج    «رب ينبم ينيمخ مودنارفر     
. دنتسويپ تفلاخم ههبج هب و دنتسش تسد      » ؟هن اي 

قـيرط زا هك دنتشاد ارنآ ديما نيدهاجم نامز نآ ات       
اـما  . دنوـش كيرش يسايس تردق رد زيمآ تملاسم       

و درــك بآ رــب شــقن ار ناــشياهديما اــتدوك نآ    
فادها ام  ا. دندز هناحلسم هزرابم هب تسد نيدهاجم     

لاـبند هب ناكامك و دركن رييغت نامزاس نيا يسايس         
دراو دـناوتب اـت دـنك دراو راـشف ميژر رب هك دوب نآ               

 . دوش ميهس نآ رد و هدش يسايس تردق
نيدـهاجم يـسايس ذوفن جوا لاس        ١٣٦٠لاس    

رازـه نارازـه شالـت اب نيدهاجم يا هدوت هياپ           . دوب
شرتسگ يعيسو داعبا رد فك رب ناج يبالقنا ناوج         

ارـنآ ناـكما هـك يطيارـش رد نيدـهاجم           . دوب هتفاي 

زاـين هـب و دـننك ءاـكتا عيسو ياه هدوت هب دنتشاد              
خساپ ينيمخ ميژر اب يعطق فيلكت نييعت رد مدرم         

و ناوـت هـك يناـمز نانآ        . دندز زابرس راكنيا زا دنهد    
هيلع هناحلسم مايق هب ار مدرم هك دنتشاد ارنآ ناكما     

روـشك زا يئاهـشخب رد ل       قادـح و دنناشكب تموكح    
هرــفط راــكنيا زا دــنريگ تــسدب ار يــسايس تردــق 

 . دنتفر
شنـم و شنـيب رد هـشير يخيراـت لزـلزت نيا             

هـيلك دـننام نيدـهاجم      . تشاد نايرج نيا يسايس   
هك دنتشاد ساره يئاژروب هدرخ و يئاوژروب ياهورين 

هب يليامت اهنآ   . دننك ءاكتا مدرم يورين هب رخآ هب ات       
هـتفاي نامزاس و هدرتسگ و يبالقنا في        ط زا هدافتسا  

اـب هـناعطاق يريگرد يارب دوب دوجوم نامزنآ هك يا           
،      . دنتشادن يمالسا عاجترا   زادـنا مشچ رد هلاسم نيا

سكعنم ار دوخ زين ناش يتازرابم ياهشور و فادها   
رد نيدـهاجم هـك يماظن و يسايس يشم         . درك يم 

. دوـب يخيرات لزلزت نيا نايب تشاذگ ولج عطقم نآ      
ار يعاـجترا تـلود لـك دنتـساوخ يـمن نيدهاجم            

طــقف اــهنآ . دــننك دوباــن شهاگتــسد و مد ماــمتاب 
رد رـما نـيا     . دـندوب تـموكح رد يتارييغت راتساوخ      

ناــمز ناــمه رد اــهنآ يــسايس ويتاــنرتلآ و هــمانرب  
يروـهمج  «نيدـهاجم يتموكح ليدب  . دش سكعنم 

ظفل ندرك هفاضا عقاو رد     . دوب» يمالسا كيتاركومد 
لــصف ناــيب كــيتاركمد يروــهمج هــب يم   الــسا

نآ هناـشن ؛دوـب هنهك مظن اب ناش يدج ياهكرتشم     
رامثتـسا و متـس لاكـشا هيلك وحم ناهاوخ هك دوب            

اب كرتشم لصف نتشاد و هاتوك قفا نيمه        . دنتسين
يـبالقنا يژرـنا هب هك دش يم نآ زا عنام ،نهك مظن    

هـب اب نيدهاجم تفلاخم     . دننك اكتا مدرم ياه هدوت    
للم يارب  » تشونرس نييعت قح   «نتخانش تيم سر

) هرـيغ و يرذآ و چولب و درك تلم     (ناريا متس تحت    
زا يـمهم شـخب نيـب رد هـك دـش يـم نآ زا عنام                 

و راـكفا ظفح  . دنريگب هياپ ناريا متس تحت ياهقلخ 
ظــفح اــصخشم (يمالــسا هنازيتــس نز ياــهراتفر 

زا يـمين هـك دـش يـم نآ بجوم           ) يمالسا باجح 
اهنآ هب ينامگدب و كش هديد هب هراومه        ناريا هعماج   

رـب مكاـح يديلوت تابسانم هب ناشدروخرب        . دنرگنب
زا عناـم ناـناقهد و نارگراك يساسا قوقح و هعماج           

قـبط  . دـش يـم بالـقنا يلصا ياهورين نتخيگنارب        
يـب و رـيقف ناـناقهد ،تـمواقم يـلم ياروش همانرب          
ناكلام هب قلعتم ياهنيمز ميسقت و هرداصم زا نيمز 
هرداـصم زا نارگراـك و دندـش عـنم تـلود و گرزب              

هدـعو و    ؛يروادرـپمك و يتـسيلايرپما ياه هيامرس        
ظفاح و ،يعاجترا تلود نكر نيرتمهم هك دش هداد         
يــقلخ دــض شــترا يــنعي رامثتــسا و متــس يلــصا 

 . دش دهاوخ» يمدرم نامزاس ديدجت«
هطلـــس هـــب دروـــخرب رد نيدـــهاجم لزـــلزت 

رد ندـش تـسس يارـب       ار هار نارـيا رب مسيلايرپما       
نارـيا بالـقنا يـساسا ياـه هتـساوخ زا يكي دروم       

نيدهاجم . درك يم زاب مسيلايرپما زا لالقتسا ينعي      
تيعورـشم بسك لابند هب ناشتردق و ذوفن جوا رد          

يـنب هنايفخم جورخ  . دندوب يتسيلايرپما ياهتردق زا  
هـب هك هسنارف هب ناشندش هدنهانپ و يوجر و ردص            

يارـب زيچ ره زا لبق ،دنداد       » يخيرات زاورپ «مان نآ   
هـشقن سـپ نآ زا      ) ٢.(دوب يتيعورشم نينچ بسك   

هاـم شـش رـه هك نيدهاجم يماظن و يسايس ياه            

زا سـپ يـكي داد يم ار ميژر ينوگنرس هدعو رابكي             
هچ ره ار اهنآ اهتسكش نيا و دروخ تسكش يرگيد          
شيلـصا هـصخشم هـك تخادـنا يريسم رد رتشيب           

و يتـسيلايرپما ياهتر    دـق تـيامح هب ندش هتسباو      
 . دوب هقطنم يعاجترا لود

دض هبنج نامزاس نيا يربهر هك ديشكن يلوط        
زا ؛ديـشك لاوئـس رـيز ار ناريا بالقنا يتسيلايرپما     

لـيلقت يتنطلس دض بالقنا هب       ٥٧بالقنا نانآ رظن      
اـب تـسب و دنب هنوگ ره يارب هار قيرط نيدب            . تفاي
 . دش زاب يجراخ ياهتردق

تـهج رد گرزب ياه يئاجباج و       اهتفيش نينچ   
ماجـسنا تدـشب ،نامزاـس نـيا يسايس ياه يريگ           

ماجـسنا داـجيا يارب   . داد رارق راشف ريز ار نآ ينورد   
تـيهام و اه يريگ تهج و اهتسايس لوح هب نيون           

ار » يكيژولوئديا بالقنا«نامزاس نيا ناربهر ،ديدج 
رـظن زا   » يكيژولوئدـيا بالـقنا   «نـيا   . دنتخادنا هارب 

تاـيحور نيرخآ اب دنويپ عطق نايب عقاو رد        يسايس  
نامزاـس نيا ناراذگ ناينب يتسيلايرپما دض يشم و        

و هـنوگ يادـخ يهاـگياج يكيژولوئدـيا بالقنا          . دوب
نارـبهر نـيا هـك تـفگ و داد نارـبهر هـب يبهذم               

هك يناربهر  . لاعتم رداق زج دنتسين يسك يوگباوج     
هــك يتــسيلايرپما يورــين و تردــق رــه اــب دــندازآ 

رـه يتـسيتامگارپ   . دنوـشب دـنب و دز دراو دنتساو     خ
هب يحيضوت ناكامك و دننيزگرب ار يعاجترا تسايس       
و دـقن و تـفلاخم قح مه سكچيه و دنهدن يسك            

نـيا كـيروئت نييبت يارب نانآ       . درادن مه ارنآ ثحب   
گـنچ يبهذـم ياـه هـفارخ هب رتشيب هچ ره روما             

ه ن ناريا رد يسايس مالسا تسكش هبرجت ؛دنتخادنا        
هـچ رـه ناشتاليكشت هكلب دركن رالوكس ار اهنآ اهنت         

 . دش يبهذم رتشيب
يسايس تارهاظت و نويسكآ ره ،اهتسايس مامت       
ياهتردـق هـب دوـخ ندـنالوبق يژتارتسا تمدخ رد           

نـيا نيدهاجم يلابقا دب اما      . تفرگ رارق يتسيلايرما  
ياهداـضت يباـي تدح اب اهنآ يژتارتسا نيا هك دوب           

رد يوروـش و اكيرمآ يربهرب يتس       يلايرپما كولب ود  
دـش فداـصم يداليم     ١٩٨٠ههد   ياهتـسيلايرپما  .  

ناـشياهداضت رطاخ هب اكيرمآ يربهر هب برغ كولب         
رـضاح ناـمز نآ يتـسيلايرپما لايـسوس يوروش اب           
يمالـسا يروـهمج مـيژر تـيامح زا تسد دندوبن           

رــما نــيا . دــنريگب ار نيدــهاجم تــشپ و دــنرادرب 
ياهتردق هب ءاكتا تمسب     رتشيب هچ ره ار نيدهاجم      

و اـهكيتكات و يژتارتـسا اـهنآ        . دنار هقطنم يعاجترا  
ياـنبم رب ار دوخ ياوق زكرمت و يهدنامزاس لاكشا          
گـنج هطساوب ناريا اب قارع تلود نايم هك يفاكش          

سپ نآ زا   . دندرك انب دوب دوجوم نيبام يف يعاجترا      
ليدـبت راـمق كي هب هزرابم نيدهاجم ناربهر يارب          

دـندوب روـبجم يا هرود ره رد رابره هك يرا           مق. دش
هـك يراـمق    . دننك تكرش نآ رد يرتشيب كسير اب      

نورد ،اـه يدـنب فـص و تابـساحم و تالداـعم رب          
يراـمق  . دوب راوتسا نيعجترم و اهتسيلايرپما يودرا     

هدـنزاب نيرتگرزب يارب ناديواج غورف تايلمع هب هك     
 ) ٣.(دش رجنم ندشن

، ج غورــف تاــيلمع تــسكش زا ســپ   نادــيوا
ياـــهحرط هـــب ار ناـــش تـــشونرس نيدـــهاجم  
تامادــقا راــظتنا مــشچ و دــندز هرــگ يتــسيلايرپما 

اهلاـس نـيا يـط اـهنآ     . دندنام يقاب يناهج ياهتردق  
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اـب ار شيوـخ ياهتـسايس جوـم لوط دندرك شالت            
مـسيلايرپما هژيوـب يتـسيلايرپما ياهتـسايس جاوما         

يرد اـت دنتسشن نآ راظتنا رد       . دننك ميظنت اكيرمآ  
نارـيا يسايس تالوحت اب هطبار رد و دروخب هتخت هب      

اـب نيدـهاجم لد دـنب راب ره         . دنوش هتفرگ يزاب هب   
هـب تبـسن اهتـسيلايرپما ياهتسايس رد هك يناسون          
. دـش يـم هراـپ تفرگ يم تروص يمالسا يروهمج    

دندرك شالت دادرخ مود تاباختنا هرود رد يتح اهنآ   
نامزاـس   تراـظن تـحت دازآ تاـباختنا      «راعش اب هك      

ردـب يمتاـخ ناـيرج تـسد زا ار لمع راكتبا            » للم
ناـحتما و رـت هتـشكراك رصانع هب اكيرمآ اما           . دنروآ

و وجزاـب راـصنا ناوـعا و يمتاخ نوچ يا هداد سپ             
رـگيد راـبكي هـك داد ار سناـش نـيا شرگ هجنكش              
مدرـم بوكرـس و راـهم و لرـتنك رد ار دوـخ تخب           

رارـق نيد   ـهاجم يارـب تسايس نيا ناوات      . دنيامزآيب
يرگيد دنور زاغآ و دوب اهتسيرورت تسيل رد نتفرگ         
تيعورشم و تيلوبقم بسك يارب نيدهاجم يزاب زا  

 .يئاهب ره هب و يناهج ياهتردق دزن رد
نـيا هـك دوـب اهتدـم عـقاولا يف           : مينك هصالخ 

لــباقم رد يــسايس و كيژولوئدــيا رــظن زا نامزاــس 
حطـس   رد تالوحت اما  . دوب هدش ميلست اهتسيلايرپما     

اهنادب هك تفاي لماكت يا هنوگب يا هقطنم و يناهج          
و لـيم هـب ار ميلـست دادرارق ياهدنب هك دادن هزاجا     

هـك تسا هتفگ اهنآ هب اكيرمآ       . دنسيونب دوخ رايتخا  
رد و دنهدب طرش ديق يب حالس علخ هب نت دياب اهنآ    

 .دننامب اكيرمآ تاميمصت و محارم راظتنا
 

يئارتنكشترا ات يرهش كيرچ گنج زا   
هزراــبم ،نيدــهاجم هار مــهم ياــه هــبذج زا   

زاـين كـي رـب يكتم هبذج نيا         . تسا هدوب هناحلسم  
شزاـس و زـيمآرهق هار هـب مدرـم ياـه هدوت ينيع              
زا يـشخب نايم رد نيدهاجم رابتعا هب و هدوب ريذپان    

هراوـمه نيدـهاجم    . درـك يم كمك يبالقنا ناناوج     
،  م هزراـبم هـمادا قـيرط زا ات دنتشاد شالت       هناحلـس

دوـخ زا يمالـسا يروهمج اب يريذپان شزاس هرهچ          
گـنج كـي تـيهام اـب هـطبار رد اـما          . دنراد هضرع 

نـيا هـكلب تـسين گـنفت زا هدافتسا ، يلصا هلاسم             
مادـك و يتسايس هچ تمدخ رد گنفت نيا هك تسا   

 . دوش يم كيلش يتاقبط عفانم
يـشم يامن مامت هنيئآ نيدهاجم يماظن يشم        

هناحلـسم هزراـبم هك يريس   . تساهدوب اهنآ يسايس   
دوـميپ ناـنآ كـيتارپ نيرـتمهم ناوـنعب نيدهاجم           
هــصرع رد ناــنآ يــئارقهق ريــس رــب قــبطنم اــقيقد 

 . دوب تسايس
. تــسا رـگيد قرـط هـب تـسايس هـمادا گـنج      

ارـنآ هـك يلوـصا و گـنج كي رب بلاغ ياهتسايس             
هـك يا هدـنيآ هعماج يلك طوطخ ،دنك يم تياده           

يـم راكـشآ ار تـسا       شناـهاوخ گـنج نآ يربهر       
لاـس رد نيدـهاجم هك يرهش كيرچ گنج         . دزاس
ينثتسم رما نيا زا زين دندرك زاغآ ينيمخ هيلع          ٦٠  

زا هتـساخرب ناـنآ يـگنج شور ياهتيدودحم         . دوبن
يــسايس فدــه . دوــب ناــش يــسايس ياهتيدودــحم

يوـس زا تيعورـشم بـلج اب هك دوب نيا نيدهاجم          
رـب نتشاذ   گ راشف قيرط زا و يتسيلايرپما ياهتردق      

زا يـشخب ندرـك بعشنم و يمالسا يروهمج يور          
نيدــهاجم . دـنك طقاـس ار مــيژر ،نآ حلـسم ياوـق    

بالـقنا قـيرط زا هـك دـندوبن نآ لابندـب تقوچيه          
لابندب اهنآ . دننك نوگنرس ار ميژر يا هدوت هناحلسم

هـب رـگيد يا هتـسدوراد اـب هتـسدوراد كي ضيوعت             
يماـظن   فدـه نيارباـنب   . دـندوب اهتسيلايرپما كمك     

يم ميظنت يسايس فده و يژتارتسا نيا اب زين ناش 
يماظن هاگتسد ندرك بولغم ناش گنج فده       . دش

تلـصخ لـيلد نيـمه هـب دوـبن يمالـسا يروهمج         
يناـشفناج و اهيراكادف مغريلع ناش هناحلسم هزرابم   

هـيلك فده   . دوب دودحم رايسب ،دهاجم ناناوج ياه     
لـماوع   ياذـيا عطقم نآ رد ناش يماظن ياهتايلمع         

. مـيژر حلـسم هاگتـسد ندرك دوبان هن و دوب نمشد           
ياهتايلمع ؛دنتشاد يغيلبت شقن رتشيب هك يتايلمع 
يـگنج هشقن چيه هياپ رب هك يا هدنكارپ و هدرتسگ        
يناـكما و دوـبن راوتـسا يا هدـنباي دشر و صخشم             
مهارـف ار هناحلـسم هزراـبم هـب مدرم نتسويپ يارب            

يا هـهبج دوـب     ن رداـق ناش يگنج شور     . دروآ يمن 
يـتح ؛دـندنويپب نادب دنناوتب مدرم هك دروآ دوجوب          
و عيــسو هــياپ هــك دروآ يــمن مهارــف ارــنيا ناــكما 

هزراـبم اـهنآ يارب     . دنك بلج دوخب ار ناش هدرتسگ     
و يمالـسا يروهمج هيلع دوب يراشف مرها هناحلسم     

هجو كي هتبلا   . يناهج ياهتردق زا تيعورشم بسك    
زاـب باـسح ،هرودـنآ       رد نيدـهاجم يژتارتسا رگيد      

زا هدافتـسا و يمالـسا يروـهمج شترا يور ندرك           
قـيرط زا تردـق بـسك يارـب ناـيماظن زا يحانج             

يرما نينچ هب دوب رارق ردص ينب اب داحتا  . دوب اتدوك 
 .  دنك تمدخ

و اهتيدودحم دوز يليخ نيدهاجم يگنج شور       
رورـت نوـچ يتاـيلمع      . داد ناـشن ار دوخ ياهانگنت     

ياـهرقم يا هراپ هب ندز هبرض ؛مي        ژر يالاب تاماقم  
نتـخير ماجنارـس و ؛مـيژر ناتـشگنارس عطق ؛ميژر           
هـيلقن لياـسو نتخادـنا راـك زا يارب ولق ود بسچ             

هيفـصت اـب    . دنديماجنا تسكش هب يگلمج نارادساپ    
يوـجر و ردـص يـنب ياهدـيما ،ميژر طسوت شترا            
هنارگاتدوك يتكرح و شترا ندرك بعشنم رب ينبم        

رد يوــجر . دــش بآرــب شــقن زــين نآ بــناج زا  
هـب وـسكي زا هناحلـسم هزرابم زا هلاسكي يدنبعمج           

يدـنب زرـم   » يا هبرـض ينوگنرس «شور اب حالطصا   
هـك يـگنج ياهشور اب اتدمع و رگيد يوس زا ،درك            

هـــيداحتا طـــسوت  (روـــشك لامـــش رد ناـــمزنآ  
ناتـسدرك رد و    ) نارادبرـس ـــ ناريا ياهتسينومك     

پـچ ياهنامز  اـس و هلموك و تاركومد بزح طسوت  (
روـطب وا   . تـخادرپ تفلاخم هب تشاد نايرج     ) رگيد

ندرـك دازآ دـصق هب هناحلسم هزرابم فده اب يدج           
قطاـنم نيا يو رظن زا هك ارچ درك تفلاخم قطانم       

يـب ناـيب رـما نيا       . دنتشادن» يجراخ يور رد هار   «
هزراـبم و دوـب اـه هدوـت لازـيال يورـين هب يامتعا               

و درــك يــم هــناگ  يب و ادــج مدرــم زا ار هناحلــسم 
زاـب يجراـخ ياهتردق هب ءاكتا يارب ار هار نينچمه           

هدافتـسا تمسب ناش مشچ سپ نآ زا اهنآ       . درك يم 
 .دش هدناخرچ قارع تلود تاناكما زا

ياـهورين زا يـشخب هـك يهاتوك هرود رد يتح           
يشم و طخ ،دندش زكرمتم ناتسدرك رد نيدهاجم        

رد ا  هنآ يريگ هياپ زا عنام ناش طلغ يماظن يسايس        
اـهنآ  . دـش ناش هزرابم موادت و درك ياه هدوت نايم         

هـباثم هـب ار ناتسدرك ناش يلم مسينيوش ليلد هب           
جيسب ياجب  . دنديد يمن ناريا بالقنا يارب يهاگياپ     

دنتــساوخ يـم لوـپ شـخپ اــب ،اـه هدوـت يـسايس       
هـك يناـمز و دـننك بـلج ار يلحم مدرم يراكمه             

يناريا نوي سيزوپا رب ار شياهراشف نيلوا قارع تلود  
هـيداحتا قطانم زا ار دوخ يماظن تارقم اهنآ ات دروآ   
تـلود لرـتنك تـحت قطاـنم هـب ناتسدرك ينهيم        
رــگيد فالــخ رــب نيدــهاجم ؛دــننك لــقتنم قارــع 
اـب ،ناتـسدرك رد رقتسم نويسيزوپا حلسم ياهورين     
هچ ره و دنداد نت قارع تلود راشف هب رطاخ بيط            

ياـهكمك ع   باـت ار ناـش يماـظن ياـهتايلمع رتشيب         
نامزاـس هب عورش اهنآ     . دندرك قارع تلود كيتسجل   

شـترا هـك يـشترا ؛دـندرك مظنم شترا كي نداد            
شــترا «نيــلوا نــيا و ؛تــفرگ ماــن شخبــيدازآ    

تمينغ و نديگنج نودب هك دوب خيرات       » شخبيدازآ
 ! دش كنات و پوت بحاص نمشد شترا زا نتفرگ

شيارـب هـك تسا يا هعماج هدرشف ،شترا كي          
و يـسايس تابـسانم ياـمن ماـمت هنيئآ          . دگنج يم 

نآ هـب گنج يربهر هك تسا يئاهشزرا و يعامتجا          
و يژتارتــسا . دــشاب يــم شــلآ هدــيا و دراد داــقتعا

هويش ،شنديگنج عون ،شترا كي يماظن ياهكيتكات       
و شا هدافتـسا دروـم يژوـلونكت اتح ،نآ يتاكرادت           
اـب شتابـسانم و نآ ينورد تابسانم همه زا رتمهم           

شـترا نآ يتاـقبط تيهام هدننك سكعنم ،ا         ه هدوت 
ناناقهد نايم زا نآ ناگدنمزر هك تسين مهم        . تسا

تـيهام  . اـهيرازاب نايم زا اي دنا هتساخرب نارگراك و        
. تسا يلادوئف يرودارپمك ،نيدهاجم شترا يتاقبط     

تابسانم رد يدادبتسا هنهك لوصا هبلغ و يگتسباو 
، رـم ياـه هدوـت اـب شتابـسانم رد و شا ينورد              مد

نـيا هـب    . دـنك يـم سكعنـم ار نآ يتاقبط تيهام         
 .درادن نمشد هب تبسن يدايز زايتما ظاحل

زا هـك دـندز يـشترا داـجيا هب تسد نيدهاجم            
قارـع شـترا هـب شياـه نيتوـپ دـنب ات ادتبا نامه               

يـنعي نآ   » تاـعالطا و نان   «هك يشترا   . دوب هتسباو 
رـب يـكتم ،يـمدرم گنج كي رد يتايح رصنع ود            

حالـس هـب هزورما هك يشترا املسم        . دوبقارع تلود   
رد دـنك يـم ءاـكتا يـللملا نيب ياهتردق و نيگنس         
هار يـنعي ؛دور يـم ار هار نامه زين يزوريپ يادرف            

نيـنچ سـپ    . يـنيمخ و هاـش طـسوت هدش هدوميپ        
و يـبالقنا يا هـعماج داـجيا رشبم دناوتيمن يشترا            

 . دشاب دوخ هب يكتم و مسيلايرپما زا لقتسم و نيون
يناـمز هـك هـنوگنآ شترا نيا يماظن يژتارت          سا

هدوـب يـضرعت يژتارتـسا هراومه تفگ يوجر ياقآ          
شـشترا هـك دوب نيا يوجر تاراختفا زا يكي         . تسا

فلاـخم و تـسا كيژتارتـسا ضرـعت لاح رد مادم            
يئاـعدا نيـنچ هـك هتبلا       . تسا» كيژتارتسا عافد «

رد اهلاـس هـك يـشترا بـناج زا هژيوب تسا هرخسم             
اـب تفلاخم اما    . تسا هدوب سوبحم قارع   ياهناگداپ  

يـسايس   -كيژولوئدـيا ياـنعم     » كيژتارتسا عافد «  
تـسا يا هويـش   » كيژتارتـسا عافد  «. تشاد يصاخ 

و مدرـم هـب يكتم هك كچوك يماظن يورين ره هك            
يا هويـش نيا    . دنك يم ذاختا تسا مدرم ينابيتشپ     

لـباقم رد دـياب يبالقنا فيعض يورين كي هك تسا           
زا دـياب يـنعي     . دنك ذاختا يعاجترا ي   وق يورين كي  

يـفن  . دوـش گرزب ات دباي دشر و دنك عورش كچوك         
هـب اكتا و دوخ هب اكتا يفن ينعي         » كيژتارتسا عافد «

ماـگ هـب ماـگ ماغدا اب لماك ترياغم رد نيا     . اه هدوت 
. دراد رارـق يبالقنا گنج هسورپ رد مدرم ياه هدوت         
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  ١٠ هحفص ۱۰ هرامش   تقيقح                

يـبالق  نا يا هدوت گنج كي دربشيپ فده رگا هتبلا        
هـعماج كي هب نتفاي تسد گنج فده رگا ؛دشابن          
رـب ندز هـيكت روـظنم رـگا ؛دـشابن يـبالقنا و نيون        

،     (دوـجوم هـنهك تابسانم       تـسايس ،يژولوئدـيا رـب
افرـص گـنج فده و دشاب    ) مكاح گنهرف و داصتقا   

يـلبق ماـكح نيشناج ديدج هورگ كي هك دشاب نآ           
عاــفد «هــب يزاــين تروــص نــيا رد هــلب ؛دوــش     

عاـفد اـب تـفلاخم وئاـم لوـقب          . تسين» كيژتارتسا
گـنج  «هـك دروخ يم مشچ هب اجنآ رد كيژتارتسا          

ياـههورگ يـتح اـي و مكاح يعاجترا راشقا هب طقف         
زا جراـخ اـي     (دـنتردق رـس رـب هك يعاجترا يسايس          

 )٤(».دناسر يم هدياف) دنتردق
تايلمع رد هك شترا نيا نديگنج يلصا هويش         

رب دربن ،دش سكعنم يا هدرشف روطب ناديواج غورف     
يجراـخ تـلود كـي هـب اـكتا و نيگنس حالس هياپ              

نآ رد هـك يا هويـش       . دوب گنج ههبج تشپ ناونعب    
؛درادـن يئاـج اـه هدوـت هـب اكتا و دوخ هب اكتا لصا                
راــظتنا رد اــهنت دــياب و دــنرادن شــقن نآ رد مدرــم 
رد و دنـشاب رـگ هراظن و شكاروه ؛دنرب رسب يجنم            

تردـقب يارـب ار نا      ور تـخت شـقن تـلاح نيرتهب       
ادـبا يا هويـش نينچ   . دننك ءافيا نيدهاجم ندناسر   

هـيلع دربن هسورپ رد اه هدوت هك تسين نآ ناهاوخ           
و دنوـش مكاـح شيوـخ تـشونرس رـب دوخ نمشد             

 .دننك باختنا ار دوخ هدنيآ هناهاگآ
هـك سـب ناـمه شـترا نيا ينورد تابسانم زا            

نــيا باــجح » هــنابلطواد«دــياب نآ نز ناگدــنمزر 
ناـمه يژولوئديا لبمس ،يناريا نانز تراسا لبم        س

دـياب ،دننك رسب ار دنگنج لاح رد يو اب هك يناسك       
هك دنشاب بقارم و دنهد نت يتيسنج يزاس ادج هب 

يژولوئدـيا هـك يشترا     . دننيشنن مه رانك درم و نز     
يدازآ دـناوت يـم هنوگچ هدرك ذاختا ار دوخ نمشد           
 نامزاــس هــك تــسا يئاــمعم نــيا ؟دــشاب شــخب  

 . دنك لح ارنآ تسناوتن نيدهاجم
ندرـب الاـب ار دوـخ تـيقفوم زار يشترا نينچ            
هتفرـشيپ ياهحالـس يريگراـكب و يژولونكت حطس         

ياهتردــق هــب رتــشيب يگتــسباو يــنعي  . دــناد يــم
يـشترا  . يعاـجترا ياهشترا يگنج هويش و يعاجترا      

و لاي لابندب طقف ناديواج غورف تايلمع زا سپ هك         
مدـنچ تسد ياهكنات و اهپوت       طسوت هك دوب يلاپوك     

تردـق هـك يـشترا املـسم        . دـش داجيا قارع شترا    
و لاـپوك و لاـي رد تقوچيه درادن تلود و يسايس            

 . دسرب يتلود ياهشترا ياپ هب دناوت يمن يژولونكت
و  ١٩٩٠لاـس رد قارع هيلع اكيرمآ لوا گنج         

نيدـهاجم يارـب يرتـشيب ياهتيدودـحم نآ جياتن          
هـب ندز هبرـض و رورت ياهت        ايلمع يخرب . دروآ ديدپ 

نارـهت رد هراپمخ باترپ و ميژر يداصتقا تاسيسات     
و تـشادن ار شـترا نـيا هـب نديشخب كرحت دصق             

و روـضح مالـعا يارـب طـقف       . تـشادن زـين ارنأ ناو     ت
راكرـس رـب زا سپ اهتسيلايرپما دزن رد ندش حرطم           

 . دوب يمتاخ ندمآ
مـهنآ ،شـترا نـيا يزورـما تـشونرس املسم           

دوب هدش لصو مادص نوچ يلاغش مد هب        هك ينامز   
لوقب يشترا نينچ   . دشاب نيا زا رتهب تسناوت يمن     
هـکنيا زج تشادن يا هراچ يوجر ياقآ   شوايـس   « 

عـلخ و ميلـست هـب نت و درذگب          ) ٥(»شتآ زا هنوگ  
هـك ينيگنـس تاحيلست هيلك هبشكي و دهد حالس      

هدرـك يراـكنغور و زيمت ادابم زور يارب ارنآ اهلاس    
يـم رـگا يـتح هـك يـشترا         . دنهد تسد زا دندوب   

اـكيرمآ لباقم رد يتمواقم تسناوتيمن زين تساوخ   
لالقتـسا يـشم و هيحور تساهلاس هك ارچ         . دنكب

. تـسا هتـشاذگ راـنك ار يتـسيلايرپما دض هنابلط          
نيدهاجم زا اكيرمآ مسيلايرپما يزور تسا نكمم       
ياـهيورين دـننامه ــ شيوخ حلسم يوزاب ناونعب         

تالوـحت اب هطبار رد ــ ناتسناغفا       رد لامش فالئتا  
هزاـت يناج نيدهاجم و دنك هدافتسا ناريا رد يتآ          
ندرـك لصو گرگ مد هب ار دوخ راكنيا اما دنريگب           

ياــهقلخ نيــمك رد هزورــما هــك يــگرگ   . تــسا
ندـيرخ يـنعي يو اب يتسود و هتسشن هنايمرواخ          

ار دوـخ تشونرس    . ناهج و ناريا ياهقلخ ينمشد    
تـبقاع و رـخآ مـه ندز         دـنويپ يـگرگ نيـنچ اب        

 . درادن يشوخ
 

 يئاهر هب رداق شلكش ره رد مالسا
 !تسين ناگديدمتس

و نيدــهاجم يماــظن يــسايس يــشم يــسررب  
هـك يا يژولوئدـيا هـب نتخادرپ نودب ،نآ ماجنارس           

نيـنل هـك روطناـمه      . تـسين رسيم دوب نآ هناوتشپ     
و بالقنا ره رد هدننك نييعت رصنع يژولوئديا تفگ        

يلادوـئف رصع يژولوئديا مالسا   . تسا يب القنا هزرابم 
كـي ،يلادوـئف هبـش و يلادوـئف يژولوئديا اب           . تسا

و دور يـم ارـقهق هـب راـچانب يقرتم يسايس يورين          
         ، دوـب هدـش نآ يعدـم ادـتبا رد هك ار يئاهناينب اتح

و يــسايس تلــصخ هــتفر هــتفر . دراذــگ يــم راــنك
 . دوش يم قبطنم يژولوئديا نآ رب شا يعامتجا

اـب دـننك يـم يعـس هراومه نيدهاجم           هچ رگا   
و زياـمت ،مكاـح مالـسا هب        » يدنوخآ«تفص قالطا   

نيا هنك اما ،دنهد ناشن ار اهنآ اب دوخ مالسا توافت           
يژولوئدــيا اــخيرات ،مالــسا . تــسا يــكي يژولوئدـيا 

تمدـخ ناـنآ عفانم هب و هدوب ناريا همكاح تاقبط           
يژولوئديا يتاقبط تلصخ ندرك راكشآ     . تسا هدرك 

تابسانم زا تيامح رد شهاگياج و شقن و يم         السا
دزن نآ ياشفا و هنارگرامثتسا يعامتجا ــ يداصتقا        
ناـشن ار يعقاو كيژولوئديا تازيامت هك تساه هدوت       

 . فرص ياهاعدا هن و دهد يم
اهرـشق زا يئاهشخب هك تسا يتيعقاو نيا هتبلا         
هتـساوخ ناـيب يارب رامثتسا و متس تحت تاقبط و      

تـسد يمالـسا يژولوئدـيا هـب دوـخ           تابلاطم و  اه  
هـب نديـسر يارـب نآ زا دـنا هدرـك شالت و هديزاي               

دـندوب يتانايرج اي دارفا  . دنيوج دوس شيوخ دوصقم  
ياهتـشادرب  "حالطـصا هب اب دندرك يم ركف اعقاو هك          

يئاـهر هـب دـنناوت يـم يژولوئدـيا نـيا زا             " يبالقنا
نامزاـس ناراذـگ ناـينب      . دنناسر يراي ناگديدمتس  

هزراـبم خيراـت اـما      . دـندوب تـسد نـيا زا نيد       هاجم
لـصف لـيلد هب هك داد ناشن اهراب ناريا رد يتاقبط            
ليلدــب و مكاــح يعاــجترا يژولوئدــيا اــب كرتــشم 
عفادـم يژولوئدـيا كـي ناونعب مالسا هك يليسناتپ          
رد يئاـهورين نيـنچ ،دراد يتاـقبط رامثتسا و متس        
و يتازراــبم ياـه هـبنج و هــتخادنا تـسوپ تـياهن     

و شزاـس هـب و هداهن يرانك هب ار ناش هناهاوخيق            رت
 .دنا هديسر مكاح تاقبط اب تاشامم

ود هـب دـياب نيدـهاجم يژولوئديا يسررب يارب          
و رــييغت هــسورپ مــكي . تــخادرپ صخــشم هــبنج

و دـندنارذگ رـس زا ناـنآ هـك يكيژولوئدـيا تالوحت        
طيارش رد يمالسا يژولوئديا تلصخ و شقن يرگيد 

اـم هـعماج هـك يبالقنا لوحت اب         شا هطبار و ينونك     
 . تسا شدنمزاين

 
 كيژولوئديا تالوحت

مالـسا ،نيدـهاجم نامزاـس نراذـگناينب يارب         
دوـب يا هليـسو     . دوب هزرابم يارب يا هليسو اتدمع     

يتـسيلانويسان يـبالقنا هزراـبم كي دربشيپ يارب          
اـب لـباقت رد شيئاـكيرمآ نابابرا و هاش ميژر هيلع            

زا يتاـنايرج هـنايوج   هحلاـصم و يتـسيمرفر يشم    
ريثاـت تحت نيدهاجم نامزاس  . يدازآ تضهن ليبق 

يداليـم    ١٩٦٠ههد رد يبالقنا گرزب جوم       رـبارب  ( 
اــصخشم و ناــهج رد  ) يــسمش لــهچ هــهد اــب  

يـلم شخبيئاـهر و هناحلسم ياهشبنج يريگجوا        
نآ ناراذـگناينب   . تفرگ لكش هنايمرواخ هقطنم رد    

يتـسيس  كرام داـصتقا زا هدافتـسا اـب دندرك شالت         
اـهنآ  . دـنمدب مالـسا هـب هنارگرامثتسا دض بناوج        

و هــيجوت اــب ار لــگه يتــسيلآ هدــيا كــيتكلايد   
اـهنآ  . دـندرك يطاـق نآرـق زا يناـقلاط ياهريسفت         

ي هراـپ رد هـنوگچ هك دنهد ناشن دندركيم شالت    
فـشك نـيوراد هك     (لماكت نوناق نآرق ياه هيآ زا       

 يـمدآ هكنيا زا نآرق روظنم و تسا سكعنم        ) درك
زا مدآ «زا رـيغ يرـگيد يزيچ هدش هديرفآ لگ زا          

هـكنيا دوـجو اـب    . دشاب يم» تسا هدش هديرفآ لگ 
يـنعي ـــ يتنس هياپ زا دنتساوخ يمن نامزنآ اهنآ       
تـسسگ دـندمآ نوريب نآ نورد زا هك ــ نايرازاب           
رد يتاجرد هب ناناوج نيا يبالقنا هيحور اما ،دننك        

اـب اـهنآ   .تـفرگ يـم رارـق يتنـس هياپ نآ اب داضت        
نيـيعت رد ناـسنا راـيتخا و شـقن ندرك هتسجرب            
يژولوئديا بلاغ هبنج لباقم رد ،شدوخ تشونرس       
هك يتشونرس و ادخ ربارب رد ميلست ينعي ،يمالسا         

يـب  . دنتفرگيم رارق دنك يم نييعت ناسنا يارب وا        
نيا نيلاعف و ناربهر زا يرايسب هك دوبن مه تهج   

رـگا هـك دـندات    فا رـكف نيا هب يتدم زا سپ نايرج  
هراـكچ طـسو نيا ادخ سپ تسا ناسنا هراك همه           

هـچ رـگا    ) ٦.(دـندروآ يور مـسيسكرام هب و تسا       
حيحص لح رد نيدهاجم هدش تسيسكرام ناربهر 
هـك يا هدـيچيپ طيارـش رد قلخ نورد ياهداضت           
زا يناوتاـن تـشاد رارـق نآ رد يفخم نامزاس كي            
 و دوب تسرد ناشيريگ هجيتن اما دنداد ناشن دوخ        

 .تشاد تيناقح مسيسكرام اب ناش يريگ تمس
نآ زا يوـجر يرـبهر هـب نيدهاجم ناگدنامزاب        
مـسيسكرام دوـخ يژولوئدـيا زا ،دندرك شالت سپ          
دـننك رت هتسجرب ار يلگه مسيلآ هديا ،دننك يئادز          
و دـنهن يرانك هب ار مالسا زا يطاقتلا ياهتشادرب و           
يرود يتــسيسكرام تاــنايرج زا رتــشيب هــچ رــه   

 - ٦٠هرود رد يـسايس هنحص رد شالت نيا         . دنيوج
تروصب   ٥٧ » يمالسا يوهمج هب نداد تبثم يار     « 

يا هناحلـسم يا هدوت ياهشبنج زا نتسج يرود و          
رد يمالــسا يروــهمج مــيژر هــيلع ناــمزنآ هــك    
        ، دوب هداتفا هارب ناتسزوخ و ارحص نمكرت ،ناتسدرك

 .تفاي زورب
يـلم راب رب نيدهاجم      ٦٠-٦٣ياهلاس رد يتدم      

اـب ناـشداحتا وترپرد   . دندوزفا دوخ يژولوئديا يئارگ  
شرـع هـب ار تسيلانويسان لاربيل قدصم ،ردص ينب        
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١١هحفص   تقيقح       ۱۰ هرامش
هـچره ناـنآ يـسايس ياهتـسكش اما         . دندناسر العا 

. دـش ناـش يكيژولوئدـيا ياهدرگبقع بجوم رتشيب        
مچرپ ،يروادرپمك مچرپ ينعي ناريا گنر هس مچرپ 

لبمـس  هـب ،اهتـسيلايرپما هـتخادرپ و هتخاس تلود        
نـيا ناراذگناينب ياهتشادرب و ريسافت    . دش لدب نانآ  

زورـب زور و دـش هداـهن يراـنك هب مالسا زا نامزاس              
يمالــسا يژولوئدــيا يعاــجترا بــناوج هــعومجم    

 .دشرت هتسجرب 
دـننام مالـسا يفارخ ياهنيئآ و مسارم يارجا         
اروـشاع دننام نايعيش صتخم مسارم و نابرق ديع       

يژولوئدـــيا رد يا هتـــسجرب هاـــگياج اعوـــسات و 
ياــنعم كــيره هــك يئاــهنيئآ  . تــفاي نيدــهاجم

دـيع الثم   . دنراد ينيگنس و حضاو رايسب يعامتجا     
تــساوخ يــم ميهارــبا هــك يزور يــنعي ،ناــبرق   
. دـنك ينابرق ادخ هاگشيپ رد ار ليعامسا شدنزرف        

). هنارالاـسردپ (لاـكرايرتاپ تدشب تسا ينيئآ نيا       
رـبارب ر   د ميلـست و يرالاـسردپ شياتس هب يوجر        

نوـچمه هـك تـساوخ دوخ ياه هياپ زا ادخ هدارا            
تـعاطا  ) يوـجر (ناـشردپ زا هناروكروك ليعامسا      

دنـشاب ندش ينابرق هدامآ ارچ نوچ نودب و دننك          
 .ديآ محر هب ادخ لد دياش ات

يبهذم ياهتبسانم يرازگرب و كسانم      یارجا  
لدـب اـه هياپ يگنهرف ءاضرا يارب يمهم شور هب           

يلادوئف گنهرف كي اب اه هياپ       يگنهرف ءاضرا . دش  
ار اـم هعماج دنناوت يم يناسك نينچ ايآ   . يفارخ و 

باوـج ؟دنناهرب هنالاس نارازه يتوبكنع ياهرات زا   
نيدـهاجم طـسوت مسارم نيا يارجا       . تسا نشور 

مــيژر هــك دــش يــم رازــگرب يروــظنم ناــمه هــب 
. دنك يم ششوك اهنآ يارجا رد يمالسا يروهمج       

و دوـخ ياـه هـياپ نتـشاداو     ميلست هب يارب ينعي   
هب ار نانآ و    » ادخ هدارا «لباقم رد مدرم ياه هدوت      

، . نداد تداع يگدنب و ميلست هيحور ينادرگ هيزعت
هويش زا يكي هك يناوخ هضور و يناوخ همان ترايز          
نامزاـس رد ،تـسا هعيـش ياهدـنوخآ يلصا ياه           

هـك دـنتفر شيپ اجنادب ات اهنآ        . دش باب نيدهاجم  
فداصم تبسانم هب ،يمالسا يرو  همج لثم لاسما  

يغلم ار زورون مسارم ،اروشاع اب زورون مسارم ندش     
يتـسرپ گرم و گرم عفن هب ،نانآ دننامه         . دندرك

هـب ار يباداـش و يگدنزرـس و شـياز ،يرگ هعيش             
 .دنداهن يرانك

 
  يربهر زا يبهذم كرد

هــك يكيژولوئدــيا تالوــحت و رــييغت يــپ رد    
هعيش عون زا تماما و    ديلقت ،دنارذگ رس زا نيدهاجم      

يربهر . تفرگ رارق ناربهر و يربهر زا كرد يانبم 
يناـمز رگا   . بجاو يو زا ديلقت و دش ليدبت ماما هب        

رـيغ اتدـمع و يطاقتلا يكرد اب دنچ ره          (نيدهاجم  
يــم تيمــسر هــب ار داــضت نوناــق  )يتــسيلايرتام  ،

ار رواـب نيا ناش     » كيژولوئديا بالقنا «رد دنتخانش   
تسيا هطقن يربهر نيدهاجم رظن زا      . دنداهن يرانك 

هطقن نآ رد زيچ همه و درادن يئاج داضت نآ رد هك            
يكرد ينعي  . دسر يم يلاع يگنهامه و ينومراه هب      

 -يبهذــم و يكتيكلاــيد رـيغ و يــملع رــيغ الماـك   
 . يلادوئف

اــمن تــسيسكرام ياــهورين يــخرب دــنچ رــه 
و نوـچ يـب ماـقم نيـنچ نتـشاد ترسح احيولت             

نـيا اـما ،دنتشاد دوخ بازحا رد ا         ر يربهر يارچ  
يا هـجرد داتـشه و دص داضت رد نيدهاجم كرد           
. دراد رارـق يرـبهر هـلوقم زا يتسيسكرام كرد اب         

يـمدرم و نيرت قداص ،نيرت يبالقنا يتح ناربهر         
يـم ود هـب ميسقت اه هديدپ يمامت لثم ناشنيرت           
و تـسرد و يـفنم و تـبثم ياـه هـبنج و دنوش               

يداضتم بناوج . دنراد هارمه هب دوخ اب ار تسردان   
داـضت نوناق   . دنرگيدكي اب هزرابم لاح رد مادم هك      

هـنيمز رد قـلطم و لومـشناهج نوناق كي ناونعب           
يـم قدص اه هديدپ و روما رياس دننام مه يربهر           

نيـچ تـسينومك بزح هك تسيا هلاسم نيا         . دنك
اهنويليم و درك هتسجرب يگنهرف بالقنا نايرج رد        

. داد ميـلعت نآ هراـبرد ار شك      تـمحز و رگراك هدوت    
يارـب يربهر هلوقم زا يكرد نينچ جيورت و غيلبت      
يعماوـج رد يلادوـئف ياـهكرد ندرـك نـك هشير            
مسيلادوئف دنمتردق ياياقب زا زونه هك ناريا دننام        

 . تسا يتايح دنجنر رد
وـترپ تـيعقاو نـيا رب نيچ يگنهرف بالقنا رد           

دـي  اب يـبالقنا بزـح كـي ياـه هياپ هك دش ينكفا            
بزـح كي يربهر نامز ره هك دنباي شرورپ يروط    
يربهر هيلع ندرك مايق و نتساخرب ناوت ،دش دساف         

اهتـسينومك  . دنـشاب هتـشاد ارـنآ ندرـك نوگنرس و         
داـقتعا نارـبهر نتـشاد ترورـض و موزل           هب هراومه   

كـي دربـشيپ و يزادـنا هار ناـكما نآ نودب            . دنراد
ـبهر هلمجنم -ناربهر اما  . تسين يدج شبنج   نار  

عفاـنم هـب و دنوش دساف دنناوت يم مه        -تسينومك    
يتسينومك شبنج خيرات رد    . دننك تشپ ناش هقبط   

يراد هيامرـس ورـهر هـك يتـسينومك ناربهر اهراب           
درـط و دـقن تـسينومك ي اـه هدوت يوس زا دندش              

هدوـت يارـب نآ كرد هـك تسا يتقيقح نيا           . دندش
هتيروت ا هب نت هنادازآ و هناهاگآ دنهاوخ يم هك يئاه         

. تــسا شخبيئاــهر ،دــنهدب يــبالقنا يرــبهر كــي
    هـب ار يربهر زا دوخ       هدنام بقع ياهكرد نيدهاجم  

تـسا  اهتـسينومك هفيظو نيا   . دندرك بستنم نينل     
جيـه رد   . دـننك هـلباقم لـيطابا نـيا اـب تدشب هك           

يئاـج يتالوـقم نيـنچ اهتـسينومك يروـئت ياجك           
 . دنا هتشادن

ناوـنعب ا   فرـص مدرـم هـب هك يتانايرج ن        آطقف  
بـتارم هلـسلس رد دوخ نديشكالاب يارب يا هليسو          
و هـنوگ يادـخ يـكرد هـب ،دـننكيم هاگن يعامتجا             

نيـنچ يارب   . دنراد زاين ناربهر و يربهر زا يبهذم      
هانگ ،يربهر عضاوم هب اه هياپ كش هنوگره يربهر         

 . دننك هبوت نآ زا دياب هك تسا يا هريبك
قع كرد نينچ ناينابرق نيلوا هتبلا و هدنام ب  

دـندوب نامزاـس نيا نانز  ،يربهر زا يلادوئف   ارـيز  .  
ديسر يربهر ماقم هب نانآ زا يكي هك ينامز يتح          

يرـگيد درـم هـب طورـشم دـناوت يمن        «هك دنتفگ   
و درـيگب قالط دياب ندش ربهر يارب و         )  ٧(» دشاب

يگنهاـمه و ينومراه    . دوشب ربهر دوخ هب طورشم    
اـب يگنهاـمه   و ينومراـه عـقاو رد ناـشزاين دروم      

ار درم و نز هك تسا هعماج رب مكاح عرش و فرع            
يـمن مـه راـنك هك دناد يم هبنپ و شتآ نوچمه             
نآ رد يتيـسنج ياهزرم ادابم ؛دنريگب رارق دنناوت     

نيـنچ هـك تـسا فسات ياج        ! دروآ دوجوب فاكش  
ناـياپ رد ناـنز هلاـسم زا يا هدـنام بقع ياهكرد       

 .دوش يم هدز اج نانز يئاهر ،متسيب نرق

 
تلاخد يتاقبط يخيرات رتكاراك 

 تسايس رد مالسا
زا يــفلتخم ياهتــشادرب اــم هــعماج رد هــكنيا   
يعـس يعامتجا ياهورين يخرب و دراد دوجو مالسا         
           ، دـنهد هـئارا نآ زا ينوگاـنوگ ياهتشادرب دننك يم
و اهرـشق يا هراـپ هـك تـسا رـما نـيا زا يساكعنا                

اـب  لاغ و هـفرم و يناـيم ياهرـشق امومع ــ تاقبط           
دربشيپ يارب يرازبا ناونعب نآ زا ــ همكاح تاقبط         

دـننام زين مالسا هتبلا     . دنيوج يم دوس ،دوخ عفانم    
ارـنآ ليـسناتپ هـك داد ناشن خيرات رد بهاذم هيلك            
نيــنچ اــب ار دوــخ يئاــهمرفر شريذــپ اــب هــك دراد 

 .دنك راگزاس يعفانم
نآ رد ام هعماج هك يتيعقوم رطاخ هب اقيقد اما          

 ، يبالقنا تالوحت هنشت هك يا هعماج ينعي       دراد رارق  
زا تـسايس رد مالسا زا هدافتسا ،تسا كيتاركمد و          
رادروـخرب يـصخشم يتاـقبط يخيراـت رتكاراك كي          

نايب ،هعماج ياهتنس و مالسا اب شزاس اخيرات      . تسا
رد شا يناوتاـن و مسيلادوئف اب ناريا يزاوژروب دنويپ       

هدوـب رـخآ     هب ات كيتاركمد يبالقنا تالوحت دربشيپ       
يشم نييعت و تسايس رد مالسا نداد تلاخد  . تسا

و ننـس و بادآ رـبارب رد ندمآ هاتوك نايب ،يسايس            
مالـسا  . تـسا هعماج رب مكاح هدنام بقع ياهشزرا       

هـكلب تـسا مدرـم نويفا اهنت هن نايدا همه دننامه            
تابــسانم دــيلوتزاب و دــيلوت هــب صخــشم روــطب    

اـصخشم ـــ مكاح يعامتجا        -يداصتقا   تابـسانم   
يم تيوقت ارنآ و تمدخ ــ هعماج رد يلادوئف همين          

يـطالم نوـچمه يژولوئديا كي ناونعب مالسا        . دنك
و دـنك يم لصو مه هب ار هنهك مظن ياهرجآ هيلك            
. دـنك يـم لـمحت لـباق و هـيجوت ارـنآ مدرم يارب              

         ، يـبزح تالكشت و تلود هصرع رد مالسا يريگراكب
و يگدـنام بقع    رهاظم هيلك زا دوش يم نآ زا عنام         

هـنوگ رـه    . دوـش تـسسگ يلادوـئف يشيدنا كيرات       
هـلحرم نـيا رد مالـسا تاـيح دـيدجت يارب شالت             
ظـفح بوچراـچ رد تسا يا هژورپ ،هعماج يلماكت          
رد نآ يزاسزاب و هعماج رب مكاح يعاجترا تابسانم         

قـيقر زـج يئانعم نيد حالصا هنوگره        . رگيد لاكشا 
تـسد  . تـسين نداد مدرـم دروـخ هـب و رهز ندرك       

هـظفاحم هـيحور ناـيب ،مالـسا هـب نيدهاجم يزاي            
هتـشذگ هـب عوجر اب دراد شالت هك تسا يا هناراك            

رد مـهنآ   . دـبايب بهذم ظفح يارب يديدج ياههار      
لاـس جنـپ و تـسيب زا سـپ اـم مدرـم هـك ينارود             
بهذـم تـسد هـك دـننآ ناهاوخ ،يبهذم تموكح           
هـعماج يـگنهرف و يداصتقا ،يسايس هرادا زا الماك          

 . دوش هاتوك
يبالقنا ياه هزيگنا و يتازرابم تاين رس رب هلاسم         
يروهمج ميژر هيلع هزرابم رد هك دهاجم رازه نارازه      

هـك تـسا نيا هلاسم      . تسين دنداتفا كاخ رب يمالسا    
يارـب يـهار ناوـت يمن يمالسا يژولوئديا هب ءاكتا اب            
. دش زوريپ و درك ميسرت يعاجترا ماظن نيا زا يصالخ      

هـب هك دوش يم نآ عنام يژولوئديا نيا          ياهتيدودحم  
هزراـبم دربـشيپ يارـب حيحـص يـسايس يـشم كي             

ار يداـم ناـهج تايعقاو بهذم       . تفاي تسد يبالقنا  
و هـنوراو ريواـصت اـب و دـنك يم سكعنم هنوراو روطب              
لالقتـسا و يدازآ نانمـشد رـب ناوـت يـمن شوشغم        

يژولوئديا اب  . درك ميسرت ار ينشور هدنيآ و دش زوريپ       
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  ١٢ هحفص ۱۰ هرامش   تقيقح                

گنج هب ناوت يمن تسا يصوصخ تيكلام عفادم         هك  
هدوـت يژرـنا و تفر گرزب ناراد هيامرس و نارادنيمز           

هـك يژولوئدـيا اـب    . درـك دازآ ار ناـقهد و رگراك ياه    
ناوـت يـمن تسا نآ يمئاد ناكرا زا يكي نز رب متس             

تـموكح هـك يژولوئدـيا اـب        . دوـب ناـنز يئاهر رشبم     
ياروـشاع  «و دـشاب نآ يسايس لآ هديا        » يلع لدع «
رـب ناوـت يـمن دـشاب شا يماظن قشمرس           » ينيسح

ناوـت يـمن ،متـسيب نرـق زاـغآ رد      . دش زوريپ نمشد  
يژولوئدـيا كـي هـب ار دوـخ يماـظن و يسايس يشم              
راـظتنا و دز هرـگ شيـپ لاـس دصراهچ و رازه هنهك              

رـصع ،رـصع   . تشاد لالقتسا و يدازآ هب نتفاي تسد     
يرـتلورپ ت  اـبالقنا و مـسيلايرپما رصع ،يراد هيامرس     

رـه رصع نيا رد هك داد ناشن متسيب نرق مامت           . تسا
تاــقبط هــب اــكتا اــب اهتــسيلايرپما اــي ار يا هــعماج  
رد ار نآ اـيراتلورپ اـي و دنناخرچ يم يلحم يعاجترا            
و ناركفنشور و هديدمتس ياهقلخ و ناناقهد اب داحتا         

هار . دــنك هرادا دــناوت يــم مــسيلايسوس يرارــقرب اــب
نـيا ناـيم طسو ياه يژولوئديا       . درادن دوجو يطسو  

مكاـح ماظن اب شزاس رد زا تياهن رد ،يلصا هقبط ود            
اهنت . دنوش يم مسيلايرپما ديبع و دبع اي دنيآ يم رد         

ار هدــنيآ هــك ينيوــن هــقبط يژولوئدــيا هــب ءاــكتا اــب 
هـب ناوـت يـم رگراـك هقبط ينعي دنك يم يگدنيامن             

ي ا يژولوئدـيا اـهنت مـسيسكرام      . تـفاي تسد يئاهر   
. هتـشذگ هـن و دريگ يم هدنيآ زا ار شتردق هك تسا            

هـك روـطنآ اـعقاو ار ناـهج هـك تسا يژولوئديا اهنت              
هـك تـسا يژولوئدـيا اهنت و دنك يم سكعنم تسه            

هـك تـسا يژولوئدـيا اهنت       . تسا ناهج رييغت لابندب   
ناـهج رـييغت رتسب رب ابترم و تسين رجحتم و اتسيا            

يارـب  . دـشخ ب يـم لماكت و دنك يم حيحصت ار دوخ         
هزراـبم لاس هاجنپ ودص نايرج رد مسيسكرام نيمه         
گرزـب هـبرجت ود رد و گرتـس ياهراكيپ رد يتاقبط            
نامتخاـس و نيچ و يوروش رد يسايس تردق بسك          
مـسيئوئام ــ مسينينل ــ مسيسكرام هب ،مسيلايسوس        

تسا يژولوئديا نيا هب ءاكتا اب اهنت       . تسا هتفاي لماكت  
رد رـخآ اـت و دناسر يزوريپ هب     ار بالقنا ناوت يم هك      

 . دنام يقاب بالقنا هداج
                            

 نخس ناياپ
. ديـسر دوـخ لـماك تـسب نب هب نيدهاجم هار           

هداوناـخ ،هار نـيا ناورـيپ هك تسا هديسر نآ نامز           
هـك يناـسك هيلك و نيدهاجم نامزاس يادهش ياه          
نـيا ،دـندوب هتـسب دـيما هار نـيا هـب يوـحن ره هب              

و درد هار نـيا  . دنرگنب زاب ينامشچ اب ار خلت تيعقاو      
هـنيزه اـم مدرـم و تشاد هارمه هب يدايز ياهجنر            

تسا نشور  . دنا هتخادرپ هار نيا نومزآ يارب يفازگ      
يگتــشذگدوخ زا و يراكادــف دــنمزاين يــبالقنا رــه 

زا هك دوش يم كاندرد يئاجنآ عوضوم       . تسا ناوارف 
روـصتم هار نـيا ي   ارـب يزوريپ يامنرود ادتبا نامه    

ماــمت نيدــهاجم ينوــنك نارــبهر   . تــسا هدوــبن 
و لاـمآ ماـمت ،نامزاـس نـيا يـبالقنا ياهدرواتسد            
ماــمت و هديدمتــس مدرــم زا يئاهــشخب ياــهوزرآ   
اـب و تـسب و دـنب ينابرق ار دوخ ياه هياپ ياهشالت      
دوخ راب تفخ ميلست هزورما و دنا هدرك اهتسيلايرپما 

يزورــيپ كــي دــن هاوخ يــم ار قارــع رد ناــنآ هــب
 . دننزب اج كيژتارتسا

و ناگدـنمزر يماـمت هـك تسا هديسر نآ نامز     

يارـب هـك    ار  يا هـنهك راب هلوك نيدهاجم ياه هياپ         
هدرك يم ينيگنس ناششود رب ينالوط ينامز تدم        

رد ار دوــخ تاـناكما و ناوـت ،يژرــنا   . دـننكفا رودـب  
لقتــسم و يــبالقنا اــتقيقح يــهار قــقحت تمدــخ 

قلخ تدمزارد گنج هار    ينعي. دنراذگب يـهار اهنت   !  
و درـك نوگنرس ار مسيلايرپما و عاجترا ناوت يم هك        

 . تخاس يبالقنا و نيون يا هعماج
 

 تاحيضوت و عبانم
يـس يب يب يويدار رابخا هب دوش عوجر          )١(

زا اـكيرمآ شـترا هـنوگچ هـك قارـع لاغـشا زا سپ              
تـسپ داـجيا اـب هـك تـساوخ نيدـهاجم ياهورين             

رارـق نيدـهاجم هاـگياپ هـك يا         هـقطنم رد يسرزاب     
ياـهورين و دـنزادرپب هـقطنم نآ لرـتنك هب تشاد            
و دـنهد يراي قارع رب لرتنك هنيمز رد ار يئاكيرمآ           

ناـمه هيبـش ينعي     . دنداد ماجنا ار راكنيا نيدهاجم    
هـب و دـنداد ماجنا جيلخ لوا گنج زا سپ هك يراك    

 . دنتخادرپ قارع ياهدرك بوكرس
لاس رد   )٢( نا ياهثحب٦٠   يرايـسب يداقت  ، 

ناشفوفص رد نيدهاجم هرودنآ تسايس اب هطبار رد 
نـيا تاداـقتنا نآ يزـكرم عوضوم        . دوب هداتفا هارب  

و هـياپ ياراد هـكنآ دوـجو اـب نامزاس ارچ هك دوب              
يـمدرم يمايق هب ندز نماد يارب يفاك تاليكشت         

يربهر باوج  . درك زارتحا راكنيا زا دوب ميژر هيلع      
ميمـصت اـصوصخم يرـب      هر هك دوب نيا نيدهاجم    

دــنچ رــه . دورــن يراــك نيــنچ ياــپ هــك تــفرگ
لالدتـسا  . تـشاد ار راكنيا ماجنا ناوت ناشنامزاس      

ماـيق هب ندز تسد زا لبق هك دوب نيا ناش يلصا             
رد يرـبهر ندرـك رقتـسم اب تشاد دصق نامزاس           
ار برـغ ياهروـشك ينابيتـشپ و تـيامح سيراپ           

 يـتح ناـنآ تيامح بسك نودب اريز       . دروآ تسدب 
تردق دندرك يم نوگنرس ار يمالسا يروهمج رگا       

بسك يارب نانآ يوگلا . دنراد هگن دنتسناوت يمن ار
رد يـنيمخ رارقتسا و پولوداوگ سنارفنك ،تردق        

تـفه سنارـفنك پوـلوداوگ سنارفنك       . دوب سيراپ 
روـطب نآ رد هك دوب       ١٣٥٧لاس رد يتعنص روشك       

دوش هتساوخ هاش رذع هك دش هتفرگ ميمصت عطق         
 . دنيشنب شياجب ينيمخو 

زا يماــظن و يــسايس يدــنبعمج يارــب   )٣(
غورـف  «هـلاقم هب دوش عوجر ناديواج غورف تايلمع         

رد جردـنم   » ندشن هدنزاب نيرتگرزب يارب   : ناديواج
نابآ ،مود هرود     ١٣هرامش تقيقح    تياس و  ( ١٣٦٧  

 )يماظن طخ شخب ،نارادبرس
ينازيتراـپ گـنج رد يژتارتسا لئاسم        « )٤(

نم -» ينپاژ دض   -مود دلج ،يسرافب ،وئام راثآ بخت     
  ١٣٤هحفص 

ميلـست زا سـپ يوـجر هينايب زا لقن هب            )٥(  
 يئاكيرمآ ياوق هب ندش 

هـيلوا يژولوئدـيا اب رتشيب يئانشآ يارب         )٦(  
و نآ يرـيگ لكـش يگنوـگچ و نيدـهاجم نامزاس            

دـندنرا  ذگ رـس زا هاـش هرود رد هـك يبالقنا براجت            
يـم هـئار    ا يلوا تسد تياور    » جيلخ زارفرب «باتك  

 . دشاب يم ديفم نآ هعلاطم و دهد
اـم طـسوت راـب نيتسخن عوضوم نيا          )٧(  

رد (» نز هلئـسم و هاـگآ ياـيراتلورپ       «هوزج رد   
 .دش دقن)   ١٣٦٦لاس 

 
» يهاوـخ يروـهمج   «هـب اـم دـقن موـس شخب          

هدـنيآ يارب يو هك     » بان يروهمج «لدم و يجنگ    
باـتك هـتبلا    . دراد صاـصتخا دـهد يـم هئارا ناريا        

نايرج نيا ،زونه هك تسا هدش هتشون ينا        مز يجنگ 
يروــهمج تــموكح ياــه يدادرــخ مود يــنعي   (
توعد ناريا روما رد تلاخد يارب اكيرمآ زا        ) يمالسا

دادرخ لئاوا رد ادتبا توعد نيا      . دوب هدرواين لمع هب   
 ٢٤يمالـسا ياـه نـمجنا هيعالطا        «طسوت   ١٣٨٢

هدـنيامن تـفه و يـس و دص و دمآ لمعب            » هاگشناد
حرـط ارـنآ زـين يا هـنماخ هـب دوخ همان ر            د سلجم 

باـتك مالـك ياوحف زا ،نيا زا شيپ اتح اما           . دندرك
هـمكاح تـئيه زا حاـنج نـيا هك دوب نشور يجنگ          
يـحرط نينچ يارب ار دوخ ناريا يمالسا يروهمج         

قـيرط زا يـجنگ هك ميدوب هتفگ ام         . دنك يم هدامآ  
اـكيرمآ روـكنك يارب ار شناتسود و دوخ باتك نيا           

يـجنگ باـتك دـقن مود شـخب هب          . (دنك يم ه  دامآ
دينك عوجر۸هرامش تقيقح رد جردنم     .( 

 

 
» بـلط حالصا  «نايرج يئاوسر تشط نداتفا اب      

رد هـك يرفن اهنويليم     » رگ حالصا «روهمج سيئر و    
مود رود رد دــندوب هداد يار يمتاــخ هــب لوا رود   
عاــنتما يار نداد زا يروــهمج تــساير تاــباختنا  

نادرـگيور يزاـب هدبعـش نـيا زا ج        وم جوم و دندرك   
تاـباختنا  (يتاباختنا هكرعم نيرخآ هرخالاب و دندش       

نـيا  . دندرك ميرحت الماك ار    )١٣٨٢لاس رد اهاروش    
يتاـباختنا يراكبيرف لماك تسكش هناشن اه ميرحت         

يروـهمج مهم رازبا زا يكي       ١٣٧٨لاس زا هك تسا     
هناشن اصخشم . تسا هدوب مدرم لرتنك يارب يمالسا  

كرـحت ندرـك راهم رد   » دادرخ مود «حرط تس   كش
تـساير تاـباختنا لوا رود رد       . دوـب ناناوج يسايس   

فلاخم ناركفنشور زا يدايز هدع ،يمتاخ يروهمج       
زا حاـنج نـيا ور هـلابند تاحالـصا لاـيخ هب ميژر              

شوح و لوح زا زين اهنيا      . دندوب هدش همكاح تئيه   
رد ناـمزمه  . دندـش هدـنكارپ يتموكح تعامج نيا      

. داـتفا فالتـخا زـين تموكح      » نابلط حالصا «ن  ايم
يـم  » يهاوخ يروهمج تسفينام  «باتك رد يجنگ    

يـمن يرـمث رگيد نانآ هتشذگ ياه حرط هك ديوگ           

يعاجترا يروهمج كي   
 ؟!رــــــــــگيد

 
دقن باتكرب ی    
 »يهاوخ يروهمج تسفينام «

  يجنگ ربكا 
 موس شخب 

اي نايراجح يهاوخ هطورشم 
 ؟يجنگ يهاوخيروهمج
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١٣هحفص   تقيقح       ۱۰ هرامش
يداينب ياهراك هب تسد دياب هك تسا دقتعم و دهد 

هـب يـجنگ    . دنوش مدرم بالقنا زا عنام ات دننزب يرت       
هـب قـلعتم هك     » يهاوخ هطورشم «حرط اب تفلاخم    

حالـصا  «نايرج نازير هشقن زا رگيد يكي       (ناير  اجح
لـباقم رد و دزيخ يم رب تسا        ) تموكح رد » يبلط

» يهاوـخيروهمج «حرـط   » يهاوـخ هطورشم  «حرط  
ار شناتــسود و دوــخ و دــهد يــم رارــق ار دوــخ    

ود نـيا عقاو رد     . دهد يم بقل  » ناهاوخ يروهمج «
زا روــظنم . دــنرادن رگيدــكي اــب يوهاــم قرــف حرــط
ماـقم تاراـيتخا ندرـك دودحم       » يهاوخ هطورشم «

نيا » يهاوخيروهمج«زا روظنم و تسا هيقف تيالو       
زا رابكي لاس دنچ ره مه هيقف تيالو ماقم هك تسا      

،    . دوـش باـختنا ميقتـسم يار قيرط        يـجنگ يارـب
. نيـمه يـنعي يمالسا يروهمج ندرك هزيتاركومد       

هـب يئارگرادـتقا زا راذگ      «دراذگ يم ار نيا مسا يو       
 . »يساركومد

 

 
نيداينب لوحت «رادفرط هك دنك يم اعدا يجنگ       
هـكنيا يارـب    . »تـسا كيتاركومد ماظن كي هب ماظن      

ماـظن  «و  » نيداـينب لوحت  «زا يجنگ روظنم مينيبب     
يـجنگ دقن مينيبب تسا رتهب تسيچ       » كيتاركومد

هداـس نابز هب اي     . تسيچ يمالسا يروهمج ماظن هب    
يمالـسا يروـهمج ياـه بـيع يـجنگ رـظن زا ،رت         

هـچنآ نوـچ تسا مهم هلاسم نيا هب هجوت          . تسيچ
،   » نيداينب تارييغت «يجنگ يارب    دوش يم بوسحم

. درادـن رـبرد يرييغت چيه ناريا مدرم تيرثكا يارب         
يارــب تــسا » يــساركومد«يــجنگ رــظن زا هــچنآ 

يداـصتقا و يسايس يروتاتكيد ناريا مدرم تيرثكا        
، »نيداــينب تارــييغت «دــننام يميهاــفم  . تــسا

» يروـهمج «و  » كيتاركومد ماظن «و  » يساركومد«
ار اـنعم كـي هـعماج ياهرـشق و تاقبط همه يارب            

رـه  . دنتـسه يتاـقبط يميهاـفم همه اهنيا       . دنرادن
ياـهفرح هب بوخ    . دراد نآ زا روظنم كي يا هقبط      

يـم يـجنگ   . دـيبايرد ار نـيا اـت دينك هجوت يجنگ       
ماظن كي هك تسنآ رد يمالسا يروهمج بيع ديوگ     

: تسا نيا ارگرادتقا زا شروظنم     . تسا» ارگرادتقا« 
و دراد دوخ لرتنك رد ار تلود ناكرا يربهر ماقم          «

چيـه  . دوـش يم ماجنا ناشيا تاراشا اب تاكرح همه   
مامت . …دوش يمن هتفريذپ هنامرحم يتح ،يتفلاخم    

ميقتـسم روتسد اب يتاعوبطم ـ يسايس ياهتشادزاب   
ياــقب اورناــمرف «؛ ».…دريذــپ يــم تروــص ناــشيا
ناـيماظن ات دنك يم دوخ ياقب هب يكتم ار           نايماظن  

يم ءاقلا نينچ . دنرادنرب تسد وا تيامح زا هاگچيه     
بوكرـس  . ديتـسين مه امش ،مشابن نم رگا هك دنك        

و دـنك يـم قيوـشت ار نايماظن طسوت يندم هعماج     
فيعضت مدرم رظن رد ار اهنآ تيعورشم بيترت نيدب      

 دوـخ تاـشيامرف عـيطم ار يئاضق هاگتسد     . دنك يم 
ناـفلاخم يشيامرف ياه هاگداد هليسو هب ات دنك يم      

هـب تـلود هاگتـسد ماـمت        . دـنك سبح نادنز رد ار     
لـيلقت يـنيمز ناگيادـخ نيا نايوگاعد و نايوگانث          

زا ار ناركفنـشور و ناـگبخن اورناـمرف     …دـنباي يم    
فاكـش رب و ديامن يم يوزنم و درط يسايس هصرع           

تردـق  (ي  للملا نيب نالماع  . ديازفا يم تلود و تلم    
تـيوقت و مكاـح ماـظن زا تـيامح اب           ) يجراخ ياه 

روناــم تــيلباق ،تــيامح مدــع اــي نآ ياــه يئاــناوت 
. دـنهد يم شيازفا اي شهاك ار يعامتجا نارگشنك        

هـظفاحم  : دنوش يم ميسقت هورگ راهچ هب نارگشنك      
هطورـشم  (اـهور هنايم ،مكاح نابلط حالصا و ناراك         

) ناــهاوخ يروــهمج (اــه تاركوــمد و  ) ناــهاوخ
 » .فلاخم

ار الاـب هتفگ رد هحورطم تاعوضوم       کي هب کي    
 . مينك يسررب

مينك عورش يجنگ رخآ هيئاوكش نيمه زا ـ ١    .
نارگـشنك  «يارب هك تسنآ لكشم ديوگ يم يجنگ        

» رگـشنك «. دوـش يـم داجيا تيدودحم      » يعامتجا
هـب  «هـك يناـسك ينعي هداس نابز هب و رگيزاب ينعي            

و دنراـشف ريز هك ين      ارگشنك نيا . »دنيآ يم باسح  
يـساركومد و يدازآ ناـشيارب دياب يجنگ داقتعا هب          

و ناراك هظفاحم «: دنهورگ راهچ ؟دننايك درك مهارف  
و تـموكح حاـنج ود يـنعي        » مكاـح نابلط حالصا   

و ) ءاكرـش و ناـيراجح يـنعي      (» ناهاوخ هطورشم «
و ءاكرش و يجنگ ينعي     » فلاخم ناهاوخ يروهمج  «

هتـسويپ ناـنآ هـب هك        تموكح زا جراخ ناركفنشور     
يجنگ سوماق رد هك ديدش هجوتم بوخ سپ         ١. دنا

هـب يطبر چيه    » يساركومد هب يئارگرادتقا زا راذگ    «
ياـه هورـگ نايم تابسانم ميظنت هكلب درادن مدرم          
رــسب نديــشك تــسد رثكادــح و يمالــسا مــيژر   

اـم  . تـسا مـيژر ور هـلابند يبهذم ريغ ناركفنشور         
قوـقح دروـم رد     يـفرح يجنگ ارچ هك ميئوگ يمن        

صاوــخ هورــگ راــهچ نــيا وزــج هــك (نارــيا مدرــم 
شدوـخ هـقبط عفاـنم قـبط وا       . دـنز يمن  ) دنتسين

زا هدــع نآ اــب اــم نخــس يور  . دــنك يــم لــمع 
ار تـعامج نـيا هك تسا ينايوجشناد و ناركفنشور    

مدرـم نايم رد    » تاركومد«ناونعب دوخ شود يور     
 . دندنادرگ

ـظن ار يمالـسا يروـهمج ماظن يجنگ ـ    ٢ يما  
) اورنامارف(هيقف ديوگ يم    . دنك يم دادملق هرفن كت    

                                                           
هورــگ زا دوــخ روــظنم باــتك ٧٦ و ٧٥تاحفــص رد يــجنگ  ١  

يو روـظنم   . دـنك يم نشور ار    » يعامتجا نارگشنك «زا مراهچ   
دـننام  (دـنا هدش ادج نابلط حالصا زا هك دنتسه ينابلط حالصا      

لاـس زا هك تموكح زا جراخ ناركفنشور زا هورگ نآ و            ) شدوخ
و دـنام هالك يب ناشرس اما دندرك يم تيامح يمتاخ زا         ١٣٧٨  

يو . دـهد يـم داهنـشيپ ديدج هژورپ كي نانآ هب يجنگ زورما            
هـك درادن دوجو نيا زج يهار فده هب نديسر يارب  «: ديوگ يم 

حالـصا شـخب هـب ار دوـخ تـشونرس يهاوخ يروهمج شبنج              
ش يـپ رد اـهنآ زا لقتـسم ار دوخ هار و دنزن هرگ تيمكاح بلط      

ماــگ ) راــيع ماــمت يروــهمج(يلــصا فدــه يوــس هــب و درــيگ 
زا يهاوـخ يروهمج شبنج لالقتسا ،نكمم هار اهنت       . …درادرب

يروـهمج ناـهاوخيدازآ    «. تـسا تـيمكاح بـلط حالصا شخب       
هـب دياب   . …تسا يعقاو نابلط حالصا راعش    » ديوش دحتم ،هاوخ  

ار تـلود ،يندـم يناـمرفان قـيرط زا ،زيمآ تملاسم ياه شور              
. …درـك يـسايس ميژر عون هراب رد مودنارفر يرازگرب هب رو           بجم

رـگا  . دـنا يهاوـخ يروـهمج شبنج يعقاو ناربهر ناركفنشور         
لكـش ،يهاوـخ يروـهمج يژتارتـسا اب ،ناركفنشور زا يفالتئا            
لك ،ددرگ ذاختا هدش داي يژتارتسا بسانم ياهكيتكات و دريگب          

 ، تفر دنهاوخاهنآ لابندبناوج لسن اصوصخ ،هعماج  …« 

رد هرفن كت يسايس ماظن الصا ،الوا       . تسا هراك همه  
هتـشاد دوـجو دـناوت يـمن و درادن دوجو ناهج نيا             

ماــظن كــي يمالــسا يروــهمج ماــظن ،اــمود . دــشاب
تـسا  يتاقبطيسايس   تاـقبط هـب قـلعتم يـنعي        .  

ب حاـص هـك تـسا يتاـقبط هب قلعتم       . تسا ينيعم 
. تـسا هـعماج ياهتورث همه و اهنيمز و اه هناخراك          

يـجنگ  . گرزـب راد هيامرـس و كـلام تاـقبط ينعي     
يم رفن كي يواسم ار يمالسا يروهمج ماظن تيلك   

نتخادنا رب يواسم ار » نيداينب رييغت«سپس و دنك 
ناـكرا ماـمت يـجنگ      . دـنك يم  ) هيقف(رفن كي نيا    

مـهن  آ و رـفن كـي زا رـيغب ،يمالـسا يروهمج ماظن            
و هزنم نانچنآ ار     )هيقف(اورنامرف   » روذـعم و رومام «، 

راگنا هك دنك يم يزوسلد ناشيارب و دهد يم هولج          
و هـننقم هوـق نيموـلظم لاـحب راز راز تسشن دياب             

يم هدوهيب وا   ! درك هيرگ نايماظن و هيئاضق و هيرجم      
يمالـسا يروـهمج    . دـنك ناـهنپ ار تـيعقاو دشوك       

رد شا هدـند رـه ه       ك تسا يتلود نيشام كي ناريا     
سيـئر و هـيقف   . دراد رارـق رـگيد يا هدـند اب لاصتا      

و يماـظن ياـهورين و هـناگ هـس ياوـق و يروهمج              
هـمه و دـنماظن نيا ياه هرهم و چيپ همه ،يتينما            

راـك دـناوت يـمن يرگيد نودب يكي         . دنا هتسباو مهب  
ادـج هـعومجم نيا نايم زا ار يكي ناوت يمن و دنك          

،   يا رييغت اب تفگ و درك      رد » نيداـينب رـييغت   «درف ن
ار نيـشام لـك هنادماع يجنگ       . ديآ يم دوجوب ماظن   

و نيرمآ بيترت نيدب ات دهد يم ليلقت هرهم كي هب       
راـهچ و تـسيب دـسافم و ملاـظم و تايانج نيلماع      

. دــنك هــئربت و رــيهطت ار يمالــسا يروــهمج لاــس
 هـقبط هـب قـلعتم تـسا يميژر يمالسا يروهمج          

و رگراـك    تاـقبط رـب هـك ن      اراد هيامرـس و ناكالم      
يروتاــتكيد نارــيا ناــشكتمحز ماــمت و ناــقهد  

يروــهمج . دــنك يــم لاــمعا يداــصتقا و يــسايس
نارـيا رگرامثتسا تاقبط هب هتسباو طقف هن يمالسا         
يناــهج يراد هيامرــس هــب هتــسباو هــكلب تــسا     

ينيمزريز و يناسنا عبانم و تسه مه       ) مسيلايرپما(
يروـهمج مـيژر ن     يارباـنب . دـهد يـم جارات هب ار ام       

مـيژر  . تـسا يتاقبط يروتاتكيد كي ناريا يمالسا      
فـلتخم ياـه حانج ياراد ناريا يمالسا يروهمج         

نـيا زا كـفنيال يشخب اهحانج نيا ود ره اما    . تسا
تابـسانم رگيدـكي اـب حاـنج ود نـيا         . دنتسه ميژر 

بوكرـس ار رگيدمه ينعي     . دنراد كيتاركومد اتبسن  
رد ار دوـخ يوزاب كي      ره ؛دنراد ناملراپ ؛دننك يمن      

يا هزادنا هب كيره ؛دنراد يتينما و يماظن ياهورين         
و ناريا ناناقهد و نارگراك رامثتسا زا دنناوت يم هك          
دندزد يم ،دنرب يم هرهب نآ ينيمزريز عبانم يامغي     

رارـقرب يـساركومد ناشدوخ نورد نياربانب       . هريغ و 
 يروتاـتكيد ناـشدوخ زا نورـيب يارـب اـما          . تسا

و ناـناوج و ناـناقهد و نارگراك اهنآ        . دننكيملامعا  
قوـقح نيرـت يا هـياپ زا ار متـس تحت للم و نانز           
هدرـك مورـحم دوـخ يگنهرف و يداصتقا و يسايس           

اـيآ هك دنك يمن يقرف ناريا مدرم تيرثكا يارب   . دنا
نـيا لاـمعا يارـب مـيژر نورد ياـه يريگ ميمصت       
يـم تروـص يحاـنج تروـصب ،يتاقبط يروتاتكيد          

، دريگ   يعمج اي دنراد هرفن كت يربهر ايآ ،يعمج اي
دوـخ ناـيم ار هيرجم و يئاضق و هننقم ياه هوق ايآ             
تـيعقوم رد اـهنيا ،هـن اـي دننك يم ميسقت هنالداع             
و يـسايس هـيلوا قوـقح هـكنيا رد و مدرم تيرثكا             

  كيتاركومد ماظن و نيداينب رييغت
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  ١٤ هحفص ۱۰ هرامش   تقيقح                

هـكنيا  . درادن يريثات ،دنروآ تسدب ار ناش يداصتقا      
و دننك   يم تيلوئسم ميسقت هنوگچ ناشدوخ نايم       

و تـسا تموكح نورد هقرف مادك تسد يئاضق هوق          
ناش يساسا نوناق ،كي مادك تسد هننقم و هيرجم         
نـيا تيهام رد يقرف ، هدش هتشون يئاهلومرف هچ اب           

 . درادن يروتاتكيد
زا هــكنيا يــنعي يــجنگ يارــب يــساركومد  -۳  

و دوش مك يمالسا يروهمج تسار حانج تارايتخا        
ماـظن  .  دوش هفاضا » دادرخمود  «حانج تارايتخا رب    

يارـب   اـما . نـيا يـنعي يـجنگ يارـب كيتاركومد        
يـنعي كيتاركومد ماظن هعماج مورحم تاقبط       
نـيا لـك زا ار يـسايس تردـق دنناوتب هكنيا        
و يـسايس تردـق و دـنريگب عجترم تعامج          

رامثتـسا يارـب    . دـننك اـنب ار ناشدوخ تلود      
تردق هكنيا ينعي كيتاركومد ماظن ،ناگدنوش    

و اـهتورث هـك دنـشاب هتـشاد ار نآ راي            تخا و 
تــيلقا تــسد رد هدــش عــمج ياــهتيكلام  
و دــنوخآ و راد هيامرــس و كــلام رگرامثتــسا 
اـهنآ زا ار هرـيغ و رادرهـش و رـيزو و هدازاقآ              
هعماج تيرثكا دشر و هافر تمدخ رد و دنريگب       

يـساركومد ناـشكتمحز يارـب نـيا        . دنريگب راكب 
ناـموت   درايليم كي هنازور هك يناسك يارب اما تسا       

ناـهاوخ اـم هـلب و       . تـسا يروتاـتكيد دنراد دمآرد     
تاـصخشم اـهنيا    . ميتـسه يروتاتكيد نيا يرارقرب    

و ناـناقهد و نارگراـك يارب كيتاركومد ماظن هيلوا          
و مـلعم زا مـعا اـم هعماج شكتمحز نانكراك مامت            

تــسا درــخ هدــننك دــيلوت و نيــسنكتو سدــنهم   .
اـي هـناخراك بحاـص دـننام اـنيع مه        » يساركومد«

يارـب اـي ندوـب نيمز بحاص ،ندوب هناخراك رگراك           
و ندوـب دـنمراك اـي ريدـم ،ندرك راك نيمز بحاص          

تسا يتاقبطهريغ   شوـمارف دـيابن زـگره ار نـيا         .  
. داد هار دوـخب دـيابن هراـب نـيرد يمهوت چيه      .  درك

يـساركومد ناكالم و راد هيامرس تاقب       ط يارب هچنآ  
ناــشكتمحز و ناــناقهد و نارگراــك يارــب تــسا   

و ناـناقهد و نارگراـك يارب هچنآ        . تسا يروتاتكيد 
هيامرس و ناكالم يارب تسا يساركومد ناشكتمحز       

رارقتـسا يارـب يا هقبط ره       . تسا يروتاتكيد ناراد  
شرـس رـب دـنك شالـت رگيد هقبط كي يساركومد            

 .  تسا هتفر هالك
يـجنگ ؟مادـك تـيرثكا و تـسيك تـيلقا ـ       ٤  

ناـيم هـطبار هـك دـنك يـم نـيا زا تبحـص بترم              
تـموكح ات دشاب دياب هنوگچ      » تيرثكا«و  » تيلقا«
روـظنم هك دينك هجوت     . دشاب رقتسم » كيتاركومد«

نورد تـيرثكا و تـيلقا ،تيرثكا و تيلقا زا يجنگ           
هـك تـسنآ شروظنم     . تسا يمالسا يروهمج ميژر   

رتشيب كيمادك ناش يتاباختنا ياه يزاب      هدبعش رد   
زا تبحص يجنگ هك يتقو نياربانب      . تسا هدروآ يار  

دـنك يـم تيرثكا و تيلقا نايم كيتاركومد طباور          
تـموكح نورد ياـهحانج ناـيم طـباور شروظنم          

ناـيم رد تـيلقا و تـيرثكا هـب يطبر چيه و             . تسا
تـيرثكا  . درادـن اـم هـعماج مدرم رفن نويليم داتفه     

رـگيد و ناـقهد و رگراـك ،نوـيليم داتفه            نيا عطاق   
نادـنزرف و اـم هـعماج شكتمحز و فيرش نانكراك           

و راد هيامرـس يتـشم ار ضحم تيلقا         . دنتسه نانآ 
و رادــنامرف و رادرهــش و رــيزو و ريدــم و كالــم    

يروـهمج تـموكح   . دـنهد يم ليكشت ناشنادنزرف    

هـقبط هـب هتـسباو      ) يـجنگ حانج هلمجنم   (يمالسا  
دـناوت يـم هزينرـس روز هـب مـه ت          يلقا. تسا تيلقا 

يـم مكاـح يتقو طقف تيرثكا      . سب و دنك تموكح   
    ، يماــظن ،كيژولوئدـيا ،يــسايس هاگتـسد هــك دوـش
نوگنرس ناريا يمالسا يروهمج يداصتقا و يتينما       
و نيوـــن كـــيتاركومد يروـــهمج اـــب و دوـــش    

يروـهمج كـي طـقف      . دوش نيزگياج يتسيلايسوس  
و دـشاب    تـيرثكا تـيمكاح دناوت يم يتسيلايسوس        

و نـشور الماـك ار تـقيقح نيا يخيرات هبرجت        . سب
 . تسا هدرك حضاو

هك تسا هدرك يراك هيقف ،ديوگ يم يجنگ         -۵  
هتـسباو هـيقف هـب ناـشدوجو دننك ركف          » نايماظن«
. تــسين نــيا زا رــتراد هدــنخ يئاــعدا چيــه! تــسا

. دـنا يمالسا يروهمج تارقف نوتس   » نايماظن«
يروــهمج ه ــمكاح تــئيه لــك و رــبهر» رادــتقا«

هـنادماع يجنگ   . تسا» نايماظن«هب هتسباو يمالسا    
يـم رـيهطت ار يمالـسا يروـهمج يتايح نكر نيا            
رد مدرـم نيگمـشخ تالمح و شروي زا ارنآ ات دنك            

هتــشذگ لاــس راــهچ و تــسيب رد . دراد هاــگن ناــما
و نارادـساپ هاپـس هـك يمالـسا يروـهمج نايماظن       

رگبو كرـس ياـهوزاب دـنراد رارـق نآ بـلق رد شترا            
بوكرـس ياه ناگرا نيا   . دنا هدوب يمالسا يروهمج   

داـصتقا زا يـمهم ياهـشخب هكلب دنا يماظن اهنت هن           
و يلاـم ياـه هورگ وزج و دننك يم لرتنك ار ناريا             

،       . دنتسه گرزب يا هيامرس    يعاـجترا تـلود رـه رد
. دنتسه تلود تارقف نوتس يتينما هاگتسد و شترا 

تـلود نآ ناو    ت يمن الصا اهنآ نتسكش مهرد نودب      
) تـموكح (مـيژر   هك تسنكمم   . درك نوگنرس ار  

ار تـلود اما داد رييغت ناوتب ار        تلود نآ رب مكاح     
نوگنرس ناوت يمن ،قلخ گنج هب ندز تسد نودب         

دـنناوت يـمن قلخ و رگراك هقبط نيمه يارب          .  درك
      ، داـجيا   نيداـينب تارييغت  زـيمآ تملاسم شور اب  

قـيرط ز  ا ،تـلود تردـق اـي يـسايس تردـق        . دننك
رهق قيرط زا هكلب    . دوش يمن ينابهگن زيمآ تملاسم    

تاـقبط نيـمه يارـب    . دوـش يم ليمحت تنوشخ و   
) هرـيغ و ناـناقهد و نارگراـك ينعي        (هعماج مورحم   

           ، هناحلـسم هزراـبم هـب ندز تسد نودب دنناوت يمن
تردق بسك نودب و ؛دنروآ فك هب ار يسايس تردق      

هـب نيداـي   نب يداـصتقا تارييغت دنناوت يمن يسايس  
يارـب  . دـنروآ دوـجوب ،هـعماج مورـحم تيرثكا عفن         

رگراـك هـقبط يـبالقنا رـبهر نيـنل هك تسا نيمه             
دـناد يـمن هـك يرگراـك        «هـك درـك ديكات هنارصم       

هـك تسا نآ هتسياش دنك هدافتسا هحلسا زا هنوگچ          
يئوـج تملاـسم هـفارخ اب اهتسينومك        » .دنامب هدرب 

تنوـشخ قش   اع اتاذ هكنآ رطاخب هن دننك يم هلباقم       
تنوشخ هياپ رب ناهج مامت هكنآ رطاخب هكلب دنتسه     
و دخرچ يم مدرم تيرثكا هيلع يداصتقا و يسايس         
رادـفرط دـياب تنوـشخ نيا هب نديشخب ناياپ يارب           

هناحلـسم هزراـبم و رـهق دـياب         . دوب هنالداع تنوشخ  
         ، داد نامزاس هنالداعان تنوشخ و رهق هيلع ار هنالداع

 . دسرب راد قح هب قح ات
اــم هــعماج مدرــم تــيرثكا يارــب نيارباــنب      

هـيقف تـيالو ماـقم فذـح هـب          » نيداينب تارييغت «
تـيلك هـكلب هـيقف تيالو اهنت هن     . دوش يمن هصالخ  

اـما  . دوـش نوگنرـس دـياب يمالـسا يروـهمج ماظن          
يروـهمج مـيژر فذـح هـب اـتح نيداـينب تارييغت        

يروهمج ندرك نوگنرس   . دوش يمن هصالخ يمالسا   
شبـنج يروـف فياـظو و اـه هتساوخ          وزج يمالسا   

هــناهاوخيدازآ و هــنايوج تلادــع و يــبالقنا يــسايس 
نوگنرـس نـيا ناـيرج رد رـگا اما        . تسا ناريا مدرم  

،   تلودو دوش ضوع    ميژر  طقف ندرك    دـنامب اجرباپ  
هـب اـم    . تـسا هـتفرگن تروـص ينيداينب رييغت چيه        

و دـش ضوـع هاـش ميژر هنوگچ هك ميا هديد هبرجت             
يـلو تـسشن نآ ياـج رـب يمالس          ا يروهمج ميژر  

راد هيامرـس و كالـم تاـقبط تـلود ناـمه تلود             
رد . دــنام ياــجرب يناــهج مــسيلايرپما هــب هتــسباو 

يرـييغت نارـيا مدرـم تيرثكا تشونرس و تيعقوم          
دياب اهتسينومك ،ناريا زورما طيارش رد    . دماين دوجوب 

و يــساركومد و تاــقبط يروــئت هــشيمه زا شيــب  
و ناــشكتمحز ناــيم ر  د ار يتاــقبط يروتاــتكيد 

تـسفينام  «باتك  . دنهد جاور نايوجشناد نينچمه   
تـسا يـحرط عـقاو رد يـجنگ         » يهاوخ يروهمج 

دـيدج يعاـجترا و يدادبتسا ميژر كي داجيا يارب          
لـيام يـجنگ هـتبلا     . يمالـسا يروهمج ميژر ياجب    

راـكب وـن زا     (ندرـك   » لكياس ير «اب راكنيا هك تسا     
نارگـشنك  «ش دوـخ لوقب اي (اهرداك نامه   ) نتفرگ
يـجنگ حرـط    . دوش ماجنا يمالسا يروهمج   ) »هبخن

ظـفح يارـب هـكلب تـسين        » نيداـينب رـييغت   «يارب  
رد طلسم يداصتقا و يسايس ياهداينب      . تساهداينب

يروهمج اي يمالسا روهمج لكش هب لاح     . ام هعماج 
 . يزيچ ره اي يلمخم

 

 
يئاـغ فده ديوگ يم شباتك يادتبا رد يجنگ         

ارنيا مسا اهاج يضعب وا     . تسا» بان يروهمج «يو  
روـظنم  . يساركومد و » نردم يروهمج «دراذگ يم   
يئاوژروـب ياه يروهمج    » بان يروهمج «زا يجنگ   

لابند هك دناد يم بوخ يجنگ هتبلا       . تسا برغ رد  
شـخب رد ار هلاـسم نـيا و تسين          » بان يروهمج «
يارـب ردقنآ يو    . دنك يم نشور دوخ باتك    » رازاب«
ناـمز هـك دراذـگ يم ط        رش شيپ  »بان يروهمج «

فداصم » دوعوم يدهم «روهظ اب نآ هب نتفاي تسد       
دوـجو اـب   . تـيعقاو ات تسا فراعت رتشيب و دوش يم  

ياه يساركومد دقن هب ار دوخ دقن زا يشخب ام ،نيا          
اـم روـشك رد ارـيز       . ميـهد يـم صاصتخا يئاوژروب     

نرـق عـبر سپـس و يتنطلـس دادبتسا اهلاس ليلدب      
يروهمج دروم رد يدايز     تامهوت ،يبهذم دادبتسا    

ناــيم . تــسا دوــجوم يئاوژروــب يــساركومد اــي و  
تــحت ياهروــشك رد مكاــح يدادبتــسا ياــهميژر 

برـغ يساركومد ياهميژر اب  ) ناريا هلمج زا (هطلس  
يزاـب اـب يـجنگ و تسا دوجوم يدايز ياه توافت            
ار دوـخ فادـها دـنك يـم يعـس اـهتوافت نيا يور               

 . ديارايب
ناـهج حالطـصا هـب    اـي  (هطلس تحت عماوج رد  

ياــهميژر ،تــساهنآ زا يــكي اــم روــشك هــك ) موــس
. تسا مكاح هرمعتسم همين يلادوئف همين يدادبتسا   

ياـه يروهمج برغ يراد هيامرس ياهروشك رد اما   
رـه ،يدادبتـسا ياـهميژر رد       . تسا مكاح يئاوژروب  

بوكرـس اـب مي   ژر هيلع مدرم هزرابم و تفلاخم هنوگ      

 بان يروهمج
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١٥هحفص   تقيقح       ۱۰ هرامش
يدازآ يـبرغ يا    هروـشك رد  . دوـش يم وربور ديدش    
ياهروــشك رد . دراد دوــجو بزــحت يدازآ و ناــيب 

اـما  . دـننك يم تموكح ليماف دص دنچ موس ناهج     
يرــيگ لكــش رد يموــق و ينوــخ طــباور برــغ رد 

يماـقم چيـه برغ رد      . تسين هدننك نييعت اهميژر   
موـس ناـهج ياهروـشك رد اـما         . تسين رمعلا مادام  

تـسا يروـهمج شمـسا هك يتقو اتح ناريا دننام           
هـقلطم هـب شيارـگ      . دـنرمعلا مادام يلصا ياهماقم    

 و راد كـي تـسد رد تردـق ندـش رصحنم اي يرگ       
و كــيتاركوروب هيامرــس راــصحنا باــتزاب ،هتــسد    

لـصا اـبترم عـضو نـيا        . تـسا يلادوئف يگماكدوخ   
يـم رانك تسا يئاوژروب لصا كي هك ار اوق كيكفت           

هطلـس هـب نديـشخب تيمـسر يارب هك نيناوق        . دنز
تردق لامعا هوحن هب نديشخب مظن و        همكاح هقبط   

يـم لـيمكت ينوناـق يـب اـب ،دـنا هدش عضو يتلود               
رد يتاـمهوت هك دوش يم ثعاب اهتوافت نيمه    . دنوش

نومـضم نـيا هب دريگب لكش مدرم ياه هدوت نايم           
اب اي ميژر كي ندناوخ يروهمج اب ناوت يم ايوگ هك           
دوـخ برـغ ياـه يـساركومد يـساسا نوناق ذاختا            

يروـهمج عوـن زا يئاـه يروهمج يرارقر         ب هب دوخب  
هك دنوش مهوت نيا راچد اي و تفاي تسد برغ ياه           
يرارقرب زا دياب اتدعاق برغ يتسيلايرپما ياهروشك       
ناـهج ياهروـشك رد يئاوژروب يساركومد ياهماظن        

هـب شيارـگ و دادبتـسا نـيا         .  دـننك لابقتسا موس   
يم ثعاب بلغا يتموكح هتسدوراد كي يگماكدوخ       

ناهج ياهروشك رد مكاح تاقبط نورد زا       هك دوش   
رارـق نيفلاخم فص رد و هدش يضاران يا هدع موس           

 . دنريگب
ياـهميژر ناـيم يعقاو ياهتوافت اهنيا لاح رهب         
و تـسا يئاوژروـب يـساركومد ياهميژر اب هماكدوخ          

تـيعقاو اـما    . دنك يم يزاب اهتوافت نيا يور يجنگ      
 ؟تسيچ

يارـب   ار ناـيرع   و نـشخ دادبتـسا لامعا هچنآ        
يتاـقبط فاكـش ،دـنك يـم روآ مازلا مكاح تاقبط            
كالـم اوژروـب تاقبط هنامصخ رايسب داضت و ميظع          

و . تــسا رامثتــسا و متــس تــحت ياــه هدوــت اــب   
ياــهتموكح اــب اــهنت هــن يتــسيلايرپما ياهروــشك  
دنتـسين فلاخم موس ناهج ياهروشك رد هماكدوخ        
يـم تـيوقت و هدرـك رارـقرب ار اـهنآ ناـشدوخ هكلب        

تاـبالقنا طـسوت برغ رد بان ياه يروهمج          .دننك  
و مـسيلادوئف ندرك نك هشير هياپ رب و كيتاركومد          
رد و دـــندمآ دوــجوب لقتــسم ياــهتلود رارــقرب     
دادبتـسا ندرك نك هشير زين موس ناهج ياهروشك        
و هطلس عطق و مسيلادوئف ندرك نك هشير هب طونم 

نــيا . تــساهتسيلايرپما يداــصتقا و يــسايس ذوــفن
كيتاركومد بالقنا كي هدهع زا اهنت هك       تسا يراك   

دـياب يـنعي    . ديآ يم رب رگراك هقبط يربهر هب نيون       
؛دوـش دوباـن يزرواـشك رد يلادوـئف         همين  تابسانم  

و رباربان نيناوق و قوقح ؛ديآ رد دايقنا زا راك يورين           
؛دـنك رـييغت نـب و خيب زا نانز هيلع هنايارگ ضيعبت      

تـشون  رس نيـيعت قـح زا نارـيا متـس تـحت للم            
 ، دوش ادج يعطق روطب تلود زا نيد ،دنوش رادروخرب
تـلود كـي و هدـش عـطق مسيلايرپما ذوفن و هطلس          
و داــصتقا و يــسايس ياــه هــنيمز رد هــك يــلم    
        ، دوش اهتلود رگيد اب ربارب تابسانم دراو كيتاملپيد

يروـهمج كـي يانبريز هك اه نيا اما        . دوش ليكشت 

كـي هد   ـهع زا اـهنت دنتـسه يئاوژروـب كيتاركومد         
 . ديآ يم رب نيون كيتاركومد بالقنا

تـيعقاو يـسررب ،هـتفگ شيـپ لـيالد همه هب            
درـكلمع يـسررب و لك روطب يبرغ ياه يساركومد          
مـهم رايـسب موس ناهج ياهروشك اب هطبار رد نانآ           

تـقيقح هـس ميـنك يم يعس ام دقن نيا رد             . تسا
ياه يساركومد ، هكنيا لوا     : مينك نشور ار يساسا   

ماــمت . دنتــسه يتاــقبط ياــه يروتاــتكيد ،يــبرغ
هــب اهروــشك نــيا ينوناــق و يــسايس ياــهداهن     
تمدخ رگراك هقبط رب راد هيامرس هقبط يروتاتكيد        

يــبرغ يــساركومد ياهروــشك ،مود   . دــنك يــم 
ناـيم ار ناهج اهنآ    . دنتسه يتسيلايرپما يئاهروشك  

ياهروـشك تاـجن هار ،موـس       . دنا هدرك ميسقت دوخ   
يـساركومد هـب نتفاي      تسد يارب شالت موس ناهج      

يارـب يـبالقنا هزراـبم هار اـهنت هـكلب           . تسين يبرغ 
اـيراتلورپ  . تـسا يتـسيلايسوس يساركومد رارقتسا     

ياهروـشك رد يتسيلايسوس يساركومد ققحت يارب       
دنك نوگنرس دياب ار مكاح ياهتلود مه ،موس ناهج        

رـب  ار  مـسيلايرپما يداـصتقا و يسايس هطلس مه و          
 . دنك عطق اهروشك نيا

 

 
يروــهمج «لئاــصخ ندرمــش رــب رد يــجنگ  

 -١: دـنك يـم هتسجرب رايسب ار هلوقم دنچ        » نردم
و هدوب كفنم مه زا هيئارجا و هننقم ،هيئاضق هوق هس 

اـي ناملراپ   (هننقم هروق عبات هيئارجا و هيئاضق ياوق        
رــگيد مــه هــيلع هوــق هــس نــيا . دنتــسه) ســلجم

يوـتو قـح دننام     . دنراد» لرتنك و كچ  «ياهمرها  
ماـظن كـي نردـم يروـهمج         -٢يروـهمج سيئ    ر  

باـختنا دـياب تردـق نابحاـص هـمه          . تسا يتلاكو 
ضوـع تاباختنا قيرطزا رابكي لاس دنچ ره و دنوش     

باـختنا و ندرك باختنا قح نادنورهش همه        . دنوش
ماــظن ضيوــعت قــح نادنورهــش  -٣. دــنراد ندــش  

و ؛دنوـش يـم تـياعر رـشب قوقح ؛دنراد ار يسايس      
تسا عورشم نردم يروهمجرد يندم ينامرفان    . 

 . ميفاكشب كي هب كي ار اه نيا
هوق هس هلاسم ،مكي    و يـسايس ياـهداهن مامت      :  

،      (تلود كي يماظن     اـه هـناختارزو ،يروهمج سيئر
) يماـظن ياـهورين صوـصخب و نيناوـق ، اه هاگداد            
. دنتــسه نآ يــسايس ياــنبور فــلتخم ياهــشخب  

يروـهمج هـلمجنم    (تـلود كـي تلصخ نيرتمهم       
ميـسقت و يرـيگ ميمصت دنور هك تسين نآ         ) نردم

. دوـش يـم ماـجنا هنوگچ نآ نورد رد اه تيلوئسم           
تردق هـك تسا نيا تلود هصخشم نيرتمهم هكلب         

و يـسايس عفانم     تسا نيعم هقبط كي يسايس      ،
    ، دـنك يـم ينابهگن ار هقبط نآ يگنهرف و يداصتقا
. دراد يـم هـگن عباـت و هدرـك بوكرس ار يلاها هيقب           

كـي يـسايس تردق هدرشف اه هاگداد ،ن      وناق ،شترا 
رـتمهم هـمه زا يماظن ياوق نايم نيا رد   . دنا هقبط 

روز زا هدافتسا همكاح هقبط هك تسنآ هناشن و تسا          
 . تسا هدروآرد دوخ راصحنا هب ار رهق و

تردـق بـصانم ميـسقت شور اـي اوـق كيكفت              

. تـسين فلتخم تاقبط نايم اوق نيا كيكفت هناشن        
راد هيامرـس هـقبط هب يخرب هك ت   سين روطنيا ينعي 

هـب يـخرب و رگراـك هقبط هب يخرب و دوش يم هداد              
اـي راـك ميـسقت هكلب       . هريغ و يزاوژروب هدرخ هقبط    

نـيا  . تسا يزاوژروب هقبط دوخ نورد تردق ميسقت     
ماـجنا رد تـلود يئآراـك ندربالاـب يارب اه كيكفت            
لاــمعا اــنامه شا هــفيظو و تــسا شا هــفيظو     

ار اـه يـضعب     . تـسا موـكحم تا    قبط رب يروتاتكيد  
» تراظن و لرتنك  «زا روظنم ايوگ هك هتشادرب مهوت       

مدرـم ياه هدوت هك تسنآ نردم ياه يروهمج رد          
اهربخ نيا ريخ   . دننك يم » تراظن و لرتنك  «نآ رب   

رگيدـكي رب هوق هس طقف اه يروهمج نيا رد     . تسين
» كــچ«حالطــصا هــب ار رگيدــمه و دــنراد تراــظن 

چيـه هـك تـسنآ يارب راك نيا          .دننك يم ) دودحم(  
لودـع شا يروتاـتكيد فياـظو زا تـلود زا يشخب            
يـتلود نيـشام نـيا زا يا هـعطق انايحا رگا و دنكن            

نـيا هتبلا   . دننك ضوع ار هعطق نآ تسا هدش هنهك       
هــمكاح تــئيه نورد هــك تــسين نآ ياــنعم هــب   

و لرـتنك و كـچ   (اـهراكنيا ،نردـم ياه يروهمج      
. دوش يم ماجنا زيمآ   تملاسم روطب هشيمه    ) ضيوعت

يـم مـه رورـت و اـتدوك مه هيلع تاقوا يخرب ريخ              
ندرـك ور اـي و يدـنك فا ناـج رورـت الثـم               . دننك

رايسب يروهمج رد ،نوسكين هيلع تيگرتاو يياوسر       
 . دندوب تسد نيا زا يتامادقا اكيرمآ نردم

ياــه يروــهمج رد دــيوگ يــم يــجنگ ،موــس  
  ، زا يت  ردـق چيـه   . تـسا يتلاـكو الماك ماظن     «نردم

قح غلاب نادنورهش همه     …تسين ينثتسم باختنا  
 ».دننك باختنا و دنوش باختنا دنراد

يتلاــكو ماــظن نــيا اــما  . تــسا تــسرد هــلب 
نردـم ياه يروهمج رد تاباختنا داهن و     ) يناملراپ(

يا هـعماج رد    . تسا يزاوژروب يروتاتكيد زا يشخب    
و تـسا يراد هيامرس تابسانم يور رب شا هياپ هك           

هنامصخ رگراك هقبط و راد هيامرس هقبط نا        يم داضت 
تمدــخ رد تاــباختنا داــهن و يتلاــكو ماــظن ،تــسا 

تمدخ رد  . تسا رگراك هقبط رب يزاوژروب تيمكاح     
راد هيامرس هقبط نايم هنارگرامثتسا تابسانم ظفح  

دـننام يروـشك رد تاـباختنا       . تـسا رگراك هقبط و    
هـب طـقف تـسا يئاوژروب يساركومد كي هك اكيرمآ           

هليسو عقاو رد   . تسا» كيتاركومد دنور «كي ر   هاظ
و ناگدنوـشرامثتسا رـب نتفاي هطلس يارب تسا يا          

يـم تروـص هـنوگچ راـك نـيا          . هعماج ناگديدمتس 
طـسوت نردـم ياـه يروـهمج رد تاباختنا ؟دريگ           

ياهقودنـص ياپ هب ار مدرم      . دوش يم لرتنك تلود   
هــقبط ياهادــيدناك ناــيم زا اــت دنــشك يــم يار   

و،دـننك باـختنا لاـس دنچ يارب ار ي          كي ،يزاوژروب 
. دنا هدرك باختنا ار دوخ    » ليكو«هك دننك ساسحا    

يـك هكنيا   . دنشور لبق زا اهاديدناك و اهباختنا مامت      
. تـسا هدـش نيـيعت لـبق زا دنك تباقر دياب يك اب             

نيا همه  . تسا مولعم لبق زا مودنارفر مامت تالاوس      
مدرـم رـس يالاـب هـك يـتلود           تردقكي ار اهراك      

طـقف تاـباختنا زور و   . دنك يم نييعت تسا هداتسيا   
هن ديئات رهم   . دهاوخ يم ناگدنهد يار زا ديئات رهم      

هـقبط كـي لام همه نوچ       (اديدناك نآ اي نيا يارب      
. ماـظن تيعورـشم يارـب هـكلب    ) دـنرادن يـقرف و دنا   

يرـيگ ميمصت ياه دنور رد يساسا شقن تاباختنا         
دركراـك  . درادـن نردم ياه يروهمج همكاح تئيه      

 يبرغ ياه يساركومد
دنتسه يتاقبط ياه يروتاتكيد   
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  ١٦ هحفص ۱۰ هرامش   تقيقح                

تـيمكاح هـب نديـشخب تيعورشم تاباختنا يلصا         
نـيا  . تـسا هـمكاح هـقبط ياهدركلمع و يزاوژروب        

ماـن نيـنل هك تسا هناراكبيرف ردقنآ يتاباختنا يزاب          
داـهن غـيلبت رد     . تشاذگ» يتاباختنا يراكبيرف «ارنآ  

تاواـسم يار قودنص    «هك دوش يم هتفگ تاباختنا      
تسا ريقف هكن آ هچ ،همه يار اريز تسا يعقاو بلط    

» .دراد شزرا هزادـنا كـي ،تسا ردرايليم هكنآ هچ و          
تـسا رـيقف هـكنآ يار هن اريز         . تسا تسرد نيا هلب   

زا يـليخ الصا    . تسا ردرايليم هكنآ هن و دراد يشزرا      
يـمن اهقودنـص ياپ نداد يار يارب اتح اهردرايليم         
نورد زا يـسايس تردـق هـك دـنناد يم نوچ دنور             

طقف هن تاباختنا دنور    . ديآيمن نوريب يار قودنص     
ار اـهنآ هكلب دهد يمن يداع دنورهش هب يتردق چيه    
لاعفنا عضوم هب و دنك يم تردق يب داحآ هب ليدبت    

تسين مدرم هدارا باتزاب تاباختنا     . دنار يم يسايس  
يـمن ريثات يروهمج ياهتسايس زا كي چيه يور و          

دايقنا و يگدنب ريجنز ندش رتمكحم هب طقف        . دراذگ
و نارگراـك نوـچ   . دـنك يـم كـمك مدرـم تير       ثكا

        ، يزاوژروـب تلود تاباختنا رد تكرش اب ناشكتمحز
 .  دنهد يم تيعورشم يزاوژروب يروتاتكيد هب

نردـم يروـهمج رد   «: ديوگ يم يجنگ ،مراهچ 
هـنالداعان لـيلد هـب ار اـهداهن دنراد قح نادنورهش            

هـنالداعان ار دوـجوم يـسايس مظن        . دننك درط ندوب  
داهنـشيپ شياـج هـب رـت هـنالداع يليدـب       و دنناوخب   

 » .دننك
يروـهمج نـيا رد اـيآ مينك يم لاوس ام لاح            

تــيكلام داــهن  «دــنراد قــح نادنورهــش نردــم   
و اـنبريز رد داـهن نيرـت هـنالداعان هك ار            » يصوصخ

شياـجب و دننك درط ،تسا نردم يروهمج هدولاش         
هنالداع راب اهدرايليم هك ار    » يعامتجا تيكلام داهن  «

ار لاوـس نيا باوج ؟دنناشنب شياجب تسا نآ ز          ا رت 
نـيا  . دـنهد يـم اه شترا نردم ياه يروهمج رد         

تــسا » رازاــب«شا هدولاــش هــك نردــم يروــهمج  
و دـيرخ رازاـب هـبنج نيرتمهم هك دينكن شومارف           (

و دــهاوخ يــمن ) تــسا رگراـك راــك يورــين شورـف  
و نارگراـــك » رـــشب قوـــقح«يماـــح دـــناوتيمن 

شخب نيا قوقح دهاوخب ر     گا اريز . دشاب ناشكتمحز 
يـم مهب شتيدوجوم مامت دنك تياعر ار تيرشب زا          

نردـم يروـهمج سسوم يساسا نوناق اقافتا        . دزير
هس هزادنا هب تسوپهايس ياه هدرب : ديوگ يم اكيرمآ

اـتح  . دنوـش يم بوسحم رشب ناتسوپ ديفس مجنپ       
دــهم هــب هــك نردــم يروــهمج نــيا رد ،زورــما    

هتــسد روــطب ناهايــس ،تــسا روهــشم يــساركومد  
تيرثكا هكيروطب  . دنوش يم هدنكفا نادنز هب يعمج     

رد رابكي لقادح روشك نيا تسوپهايس نادرم عطاق        
اـهنت يـساركومد نـيا      . دنتفا يم نادنز هب ناشرمع    

يلاـها لرتنك و راهم يارب هك تسا ايند رد يروشك           
يـم هدافتـسا يـعمج هتسد سبح تسايس زا دوخ           

دـنچ نيـمه ا     ت برغ نردم ياه يروهمج رد     . دنك
يزاژوروب هكنيا ات دنتشادن يار قح نانز شيپ ههد         
يتـسيلايسوس ياهروـشك اـب شتباـقر رطاخب برغ          
هب درم و نز لماك يربارب نآ رد هك نيچ و يوروش            
راـشف رـيز نيـنچمه و ،دوـب هدش هتخانش تيمسر            
رد دـش روـبجم ،اهروـشك نـيا دوـخ نانز تازرابم             

هـك وسور كاژ ن  اژ. دسانشب ربارب ار درم و نز نوناق 
نودــم زا يــكي و هــسنارف يئاوژروــب بالــقنا ردــپ   

دوـب دـقتعم تسا نردم تيروهمج لوصا ناگدننك         
هـجوم لـيالد نوناـق رد نادرـم و نانز يرباربان هك             

راتخاـس رطاـخب نز ،ديوگ يم يو ؛دراد         » يعيبط«
» .دـنام يـم زاـب رـكفت تردـق زا راچانب           «شا يندب   

 !نردم يروهمج رشب قوقح زا مهنيا
    ، ءازجا زا يكي يندم ينامرفان     «ديوگ يم يجنگ

رد هــلب » .تــسا نردــم ياــه يروــهمج يرورــض 
بـجوم هـك اجنادب ات تفلاخم نردم ياه يروهمج          
يماـظن اـب نآ ينيزگياج و هناملاظ ماظن نتخادنارب          

يـلو  . دوـش يمن هجاوم بوكرس اب ،دوشن رت هنالداع        
) زـيمآ تملاـسم تـفلاخم اـتح       (تفلاخم هك يتقو    

تـشم اـب نوناـق ،دزادنا رطخ هب ار يزاوژرو           ب عفانم 
اـه هـنومن نيا زا      . دور يم نيفلاخم غارس هب نينهآ     

هـهد رد  . تـسا ناوارف اكيرمآ رد اصخشم و برغ رد  
و اــه نادرگراــك زا يرايــسب اــكيرمآ تــلود  ١٩٥٠  

جيورــت «ماــهتا هــب ار ناگدنــسيون و اــه هــشيپرنه  
 راكيب و همكاحم و ريگتسد    » يئاكيرمآ دض ياهشزرا  

هـب هـك ينادـنمرنه اب ار راك نامه زين زورما و درك              
هدـش دـنلب قارع هب اكيرمآ يماظن زواجت اب تفلاخم           

هـفرم رشق اب هك تسيا هلماعم نيا هزات         . دنك يم دنا  
يـم  ) دوويلاه رنويليم ياه هشيپرنه ينعي    (زاتمم و   

اكيرمآ هعماج يناتحت ياه هدوت لاح تسيفاك       . دنك
اــب اــكيرمآ باــن يرو ــهمج دــينادب اــت ديــسرپب ار 

طـقف  . دنك يم يا هلماعم هچ اهنآ     » يندم ينامرفان «
اكيرمآ ياهنادنز زا رفن نويليم      ٩هتشذگ لاسكي رد      

رطاـخب ناـشمادكچيه هـك دـينك رواب و دندش دازآ            
نيــنل . دــندوب هدــشن ريگتــسد هناحلــسم هزراــبم  

يـم ريوصت ارب و زيت يتروصب ار يئاوژروب يساركومد          
نورـق اـب هـسياقم رد ،يئاوژر        وـب يـساركومد   «: دنك

هشيمه اما . تسا گرزب يخيرات تفرشيپ كي ،اطسو  
يارب يتشهب ،هنابيرفماوع و نيغورد ،جوعم ،دودحم       
هدوب ارقف و هدنوش رامثتسا يارب يبيرف و هلت و اينغا       
دــناوت يــمن نــيا زــج يراد هيامرــس رد و تــسا    

هدرـخ كـي يكستوئاك ياقآ ام دنمشناد      ……دشاب
افداـصت دياـش     –تـسا هدرـك     » شومارف«ار يزيچ     

كــي رد مكاــح بزــح هــك ؛تــسا هدرــك شوــمارف 
رـگيد  يئاوژروب  بزح كي طقف يئاوژروب يساركومد      

لـئاق شيارـب ار تيلقا قوقح و درامش يم تيلقا ار            
مامت اب هطبار رد ار ايراتلورپ باوج ،هكنآ لاح         . تسا

اـي يماظن تموكح اب يساسا و قيمع ،يدج لئاسم          
لئاق شيارب مه   » تيلقا قوقح « و   دهد يم ماع لتق   

،        . تسين دشاب رت هتفاي لماكت يساركومد كي هچ ره
دـنور رـه اـب هـطبار رد يـلخاد گـنج اـي ماع لتق                
          ، دـشاب كاـنرطخ يزاوژروـب يارب هك قيمع يسايس

بالــقنا «هــلاقم زا لــقن هــب (» .تــسا رــت لــمتحم
نينل-» دترم يكستوئاك و يرتلورپ  ( 

 

ياــهميژر دوـجو دــننك يـم روــصت اـه يـليخ      
الثـم  (موس ناهج ياهروشك رد دبتسم و تسيشاف        

و رـصم ،ناتـسناغفا ،ناتـسكاپ ،هـيكرت ،قارع ،ناريا           
يــساركومد هـب اهروـشك نـيا راذـگ مدـع و      ) هرـيغ 

لماوع «هب هطوبرم طقف هك تسا يا هلاسم يئاوژروب  
. درادـن تـيعقاو نـيا اـما       . تساهروشك نيا » ينورد

كـي رد    موـس ناـهج ياهروـشك هك تسنآ تيعقاو          
يناـهج يراد هيامرس متسيس رد الماك هتشذگ نرق         

يناـهج يراد هيامرس    . دنا هدش ماغدا  ) مسيلايرپما  (
ماـظن و تـسا هدرـك هطلـس تـحت ار اهروـشك نيا               
تاقبط هب اكتا اب ار موس ناهج ياهروشك رد يتلود          

و ناراد هيامرـس يـنعي      (اهروشك نيا هدننكرامثتسا    
تاـقبط نـيا    . تـس ا هداد نامزاس  ) گرزب نارادنيمز 

،        (يموـب رگرامثتسا     يرـصم ،كرـت ،يـقارع ،يـناريا
لرـتنك تـحت هك يناهج رازاب هب ناشفان دنب          ) هريغ

،     . تـسا لصو ،تسا يبرغ ياهتردق      بـيترت نـيا هـب
ياـهكرحم طـقف موـس ناهج ياهروشك ياهكرحم         

هـك دنتسه يئاهروشك اه نيا هكلب تسين        » ينورد«
دـنا هدـش  ماـغدا يناـهج ماـظن رد ناوختسا زغم ات        .

ياهروشك فرط زا اهروشك نيا رد عجترم ياهميژر        
رگم . دنوش يم تيوقت و تيامح يبرغ يراد هيامرس       

و دنـشاب هتـشادن يئآراـك اهنآ يارب رگيد هك ينامز            
ياـهميژر دوـجو    . هدياف ات دنشاب ررض بجوم    رتشيب  

موــس ناــهج ياهروــشك رد يدادبتــسا يتــسيشاف 
الماـك هكلب   . تسين يبرغ ياهروشك  » ليم مغريلع «

هلاـسم نـيا يارـب اـهنآ        . تـساهنآ عفانم رب قبطنم    
دنراد مه  يروئت مدرـم هـك تـسا نـيا ناشيروئت         .  

دبتـسم ياهميژر طقف و دنا هدنام بقع موس ناهج          
يـم تسرد انعم كي هب     . دنك راهم ار اهنآ دنناوت يم     

و دنا هدش هتشاد هاگن بقع موس ناهج مدرم . دنيوگ
تفرـشيپ يارـب يك     انزوـس قايتـشا ليلد نيمه هب      

تسد دنرضاح نيا يارب و دنراد  ) يبالقنا(راو شهج   
مدرــم زا رتــشيب اــهنآ ؛دــننزب گرزــب تاــبالقنا هــب  

يارـب نـيا    . دنتسه بالقنا ناهاوخ يبرغ ياهروشك    
 . تسا كانرطخ يبرغ يساركومد ياهروشك

ناـهج رد يتسيشاف دادبتسا     (ميژر عون ود نيا     
) يراد هيام رـس برغ رد يئاوژروب يساركومد و موس       

دايقنا رد يارب يتسيلايرپما ماظن ياهدركيور ود ره        
 . دنناهج فلتخم طاقن رد ناهج مدرم نتشاد هاگن

يتــسيلايرپما ياهروــشك يــبرغ ياهروــشك    
. دـنا هدرـك ميسقت دوخ نايم ار ناهج اهنآ         . دنتسه

اهروشك نيا رب مكاح يزاوژروب يروتاتكيد هجيتن رد  
داـعبا هكلب دوش    يمن ناشدوخ ياهروشك هب دودحم      

يـتلود ياه ماظن هتشذگ نرق كي رد        . دراد يناهج 
. دنا هداد لكش اهروشك نيا ار موس ناهج ياهروشك     

ناـهج ياهروـشك رد يعاـجترا ياهتلود فان دنب و           
اـهنآ هـب   ) يمالـسا يروهمج فان دنب هلمجنم     (موس  

هتسباو يبرغ ياه يساركومد تيدوجوم  . تسا هتسب 
رد ناــيرع يتــس  يشاف ياــهيروتاتكيد دوــجو هــب  

و كـفنيال ءازـجا اهنيا      . تسا موس ناهج ياهروشك   
 . دنتسه يناهج يراد هيامرس ماظن لمكم

دوــخ ياهروــشك رد يتــسيلايرپما ياهروــشك  
و ناـيرع بوكرـس زا هدافتسا اب هك دنيب يمن يزاين         

اـب ارـيز    . دنك لرتنك و راهم ار مدرم راكشآ دادبتسا       
رامثتـسا   اـب هـك ميـظع ياهدوس قوفام زا هدافتسا           

يم فك هب موس ناهج ناناقهد و نارگراك هنامحريب         
؛دـنرخ يم ار دوخ ياهروشك يلاها زا يشخب ،دنروآ       
هاگتـسد ،هتفرـشيپ رايـسب يژوـلونكت زا هدافتسا اب           
اـب ؛دـننك يـم هـيبعت ميقتـسم رـيغ لرـتنك ياه               

لئاـسو يـنعي   (راـكفا قلخ هكبش رب لوپ زا هدافتسا      

 ياهروشك رد يروتاتكيد
 »موس ناهج «
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١٧هحفص   تقيقح       ۱۰ هرامش
ار مدرـم و دـننك       يم لامعا راصحنا  ) يعمج طابترا   

خيراـت رد هـك دـنهد يـم يزغم يوشتسش نانچنآ            
ار راكنيا دنناوت يمن هشيمه اما      . تسا هتشادن هقباس  

رد ،دتفا يم نارحب هب اتاذ يراد هيامرس نوچ        . دننك
دوـخ نورد ،دوش يم بالقنا هطلس تحت ياهروشك      
يسايس دروخ و دز و تباقر يراد هيامرس ياهروشك     

يـم ثـعاب اـهنيا هـمه و د      ريگ يم تروص يماظن و    
زا مـه ار ناـشدوخ مدرـم راـهم و لرـتنك هك دوش               

دناوتن رگيد يبرغ يساركومد هك يتقو . دنهدب تسد
مدرـم تـيرثكا يزغم يوشتسش و بيرف و هوشر اب           
مدرـم يـبالقنا جاوما اب و دنك لرتنك ار دوخ روشك             
هـب نادـنز و رورت و گنفت و ريت اب هاگنآ دوش هجاوم              

 . دباتش يم مدرم هلباقم
و يموب رگرامثتسا تاقبط هطلس زا ام ناريا رد          
و ميرـب يـم جـنر يـللملا نيـب رگرامثتـسا تاقبط              
يارــب اــهنيا يود رــه ناــمزمه ندرــك نوگنرــس   
و يداــصتقا و يــسايس يــساركومد هــب يبايتــسد   

يارب هلاسم نيا كرد . تسا ناريا رد يعقاو يگنهرف   
نييعت نار يا رد يبالقنا هزرابم زيمآ تيقفوم دربشيپ   

 . تسا يتايح و هدننك
 

يروهمج تسفينام  «باتك دقن يناياپ شخب رد      
رد يـجنگ  . تخادرپ ميهاوخ رازاب هلاسم هب » يهاوخ

هــب راذــگ طرــش شيــپ  : دــيوگ يــم دوــخ باــتك 
رـب يـنتبم نردم داصتقا دوجو ناريا رد يساركومد          

داــصتقا هــك داد ميهاوــخ ناــشن اــم  . تــسا رازاــب
رـب يـنتبم نردـم داصت       قا«ناريا يمالسا يروهمج    

 :هك تفرگ ميهاوخ هجيتن و تسه» رازاب
رـس هب يئاوژروب يساركومد يخيرات هرود       

 !يتسيلايسوس يساركومد يوس هب شيپ ،هدمآ

 مجموعه چند مقاله از
 نشریه انترناسیونالیستی

 جهانی برای فتح
 ٢٨شماره 

    
 ر شدمنتش

حمالت افسار : فرصتها خطرها و . :در این شماره می خوانید
گسیخته جهانی آمریکا و مقاومت 

ایدئولوژی و ابزار طبقات : اسالم . مائوئیسم علیه اپورتونیسم در ترکیه . فلسطین در خط اول جبهه . سه مقاله درباره افغانستان . مردم
 ستمگر

 
  یورو۶ بها

 )م ل م(حزب كمونیست ایران تلخیصي از اطالعیه هاي 
  به مناسبت خیزش دانشجوئي مردمي

 www.sarbedaran.org: ديناوخب ريز يتنرتنيا تياس رد ديناوت يم ار اه هيعالطا نيا لماك نتم
 

 ١٣٨٢دادرخ ۲۱                                                                                               
 !يمالسا يروهمج هن ،اكيرمآ هن     
 ! ناما يب ياهراكيپ رد يدازآ ميريگ دوخ تسد اب
 !دنا هداد رس يدازآ يادن هك ينايوجشناد رب دورد
 ! دنا هديبلط فاصم هب ار ميژر نارودزم هناعاجش هك يناناوج رب دورد
 !دنا هدراذگاپ ريز  ار يرالاس درم دويق هك ينانز رب دورد
 ! دنا هدروآ دورف يبهذم دادبتسا هديسوپ ياهريجنز رب ار يدازآ كتپ هناكاب يب هك يمدرم رب دورد

يزاـس يـصوصخ هـب دوخ ضارتعا ،نارهت هاگشناد يوك نايوجشناد دادرخ تسيب هبنش هس هاگنابش         
كـي هـقرج يتموـكح دـض ياهراعـش ن          داد رس اب نانآ   . دندناشك يوك فارطا ياهنابايخ هب ار اههاگشناد      

راـصنا و يماظتنا ياهورين اب زيرگ و گنج هب بش ياه همين ات و دندز ار يمدرم و روشرپ ،يبالقنا هزرابم                    
،   » «يمتاـخرب گرم » «يمالسا يروهمج رب گرم«نوچ يئاهراعش . دنتخادرپ هللا بزح   وـگغورد يمتاـخ

، » ددرـگ دـياب دازآ يسايس ينادنز      «،  »يسيلگنادنوخآ رب گرم    «،  »وت گنرين هب گنن يمتاخ    «،  »وگغورد
» نيطسلف هدش ناريا نيتسشن ارچ مدرم» «هاش ربكا هاش هاش  «،  »هليلذ ادرف دنوخآ ،هليتف ،شتآ ،يرطب     «
دنداد رس  …و   نـيا  . دنديشك شتآ هب ار يتلود لاوما و دنتسكش ار يتلود ياهنامتحاس و اهكناب هشيش             .  

مدرم هزرابم هب يا هزات روش و دش يا هدوت تعرسب دوب هدش عورش رفن        هاجنپ و دص دادعت اب هك تارهاظت        
 . ديمد يمالسا يروهمج ميژر ينوگنرس يارب ناريا

 :ريلد مدرم ،رگشروش نانز ،يبالقنا ناناوج ،زرابم نايوجشناد
 !زوريپ ناتمزع! شوخ ناتتسد
 . تسا هدمآ رسب شرمع تساهتدم هك يميژر هب خساپ تسا نيا

يلم ناراكشزاس و هتسكشرو اه يدادرخود هب         خساپ تسا نيا   رـهز دـنهاوخ يـم هـك يا يبهذم           -   
 .  دنهد ام دروخ هب يئوج تلاسم

يـم اـج اـم يجنم ار دوخ هك اكيرمآ مسيلايرپما ينعي ناهج راكتيانج نيرتگرزب هب خساپ تسا نيا                    
زا ار شدوخ هتخادرپ و      هتخاس ماظن دهاوخ يم هكلب دهد تاجن ار ام دهاوخ يمن اكيرمآ مسيلايرپما            . دنز  

. دـنك ليمحت ام رب ،يمالسا يروهمج عجترم ميژر ياجب ار عجترم هتسدوراد كي و . دهد تاجن ام تسد   
درك٥٧بالقنا نامز رد هك يراكنامه      تسار حانج زا يئاهمدآ ندرك بيكرت اب دهاوخ يم راب نيا اكيرمآ .  

و هتـساخرب روـگ زا نابلط تنطلس و ،ناس   اره و هتسكشرو ياهيدادرخود زا يا هدع و ،يمالسا يروهمج        
يورـين ميقتـسم ريغ و ميقتسم هناوتشپ هب و درامگب ناريا يارب يديدج نانابهگن ،مانمگ و ماناب ناركون                   

 .   دنك ليمحت ام رب ار نآ شا يماظن
كـي تسكش هبرجت هك يمدرم      . تسا ناريا مدرم يعقاو ناوت زا يكچوك هناشن طقف بشيد تارهاظت          

كـش يـب   . دـنريگ تـسدب ار شيوـخ تشونرس دنهاوخ يم رابنيا و دنا هديشك شود رب ار مي    ظع بالقنا 
دوـجوب يدـنمتردق بيكرت ،دوش نيجع يتسينومك و يبالقنا يهاگآ اب يتازرابم ناوت و هدارا نيا هكينامز        
زاـس راـك نآ لـباقم رد نارـيا ياهقلخ و رگراك هقبط يخيرات نانمشد ياهدنفرت زا كيچيه هك ديآ يم          

 . تفرگ دهاوخ رارق ام يوراشيپ رد ناشخرد يا هدنيآ و دوب دهاوخن
هـب دـناوت يـم يا هـقرج رـه           . درـب يم رسب يقيمع باهتلا رد هعماج هك داد ناشن بشيد تارهاظت            

ريت ١٨زور رد دياب هك هچنآ رب تسا يدمآرد شيپ طقف نارهت بشيد تارهاظت    ...دوش لدب گرزب يقيرح     
نيـب تـسا يتردـق شيامن هنانامرهق شزيخ نيا درگلاس لاسما            . دريگ ت روص يئوجشناد شزيخ درگلاس   

يـم دوـخ لاـيخ هـب هـك رگيد يوس زا اكيرمآ رادفرط يسايس ياهورين اب مدرم و وسكي زا ميژر اب مدرم                 
 !لطاب لايخ يهز. دنوش جوم رب راوس دنهاوخ

 .دنك ءافيا يخيرات شقن دياب و دناوت يم يئوجشناد شبنج يطيارش نينچ رد
 : يبالقنا ناناوج و نايوجشناد

نامزاـس اـب   ! ديوـش لكـشتم اههاگشناد رد يتموكح ياهلكشت زا رودب و ميژر نارودزم مشچ زا رودب       
ياـهتارهاظت نداد نامزاـس اب      ! ديهد يلامشوگ ار يهللا بزح لدزب نارادقامچ ،هدنمزر ياه هتسد نداد          

درـبن لابقتسا هب يتسيلايرپما دض و يعاجت        را دض ياهراعش اب و ناريا ياهرهش رانك و هشوگ رد يعضوم           
مـيژر گرـم و دوـش مهارـف مدرـم عـفن هب ميظع تردق شيامن كي يارب هنيمز ات ؛ديورب ريت                      ١٨گرزب    

 .دوش رتكيدزن يمالسا يروهمج
 !يمالسا يروهمج هن اكيرمآ هن 

 !شتسيلايرپما نابابرا و يمالسا يروهمج رب گرم
 !لالقتسا داب هدنز! يدازآ داب هدنز
 !قلخ گنج نومن رفظ مچرپ داب هتشارفارب

 یدعب ت احفص رد اه هيعالطا همادا                                                       
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  ١٨ هحفص ۱۰ هرامش   تقيقح                

  
 
 

 ١٣٨٢دادرخ  ٢٢ 
 
 ميبوكب و ار شتآ ميمد
 !تسا مرگ نهآ هك يتقوات
 

مدرـم مشخ شتآ رب هك ينايوجشناد رب دورد         
 !دنمد يم

دوخ نادنزرف يراي هب هك يريلد مدرم رب دورد   
 !دنا هتفاتش

 
نارودزـم اب ينابايخ ياهزيرگ و گنج هتشذگ بش     
اـت نارـهت هاگـشناد يوـك يلاوح رد يمالسا يروهمج            

اــب يــبالقنا ناــناوج و نايوجــشناد . تــفاي هــمادا حبــص
هدرـك بـسك هك يئاهتراهم اب و ب      ش يكيرات زا هدافتسا   

هـس هـك ار يا هزراـبم شتآ كرحتم ياه هتسد رد دنا           
. دنتـشاد هـگن رادـياپ دـندوب هدرـك نـشور بش هبنش              

فارـطا ياـه هناخ ماب تشپ زا زرابم ناناوج زا يرايسب            
ار يماـظتنا ياـهورين فـتولوم لتكوك اب هاگشناد يوك           

هتـسد و   راد راـبنيا نايوجـشناد    . دنداد رارق مجاهت دروم   
ار ناـنآ زا نت هس و دنداد يلامشوگ ار يهللا بزح ياه       
ناگدش ريگتسد هيلك يدازآ راتساوخ و دندرك تشادزاب        

 .دندش ريخا شبنج
هعماج رد ميظع يكاوژپ نايوجشناد يبالقنا هزرابم       

. تـسا هديدمتس ياه هدوت نشج ،مايق و شروش        . تفاي
يوـك فارـطا ياـهنابايخ رد نارـهت مدرـم هورـگ هورگ          
و صــقر هــب ،دــنتفرگ نــشج ار هزراــبم نــيا هاگــشناد  
هـك دـنديمد يا هدـنيآ روپيـش رب و دنتخادرپ يبوكياپ             
هلابز هب يئاطسو نورق ميژر نيا ندرك هناور زج يزيچ          

 . تسين خيرات ناد
ياهراعــش رــكذ زا هــناهاگآ يــبرغ ياــه هناــسر  ....

ساكعنا و يتموكح حانج ودره هيلع نايوجشناد يبالقنا  
يبوـخ هـب اهنآ     . دننك يم زيهرپ ناناوج لاكي    دار لامعا 

يمهم شقن تسا رداق يئوجشناد شبنج هك دنناد يم          
و هـشقن و دـنك يزاـب نارـيا يـسايس تالوحت دنور رد           

اـهنآ  . دـنز مه رب ار ناريا يارب اهتسيلايرپما ياه همانرب         
         ، تـسد تلآ ،مولظم ،ريزب رس ،دنتسه يشبنج هاوخاوه

مهوـتم و دوـخ يـسا       يس فادـها رس رب نشوران و جيگ       
هـچنآ هكنآ لاح    . اكيرمآ هژيوب ،مدرم نانمشد هب تبسن     

               ، يـبالقنا و هاـگآ تـسا يـشبنج دراد زاـين ام مدرم هك
يروـهمج ياـهحانج هـمه اـب نـشور يدنبزرم ياراد            
و يـضرعت هـك يـشبنج  ،اكيرمآ مسيلايرپما و يمالسا            
شزاس هزرابم و لكشت و يهاگآ ياهرذب و تسا دنلبرس       

اـب دـنويپ رد و ،دـنكارپ يـم روشك رسارس رد             ار ريذپان   
اـتقيقح يـهار رـگ ميـسرت يناـتحت ياـه هدوـت عفانم           

 ! داب نينچ. تسا شخب يئاهر و يبالقنا
.... 
 !يئوجشناد شبنج داب رتافوكش هچ ره

شبــنج اــب مدرــم يگتــسبمه داــب هدــنز   
 ! يئوجشناد

شزيخ درگلاس زا هدنمزر لابقتسا رب دورد 
ريت١٨يئوجشناد    

 ١٣٨٢دادرخ  ٢٣  
 
 يداش و حتف دشخبن امرب

 نامرهق هن ،هش هن ،ادخ
 
 !دنديشك شتآ هب ار نانز تراسا لبمس نيا ،باجح هك يرگشروش نانز رب دورد
 !دنتشاذگ ناشتسد فك ار ميژر نارودزم قح هناعاجش هك ينايوجشناد رب دورد
 

نادـنزرف زا عاـفد ر   د رگيد راب مدرم . دوب ينابايخ ياهزيرگ و گنج دهاش مه بشيد نارهت        
 . دنتخادرپ يريگرد هب ميژر نارودزم اب و دندمآ اهنابايخ هب دوخ يوجشناد

.... 
 .دنديشك شتآ هب ار جيسب نيشام فتولوم لتكوك اب نايوجشناد كجنلو هاگباوخ رد
 . دش بورضم تدشب و ريگتسد نايوجشناد طسوت هللا بزح راصنا زا رگيد يكي

دوب هتسجرب نانز   شقن يبالقنا هزرابم نيا رد     و دنتـشاذگ نادـيمب اـپ داـيز رامش رد نانز            .  
هدع ،بشيد ياه يريگرد ياه هنحص زا يخرب رد . دندرك لام دگل ار يمالسا نز دض ياهشزرا    

اـب هشيدنا يدازآ  ! هش يمن مشپ و شير اب هشيدنا يدازآ«دنداد يم راعش هكيلاح رد نانز زا يا       
نـيا  . دـندنكفا شـتآ ياه هلعش رد و هدنك رس زا  ار هع          نقم و يرسور  » !هش يمن هعنقم و وتنام    

رايـسب شـقن ،دـنيام هـعماج ناگديدمتس نيرت هديد متس هك نانز هنالداع و هناروسج تاكرح                  
 .  دراد يئاهر و يدازآ هار رد هزرابم هب مدرم ياه هدوت قايتشا و روش رب نديمد رد يمهم

زا يروـخرد باوج ،دنريگب ماقتنا نانز   تراسج نيا زا دنتساوخ ميژر نارودزم هكيئاجنآ ره         
درم و نز زا معا       -مدرم   دندرك تفايرد  –  كـي شبنج نيا رد نانز هناريلد و شخب ماهلا شقن    .  

 . تسا ناريا نانز شبنج و مدرم شبنج يارب مهم درواتسد
دوـخ زا و اهيراكادـف ياـهب هـب هتـشذگ زور هنابـش هس رگيد ياهدرواتسد و درواتسد نيا                      

و هجنكـش و يريگتـسد ،متـش و برـض زا هك تسا هدمآ تسدب ينادرم و نانز            ياه يگتشذگ   
كرـت ار درـبن هنحـص حبـص اـت و دنديـسارهن يكيتسالپ ياه هلولگ و نوتاب تباصا و تشادزاب                    

 . دندركن
يـمنهج رـه شـتآ زا نانز مشخ    » ادخ هديزگرب نادرم«نيا يارب ،يمالسا نيعجترم يارب     

شتآ رد هك يرداچ و هعنقم ره دوش يم هتشادرب رس زا هك   يباجح و يرسور ره   . تسا رتنازوس   
ار يبهذـم تـموكح گرـم هـظحل و تسا يمالسا نيعجترم هميخ رب شتآ ،دوش يم هدنازوس                   

 . دنك يم رتكيدزن
نـيا اـب ،درـيگ يم شود رب ينابايخ ياهزيرگ و گنج رد ار دربن مچرپ هناريلد هك ينز ره              

 . دنز يم ،دناد يم درم تسدورف ار نز هك هنارالاسدرم تاركفت رب يمكحم هبرض راك
        ، تسا نانز رب فعاضم متس يلصا لماع هك يمالسا يروهمج رب يفعاضم هبرض نانز هزرابم

يژولوئدـيا مـه دبلط يم فاصم هب ار يمالسا يروهمج يسايس تردق مه هزرابم نيا            . دنز يم 
هنماخ رابرد ياه هنحش     و نارودزم هك تسا ليلد نيمه هب      . ار ناش يئاطسو نورق هنازيتس نز       

 . دننك يم هلمح زرابم نانز هب هنوگراميب نينچ نيا هاشربكا و يمتاخ و يا
اـب درـبن يـعقاو هنحـص رد و ناـنآ دوـخ تـسدب ناـنز يدازآ هك داد ناشن بشيد تكرح            

باـجح و ،اـهيدادرخ مود هـناروزم ياهديعو و هدعو هن     . ديآ يم تسدب رالاسدرم ماظن ناظفاح     
زا ،تـسيشاف يحيـسم يارگداـينب نـيا ،شوـب جروـج هـناراكاير عافد هن  ،يمت         اخ نارود يگنر  

،      » يوـلهپ تنطلس رن ريش    «هيامورف ياهغورد  هن و      » يناريا نانز قوقح  « ناـنز يدازآ دروـم رد
. يـنداد هـن و تسا ينتفرگ قح  . تشاد دنهاوخن و دنا هتشادن ناريا نانز يارب يناغمرا كيچيه         

دنشاب يدازآ و يربارب رشبم دنناوت يمن دنايرگمتس نايناب دوخ هك ينانآ    . 
يب تيامح دروم دياب هكلب دوش ريگارف دياب اهنت هن نارهت رد نارتخد و نانز بشيد تكرح               

هتـسد دياب تالحم و اههاگشناد رد ناوج نارتخد هژيوب نانز       . دريگ رارق مدرم همه طرش و ديق      
 .دنراذگب شتسد فك رب ار يضرعتم رودزم ره قح و دنروآ دوجوب دوخ زا عافد ياه

 
و هناهاوخيدازآ شبنج كرات رد     » نانز يربارب و يدازآ   «راعش كح يوس هب شيپ      

 !ناريا مدرم هنابلط لالقتسا
ريت١٨شزيخ رت هوكشاب هچ ره يرازگرب يوسب شيپ   ! 

بالـقنا هار رد يدـنمتردق يورـين هـباثم هـب ار نانز مشخ ؛ميلسگب ار اهريجنز                  
 !مينكاهر
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١٩هحفص   تقيقح       ۱۰ هرامش

 ١٣٨٢د ادرخ٢٧ 
 
 ناميخژد و نانزهر رب     روآ گرم دعر يتقو درغ
 ناشفا رون ديشروخ دبات   رسا  ارس ام رب ملاع نيا رد
 
 ناناوج و نايوجشناد يسايس شبنج يرسارس جوم رب دورد
 !اكيرمآ شبنج هن تسوجشناد شبنج نيا

 !وت گنرين هب گنن يمتاخ يمتاخ
 !دنك يم تيامح ربهر دنك يم تيانج راصنا
 !هش هتشك دياب دنوخآ ،هشفشف گنات پوت
 
» اـكيرمآ شبنج هن تسوجشناد شبنج نيا      «راعش اب زيربت هاگشناد نايوجشناد ،بشيد و زوريد         ....

همادا ار هزرابم   »  دنك يم تيامح ربهر دنك يم تيانج راصنا       «و  » وت گنرين هب گرم يمتاخ يمتاخ     «
رد هـك يناوـج يهاوـخنوخ هب مدرم زاريش رد           . دندش دوخ زا زيربت رهش مدرم تيامح ناهاوخ و دنداد         
رودـب ار دوخ ياهيرسور ،ناوج رتخد دص  . دنتخير اهنابايخ هب دش هتشك لبق ياهزور ياهيريگرد  

راعـش اـب رهـش نيدايم زا يكي رد ناناوج نامرك رد    . دنتخادرپ هللا بزح اب يريگرد هب و دنتخادنا  
ردنب ،دهشم ،رهش نيهاش ،ناهفصا   . دنتخادرپ تار هاظت هب » هش هتشك دياب دنوخآ ،هشفشف گنات پوت      «

. دوـب يـبالقنا ناـناوج و زرابم نايوجشناد يروالد دهاش زين           . …و جرك  ،هميم ،نادمه نامرك ،سابع        
رادنپ فالخ رب و هدرتسگ ياهيريگتسد و نشخ بوكرس هب يمالسا يروهمج ميژر يزاي تسد مغريلع 

 . تفاي شرتسگو موادت يتازرابم جوم نيا نانآ يهاو ياه 
يادـص عـقاو رد     . دينـش ار نارـيا مدرـم يادـص زين ايند ياهمرادناژ هتسدرس نيا ،شوب جروج               ....

حيرـص ياهتـساوخ دروـم رد شوـب جروـج           . دينـش ار يمالـسا يروـهمج بوكرس نيشام يدمآراكان         
رد  ماغدا يارب ناريا مدرم تساوخ زا تيامح هب       «ضوع رد و دز پچ يلع هچوك هب ار دوخ نايوجشناد              

تساكيرمآ مسيلايرپما  »نردم ناهج «زا شروظنم   . تخادرپ» نردم ناهج  مدرـم هـك يماـظن يـنعي     . ، 
زا هـك ار يتنطلـس ياهورين اي هك   » ينردم«ماظن . تسا هدناشك يگدرب هب ار ،ناريا مدرم هلمجنم ،ايند     

و رازـه روـگ زا   هـك ار يمالـسا ياهورين اي دنك يم مكاح ام رب دنا هتساخرب هلاس دصناپ و رازهود روگ                    
اـب راد باـنط يگتـسبمه دـننامه نارـيا مدرم اب شوب جروج يگتسبمه          . دنا هتساخرب هلاس دص راهچ    

 . تسا موكحم ندرگ
هناشن ،رت عيسو داعبا رد اه هدوت نتشاذگ ناديم هب اپ و روشك رسارس رد نارهت مدرم هزرابم نينط     

شبـنج نـيا ردـقچ رـه     . تـسا هـتفرگ تروـص روـشك يسايس عاضوا رد يفيك شهج كي هك تسنآ           
ياهتـساوخ رتشيب ردقچ ره ؛دندنويپب نآ هب ناشكتمحز و نارگراك رتشيب ردقچ ره ؛دوش رت يرسارس    
دروم رد رتشيب ردقچ ره ؛دوش زادنا نينط نآ رد دنبرد للم ،هديدمتس نانز ،شتكمحز مدرم يا هياپ                  

،   يدار ياهشور ردقچ ره ؛دنك بسك يئانشور و حوضو گنراگنر نانمشد         دـنك ذاـختا رت هدنمزر و رتلاك
ار يمالـسا يروـهمج گرـم اهنت هن ،الاب تيفيك اب يشبنج            . دوش يم رتكيدزن يمالسا يروهمج گرم     

و رازـه و هلاـس دـصناپ و رازـه ود مـخت چيه هك دروآ يم دوجوب ينيمز نانچنآ هكلب دنك يم رتكيدزن       
دـنمزاين اـم   . دوش راوس نآ رب دناوتن يتسيلايرپما تردق چيه و  دوش روراب نا رد دناوتن هلاس دص راهچ           

رد و هـتفر رـتارف هـكلب ،دروآ رد ادـص هب ار يمالسا يروهمج گرم سوقان اهنت هن هك ميتسه يشبنج          
داـجيا دـنلب ياهدـس دـنهجب تموكح تخت رب هنابلط تصرف ات دنرظتنم هك يديدج نيعجترم لباقم        

نـشور ردقنآ شا يسايس زادنا مشچ هك ميتسه ي  شبنج دنمزاين ام  . ديا هدناوخ روك  : دنك مالعا و دنك   
.   دنك رذگ ،دنراذگ يم شهار رس رب ديدج و ميدق نانمشد هك يئاهمخ و چيپ همه زا يگداسب هك دشاب

 
 :ديتسه لكشتم يبالقنا و هاگآ لفاحم و اه هورگ و اهنامزاس رد هك يئاقفر

و ناراـي خرـس هرطاـخ و ديتسه هتشذگ لسن نيزرابم هك يئاقفر               ياـهبنارگ براـجت    
 :ديراد تسد رد ار هتشذگ تخس ياهدربن

رـما هـب اـباهم يب     : اقفر. ميهدن ناما نمشدب و ميبايرد ار يبالقنا ياهتصرف هك تسام همه هفيظو         
راـصنا يلامـشوگ يارـب نارگراك و نانز و ناناوج زا هدنمزر ياه هتسد ؛ديناسر يراي مدرم يهدنامزاس      

ياـه هكبـش ؛ديـشوكب شبنج يتسيلايرپما دض عاجترا دض يهاگآ ءاقتر     ا  رد ؛ديهد نامزاس هللا بزح      
و راـشقا تازراـبم يـفخم ياهداتـس داـجيا اب و ؛ديهد نامزاس يرسارس و يلحم حطس رد يناسرربخ                
شناد و غوبن و ديزادرپب يبالقنا براجت لاقتنا هب ؛دينك گنهامه ار فلتخم قطانم و نوگانوگ تاقبط                 

 .  دينك افوكش نمشد ياه حرط ندرك يثنخ يارب ار اه هدوت يعمج
هك يا هرود . تسا هدش عورش  روشك يسايس يگدنز رد هديچيپ و  يتايح ، زيگنا ناجيه يا هرود            

رد ؛مـيراد ور شيپ رد ار يزاس تشونرس ياهزور        . تسا هدشن ينيب شيپ و هرظتنم ريغ عياقو زا ولمم         
 .دنراد هتفهن دوخ رد ار لاس نيدنچ شزرا هك ميربيم رسب يئاهزور

و تـسيب هـك يئاهدنوخآ يهانپ يب و يمالسا يروهمج هتسكش يتشك هدهاشم تسا شوخ هچ                   
و ندوميپ هار روبعلا بعص ياه هوك هبل رب تسا شوخ هچ؛دندرك هشيش رد ار ام مدرم نوخ لاس جنپ                    

 ! اه هلق يوسب ندوشگ هار
ريت١٨ شزيخ درگلاس رتهوكشاب هچ ره يرازگرب يوسب شيپ  ! 
 !اه هدوت يهدنامزاس يوسب شيپ

 

دادرخ ٣١    ١٣٨٢ 
 

 !ديراد هگن نشور ار هزرابم شتآ
 !ديوش هدامآ يدعب جوم يارب

 
رــيغ يماــظن تــموكح يرارــقرب مغرــيلع ....

و برض ،هدرتسگ ياهيريگتسد ،نارهت رد يمسر 
ناـشن نادـند و گـنچ و مدرـم هنايـشحو متش            
يط ،يمالسا يروهمج ميژر كولفم نارس نداد       

هـب روشك رانك و هشوگ رد مدرم هتش         ذگ زور هس  
 .دنداد همادا دوخ تمواقم

ار اهكناب زا يكي نابهگن ناناوج ،ناهفصا رد        
هـب ار هاپـس ينواعت نامتخاس   . دندرك حالس علخ 

ياـههاگياپ هب فوتولوم لتكوك اب      . دنديشك شتآ 
 . دندرك هلمح جيسب

اـه يرـسور يبوكياـپ اـب رهش نيا نارتخد           
راعـش اب ار مكاح ياهدن      وخآ و دنتشادرب ار دوخ    

 .دنتفرگ هرخس هب»  !نك همامع منيا ريگب الم« 
فارـطا زا ار تمواقم نوناك نارهت ناناوج        ....

و سراـپنارهت نوـچ يـتالحم هـب هاگشناد يوك           
 .دنا هدرك لقتنم ناخراتس ،هيديجم

هد دـنچ ياـه هكبـش فلتخم ياهرهش رد          
يرـيگ طاـبترا هب مادقا فلتخم تالحم رد هرفن          

تعاـس و هطقن رد عمجت يارب ات دنا هدرك           مه اب   
ار ناـشتاكرح ،هزرابم همادا يارب بش زا ينيعم         

 ......دننك گنهامه
 

يم شرتسگ راو جوم يا هدوت تازرابم       
 .تسا يا هزرابم ره نوناق نيا. دنباي

 ، يناــفوت ياــيرد نيگمهــس جاوــما دــننامه  
يدعب ياهجوم اب هارمه ات دشك يم سپ يجوم         

درـيگ هناشن ار دادبتسا     لحاس رتدنمتردق  مـهم  .  
ياهـسرد دوـش ظفح هزرابم شتآ هك تسا نيا          
رترثوم زيخ يارب هنيمز و دوش ريگارف نآ تبثم         

 .دوش مهارف يدعب جوم
يـسايس يزوريپ كي ،ريخا هزور هد شزيخ        
يلك روطب و ناريا يئوجشناد شبنج يارب گرزب        
تـهج رد نارـيا مدرم يهاوخيدازآ شبنج يارب       

بوـسحم ،يمالـسا يروـهمج يب       القنا ينوگنرس 
 . دوش يم

ياــهيدادرخود ميوــقت ياــهقرو نيرــخآ  
هدنازوـس يناـبايخ ياهراكيپ شتآ رد  راكاير         

و يمالـسا يروهمج رب گرم ياهراعش       . ...دش
ار مكاـح ياهحانج همه نارس هك يئاهراعش         
شبـنج يهاـگآ دشر هناشن ،تفرگ يم هناشن         

راعـش  . تـسا مدرـم ياـه هدوـت و يئوجشناد         
وجـشناد شبـنج نيا     «عقوم هب و يلاع     رايسب  

هـب دوـب يخـساپ      »  اـكيرمآ شبـنج هـن تسا      
مدرـم يـجنم ار دوـخ هك اكيرمآ مسيلايرپما          

رد ناـنز هدرتـسگ تكرش   . ...دنز يم اج ناريا  
قيوـشت و ،نازوـس باـجح و هنابـش ياهمزر           
يرادـيب قـمع زا مهم يا هناشن ،مدرم روشرپ        

هك ارچ . تسا يدازآ بسك يارب مدرم يسايس
يـمن دازآ يا هـعماج چيـه نانز يدازآ نودب           

 . دوش
و نايوجـشناد هنابـش ياـهزيرگ و گنج          
و ناـبايخ رد ميقتـسم لـمع كيتكات ذاختا          

 دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنويپ
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  ٢٠ هحفص ۱۰ هرامش   تقيقح                

ريت ٤    ١٣٨٢ 
 نانيا  و
 دننانكفا ايرد هب لد

 اهشتآ هدنراد ياپ هب 
 
 !دنا هتشاد هگن رادياپ ار هزرابم شتآ هك ينايوجشناد رب دورد
 !گنر هتفرگ ناشنوخ زا شتآ يخرس هك يريلد ناناوج رب دورد

 
ناـنآ  . تـسا زرابم ناناوج و نايوجشناد تمواقم و ضارتعا دهاش ناكامك روشك رانك و هشوگ . دراد همادا دربن 

رـسارس مدرـم هـب و دـننك يم گنت نوبز نمشد رب ار هصرع ،دنريگ يم راك هب ار هزرابم نوگانوگ لاكشا هناقالخ          
 . دنشخب يم ماهلا روشك

 !....دنهد يم همادا دوخ يضارتعا تاعمجت هب ريخا ياهشزيخ ناگدش تشادزاب ياه هداوناخ و نايوجشناد
نيـلوا  هاوخ نطو ماهرپاـب ،هامريت لوا رد يتينما و يماظن ياهورين هدرتسگ روضح مغريلع زاريش مدرم               ،

 !دندرك عادو ديدج يتازرابم جوم نيا هتخابناج
 !دنتخاب ناج وجشناد هس نادمه هاگشناد هاگباوخ هب ميژر نارومام هلمح رد

 !تفرگرارق نارومام هلولگ فده راويد رب يسيون راعش ماگنه يناوج ناشاك رد....

.... 
يماـظن تـموكح نادـهاز رد الـمع     ! دنتسويپ يئوجشناد شبنج شورخرپ جوم هب لباز و نادهاز نايوجشناد         

 !دش مالعا
دادرخ٢٩ و ٢٨(ه بنشجنپ و هبنش راهچ ياهزور هاشنامرك  نايوجـشناد هرـفن رازـه دـنچ تارهاـظت دهاـش       )  

 !دوب زرابم ناناوج يعضوم تارهاظت دهاش رهش نيا يسودرف ناديم. دوب يزار هاگشناد هاگباوخ
تـيبرت هاگـشناد نايوجشناد زا نت دصيس زا شيب   . دش هديشك نوخ هب يجدننس نايوجشناد هناروالد شزيخ   

رد . دندـش هجاوم ميژر نارودزم ديدش بوكرس اب اما دنتخير نابايخ هب           ) دابآ ضيف ياهتنا رد عقاو    (جدننس ملعم   
دندش ريگتسد يرايسب و يمخز نت      ٢و هتشك نت كي ميژر نارومام هلمح رثا          بهتلم و يماظن جدننس رهش وج      .  

 .دننك يم عانتما اه يمخز و هدش هتشك يوجشناد مان ندش راكشآ زا اتح نارودزم. تسا
.... 
جدننس يوجشناد ؛نارـيا رد متـس تـحت لـلم نايم يبالقنا يگتسبمه  داب هدنز               ! داب وت رب ناريا قلخ دورد     :  

هتـشارفارب يمالـسا يروـهمج ناـميخژد هـيلع ار  هناحلـسم هزراـبم مچرـپ ،اهلاـس هك ناتسدرك مدرم رب دورد                         
يروـهمج مـيژر هـيلع يـب     القنا تازراـبم هـبرجت زا يئاهبنارگ رابلوك هك درك هديدمتس قلخ رب دورد         ! دنتشادهگن
 .تسا يرورض رايسب يمالسا يروهمج ندرپس كاخ هب يارب ناش يريگراكب هك يبراجت ؛دراد يمالسا

يروهمج تلود نكر كي نمكرت و برع و چولب ،يرذآ ،درك مدرم رب يلم يرگمتس و                . تسا للم نادنز ناريا   
،     . تسا يمالسا  مـهرد و مـيژر نـيا ياه هياپ  نتسكش مه رد    هديدمتس للم نايم يتازرابم و يبالقنا داحتا نودب

 .تسين ريذپ ناكما گرزب نادنز نيا ياهراويد نتسكش
زا هـك روطناـمه   . دشاب مه متس تحت للم هنالداع هزرابم كاوژپ يئوجشناد شبنج هك تسيرورض ورنيمه زا            

عاـفد هب شيوخ تشونرس  نييعت رد اهتيلم قح زا دياب دزيخرب عافد هب دياب نانز و ناناقهد و نارگراك ياهتساوخ         
 . تسا شبنج نيا ندرك رت هدرتسگ و قيمعت زا يشخب نيا. دزيخرب

ياهتسينووش و اهتسيلايرپما   » نك تموكح و زادنيب هقرفت    «يگشيمه تسايس لباقم رد يدج يعنام رما نيا         
و دـندنارذگ   غـيت مد زا ار قطانم نيا مدرم         » يئاشنهاش يروطارپما تمظع  «ياول تحت ينامز نانيا     . تسا سراف 

نـيا يلاـها هدرتـسگ بوكرس هب و دندرك يماظن لاغشا ار قطانم نيا اهلاس    » مالسا تما«ياول تحت رگيد ينامز    
 .دنتخادرپ قطانم

ذوـفن شرتـسگ رـب ار هار ،يرـسارس شزـيخ نـيا  هـب ناتـسدرك يبالقنا نايوجشناد نتسويپ رگيد يوس زا                 
ياه هدعو يتشم اب ار هناهاوخيدازآ و هنابلط لالقتسا شبن ج دنهاوخ يم هك ناتسدرك رظن گنت ياهتسيلانويسان 

 .ددنب يم ،دننزب تخات اكيرمآ مسيلايرپما ريقح و چوپ
ناـيم يـبالقنا داـحتا ميـكحت يارـب هك ميهاوخ يم روشك ياههاگشناد زرابم نايوجشناد زا ام                   

هـجوت لـباقتم ي     گتسبمه ياههورگ مازعا و يتازرابم ياهمايپ لاسرا هب ،فلتخم قطانم نايوجشناد          
 .دننك هژيو

 
عيـشت مـسارم   . دـنراد يمارگ ار ريخا ياهشزيخ ناگتخابناج داي هك ميهاوخ يم مدرم هيلك زا ام   

اـب يگتـسبمه و يدردـمه هب        . دنزاس لدب ميژر زا يرگاشفا و نمشد اب دربن هنحص هب ار نانآ هزانج             
و يـسايس ناينادـنز ياـه هداون      اـخ زا عاـفد تالكشت هلحم ره رد ،دنزادرپب هتخابناج ياه هداوناخ            

و دـنويپ اـت دـننك فرطرب ار اه هداوناخ نيا تالكشم يا هدوت يرايمه اب و دنروآ دوجوب ناگتخابناج       
 .دباي شرتسگ و دنامب رادياپ هدمآ دوجوب هرود نيا رد مدرم نايم هك يا هناقيفر تابسانم

 
 !ناريا هديدمتس للم نايم يبالقنا يگتسبمه داب هدنز

 !ناوج لسن نمشدرب گرم 
ريت١٨شزيخ درگلاس مسارم رتهوكشاب هچ ره يرازگرب يوسب شيپ   ! 

 
 

ياــهدربن رد مدرــم  اــب ميقتــسم      
تازراــبم زا ينيوــن لكــش  ،يناــبايخ 

زونه زورما . دروآ ناغمرا هب ار يا هدوت
هاگـشناد يوك رد هك يا هزرابم شتآ        
نيا ؛تسا رو هلعش ،دش نشور نارهت       

نايوجــشنا د هــك تــسنآ نويدــم رــما
هـب ار هزراـبم ادتبا نامه زا هناروسج         
نداـتفا هار ثعبنم و دنديشك نابايخ       
رد مدرــم هدرتـسگ يـسايس تاـكرح    

يگرزب سرد نيا   . دندش روشك رسارس  
شوـمارف ارـنآ دـيابن زـگره هك تسا          

 .درك
نارودزــم زا يا هراــپ يلامــشوگ   
تاـناكما و اـهداهن هب ندز هبرض ،ميژر         

ياهيري گتــسد زا نديــسارهن و يــتلود
و يـبالقنا يتيعطاـق زا ناشن ،هدرتسگ        

نودــب  ...تــسا يــضرعت يا هــيحور   
تنوـشخ ناوـت يـمن يبالقنا تنوشخ        

مهنـيا  . دـنار بـقع هـب ار يـبالقنا دض       
نآ زا ناوـت يمن هك تسا يگرزب سرد    

 .تسش تسد
رـيخا شزـيخ ياهسرد ردقچ ره       
رتدـنمتردق يدعب جوم ،دوش رتريگارف      

 . تساخ دهاوخاپب
ندناـشك تـسكش هـب      اـب اهنت    ....

ناوت يم ميژر هنارگبوكرس ياهكيتكات 
شرتــسگ يارــب يرتدعاــسم هــنيمز  

ياـــهراكيپ . درـــك مهارـــف هزراـــبم
يارــب دــياب و تــسهار رد يرــتگرزب  
نوگاـنوگ ياـهيرگ يـشحو اـب هلباقم         
هداـمآ ،گرم هب موكحم يمالسا ميژر       

 . دش
و نايوجـــشناد نيرتعاجـــش اـــم 
و رگــشروش ناــنز ،زراــبم ناــناوج    

هك ميناوخ يم ارف ار يبالقنا ن       ارگراك
يفخم ياه هتسه رگيدكي يراكمه اب     
و دننك تسرد هقطنم اي هلحم ره رد        
ندرـك گـنهامه هـب هـنايفخم روـطب      
تالــحم و قطاــنم مدرــم تازراــبم   

 . ...دنزادرپب فلتخم
يـبالقنا و هاگآ ياهورين هيلك زا ام      

لــبق لــسن نيزراــبم هژيوــب  - يــم -   
تـقو هك    دنبايرد ار هظحل هك ميهاوخ      

هـك تسا يدايز يئاهراك و تسا گنت        
لـيم و قوش  . دوش يم بلط ناشماجنا 

بــسك يارــب ناــناوج رد يا هدرتــسگ 
يـهد نامزاس و ندش لكشتم ،يهاگآ       
. تــسا هدـمآ دوــجوب نمـشد اــب درـبن   

يورـين اب يتسينومك يهاگآ هك ينامز       
ناوـت يـم دوش بيكرت اه هدوت لازيال         

 .درك هزجعم
 

هـچ  رـه يرازگرب يوسب شيپ      
ريت١٨شزيخ درگلاس رتهوكشاب   ! 

 
نوناــك هــب ار يا هــلحم رــه  
لدب هنابش ياهتارهاظت و تمواقم      

 !دينك
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٢١هحفص   تقيقح       ۱۰ هرامش
 

 ؟ناباتش نينچ اجك  هب
 هداز يناخليا رمع ريخا ياه هبحاصم نوماريپ 

 
نامزاـس يزـكرم هـتيمك ياضعا زا يكي اريخا          

یاـقآ  ماـن هب  ) هلموك(ناتسدرك ناشكتم   حز يبالقنا    
يدرـك ياهويدار اب هبحاصم يط ،هداز يناخليا رمع         
كي يو هك درك مالعا روشك زا جراخ نابز يسراف و           
يتاـماقم اـب قارع هب اكيرمآ يماظن هلمح زا لبق هام    

زا تـباين هـب و       هتشاد راديد اكيرمآ هجراخ ترازو زا       
يرارـق  رب تـساوخرد اـكيرمآ تـلود زا هلموك فرط         

هلئـسم نـيا هـيجوت رد وا        . تسا ه درك يمسر هطبار  
يا هطبار هباشم اكيرمآ تلود اب هطبار هك درك مالعا          
قارع تلود اب ريخا لاس تسيب يط هلموك هك تسا          

هـيلع تاـغيلبت و تـسايس وا  افاـضم           . تـسا ه  تشاد
هـلموك حلاصم فالخ ار اكيرمآ هناراكزواجت ياهگنج        

هـك يتـسيلايرپم    ا دـض تسايس نآ ،تفگ و هتسناد       
جدننس و هيناميلس و ركب رايد رد تارهاظت ناوخارف         

يارب و تسا هناقمحا يتسايس ،دهد يم اكيرمآ هيلع  
 .تسا رابگرم درك مدرم

طـلغ هـلموك دوـخ تـسايس هك ميئوگب دياب اما      
يارـب هـكلب     ،تـسا طـلغ اهنت هن تسايس نيا       . تسا  

و نيگآرـهز نارـيا پچ شبنج و ناتسدرك شبنج          
رد تقيقح هيرشن لبق هرامش رد ام       . تساكانرطخ  

و يكيروـئت ياه هياپ     » يهارود رس رب هلموك   «هلاقم  
هـب اـكيرمآ زواجت اب هطبار رد هلموك تارظن يسايس           

ار قارع ميدرك دقن    هك ديسر يم رظنب نامز نآ رد       .  
هـك تـسنآ يارب هداز يناخليا ياقآ شوج و صرح           

ز ا هدافتـسا رد   » قارـع ياهدرك قح   «زا دهاوخ يم    
هـك دش مولعم اما     . دنك تيامح ،مادص و شوب داضت     

ديچ يـم كرادت ناشدوخ يارب    دنتشادناشيا    و دـن  
رد . تـشادن قارع ياهدرك هب يطبر مه دايز هلئسم        

يريگتمــس نالــعا يارـب  هداز یناــخليا یاــقآ عـقاو  
يـم ينيچ هنيمز و راكفا قلخ هلموك ديدج يسايس   

ار دوخ    ؛درك » هـلم وك قح «دروم رد ينارنخس    یارب   
 . درك يم هدامآ اكيرمآ مسيلايرپما اب يكيدزن يارب

تـسايس دـنك يـم شالـت هداز يناـخليا ياقآ            
. دهد حيضوت يخيرات يزاس هنيرق اب ار هلموك ديدج        

قارـع تلود اب هتشذگ رد هلموك نوچ ديوگ يم يو        
هـطبار اـكيرمآ اـب دـناوت يم مه     نونکا هتشاد هطبار   
یراـکبيرف  هـك   لب ،تـسين لالدتـسا نيا     . دنك رارقرب 

ناتـسدرك خيراـت زا هـنوراو و طلغ يدنبعمج      . تسا
هـك دـنك يم ثحب يروط هداز يناخليا ياقآ           . تسا
تـسا هتشاد   هلموك يارب يتيزم قارع اب هطبار      راگنا  . 

زا يكي هقطنم يعاجترا ياهتلود هب ءاكتا هكيلاح رد         
. تسا هدوب ناتسدرك شبنج يخيرات ياهفعض هطقن      

 تـشاد يعس ناتسدرك شب    نج زا يئاهشخب ،هراومه   
ناونع تحت    هک نـم تـسود نـم نمـشد نمشد         « 
هـك يعاـجترا ياـهتلود      ناـيم   ياهفاكـش رب    » تسا

نـيا زا و دـنز هيكت ،هدش ميسقت         اهنآ  نيب ناتسدرك   
دـياب يزور اـعطق     . دـباي تسد دوخ فادها هب قيرط      

 -تـسايس نـيا يـفنم تاريثات هب هبناج همه روطب            
رد درـك قـلخ ي      ـبالقنا شبنج اب هطبار رد اصخشم      

تــخادرپ-نارــيا  هدافتــسا تــسايس ذاــختا اــبلاغ .  

ياهورين طسوت نانمشد نايم ياهداضت زا يكيتكات       
اـه هدوـت هب تانايرج نيا ءاكتا فيعضت بجوم ،درك         
يـبالقنا ياـهيريگتهج كرت بجوم همادا رد و هدش         

هـلموك ياـهدرگبقع ليالد زا يكي       . تسا هدش ناش  
هـك دوب نيا هناحلسم ه  زرابم دربشيپ هنيمز رد هژيوب    

و نارـيا تلود نايم فاكش هب ار دوخ هزادنا زا شيب            
دـش هتـسب فاكش نيا هك ينامز و درك يكتم قارع            
نـيا تـسناوتن و دـش ورـبور رايسب ياهتيدودحم اب            

نيا هداز يناخليا ياقآ    . دهد همادا ار هزرابم زا لكش     
حطـس هـب ار ناتسدرك شبنج يخيرات فعض هطقن          

 . دهد يم ءاقترا تليضف كي
هك تسا نيا هلئسم    . تسين نيا طقف لكشم اما    

. تـسا قراـفلا عـم يـسايق هـطبار ودنيا نيب سايق            
تـلود ود نيـب يـفيك قرـف هـك دـنناد يم ناگمه        

،         . تـسا قارع و اكيرمآ     قارـع و نارـيا نيـب فاكـش
اـكيرمآ نيب فاكش ؛دوب كولفم ركون ود نيب فاكش          

اـب باـبر    ا كـي نيب فاكش ناريا و اكيرمآ اي قارع و          
ارـنآ تاـناكما و تردق ،يئاناوت هك يبابرا         . تسا ركون 

و درادرـب ار يركوـن ،نيـعم طيارـش تـحت هك دراد           
نيـيعت شقن هك يبابرا     . دراذگب شياج رگيد يركون   

دراد ناريا لثم يروشك داصتقا و تسايس رد هدننك         
تـسايس هنحـص رد يو ميقتـسم تلاخد هزورما و            

شبـنج و نارـيا     مدرم يارب يصخشم يناعم ،ناريا      
،          . دراد ناريا يبالقنا   تـيعقاو نـيا رـب نتـسب مـشچ

ناـهج رد تسايس لوصا نيرت هيلوا رب نتسب مشچ          
 .تسا زورما

هـك دوـب    ننـيا شتـسايس و همانرب قارع تلود         
زين ارنآ ناوت و دنك دوخ هرمعتسم هب ليدبت ار ناريا   

ار نارـيا هـعماج ناـمزنآ يسايس هنحص هك تشاد           ن
هطبار . دنك يبطق قارع اب تيد    ض اي يرادفرط لوح   

يـناريا نويـسيزوپا اب قارع تلود نامزنآ هك مه يا           
نويـسيزوپا يارب ار يصاخ يسايس مازلا درك رارقرب         

يبايزرا هك دوبن مزلم يهورگ چيه      . دروآ يمن دوجوب  
قارـع و ناريا نيب گنج يعاجترا تيهام زا ار دوخ           

يعاـجترا تـلود رـه دـننام قارع هتبلا          . دنك ليدعت 
هتسباو دوخ هب ار يئاههورگ و بازحا درك يم شالت     
طـبر يناـيرج رـه يـشم طـخ هب اساسا نيا و دنك               

يتانايرج . دنك هلباقم هلئسم نيا اب هنوگچ هك تشاد       
و دـندوميپ رـخآ اـت ار ريـسم نـيا نيدهاجم دننام              

ياهتـــسايس . دـــننيب يـــم زورـــما ار شا هـــجيتن
 .دنرادن يشوخ تبقاع هاگچيهيتسيتامگارپ 

رد مـه نآ اـكيرمآ تـلود اـب هطبار يرارقرب         اما  
هـبوچراچ رد     و تـسا يرگيد خنس زا ينونك طيارش        

يعاـضوا  . تسا حرط ميتوافتم الماك يسايس عاضوا     
هـب اـكيرمآ تلود گنج نالعا شيلصا هصخشم هك          
ياهروـشك مدرـم هـب صوـصخب و اـيند هـمه مدرم         

تــلود نيرــتگرزب نــيا اــكيرمآ  . تــسا هــنايمرواخ
نـم اـب اـي       هـک ه    درك نالعا همه ه   ب ايند يتسيرورت    

نـشور يا هـبوچراچ نينچ رد       . نم هيلع اي ديتسه   
هـچ تـلود نـيا اب هناتسود هطبار يرارقرب هك تسا            

كاـخ يا هـطبار نيـنچ طرـش شيپ          . دراد يئانعم 
هـناراكزواجت و يعاـجترا گـنج تـيهام رب نديشاپ           

گـنج  ينمـض تـيامح     . تـسا قارـع هـيلع اكيرمآ      
تـسيلايرپما دض ياهورين يف    ن و اکيرمآ هناراکتيانج   

ناـهج رد گـنج دض ياهشبنج زا نتسج يرود و           
فيثك گنج لوط رد هلموك ناربهر هك يراك        . تسا

 . دنداد ماجنا ،قارع هيلع اكيرمآ
كـي هـب ار اـكيرمآ اـب سامت دهاوخ يم هلموك             

ره هكنآ لاح   . دهد ليلقت يلومعم كيتاملپيد هطبار    
يـئزج   مـه نادـنچ هـتبلا هك      (يئزج ولو يميمصت      

يـلك يـسايس عاـضوا هـبوچراچ رد دـياب ار             )تسين  
یرارقرب .ميهد رارق يبايزرا دروم    اـب هـطبار هـنوگره       

رد اـكيرمآ اب يتسود نالعا زج       درادن  يئانعم اكيرمآ   
مدرــم صوــصخب و اــيند مدرــم هــيلع هــك يــگنج  

تساهتخادنا هار هنايمرواخ  . . 
راكشآ و ميقتسم الماك تلاخد هب اكيرمآ هزورما        

لكـش تـسنكمم تـلاخد نـيا و هتخادرپ ناري           ا رد 
لاغــشا هــب رــجنم و درــيگب دوــخ هــب مــه يماــظن  

هنحـص دراد شالـت اـكيرمآ       . دوـش ناريا يرامعتسا   
ناـشكاروه هك دهد لكش يا هنوگب ار ناريا يسايس         

هـك يـتين رـه هلموك      . دنوش تيوقت اكيرمآ ناركون و    
ظاـحل هـب     هدرـک ذاـختا هـک ي      تسايس ،دشاب هتشاد    

 .درادن اكيرمآ تسد تيوقت زج يريثات ينيع
نمـشد نيرـتگرزب اـب يـكيدزن رابگرم تسايس        
تــيهام يــلكب هــك دراد ارــنآ ليــسناتپ اــيند مدرـم  
ضوـع ار يـقلخ يورـين كي ناونعب هلموك يسايس           

 .دنك
يـنهذ اب و هدش توخن راچد هداز يناخليا ياقآ          
تـيعقوم رد دـنك يـم ركف تسردان سايق و يئارگ            

يادرـف رد اـكيرمآ و دراد را      رق قارع ناتسرك بازحا   
هـب ار ناتـسدرك رد يـسايس تردـق ناريا تالوحت            

دننام هلموك تيعقوم هن اما . درپس دهاوخ نانآ تسد  
تينهذ هن و تسا قارع ناتسدرك رب مكاح بزح ود   
ناتـسدرك دـننام نارـيا ناتـسدرك مدرم ياه هدوت           

دـض يهاگآ و هيحور ناريا ناتسدرك رد      . تسا قارع 
ورپ ياهتسايس هنوگنيا و تسالاب رايس ب يتسيلايرپما 
درـك ياـه هدوـت يوـس زا         یناـسآ هـب     يتسيلايرپما  

ار يسك  ليلد یب   اكيرمآ يهگناو   . دوش يمن هتفريذپ  
بزـح ود  . دـنك يـمن لوـبق شيوخ رايتسد ناونعب      

هـب ار دوـخ يراداـفو اهراب قارع ناتسدرك رب مكاح            
ا ر هـيكرت شترا و اكيرمآ اهنآ   .  دنا هدرك تباث اكيرمآ   

. دـنداد يراـي هـيكرت ناتسدرك شبنج بوكرس رد         
ار اـكيرمآ هـيامحلا تـحت يلادوئف راتخمدوخ تلود          
هــيحور ،دــندرب وــلج يئاــكيرمآ ياــهرايعم قــبط   

و هنارگمتـس تابـسانم ،دـندز نـماد ار           يشنمركون  
هدروـخن تـسد ار قارـع ناتسدرك رد هنارگرامثتسا          
و دـندرك ديدشت ار نانز يقوقح يب ،دنتشاذگ يقاب          

گـنج عوـن رـه رد تكرـش يارـب ار دوـخ يگدام               آ
. دـنداد ناـشن اـكيرمآ شـترا اـب يهارمه و يرالاس            
 ،يئاــه شياــمزآ نيــنچ ندنارذگرــس زا نودــب     

چيـه يرـيگ تردـق يارـب ار هار اكيرمآ مسيلايرپما         
رـظن زا   ! هداز يناـخليا ياـقآ    . دـنك يـمن زاب يئورين     

وـيدار تـشپ زا هـك تسين يفاك طقف اكيرمآ تلود            
دـينك تبحـص مـسينومك يماـن دـب زا          نويزيولت زا .  

رد هديدمتـس لـلم يارب تشونرس نييعت قح راعش    
ناـگ هدـن اـشن تـسد        هـب دياب    . ديشكب تسد ناريا  

نيـنچ ؟ديرـضاح اـيآ      . ديوـش ليدـبت اكيرمآ رادافو     
 ! دابم

تـلود نيرتگرزب اب هطبار ينلع نالعا هلموك ناربهر   
 يم دومناو دوخ ياهتعاجش وزج ار ناهج يتسيرورت

يبيرفماوع نيا ،تسين تعاجش نيا هكنآ لاح دننك        
انشآ ينونك   یايند رد تسايس اب هك يسك ره      . تسا  
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  ٢٢ هحفص ۱۰ هرامش   تقيقح                

يـسايس ياـهورين هيلك زا اكيرمآ هك دناد يم دشاب           
حرـط يو اـب  و دنراد يمدرم هناوتشپ و هنيشيپ هك             
يـنلع ار هطبار نيا هك دهاوخ يم ،دنزيريم يتسود          

تـلود ياـه     هتـساوخ نيرت هيلوا زا يكي نيا      . دننك
ياهتسايس يارب يغيلبت نآ حرط هك ارچ تساكيرمآ 

 دـهاوخ يـم اـكيرمآ    . تـسا ينونك عطقم رد اكيرمآ     
و يـمدرم هنيشيپ ياراد هك ار هلموك   لثم   يياهورين

و هـناراكزواجت ياهگنج هك دريگب دهاش دنا يبالقنا          
طاـقن رـگيد و ناتسدرك مدرم يارب شا يرامعتسا          

يناـخليا ياـقآ    . تسا تكر ب و ريخ ءاشنم هنايمرواخ    
 ؟ديهدب ار ينيغورد تداهش نينچ ديرضاح ايآ هداز  
هزورما هك ديشاب هتشاد هجوت مه هلئسم نيا هب         
يرارـقرب غـيلبت هـب مه هتسكشرو ياهيدادرخ مود          

هـك يناسك نامه ينعي    . دنا هتخادرپ اكيرمآ اب هطبار    
و يا هــنماخ و يــنيمخ لاــثما اــب هارــمه اهلاــس   

مسيلايرپما هب تمدخ لاكشا نير     ت تسپ يناجنسفر  
يتــسيلايرپما دـض ياـهوهايه نيرـت تـشز رـيز ار      

 .  دندرك يم ناهنپ
عـقاو ار اكيرمآ اب هطبار يرارقرب تسايس هلموك         

يـنيب هـتوك جوا  ،نـيا اـما          . دـنك يم دادملق ينيب    
. تـسا يتـسيلانويسان يرگندودـحم و يتسيتامگارپ    

ع فاــنم و يــعقاو فادــهاارــيز تــسا هــناينب هــتوك 
و ريقح تازايتما بسك يادف ار درك قلخ تدمزارد          

اـهنت هـن   ارـيز  تـسا هـنارگندودحم     . دـنك يم يهاو   
رد هك يسايس ياهيدنبفص و تايعقاو رب ار شمشچ      
هـب يريوصت هكلب ددنب يم هتفرگ لكش زورما ناهج         
و يـلم يدـنب فص زا تسردان و هنارظن گنت تياغ            

ت ـلم نانمـشد و ناتـسود و ناتـسدرك رد يتاقبط         
هزراـبم زا ار يـلم هزراـبم هلموك     . دهد يم هئارا درك   

دــض هزراــبم ،دــنك يــم ادــج يتــسيلايرپما دــض   
نيوـن كيتاركمد بالقنا ناكرا زا هك ار يتسيلايرپما     
يلصا لماع هك ار مسيلايرپما و دنك يم فذح تسا          

نـيا ماـمت    . دـنك يـم رـيهطت تـسا يلم يرگمتس         
هـب و دـنك يـم فذح كي هب كي هلموك            هک ي لوصا   

ناراذگناينب ريذپان هشدخ لوصا زا ،دريگ يم هرخس        
هـك دـسر يـم رـظنب ،هداز يناخليا ياقآ     . دوب هلموك 

و يـسايس شنم اب ار ناتدنويپ ياه هتشر همه امش      
ناـتلاب و تـسد ات ديا هديرب ميدق هلموك ياهلآ هديا       

 . تسا راب فسات. دشاب زاب اهراكنيا يارب
زا يراي  ـسب هـلموك هزورـما  هـك نآ رترابفسا و           

ندـمآ شوـخ يارـب ار دوـخ ياهتـسايس و اهيروئت             
اـت هتفرگ مسيلاردف زا  . دنك يم ميظنت ناهج نابابرا 

غارـچ زا ،هتخابوربآ يساركمد لايسوس زا يرادفرط        
غارـچ اـت هتفرگ نابلط تنطلس هب نداد ناشن زبس           

           ، يمالـسا يروـهمج دادرخ مود حانج هب نداد زبس
اـت هتفرگ يتسيلا    يرپمادض تازرابم ندرك هرخسم زا    

هناــشن هــمه و هــمه ،يتــسينومك دــض تاــغيلبت   
. تـسا هداـهن ماـگ نآ رـب هلموك هك تسا يبيشارس        

دوز دـنهاوخ يم هدمآ ريد هداز يناخليا ياقآ لاثما          
دـنا هديرب پچ و مسيسكرام زا يگزاتب اهنيا         . دنسرب

دـنويپ يناـهج تابـسانم هب دنهاوخ يم عيرس يلو           
ناـسآ مـه اهردـقنآ راكن       يا هكنآ زا ربخ يب    . دنروخب

 هكنآ  هژيوب  . دروخ دهاوخ گنس هب ناشرس و تسين      
رد يــبالقنا شبــنج رد ينيوــن يالتــعا دهاــش اــم  

 .ميتسه ناريا رسارس و ناتسدرك

نيا ذاختا ميهد يم رادشه هلموك ناربهر هب ام         
مدرـم نانمشد و ناتسود نيب زرم هك طلغ تسايس    

شبـنج   يارـب يراوگان بقاوع ،دنك يم شودخم ار         
شبـنج و نارـيا مدرم يرسارس شبنج ،ناتسدرك         

يـم نانآ زا يدج روطب ام      . تشاد دهاوخ ناريا پچ   
هـب اـم   . دـنرادرب تـسايس نـيا زا تسد هك ميهاوخ         

يـم ناوـخارف نارـيا پچ و يبالقنا ياهورين يمامت        
مدرم زا ام . دنزادرپب تسايس نيا ياشفا هب هك ميهد

يــم نات ــسدرك زراــبم نايوجــشناد زا هژيوــب درــك 
» يمالسا يروهمج رب گرم   «راعش رانك رد ميهاوخ     

هــن تــسوجشناد شبــنج نــيا «دــننام يئاهراعــش 
» يمالـسا يروهمج هن ،اكيرمآ هن     «،  »اكيرمآ شبنج 

هك يتانايرج و اهورين اب ينشور زرم و دنهد ياج ار           
دـنهد هولج درك مدرم تسود ار اكيرمآ دنهاوخ يم   

يم نانآ زا ام   .دنشكب ياهراعـش حرط  اب هک ميهاوخ    
يروــهمج مــيژر هــيلع هزراــبم  ،يتــسيلايرپمادض  

ناتسدرک رد صخشم روطب  ار يمالسا  ؛دنشخب قمع    
 .دنوشب زينهلموك نتفر ار قهق هب عنامبيترت نيدب و 

 
 

رد اكيرمآ تامادقا هب تبسن يهاگآ      
صوـصخب  . تـسا مـهم رايسب قارع     

دـننادب تـسا مهم ناريا       مدرميارب    
يـم هچ ام يگي     اسمه رد اكيرمآ هك   

هك دنك يم نشور رما نيا اريز       .  دنك
هـقطنم لك يارب اكيرمآ زادنا مشچ       

 .تسيچ هنايمرواخ
 

هدـش جيار هژاو كي يئاكيرمآ نازابرس نيب رد            
ناـيب قارـع تيعـضو دروم رد ار مالك بل هك تسا             

ما  راـصتخا هـب هژاو نـيا          ۱.دنك يم  يا . سا. چا. آ.   
دـبا اـت اـكيرمآ ش       ترا هك تسا نيا نآ يانعم     . تسا

نازابرـس هـب قارـع مدرـم يـتقو          . دناميم يم اجنيا  
، » ددرـگرب تا هناخ هب يكناي     «دنيوگ يم يئاكيرمآ    

. دننك يم راركت ار ترابع نيا باوج رد نازابرس نيا
) قارـع مدرـم و اـه يئاـكيرمآ        (فرـط ود رـه يارب       

و دزادـنيب ار مادـص هدـماين اـكيرمآ هك تسا نشور       
 .دورب

دنامرف مامت  يـم نيـيعت نتگنشاو زا قارع نارا         
هرـهچ ماـمت    . يرامعتـسا تـموكح ينعي نيا     . دنوش

دنوـش يـم بوـصنم يتيرومام يارب هك يقارع ياه      
رـه يارـب الثم     . دنتسه يئاكيرمآ سيئر يربهر ريز    

بوـصنم يئاكيرمآ ريزو نواعم و ريزو كي هناخترازو        
دنك تفلاخم ميژر نيا اب هك مه سكره        . تسا هدش 

هـك تـسنآ اكيرمآ تسايس      . دوش يم هت  سب هلولگ هب  
هــقطنم ماــمت و قارــع يداــصتقا و يــسايس هدــنيآ 

هب ضارتعا اتح   . دهد لكش گنفت روزب ار هنايمرواخ     
الثـم  . دنهد يم باوج هلولگ اب زين ار يقارع ناركون        

زا يـكي دـنتفرگ ار لـصوم اـه يئاـكيرمآ هك يتقو              
عـمج ار مدرـم لـصوم دـساف هدش هتخانش رصانع            

قارـع لاغـشا تانـسحم دروم رد اهنآ يا          رب و هدرك  
عورـش مدرم   . درك ينارنخس هب عورش اكيرمآ طسوت     

. دــندرك وا هــب گنــس باــترپ و يو ندرــك وــه هــب
راـبگر هـب ار تـيعمج يئاـكيرمآ نازابرـس هلصافالب          
يـمخز ار رفن اهدص و دنتشك ار رفن هدفه و دنتسب            

زا ار يـقارع هدـع كـي اـميپاوه اـب نوگاتنپ             . دندرك
دنريگب تسدب ار روما هرادا هك درك قارعدراو     اكيرمآ   .

يايـس نامزاـس هـتفاي      ميـلعت ناسوساج اهنيا همه      
 ..دنتسه اكيرمآ

هب نداد لكش رد يئاكيرمآ ياهتسيلايرپما 
يدايز تالكشم راچد قارع رد يرامعتسا تموكح 

 تاضارتعا و تارهاظت تالكشم نيا زا يكي. دنا هدش

 تقيقح ناگدنناوخ عالطا هب 
و تفگ یناياپ شخب هک ميناسر یم 

رد هدننک تکرش یاقفر زا یکي اب وگ 
 ، لمآ مايق و نارادبرس هناحلسم هزرابم

 نيا یاه شخب رياس اب هارمه 
رشتنم باتک تروصب یدو زب هبحاصم

 .دش دهاوخ

 تيفيک اب باتک نيا راشتنا یارب
امش یلام یاه کمک هب رتهب هچره   

 .ميدنمزاين
 

 کمک لاحب ات هک یئاقفر زا
هدرک  .ميرازگساپس دنا  

 
 وروا )رازه( ۱۰۰۰ :ناملآ زا تمحر -۱
 وروا )رازه( ۱۰۰۰ :اداناک زا دمحم -۲
 وروا )داتشه( ۸۰ :دنله زا ازر -۳
 وروا )تصش( ۶۰ :دنله زا رحس -۴
 وروا )هاجنپ( ۵۰ :ناملآ زا قداص -۵
 وروا )دص( ۱۰۰ :اداناک زا هراتس -۶

رد يرامعتسا تموكح  
 قارع
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٢٣هحفص   تقيقح       ۱۰ هرامش
ياهرهش رد مدرم ياه هدوت موادم قارع فلتخم    
اب هك  يناسك زا مدرم ياه هدوت . تسا ميژر   
ار رابخا نيا . دنرفنتم دننك يم يراكمه يئاكيرمآ

يخرب اما دننك يمن شخپ ناهج ياهنويزيولت 
رد يبلاطم جرد هب يئاكيرمآ يصاصتخا تاعوبطم 

زا دنترابع مدرم ياهراعش . دنزادرپ يم هنيمز نيا
رگلاغشاياكيرمآ هن ميهاوخ يم مادص هن« هب هن «. » 

تحار ار ام ،لاغشا هب هن ،مادص هب هن ،مسيلايرپما 
هب يناوج هك تسا هدمآ يشرازگ رد . »ديراذگب

ياهميس تشپ زا و دش كيدزن يئاكيرمآ نازابرس 
هك ينك يم ركف وت «: دز دايرف يسيلگنا هب رادراخ
هحلسا وت . دنرت يوق امش زا مدرم اما يتسه يوق
 » .درم تا هناخ هب درگرب. ميراد زغم ام اما يراد

هــب نداد لكـش رد اـكيرمآ تالكـشم زا يـكي     
اب تشاد راظتنا هك تسنآ قارع رد يرامعتسا ميژر 
مـيژر كـي ثعب ميژر ياه هكت ندرك يروآ عمج           

يارب هژاو كي اه يئاكيرمآ دوخ      . دهد لكش ديدج  
كـي  «طـقف دنتفگيم  و دندوب هدرك عارتخا راكنيا       

ناـمه يـنعي    (» ميـهد يـم   ماجنا رس دنويپ لمع     
و هتشادرب ار شرس يلو ميراد يم هاگن ار متسيس          

زا يـكي   ). ميـنز يـم دـنويپ نآ هـب رـگيد رس كي            
كـي دـنهاوخ يم اه يئاكيرمآ       «تشون اه همانزور    

كي ينعي  . دنهدب اه يقارع هب دودحم ينادرگدوخ     
رد مـه اـكيرمآ شـترا هـك يماـظن رـيغ تموكح              

ياـكيرمآ   ياـهميژر لـثم   . تـسا هداتسيا شرانك     
رـيغ ناـملراپ اـما تسا هراك همه شترا هك نيتال            

چيـه دـنا هتـسناوتن زونه اما        » . تسه مه يماظن  
يا هدـع هكنآ دوجو اب      . دننكب ار اهراك نيا زا مادك     

يقارع نويسيزوپا  (دنا هدرك دراو اكيرمآ زا ار ركون        
ياهنامزاـس هـب هتـسباو هـك سيـلگنا و اكيرمآ رد             

زا يا هدـع و   ) دنتـسه سيلگنا و اكيرمآ يسوساج     
دـنا هتـسناوتن زوـنه اما دنا هدرك عمج ار اه يثعب           
.  دـنهد لكـش ار نادرگدوـخ تـموكح ناـمه اتح         

مدرـم ناـيم دـنا هدرـك دراو اكيرمآ زا هك يناركون        
رايـسب مـه اـه هورـگ نـيا دوـخ و دنروفنم رايسب               
هـك دنتـسه نـيا رـكفب زيچ ره زا لبق و دندساف              

ناـشسيئر هـك يبلچ      الثم. دننك رپ ار ناشياهبيج     
ندرا ياهكناب زا يرادربهالك رطاخب ندرا رد تسا        
يـم شا ينادنز دورب ندرا هب و تسا بيقعت تحت           

 . دننك
تـلاح زا يرايـسب يسايس بازحا و اه هورگ          
و دادـغب رد ار دوـخ ياـهرقم و هدـمآ رد يفخم              

هـتفاي نامزاـس اـما      . دنا هدرك اپرب رگيد ياهرهش    
هعيـش بازـحا و يقا   رع درك بازحا ،بازحا نيرت   

ناقفخ تيمكاح نارود رد نيسح مادص      . دنتسه
شهاوـخيقرت نيفلاخم و اهتسينومك ردقنآ شروآ   

نامزاـس كـمك اـب هـتبلا        (درك مادعا و هتشك ار      
يـقرتم و تـسينومك ياـهورين زورـما هـك           ) ايس

دـشر يارب عاضوا زا دنناوتب هك دننآ زا رت فيعض        
. دـنيوج دوس اه هدوت يهدنامزاس و جيسب و دوخ         

هدروـخن تـسد قارـع رسارس رد هك يئورين اهنت           
زا زورـما هـك دوـب هعيش دجاسم هكبش دوب هدنام          
يـم هدافتسا يسايس مالسا يهدنامزاس يارب نيا      

رد يارـب هدرتـسگ هـمانرب كي فجن هزوح          . دننك
رد ار اهاتـسور و اهرهـش روما هرادا نتفرگ تسد         

هـب هعيش ياهورين زا مهم شخب كي        . دراد تسد 

 . دنا هتخادرپ اكيرمآ روضح زا تيامح
درـك تـسيلانويسان ياهورين تسد اتح اكيرمآ        
تاركوـمد بزـح و ناتسدرك ينهيم هيداحتا دننام         

نـيا رـگا ارـيز      . دراذـگب زاـب دناوت يمن ار ناتسدرك       
دــنريگب تــسد رد ار ناتــسدرك ياهرهــش اــهورين  
تـلود ندرـك تـسرد و يـبلط لالقتسا تاساسحا           

دنك يم اديپ دشر درك هديد     متس تلم نايم رد درك    
هوالـعب  . دوـش يـم لزـلزتم هـيكرت ميژر تيعقوم و          

رد يـلخاد گـنج يدرـك بزح ود نايم تسنكمم           
 . دريگب

هـك تـسا هـجاوم لكشم نيا اب اكيرمآ نياربانب           
تـسا هدرـك هتخيسگ مه زا ار يلبق مكاح ياهورين    
و دنك هيكت نويسيزوپا ياهورين يور تسين رداق اما 

ويتاــنرتلآ يوــسب ار اــه يئاــكير  مآ هلاــسم نيــمه
اكيرمآ تسايس  .  دنار يم قارع رب ميقتسم تموكح     

شراـك هـك دزاـسب يـقارع مـيژر كـي هـك دوب نيا                
ناـمه هـك يـعقاو مـيژر اـما تـسا مدرـم بوكرس               

اـما  . درـيگب هانپ نآ تشپ دنتسه يئاكيرمآ نايماظن   
ثـعاب يباقن نينچ نتخاس رد اكيرمآ تيقفوم مدع         

ميقتـسم تـموكح لامعا هب       رتشيب هچ ره هك هدش      
رارق يضاران مدرم تالمح ريز و دروايب يور قارع رب  

 . دريگب
دـناوتب اـكيرمآ هكنيا زا لبق اهرهش زا يرايسب رد            
مدرـم دـنك بوـصنم رهـش هرادا يارب ار هدع كي             
ياـهتموكح اـي يـلحم ياهاروـش داـجيا هب تسد            

رـيز طاـقن يرايـسب رد اـهنيا هتبلا       . دنا هدز يلحم  
اـما  . تسا ينس و هعيش يبهذم ياهتي     صخش ذوفن 

هدوـت و يـلم ياـهورين عمجت اب طاقن يرايسب رد             
. تـسا هـتفرگ لكـش يلحم ناگرا كي مدرم ياه          

ياـه ناـگرا نيا لالحنا روتسد يئاكيرمآ نايماظن         
تـحار هـكنيا يارـب و دـنا هداد ار يلحم تموكح             
هـب بـستنم ار اـهنآ دـننك بوكرس ار اهنآ دنناوتب           

دننك يم»  ثعب رصانع « ياـهتموكح نـيا راعـش      .  
يــلحم ناــگرا هــب يرآ «هــك تــسا نــيا يــلحم  

بـيترت نـيا هـب      . »يـليمحت ناگرا هب هن ،نامدوخ     
ثـعاب يلحم تردق ياهناگرا داجيا رد لمع راكتبا         
رارق مدرم اب وردور اميقتسم رامعتسا ميژر هك هدش 

 . دريگب
ياــه هدــعو رــيز تــسا روــبجم اــكيرمآ      

نايــشترا . دــنزب تــسا هداد هــك» يــساركومد«
ار هدـنيآ تـموكح هـك دنا هدرك مالعا يئاكيرمآ           
هـب تاباختنا هزاجا و دننك يم بوصنم ناشدوخ         

ره هشيمه اه يئاكيرمآ    . داد دنهاوخن قارع مدرم   
يادـيدناك و تـسا هدـش ايند رد هك ار يتاباختنا           

رــيغ «هدــشن باــختنا ناــشدوخ هــقالع دروــم   
دازآ م درم هك دنا هتفگ و دنا هدناوخ» كيتاركومد

بلقت تاباختنا رد اي و دننك باختنا هك دنا هدوبن 
اميقتـسم قارع رد تموكح هك زورما       . تسا هدش 

دنيوگب دنناوت يمن رگيد تسا ناشدوخ تسد رد        
نـيا زا و دـننك باختنا هك دندوبن دازآ مدرم هك            

تــسار و كر دــنروبجم نيارباــنب . اــهفرح لــيبق
 رد يئاكيرمآ يماظن هتسباو كي. دـننزب فرح  

و يبهذـم تاـماقم لوا اـم هـك تفگ قارع            
و ميـنك يم ذوفن اب ار نامرظن دروم يسايس          
باـختنا اـهنآ هـك ميراذگيم يتاباختنا دعب         

 . تسين تاباختنا تقو نالا و دنوش

 ۲۴هحفص  زا هيقب
                                  حالـس اـت دـندنب یـم ار اه نابايخ و دننکش یم ار              

یارـب دـندقتعم اـه یـقارع زا          یرايسب  هک ار یياه      
رد . دـننک فرـصت ،دنراد  جايتحا ناش هناخ زا عافد          

 اـه یياکيرمآ شقن هب تبسن مدرم ديد رييغت ،تيه         
راهچ هک یراجن فسوي یضاق     . تسا سوسحم الماک  

اـهنابايخ رد اـه یياکيرمآ روضح       «تفگ دراد دنزرف    
 »».دنک یم کيرحت ار مدرم اعقاو

ناـمه هـب نارگلاغ     شا هک تسا نيا تيعقاو یلو     
فيثک گنج هک دننک یم دروخرب مدرم هب یا هويش 

هـک یـسيلگنا زابرـس کـي     . دـندرب شيـپ هب ار ناش      
سيـلپ طـسوت دوـب هتشگرب هناخ هب و هدش صخرم            
ناــنکراک نوــچ دــش ريگتــسد دوــخ تــماقا لــحم 
هب ندرک رهاظ یارب ار شياهسکع وا هک یا یساکع          

اـه هناـسر    . دـندوب هدـيد ار اهـسکع ،دوـب هدرب اجنآ          
رد ار یسيلگنا نازابرس اهسکع نيا هک دنداد شرازگ   

زا ارهاظ  . دهد یم ناشن یقارع یارسا هجنکش لاح      
دش یم هديد مليف هقلح نيا رد هک یريواصت هلمج           
دوـب هتـسب ناهد و اهتسد اب یقارع ريسا کي ريوصت         

یاـه هنحـص   «هوالعب دوب نازيوآ لاقثارج کي زا هک     
،  . »يقارع یارسا راوج رد یسنج   رـگيد دروم کي رد

ینارنخـس گـنج هناتسآ رد هک یسيلگنا لنلک کي          
اـب شنازابرس حيحص راتفر موزل هرابرد یيادصورسرپ     
هجنکـش نـظ هب دوخ نونکا ،دوب هداد هئارا ناريسا           

هـک تـساجنيا بـلاج      . تسا یسرزاب تحت ناينادنز   
یسرزاب عورش لماع دنيوگ یم یسيلگنا یاه هناسر        

تينابصع تلع و دوب ینابصع      یياکيرمآ درگرس کي    
راـتفر زا ینلع روطب رکذلا قوف یسيلگنا رسفا هکنيا          

 . دوب هدرک داقتنا اه یقارع اب اه یياکيرمآ هنامحريب
هـب اـکيرمآ تـلود ،تـمواقم نتفرگ جوا اب هارمه       

نوتـس هـک هراوس موس نادرگ       » هدز بجعت «نازابرس  
هـک تفگ  دهدیم ليکشت ار رگلاغشا یاهورين تارقف     

) نـئوژ لوا  (هـتفه نيا نازابرس و هدش وغل یلبق رار          ق
رازـه   ۱۶۰. دـندرگزاب ناـشياه هـناخ هـب دنناوت یمن           

و دنرقتـسم قارـع رد هـک یسيلگنا و یياکيرمآ زابرس      
رد یکيتـسيجل تـيامح ريگرد هک یزابرس رازه           ۴۰  

دوـخ یاه تسپ رد ینيبشيپ لباق هدنيآ ات دنا تيوک           
شـخب هـک تسا ن      آ زا یکاح تاشرازگ   . دنام دنهاوخ 

دـهاوخ هداتسرف هجولاف هب نادرگ نيا زا یهجوت لباق          
دادـغب رد مـه یا هدـع ؛يقرـش لامش هب هيقب و دش               

هـب اـکيرمآ زا زـين سـفن هزاـت یاهورين         . دنام دنهاوخ 
کـيرا ،گـنج عورـش زا لـبق         . دـنا هدـش مزاع قارع     

هدرـک ینيب شيپ اکيرمآ شترا داتس سيئر یکسنيش   
رازــه ۲۰۰لداــعم یرگ لاغــشا یورــين هــب هــک دوــب  

یو فرـح ماع ءالم رد دلفسمار یلو ،تسا جايتحارفن     
 . »تسا ترپ هلحرم زا«داتس سيئر تفگ و درک در ار 

گنج هحوبحب رد زين یياکيرمآ رگيد لارنژ کي       
یزاـبگنج وا اب هک ینمشد اب نمشد نيا         «هک تفگ   

وا فرح دلفسمار یلو     »تسا توافتم رايسب ميدرک     ،
 . تفرگ چيه هب زين ار

یـم رظنب هتشذگ هام ود یکي عياقو هب هجوت اب           
تاراــظتنا فالخرـب الماــک قارـع لاغــشا هـک دـسر     

 .دورب شيپ اکيرمآ هنوگروطارپما
یناهج یربخ سيورس زا هدافتسا اب شرازگ نيا 

نئوژ   ۲(حتف یارب    یاـه یرازگربخ رياس و     ) ۲۰۰۳ 
 .تسا هدش ريرحت یللملا نيب
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  ٢٤ هحفص ۱۰ هرامش   تقيقح                

  
ـنژ کي ،لاسما هم هام      ۲۹رد   رد یياـکيرمآ لار     

ناياپ زونه گنج «هک درک فارتعا ناراگنربخ لباقم    
 ».تسا هتفاين

ار گـنج شوـب جروـج هـک یناـمز زا ،عقاولا یف              
          ، لاسما هم هام لوا ینعي ،درک مالعا هتفاي ناياپ امسر

یاه یريگرد رد یياکيرمآ زابرس      ۶۰زا شيب نونک ات       
زا تسپ نتگنشاو   . دنا هدش هتشک اه یقارع اب فلتخم      

نازابرــس هــب » حلــسم تــمواقم هرــمزور تالــمح «
ناـبز زا سرپ دتيشوسآ و دهد یم شرازگ یياکيرمآ           
لوئـسم هـک ،حلـسم نادرـگ نيـلوا نازابرس زا يکي             

هـشيمه  «: هـک دـنک یـم لـقن  ،تـسا دادغب لرتنک            
شا هـمه   . ديآ یم کيلش یادص بترم اهبش     . مينارگن
 » .دشاب هدمآ رد اپ زا ام زا یکي ميسرت یم

نيرـتگرزب زا یـکي دهاـش نـئوژ          ۲۴هبن  ـش هس    
. تـفرگ ماـجنا رگلاغشا یاهورين هيلع هک دوب یتالمح      

،   لا رهش رد یسيلگنا یاهورين ،زور نيا رد         ۱۶۰هرمآ
راـتفرگ نامزمه نيمک ود رد ،دادغب لامش یرتموليک    

ود و یـمخز یدادعت ،هتشک یسيلگنا زابرس         ۶. دندمآ  
یاـهورين   دروـخ و دز نيـح رد        .  دندش دوبان وردوخ    

کــمک هــب رتپوــکيله اــب عيرــس شنــکاو  
هلمح دروم دوخ یلو دنتفاتش اه یسيلگنا       
رارــق اــه یــقارع کيلــش و اــه کــجنران  

 .دنتفرگ
عورــش زا هــک ،یــسيلگنا نارگلاغــشا 
 ، دــنراد تــسد رد ار هــقطنم نــيا گــنج
رارق ريخا تالمح فده هک دوب راب نيلوا        

زا یياـکيرمآ یاـهورين یـلو       . دنتفرگ یم 
اه یقارع هدنباي باتش تالمح در وم ادتبا

و هحلـسا نودـب دـنرادن قـح و دنا هدوب            
جراـخ اـه پـمک زا یماـظن لماک سابل           

تروـص رد طقف یياکيرمآ نازابرس      . دنوش
زا دـــنناوت یـــم تـــيرومام نتـــشاد    
تدوارم هزاجا و دنور نوريب ناشياهاگياپ      

ار یماظن لئاسم هب طوبرم دراوم رد زجب اه یقارع اب       
 .دنرادن

و هرـيخ یاـه هاگن ريز نازابرس ،تشگ ماگن          ه هب 
یلاغـشا شـترا نيـسدنهم    . دنراد رارق مدرم راب ترفن    

نيـمز دـنهاوخ یم یتقو یتح هک دننک یم تياکش           
ناـشيوس هب مدرم زور رد      . دنرادن ناما ،دنزاسب لابتوف   

یاه بوچ و دنزير یم هنابش و دننک یم ترپ گنس            
 .دننک یم ور و ريز ار نيمز و دننک یم ار هزاورد

زا زمياـت کرويوين راگنربخ نئوژ      ۱۳زور   یاتـسور      
رد هـک   داد شرازـگ دادغب لامش رد ريحلا نيشن هعيش          

اـب حلسم یاه یقارع      اتسور یکي دزن رد بش یاه همين      
 يـهرز متفه ناهورگ هب قلعتم کنات کي هب یج یپرآ          

اتـسور رد شـتآ لداـبت و راـجفنا یادـص            . دندرب هلمح 
،   سور سپس . ديسر یم شوگب   هـچب و درـم و نز ،نايئات

دـنراد اـه یيـاکيرمآ      «درک یم دايرف هک یدرم یادن اب        
و هدـيود نوريب    » دييايب نوريب نات اه هناخ زا ،دنيآ یم       

اه دنفسوگ و واگ رانک فارطا عرازم رد و  دـنتفرگ هاـنپ      .
دراو ناـنک کيلـش وردوخ و کنات اب یياکيرمآ نازابرس           

شتآ هب ار مدنگ عرازم       دندش اتسور  زا دـعب و دنديشک     ، 
دـنتفر »دـندرک ار ناـشدوخ راک     «هکنيا   کـي رهاوـخ   . ، 

و رـسپ هـس هارـمهب بـش نـيا رد هک هلاس      ۷۰درمريپ    
تـقوچيه نم   «: تفگ ناراگنربخ هب دش هتشک شا      هون
وا ،دنتـشاد هـچب ،دـندوب ناوـج ،مشخب یمن ار           ] شوب[

 » .درب نيب زا ار ام هداوناخ
 دــض هناحلــسم تاــيلمع هــک دــسر یــم رــظنب

هتفاينامزاس جيردتب ناش یقارع نارکون و نارگلاغشا       
یاـه هتـسد فرط زا هناحلسم تالمح        . دوش یم رت  

کـجنران ،گنفت هب حلسم یرفن دنچ ات کي کچوک          
یهاـگ و هداـيپ یهاـگ هـک دوريم شيپ یج یپرآ و        

اـهنيا  . دنتـسه نويماک اي و یصخش وردوخ رب راوس        
 یـم نيـمک یياکيرمآ یاه تشگ یارب موادم روطب         
و سيـلپ یاههاگـساپ ، یـتلود تارادا هـب و دنراذگ             
یم هلمح لاغشا تحت نکاما رياس و ینف تاسيسات         

و درـيگ یـم تروـص هنابـش اـساسا تالمح            . دننک
ريـسم زـمرق و ديفـس و یبآ یاه هلعش اب اه یقارع              
یـم ربخ رگيدکي هب ار رگلاغشا یورين عون و تکرح           

 ماـجنا فـلتخم یاهرهش رد تايلمع دنچره       . دنهد
یرتموليک  ۵۰(هجولاف زا اه     هناسر رد اما ،دريگ یم      

ود رد ار رفن ۱۸اکيرمآ شترا نآ رد هک ) دادغب برغ  
لـتق هـب لاـسما لـيروآ رخاوا رد فلتخم تارهاظت            

 .دوش یم داي» اه یمارآان زکرم«ناونعب ،دناسر 
لاغــشا اــب هزراــبم لاکــشا زا رــگيد یــکي      

. تـسا یـتفن یاه     هلول هب هلمح روشک یتسيلايرپما    
رد هـتفه کي ضرع رد هک یتفن هلول ود ريمعتزونه           
هـک دوـب هديـسرن مامتا هب دوب هدش رجفنم یج یاب      
و تــيه رد یــکي ،هويــش ناــمه هــب رــگيد هــلول ود 

 ۲۲-۲۳(دش رجفنم  هيروس زرم یکيدزن رد یرگيد         
یـم تروـص یماـگنه هـب اه         هلول نيا راجفنا  ). نئوژ

ار قارـع  تـفن رودص تامدقم اه یياکيرمآ هک دريگ    
. دـنقارع تفن ديلوت ندرب الاب لاح رد و هدروآ مهارف  

و دـنتريح رد راجفنا نيببسم یيآراک زا نيصصختم         
یفاک هزادنا هب دنک یم ار راک نيا هکره        «دنيوگ یم   

روـظنم هـب اـه هـلول نـيا دـنادب هـک هتـشاد عالطا                 
 ».تسا تارداص

رـيخا تالـمح دنراد یعس اه یياکيرمآ دنچره      
هدــعاقلا اــي و شنارادــفرط و مادــص باــسح هــب ار 

یـخرب لـثملا یف     . تسين نينچ اموزل یلو ،دنراذگب    
یـلم تمواقم ههبج کي ليکشت زا یکاح تاشرازگ         
رـب مه و اکيرمآ دض رب مه شا هيمالعا رد هک تسا             
هکنآ نودب دنک یم یريگ عضوم مادص دض        

یاـهورين هوالـعب   . دشاب هتشاد یبهذم نحل 
زـين یا هدوـت زي      مآرهق تاضارتعا اب یلاغشا   

 . دنهجاوم
هـــم ۲۸هبنـــشراهچ زور  زابرـــس ۴   
هرـيزجلا نوـيز    يولت. دندـش هتشک یياکيرمآ   

رتپوـکيله کـي    » نتخادـنا «ار هـثداح نيا     
هـجولاف یالاـب    (تيه یکيدزن رد یياکيرمآ     

زا یرگـشرازگ   . درک فيصوت ) تارف رانک رد  
نينکاـس زا یرـيثک هدـع هـک تفگ هنحص          

یدرـگ ه  ـناخ هـيلع تينابـصع اـب هک لحم        
یوجتــسج رد رهاــظب هــک (اــه یياــکيرمآ 

دـنداد یـم راعش     ) تفرگ یم تروص هحلسا   
کيلــش رتپوــکيله هــب اــم  «دــنتفگ وا هــب 

 ". ميدرک
هـک تسا نيا زا یکاح زميات کرويوين زا یشرازگ   
نازابرـس هـک ار یسيلپ عمتجم کي ینابصع تيعمج        
هرـصاحم دندوب نآ رد ناش یقارع نارکون و یياکيرمآ          

دـندرک پاـترپ کجنران و گنس نآ        هب و هدرک   یـمک  .  
بـقع هـب ار نازابرـس ،درـک         » شروـش «تيعمج دعب   

 . ديشک شتآ هب ار سيلپ هاگساپ و تشاداو ینيشن
 هتشذگ هتفه ات «هک ميناوخ یم شرازگ نيا رد 

هـس  . دوـب هدـش در تـيه رهش  شوگ ريز زا گنج            
رد ار ناـشياه هحلـسا نادرم زا یرايسب شيپ هتفه           

تشگزاب لوق اب هک اه یياکيرمآ هب و        دنتخادنا تارف    
دـمآ شوـخ دـندوب هدرک روهظ یداصتقا یگدنز هب           

اـکيرمآ شقن رييغت زا اه یقارع زا یرايسب         .... دنتفگ
یياـکيرمآ لـبق هتفه تشه تسرد       . دنا هدش هکوش  

ناـيم و دـنديمارخ یم روشک رسارس رد دنتشاد اه           
 اـهرد دـگل اب نالا  . دندرک یم شخپ تالکش اه هچب 

 ۲۳ه حفص رد همادا                                 
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