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نايديمح یقن

.منکيم میدقت )شونرهم( راجاق ديهان مرسمه هب هلمج زا و اهلاس نآ رد قلخ ییادف یاهکیرچ هب ار هتشون نیا نم
تازرابم تشادساپ هار رد هاتوک دنچ ره یمدق ،هرود نآ ناگدنامزاب یگدنکارپ و تسکش یاهلاس نیا رد هک مراوديما
؟دراد دوجو اج امش هلجم رد متشون هک یلصفم بلطم جرد یارب هزادنا هچ مناديمن نم .مشاب هتشادرب نانآ غیرديب
یلاح رد نیا .منک دروخرب ،" هنامرجم باتک" نیا ینابم هب تسا رودقم هک ییاج ات هک مدرک یعس لاح ره هب اما
براجت و نامز زا یريگهرهب اب شبنج نامه نورد زا یدقتنم .متسه هناحلسم هررابم یشم دقتنم دوخ نم هک تسا

اهلاس نآ رد ماهدیدن و هدید ناتسود نآ یالاو یاهشزرا زا ییزج زگره نم داقتنا نیا .نآ زا سپ ینالوط یاهلاس
خیرات رد نانآ تازرابم هک تسا نیا مديما .دندوب ناریا تلم ردقنارگ یاههیامرس دوخ هعومجم رد نانآ .دهاکيمن
.دروآ تسد هب ار دوخ یقيقح و یعقاو یاج نامنهيم رصاعم یسايس
نایديمح یقن

یاهکیرچ هچخیرات رد یشهوژپ تسا یعدم هک ار "١٣۵٧ ات اهشنک نيتسخن زا قلخ ییادف یاهکیرچ"باتک مه نم
ماجنا یفلتخم یاهشهوژپ ،ناریا رصاعم یسايس خیرات دروم رد ريخا یاهلاس رد .مدناوخ ،تسا قلخ ییادف
یمالسا یروهمج “یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسؤم„ تاراشتنا هلسلس زا هک روکذم باتک اما ،تساهتفرگ
نیا رد .تساهدش ریرحت و هيهت هاش میژر یاههناخهجنکش دانسا رب هيکت اب باتک .تسام راگزور بیاجع وزج ،تسا
یاهکیرچ رادمان یاهرداک و نارازگناينب زا یرايسب یاهسکع ،ییوجزاب یاههگرب زا یفلتخم و ددعتم تاحفص باتک
زراب یگهژیو زا یکی راک نیا .تساهدش جرد هاش میژر یتينما و یماظتنا یاهداهن زا یخرب تاشرازگ و قلخ ییادف
یاهسکعو اهيیوجزاب دانسا نيمه هب طوبرم باتک نیا یهدننازيگنارب یفطاع ششک و هبذاج .دهديم ليکشت ار باتک
هدرتسگ شورف .تساهتفرگن رارق مومع هعلاطم و هدهاشم ضرعم رد نونک ات اه نآ زا گرب کی اتح هک تساهکیرچ
.تسين نيشيپ میژر یتينما ریاود درکراک و اهيیوجزاب کرادم و دانسا یناگیاب نيمه زا یخرب شورف زج یزيچ زين باتک
هب قباس میژر دانسا زا ییاهتمسق شورف و پاچ اب یمالسا یروهمج یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسؤم
.تساهدز تسد یقنور رپ راک و بسک
ههد رد پچ یرکف تالیامت اب یعامتجا و یسايس نادنمقالع و نالاعف نامدای و هظفاح ریزگانب ،باتک نیا هعلاطم
رد هدش رشتنم دنس و گرب ره یالبال رد باتک ناگهدنناوخ زا یرايسب .دهديم رارق ريثأت تحت ار هاش میژر ینایاپ
یطیارش .دنروآيم دای هب ار هاش میژر یناتسربق توکس تسکش طیارش ،ییارجام و مان و سکع ره سپ رد و باتک
یاه یناشفناج و اه تمواقم هک یطیارش .دنا هتشاد تکرش نآ رد ای و دندوب طابترا رد نآ اب یوحن هب دوخ اتح هک
هچرگ .دنکيم هدنز ار باتک ناگ هدنناوخ یعمج و یدرف هرطاخ ،اهلاس نآ رد قلخ نیدهاجم و قلخ ییادف یاهکیرچ
مک رايسب باتک نتم رد ًالمع هتفرگ رارق دانتسا دروم باتک رد هک یدنس و گرب ره ندمآ دوجو هب هنايشحو طیارش
،تیانج ،نوخ یوب زونه دانسا نیا هلاس لهچ یس ینامز هلصاف نیا اب اتح لاح نیا اب اما تسا بیاغ ًالوصا ای و گنر
.دنهديم هاش میژر و کاواس یزات هکی و یرس دوخ و زواجت و هجنکش
و یمسج هبناج همه راشف اب دانسا نیا .تسا هاش میژر یاههاگهجنکش هناخراک لوصحم ،اهيیوجزاب دانسا لک
دننام یدراوم رد و اه هام ،اههتفه یط نایوجزاب قالش یاهقاطا و اهلولس رد نيمهتم یقوقح و قحيب و یحور
"ناتسراميب هار رد توف" هدشنالعا ًامسر طیارش رد “یگدنز" لاس ود زا شيب یراب دور یديشمج سابع دايهدنز
یپ نانچ ،"هنارگشهوژپ" یسررب و "قيقحت" ناونع ریز هدنسیون و هتفای شیارآ هنارهام نانچ باتک اما .دناهدش ديلوت
ایوگ هک دوشيم ءاقلا زين انشآ ًاتبسن ناگدنناوخ زا یرايسب نهذ هب هک دهديم هعجارم اهيیوجزاب دانسا هب یپ رد
اتح .دناهتفگ خساپ هنابلطواد روط هب نينحتمم تالآوس هب ،روکنک ناحتما رد ،کرتشم هتيمک و نیوا رد ريسا نازرابم
یوشک زا یرادا نارومأم تاشرازگ دننام ار اهيیوجزاب یاهلوق لقن باتک ناگهدنسیون هک دنکيم ساسحا بلغا هدنناوخ
.!دنشکيم نوريب دوخ زيم
،ههد هس تشذگ و نارود نآ تازرابم ناگدنامزاب یگدنکارپ ،اهنآ زا مومع یعالطا یب و یرس دانسا رب هيکت
تسا میدق و رود ردق نآ هتشون ینامز عوضوم دننک نامگ هک هدرک مهوت نیا راچد ار تاعلاطم هسسؤم ناسیونخیرات
،یدانسا نينچ ويشرآ و هيهت ینامز عوضوم هک نآ لاح !دنک زاب ار اهنآ چم ات درادن دوجو یاهدنز هاوگ و دهاش چيه هک
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-یسايس یرادربهرهب و هدافتسا ءوس دنناوتيم هرود نآ ناگدنامزاب زا نت نارازه کنیا مه هک تسا کیدزن ردق نآ
زا دادعت نآ هک منک ديکأت تسين تبسانم یب اج نیا رد .دننک راکشآ ار هاش کاواس تیانج دانسا زا یتينما
و تناما تیاعر یارب دندوب فظوم ،دناهتشاد تکرش یخیرات دنور نآ رد ميقتسم و کیدزن زا هک هرود نآ ناگدنامزاب
روط هب قلخ ییادف یاهکیرچ تازرابم یاهلاس لیاسم اب نارود نآ نازرابم یناسنا تمرح و تقيقح تشادساپ
یداقتنا یدید اب هتبلا دص و ،ميقتسم یهاوگ و تداهش و یقوقح و یقيقح کرادم رب ینتبم یلالدتسا و یقطنم
کنیا و هدش یهاتوک یاهناهب و هيجوت چيه نودب هتشذگ یاهلاس یط نآ ماجنا رد نم رظن هب هک یراک .دننک دروخرب
هنامرجم دانسا ساسارب یمالسا یروهمج یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسؤم هک هدمآ دوجو هب یتيعضو
ًانلع اج نیا رد نم .ميشاب اریذپ ار هدنبوک و تخس یداقتنا دیاب تباب نیا زا ام .دسیونيم خیرات ام یارب هجنکش
ره اب ییادف یاههخاش و تانایرج همه هک نیا .تسام رب هک تسام زا ًاعقاو .منکيم زاربا ار دوخ یراسمرش
هب هناروابان یو وريپ نويناحور و ینيمخ هللا تیآ یربهر اب یمالسا یروهمج و دندروخ تسکش یکيتکات و یژتارتسا
هعومجم زا یاهدع .تسا نشور همه یارب ،دناهدمآ لیان یتلود تردق یراصحنا بسک و یسايس یزوريپ
دندنام روشک رد ای و دندرپس هر ترجاهم هب ای یدایز هدع .دندش هتشک یمالسا یروهمج طسوت ،ییادف یاههخاش
و دنتسه روشک جراخ ميقم ییادف فلتخم یاهنامزاس رد هک ینانآ هچ .دنتفرگ شيپ رد ار دوخ یگدنز هاوخلد هار و
یاههويش هب یداقتنا رظن هچ هک نیا و ناشیزورما رکفت و شنيب ره زا رظن فرص ،ناگدشادج زا یميظع هوبنا هچ
رطاخ و دای دنناوتيمن هاگچيه اما دننکيم سمل ار نآ دوخ دوجو مامت اب ،دنرادن ای و دنراد و هتشاد اه لاس نآ یتازرابم
نیا یمالسا یروهمج کنیا .دننک شومارف ار اهکیرچ هناناج یاهيگداتسیا و اهشَالت یمدرم قوش و روش و یناسنا
همهرب نالطب طخ ات هداد رارق هیامتسد ار کاواس کردم و دنس و لالدتسا رهاظ هب ريشمش ،هتسشن تردق هب حتاف
.دشکب اهلاس نآ روشرپ نازرابم یناور و یمسج یاههجنکش و اهرجز و اهيناشفناج و اهشالت نآ
یداينب یاهتواضق و ینابم و فادها و تايلک هب اهنت نم .تسين روبزم باتک یسررب و دقن نم دصق هتشون نیا رد
کی زا باتک نیا نم نامگ هب .مزادرپيم ،تسا رتتسم نآ راتفگشيپ رد هدرشف روط هب هک ،اهکیرچ باتک ناگهدنسیون
فده رگید یوس زا و تسا "هنامرجم" داينب زا هدرک هيکت کاواس هجنکش هنامرجم دانسا رب هک نیا ليلد هب وس
خیرات و قلخ نايیادف یعامتجا یسايس شبنج یلک روط هب و قلخ ییادف یاهکیرچ تازرابم ندرکلامنجل ،نآ یلصا
دانسا و عوضوم اب هطبار رد اج نیا رد .تسا موکحم و مومذم نم رظن زا هک تسا نانآ هيلع هنازروضرغ یسیون
:مهاوخيم هنارصم ،باتک نیا رد هدش هدافتسا
ءانثتسا نودب ار اهلاس نآ رد هاش میژر یتينما تاشرازگ و کاواس یاهيیوجزاب دانسا هيلک یناگیاب
!دننک دازآ مومع هدافتسا یارب
*****
کنیا .تسا یمالسا یروهمج یتينما یاهداهن رايتخا رد ًافرص ،هتفرگ رارق باتک ناگدنسیون ءاکتا دروم هک یدانسا
هب لماوع و طیارش هک تسا نشور .دنوشيم یرادهاگن رهم هب رس و هتسبرد زونه هک تسا لاس یس هب کیدزن
نارازگ هیاپ و نالوئسم .دنرادن یمالسا یروهمج هب یطبر چيه ًالوصا )تسردان و تسرد( کرادم نیا هدنروآ دوجو
یاهرد ندوشگ و یرادهگن و ظفح زج( یتيلووسم چيه ًاعبط و .دنرادن نآ داجیا رد یشقن چيه یمالسا یروهمج
اهنآ لابق رد زين )نارگشهوژپ و نادنمقالع هيلک و ناينابرق یاههداوناخ و ناگدنامزاب هلمج زا همه یور هب اهيناگیاب
ماظن یتينما ويشرآ فیدر رد دانسا نیا تلع هچ هب و ارچ هک تسا نیا گرزب یامعم اما .تشاد دنهاوخن و هتشادن
روط هب و "قلخ ییادف یاهکیرچ" هب طوبرم ويشرآ اب یتينما دروخرب هک تسا نشور .؟دراد رارق یمالسا یروهمج
خیرات لقتسم نارگشهوژپ و نادنمقالع هيلک ،قباس میژر زا هدنام یاج هب یلخاد تينما هب طوبرم دانسا همه یلک
و عضاوم و شرگن هوحن هژیو هب ،هاش میژر ینایاپ ههد ود یکی رد یسايس یگدنز یاهدادخر یسررب زا ار رصاعم
یدانسا هب ميتسناوتن هاگچيه زين هرود نآ ناگدنامزاب ام نايم نیا رد .تسا هدرک مورحم ،نآ یتينما هدرپ تشپ عیاجف
و نامدوخ یصخش ميقتسم تارطاخ روآدای و تساهلاس نآ رد ام نارکفمهو نارای نیرتکیدزن لماش اه نآ رتشيب هک
.ميبای تسد تسا هاش میژر یسايس ناينادنز ام یاههاگداد و ییوجزاب زا یدانسا اتح
یاهکیرچ تازرابم نداد ناشن هنوراو یارب نانآ .دنراد یرگید تیرومأم ،اذک تاعلاطم هسسؤم و باتک ناگهدنسیون اما
ای و راشتنا ایوگ هک دننکيم دای اهنآ زا یروط ،هنامرجم دانسا نآ هب یسرتسد رکف زا رايغا ندرک رود و قلخ ییادف
رگا نامگيب" :دنیوگيم باتک نيمه راتفگشيپ ٢٢ هحفص رد .ددرگيم ناگدنناوخ رطاخ لالم بجوم اهنآ همه هعلاطم
،هدوب نآ رب یعس ،ور نیا زا .تشگيم جراخ هدنناوخ هلصوح زا رثا نیا ؛تفاييم راشتنا دانسا رد جردنم تايیزج یمامت
ههد هس !مناج هن میوگيم خساپ رد ".دريگ رارق رصاعم خیرات هب نادنمقالع رايتخا رد هدشهتسناد رتمهم هک هچنآ ات
مورحم -میاهتشاد تکراشم رابجا هب نآ ديلوت رد مه ام لاثما هک یدانسا -دانسا نیا یسررب و هدهاشم زا هک تسا
و ام یورب ار دانسا لک و هتشاذگ رانک ار هنانتورف رهاظ هب روسناس نیا و دينکب فطل یمک شاک یا .میاهدوب
ديیوگيم اهفرح نیا اب امش !!دیدوشگيم "لقتسم و بيسنرپ اب" و نادراک نارگشهوژپ هيلک و ديقف نازرابم نادنواشیوخ
زا رتدب ؟مينيبب امش "هنامرجم هاگن" زا مه ار نامدوخ اتح هک میرادن یاهراچ ام ؛تسامش تسد یچيق و شیر نوچ
عون نیا ليمکت یانبم ار تسا راوتسا هنانمشد تواضق و فیرحت و تیانج و مرج داينب رب دوخ هک یباتک هک نیا همه
دوخ روگ رب ،دننکيم توعد ار ام باتک راتفگشيپ ترابع نیرخآ رد دينيبب ؟!ميهد رارق بیرغ و بيجع “یسیون هچخیرات"
رد دوخ هک ینارگید تاحيضوت اب ،دوب دهاوخن هنيمز نیا رد ،تیاور نیرخآ ًاعطق هک رثا نیا تسا ديما ":میزیرب کاخ
فرطيب نوچ .تسين یندشليمکت باتک نیا !هجوجيهب !هن ".ددرگ ليمکت ؛دناهدومن ءافیا شقت نایرج نیا زا یاهشوگ
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نديبوک یارب اهيیوجزاب دانسا زا یتينما -یسايس هدافتسا ءوس .تسين باتک نیا راک فده تقيقح تفایرد .تسين
ره .دريگب رارق انبم دناوتيمن ليلد نيمه هب .تسين ییوجتقيقح هاش میژر ینایاپ ههد رد قلخ نايیادف شبنج لک
!سب و تسا باتک ناگدنسیون مرج کیرش ،درادرب ماگ هار نیا رد سک

"!؟اما ؛میراد زاين هجنکش دانسا هب ام"
ریرحت هتشر هب ار دوخ تارطاخ دنناوتب یسايس هورگ کی رد رثوم دارفا یمامت رگا" دیوگيم دوخ راتفگشيپ رد هدنسیون
نیا رکنم دناوتيمن مه یميلس لقع چيه .تسا تسرد ًالماک ".دوب زاينيب یتاعالطا دانسا زا ناوتيمن مه زاب ،دنشک
ترازو یاههعومجم ریز زا یکی یاهقودنصواگ رد هک یدانسا ؟دنتسه اجک دانسا نیا :ًالوا اما .ددرگ هداس تيقيقح
یاهدادیور ینیرفآ زاب رد )مهم ريغ ای و مهم( یشقن دنناوتيم هنوگچ ،دنوشيم یرادهاگن هاش نيشناج میژر تاعالطا

دنتسه دانسا نآ ناينابرق هتسد کی .دنراد " زاين" دانسا نآ هب ،هرود نآ رد مصاختم هورگ ود :ًايناث ؟دننک افیا یسايس
نآ هب )هرود نآ ناگدنامزاب( ام .اهنآ رب یکتم نانزملق و تیانج و هجنکش هاگتسد ناعفادم و نامرجم رگید هتسد و
تاعالطا اب ات مينک رورم ار اهکیرچ نامزاس هب هريغ و تابرض و تالمح زا کاواس تاعالطا هعومجم ات میراد زاين دانسا
هعلاطم هب ام .ميبای تسد رتهبناج همه و رتهدرتسگ داعبا رد تقيقح هب و ميجنسب ار شیوخ نيشيپ یاههتسناد و
هب و میربب یپ نامزاس فوفص هب هنخر یارب کاواس تاناکما و اهکيتکات و تيفيک هب ات میراد زاين نيشيپ میژر دانسا
و راتخاس لک زا ،نامدوخ زا ميناوتب ات میراد زاين دانسا نیا هب ام .میوش فقاو نآ تيقفوم مدع ای تيقفوم نازيم
هب ام .میروآ تسد هب یرتهبناجهمه و رتقيقد تخانش ،فلتخم یاهنامز رد نامزاس لايس و ريغتم یتاليکشت یکورک
نامدوخ هيلع ینیون یزاسهدنورپ ميناوتب ات میرادن زاين دانسا نیا هب ام اما .میراد زاين رايسب اههنيمز نیا رد دانسا نیا
یفرعم روشک عاضوا و تلم اب هناگيب ،شک مدآ ،بلطتنوشخ ار نامدوخ هک میرادن زاين دانسا نیا هب ام .ميهدب بيترت
و رهوج هک میرادن زاين دانسا نیا هب ام .میزاسب ینامزاس نورد "تساکولوه" دانسا نیا زا هک میرادن زاين ام .مينک
زور دم و یديلقت ار اکیرمآ هب هتسباو و یدادبتسا میژر اب هزرابم رد ار قلخ ییادف یاهکیرچ ریذپان ميلست و هدنز حور
ام !ميهدب رارق نامدوخ زا تخانش داينب و ساسا ،هیاپراک ار نآ ات میرادن زاين دانسا نآ هب ام .مينک یفرعم راگزور نآ
نامنهيم ناشکتمحز و نارگراک هب و مدرم هب تمدخ قشع هب یاهزادنا و دح هچ هک هیواز نیا زا دانسا نآ هب اتح
یرورپنامرهق و ميسیونب همان رجز هک میرادن زاين دانسا هب ام .میرادن زاين میدرک لمحت هناشنمدد یاههجنکش اهرجز
تامولعم و داوس نازيم هک میرادن زاين ییاذک دانسا نیا هب ام .میوش اههجنکش ریز گرم ات تمواقم غلبم و مينک
هک ام .میريگب نامدوخ هيلع یسايس هنازرو ضرغ جیاتن دانسا نیا زا میرادن زاين ام ؛میروآ دای هب ار نام دوخ یسايس
یاهکیرچ هژیو تراسج و تماهش نآ زونه مک تسد میدنارذگ رس زا ميقتسم ريغ و ميقتسم لاکشا هب ار هسورپ نآ
ضرعم رد اراکشآ ار نامدوخ نامز نآ بوخ و دب همانراک و مينک داقتنا نامدوخ هب هک میراد غارس دوخ رد ار ییادف
نیا .تسين ناينابرق یارب شهوژپ هیاپراک و ساسا زگره یدانسا نينچ یسررب و هعلاطم یرآ .ميهد رارق تلم تواضق
اب ام هزرابم حور و رهوج ًارظن و ًالمع ،ًاتيهام ،دنک نينچ وهس هب رگا اتح سک ره .تسا یکانتشحو ضرغ ضقن راک
.تسا هدرک روکذم باتک هک یراک درک دهاوخ چوپ و چيه یلک هب ار اهيناشفناج و اهتمواقم همه نآ و هاش میژر

!هاش کاواس هب باتک ی هدنسیون دامتعا
،یتاعالطا دانسا هب ناوتيم ایآ " :دنکيم یط ار کاواس ريسم دوخ راتفگشيپ نيمه رد هدنسیون هنوگچ مينيبب لاح
یشوپ هدرپ چيه نودب دوخ و "؟دومن دامتعا ،تساهتشاگن ار اه نآ صاخ طیارش رد مهتم هک ییاهيیوجزاب هب ًاصوصخ
و دانسا نينچ هب ار دوخ دامتعا هدنسیون !تسا تسرد !هلب ." تسا تبثم شسرپ نیا هب ام خساپ" :دهديم خساپ
.تسارادافو نآ هب زين دوخ باتک ءازجا مامت رد هژیو هب و دنکيم نالعا ًامسر ییاهويشرآ
هک ییاهيیوجزاب هب ًًاصوصخ امش یتقو هک میريگب ار هداس هجيتن نیا ميناوتيم ام یقطنم ظاحل هب اج نیا رد اما
صاخ طیارش نآ اب هک ییاهنآ هب یلوا قیرط هب دیاب دينکيم دامتعا دناهتشاگن هجنکش و قالش راشف ریز رد نامهتم
چيه نودب امش رما تيعقاو رد !ديشاب هدرک دامتعا زين دناهدرک ويشرآ و ميظنت و هيهت ار دانسا نیا هجنکش و قالش
و نارومأم دید هیواز زا ًافرص قلخ ییادف یاهکیرچ شبنج یراگنخیرات هب ًانلع و ًامسر امش .دیاهدرک نينچ ،یتلاجخ
،)اهنآ زا رتدب اتح( دناهتشاد نانآ اب ار هناحلسم یاهیريگرد نیرتشيب اهکیرچ هک ،هاش میژر یتينما یاههاگتسد
و یبایزرا و تواضق و رظنراهظا ره رب ار دوخ یاهمشچ و اهشوگ امش هک تسا ليلد نيمه هب .دیاهدیزرو تردابم
تسردان و طلغ ار اهنآ ای و ديتفرگ هدیدان ای و دیدرک راکنا ار همه دوجو ای .دیا هتسب نارگید یاهباتک ای هتشون
هلاسم نیا هب بلطم هلابند رد نم .!ديتشاذگ هحص نآ رب ًامسر ناتباتک راتفگشيپ نيمه رد امش هک یراک .ديتشاگنا
.تخادرپ مهاوخ
نآ زا لصاح یاههدنورپ مينيبب ،یسیون خیرات رد هنامرجم دانسا ندوب دانتسا لباق ريغ یقوقح هلاسم زا ادج
.دريگ رارق هدافتسا دروم دناوتيم اههزوح مادک رد و هزادنا هچ ات صاخ یاهيیوجزاب

!اهيیوجزاب دانسا تاصخشم و هاگیاج ،تيمها
باتک رد اهنت .تساهدیدن ار دانسا نیا سک چيه ،یمالسا یروهمج یتينما تاسسؤم اب طبترم صاوخ زج هب نونک ات
هک دانسا رادقم نيمه هعلاطم اب سک ره .تساهدش پاچ اهنآ زا ییاهتمسق راب نيلوا یارب هک تسا "...اهکیرچ"
هبرجت و باتک نیا هعلاطم اب زين نم .دسريم یجیاتن هب ،هدرک هدافتسا اهنآ زا دوخ صاخ یاهفده اب هطبار رد هدنسیون
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لک هب تبسن ار مرظن هدرشف روط هب مشوکيم ،اهلاس نآ رد ناتسود زا یرايسب ییوجزاب براجت زا یهاگآ و یصخش
تقيقح تخانش یارب یقوقح رظن زا دانسا نیا هک منک ديکأت دیاب ًاتمدقم .مسیونب ریز رد ،ینانچنآ یاهيیوجزاب دانسا
نوناق و یقوقح تاررقم و نیزاوم هيلک راکشآ و نشخ ضقن اب اهنآ ميظنت و هيهت .دنتسه دانتسا لباقريغ یلک هب
رشب قوقح یناهج نیزاوم اب ریاغم ًاعبط و هتفرگ تروص )تيطورشم یساسا نوناق( اهلاس نامه رد روشک یساسا
.تسا "هنامرجم" یمادقا ًالوصا ،ناگدشهجنکش تافارتعا دانتسا هب ًافرص یسیونخیرات یاعدا و نآ رب هيکت .تسا
رد و ميقتسم ريغ و ميقتسم قیرط هب هک یناسک همه زين و قلخ ییادف یاهکیرچ یاهيیوجزاب دانسا یلک روط هب
و تشادزاب کرتشم هتيمک و کاواس طسوت و دندوب ییادف نامزاس و اهکیرچ اب طبترم یعون هب و یحطس ره
.تسا راوشد زين نانآ یقيقح ريغ و یقيقح یاوتحم و تيفيک زيمت و صيخشت .دناعونتم رايسب ،دندش ییوجزاب
همادا و شیاديپ یاهترورض و فادها ،تابسانم و اهدنويپ و ینورد لیاسم ناوتيم ًالوصا هک تسا نیا یساسا لآوس
و یلک رتکاراک و اوتحم هک تسا یهیدب ؟درک یناوخزاب نآ نانمشد کرادم و دانسا هب ءاکتا اب ار یسايس شبنج کی
و اهنامز رد یقيقح ريغ و یقيقح لیاسم زا یطولخم اهنآ .دنتسين گنهامه و تسد کی ًالوصا دانسا نیا ییزج
رد اما .دنشابيم قيقد تبسن هب یاهيهاگآ و تاعالطا یاراد ییارجا یاههصرع رد .دنريگيم رب رد ار توافتم طیارش
نايیادف یتازرابم تيهام و ییاوتحم لیاسم یلک روط هب و ینورد یاهدنويپ و تابسانم لیاسم هب هک ییاههصرع
و مهف هک دنانيجع تراسا طیارش رد اهیراکناهنپ و اهتمواقم و اهکيتکات و اههويش اب نانچ دانسا نیا ،دنوشيم طوبرم
حيضوت ریز یلک هجو ود رد ار هلاسم نیا منکيم ششوک نم اج نیا رد .ددرگيم نکمم ان اهيليخ یارب نانآ تخانش
:مهد

دانسا تبثم هوجو
:تسا ریز دراوم لماش دانسا تبثم هوجو
کی زا دیاش دانسا نیا دوخ .تسا هدش یدنبهقبط یاههدنورپ ميظنت ،کرادم و دانسا ويشرآ تانسحم نیرتمهم -١
.تسا هبناجهمه و هدرتسگ تاعالطا یواح کشيب و .دشاب رادروخرب کیدتم یدنبهسالک و گنهامه و نوزوم قطنم
ناوتيم هژیو هب .نآرد کیره هب طوبرم یلک و ییزج عالطا ره یناگیاب و هناگادج یدرف یاههدنورپ ميطنت هلمج زا
کت کت یهاگآ زا اه نآ عومجم نيقی هب .تفای دانسا نیا رد ار یفخم تاليکشت یراتخاس طباور یلصا تاصخشم
،اهلاس نآ رد یماظن و یسايس هزرابم زکرمت مدع طیارش هب هجوت اب .تسا رتهدرتسگ و رتعماج بتارم هب ناگدنامزاب
و ددعتم یاهيیاج هب اج و طباور و یراتخاس ميسرت یارب یعماج عبنم دناوتيم اههبنج نیا زا کاواس دانسا ويشرآ
.دشاب تسد نیا زا یلیاسم
ریاظن و سنج و نس و یگداوناخ مان و مان و ليصحت ،لغش دننام دارفا یقيقح تاصخشم هب طوبرم لیاسم هيلک -٢
قيقد تاصخشم زا یخرب و یلک یامش ،هدش ماجنا هک یتامادقا نامز و ناکم هب طوبرم لیاسم رتشيب .اهنیا
بلاغ تاصخشم و سردآ ،)نایوجزاب و کاواس رظن اب طولخم هتبلا( هريغ و اهرورت ،اهیراذگ بمب و هناحلسم تايلمع
زا یرايسب راعتسم یماسا ،دناهدشهتخانش هک یدارفا اب هتفر ول یاهرارق نامز و لحم ،اهکیرچ یاههاگتنوکس
گنچ هب هک ییاهکیرچ یراتفر رتکاراک )یصاخ هیواز زا و یدودح ات( یمومع تاصخشم و یقيقح تیوه ،نازرابم
تيفيک و حطس زا یبسن تخانش .رگیدکی اب دارفا یاهسامت و تاطابترا زا یرايسب .دندوبهدش راتفرگ کاواس
زين و هدنام ماکان ای هتفرگ ماجنا هک ییاههشقن و اهحرط یلک یامش زا یهاگآ .نامهتم زا یدودعم یرظن و یسايس
هدراو تابرض زا یخرب للع .هتشذگ رد هدشماجنا یليلحت یاهثحب زا یخرب ای و یرظن لیاسم رد اهیريگتهج زا یاهراپ
تاطابترا هکبش رد کاواس رصانع یلامتحا هنخر و ذوفن هب طوبرم لیاسم .تسا هدنام ماهبا رد زونه هک اهکیرچ هب
یدودح ات و دندوبهدش ريگتسد هدنز هک ییاهکیرچ کت کت تمواقم ناوت دح هصالخ و اهکیرچ نامزاس ینوماريپ
!هناميخژد طیارش نآ رد نانآ هژیو تايحور
رب مکاح یاههاگدید ناوتيم .تسا میژر یتينما متسيس ینورد درکراک زا تخانش ،دانسا رگید تانسحم زا -٣
هب تبسن هاش میژر لک و کاواس لمع یاههويش و اهتسايس و یذوفن یاهکيتکات و اهدرکراک ،یتينما هاگتسد
.داد رارق ییاسانش دروم یبسن روط هب ار شايسايس نازرابم و نافلاخم

:دانسا تسردان و یفارحنا ،مهبم هوجو
و اهدنويپ و ینورد تابسانم هیامناج و حور زا یمهف و کرد و تخانش لقادح دناوتيمن هجو چيه هب دانسا نیا -١
رد یرابدور یديشمج سابع زا هاتوک هتشون کی طقف .دهد ناشن ار ريسا نويبالقنا قوش و روش و لباقتم یاهیراکادف
رگیدکی غاد ردقنآ نم و )یزورون نسح( یباب ...":تشون وا دزاس راکشآ ار ارجام ناج و حور دناوتيم هک دراد دوجو باتک
هنومن اهنت نیا دیاش ."....مراد دايب شاهناقيفر تيميمص و روش مامت اب ار اههسوب نآ تذل زونه نم هک میديسوب ار
لیاسم نیا هب دورو زا ديشوکيم سک ره طیارش نآ رد .دشاب هجنکش ریز قلخ ییادف زرابم کی یعقاو ساسحا نايب
.دشاب کدنا رايسب ینينچ نیا دراوم دیاش اهيیوجزاب زا گرب نارازه نايم رد .دیامن زيهرپ
هناحلسم یاهدروخ و دز رد یاهدع .دنتسين تايح ديق رد هدش ییوجزاب ناربهر و اهرداک زا یدایز هدع هنافسأتم -٢
اهلاس نآ ناگدنامزاب زا یگرزب شخب اما .دنداد تسد زا هجنکش ریز ار دوخ ناج یدادعت و دندش مادعا ای و هتشک
یکی اب هک توافتم یاهتيفيک اب یاهنازيتاپمس و نازرابم و تسد ریز ای زارطمه یاهرداک ،نارگنسمه و نارای ًاصوصخم
.متسه ناگدنامزاب نآ زا یکی مه نم .دنتايح ديق رد هناتخبشوخ ،دندوب طبترم هدنامزاب نازرابم ای و نانآ اب هطساو ود
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یاهيیوگهفاضا ،هدننک هارمگ تاعالطا ،لعج و غورد یواح ،دانسا نیا تایوتحم زا یگرزب شخب نم نامگ هب
و اهگرب یالبال رد .تسا "هناکریز و فیرظ" یاهيیوگ ضيقن و دض و هدشهتخاس شيپ زا یاهویرانس ،هدننکفرحنم
تیرثکا .تسا هتفرگ تروص نایوجزاب ندرک هارمگ یارب هفقويب یشالت ،اههتشون و رارقا نيماضم رد و نآ تاحفص
و زيمآ قارغا یاهفيصوت هب ،یتاليکشت و یسايس تيلاعف هب ندش هديشک و تيلاعف هوحن دروم رد نامهتم زا یگرزب
و یناسنا تالیامت و تاساسحا نتشادهاگن ناهنپ اب نایوجزاب بیرف یارب نانآ .دندزيم تسد عقاو فالخ یاهفیرعت
.دنداديم ناشن هنوراو ار دوخ تبثم هوجو همه یهاگ دوخ یعامتجا
یاهطلغ نانچمه اههتشون نیا لاح نیا اب .دشيم یسیونکاپ راب دنچ مهتم طسوت رابجا اب اههتشون بلغا ًابیرقت -٣
ناشن داوس مک ناکما دح ات ار دوخ ای و دنسیونب هناراگنالهس دنديشوکيم دارف ا رت شيب .دنراد ییالما ای ییاشنا
ار دوخ زاغآ نامه زا ًامومع هيقب ،هدوب راکشآ نایوجزاب یارب ناشتيلاعف تيفيک و تیوه هک یناسک زج هب .دنهد
اه نیا ریاظن و حول هداس اتح و یعامتجا و یسايس لیاسم زا عالطايب ای داوس مک ،یتاليکشت طباور زا عالطايب
دوخ تخانش و یهاگآ دح و یسايس تاعلاطم نازيم ،راشف اب اتح و ینشور هب هک دوب یسک رتمک .دندرکيم یفرعم
دروم یاهباتک ناونع هب هدش هدروآ ناشمان باتک راتفگشيپ رد هک ار یباتک دنچ نآ ،نامهتم همه ًابیرقت .دنک نايب ار
یاهباتک هعلاطم هيلوا هلحرم رد اهنت دنهد ناشن هک دوب یهیدب و یداع کيتکات کی نیا .دناهتشون دوخ هعلاطم
و یدج یاهباتک هدش تسد هب تسد یاههقلح راشف زا دنديشوکيم هويش نیا اب .دناهتشاد رارق ؟“ینوناقريغ"
.دننک زيهرپ ،هدنهددر
و تورث و ماقم و لانم و لام هب ییانتعايب ،یتسود مدرم قيمع قیالع ،اهکیرچ هب هتسباو نازرابم همه ًابیرقت -۴
هک ارچ .دنتشاديم هاگن ناهنپ دنتسناوتيم هک ییاج ات ار دوخ یتسيسکرام تاعلاطم و تخانش نازيم و فلاخم سنج
اتح هک دشيم بوسحم میالع نیرتمهم نامگيب ،ناشکتمحز و نهيم و اقفر هب و مدرم هب قشع یقيقح نايب
یاهگرب رد نیارب انب .دنک قلخ ییادف کیرچ کی هب لیدبت نایوجزاب فيثک نهذ رد ار یسايس ريغ دارفا تسناوتيم
یلک هب نانآ یساسحا و یناسنا تالیامت و یعقاو تاشیارگ ،یرکف و ینومضم لیاسم ،نامهتم بلغا ییوجزاب
،دندوبن اه لاس نآ یتازرابم یاهيگهژیو و ارجام نیا نطب رد هک یناسک یارب لیاسم نیا هب هجوت اب .تسا شودخم
.تساراوشد رايسب مک تسد نکمم ان میوگن رگا تسردان زا تسرد بلاطم تخانش
رگید و هدازدمحا دوعسم و دوب میژر یتينما هاگتسد یناموت رازهدص هزیاج وزج هک یحاتفم سابع دروم زج هب -۵
نانآ .دندرکيم نامتک ار یتيلاعف هنوگره زاغآ زا نامهتم همه ،یرابدور یديشمج سابع نوچ یحلسم یاهکیرچ
رد .دننزب فرح هريغ و سکس و الاب دمآرد و بوخ لغش و ليصحت ،یگدنز هب دوخ قیالع زا دندرکيم ششوک
یاهيیوجيپ ريس طخ ندرک هارمگ و یدعب یاهتشادزاب هنماد ندرک دودحم یارب ءانثتسا نودب همه یرابجا یاهيسیونکت
اب دراوم نیا رد .دنتشونيم شودخم و طولخم تروص هب یعقاو لیاسم اب ار یفارحنا لیاسم ًامومع ،نارگهجنکش
تافارحنا یدراوم رد اتح و “یتسود دوخ" ،“یلغش ای یليصحت قیالع" ،"هدز اج" و “یگدنز هب هتسبلد" دننام یتاملک
.دنهد هولج هزيگنايب و ريگيپ ان ار رظن دروم هژوس ای و دوخ دنديشوکيم یقالخا
مادعا ای هتشک ًالبق هک دزادنيب یناسک ندرگ هب ار هدشماجنا تامادقا درکيم شالت ینادنز ،دراوم یرايسب رد -۶
نامهتم .دش دنهاوخن ريگتسد هدنز و دناحلسم و یفخم دندوب نئمطم هک دنداديم تبسن ییاهنآ هب ای و دندوبهدش
هراشا یلیاسم هب رابجا هب ،رتمهم لیاسم فشک ريسم رد یرشب قوف یاهراشف ندرک فقوتم ای و نتساک یارب
رد اطخ ناکما هشيمه هتبلا .دنتشاد یرتمک تيمها ناشرظن هب هک دندروآيم نابز رب ار یدارفا مان ای و دندرکيم
مهارف رارسا فشک یارب یرتهزات ناکما نایوجزاب یارب و رتبارخ ار عوضوم هک یدراوم اسب هچ تشاد دوجو صيخشت
.دنتخاسيم
یگدروخ لوگ زا ییاهناتساد نامهتم هک دنراد دوجو یدایز یاههدنورپ ،ینانچنآ یاهيیوجزاب دانسا نايم رد نيقی هب -٧
و تفرشيپ رد "رهمایرآ هاشنهاش" غیرديب تامحز و "مدرم و هاش" بالقنا یاهدرواتسد زا یربخ یب و یعالطايب و
زا ای و تساهتشگ "ترضحيلعا" رس یوم ندش ديفس بجوم اتح هک نارگراک و ناناقهد رطاخ تیاضر و روشک ینادابآ
"زا ششخب و وفع یاضاقت ای و همان نتشون زا یکدنا نادنچ هن دراوم .دناهتفاب مه هب ...و هناکولم ششخب و محارم
زا ای و روآتشحو یاهیزاسهنحص و اهدیدهت زا یصالخ یارب و راچان هب مهتم هک دنراد دوجو "هناکولوم سدقا تاذ
زا اههاگداد رد نامهتم نیا رتشيب ،همه نیا اب .تساهدرپس نت نادب هريغ و اسرف تقاط یاههجنکش یريگرس
ار هاش میژر و هاگداد تيحالص یددعتم دراوم رد و دندرکيم عافد دوخ زا یقوقح ظاحل هب ای و یراددوخ تاماهتا شریذپ
.دنديشکيم لآوس ریز هب
هنوگ ره هک دوب یروط تيعضو اهلاس نآ رد .دراد دوجو زين یدازآ ماگنه دهعت ندرپس هلاسم نينچمه دانسا نیا رد -٨
رد اهراکنا یاوتحم اب هک دشيم بوسحم یتازرابم بصعت یعون دوخ ،دهعت هگرب یاضما زا عانتما و یتخسرس
چيه .دوب یمهم هلاسم ،دنتشاد تيلاعف همادا دصق هک یناسک یارب هژیو هب دهعت نداد .تشادن یناوخمه اههدنورپ
تیاعر زا هجو چيه هب زين دراوم نیا رد .دنک ساسح دوخ هب مک تسد ار کاواس ،هاگرذگ نیا رد دوبن رضاح یزرابم
دهعتم دوخ یاضما اب دارفا ءانثتسا یخرب زج هب هک دندوب یاهشيلک و یپاچ اههگرب نیا .دوبن یربخ یدنورهش قوقح
لماوع" سامت ای و کوکشم دراوم هدهاشم تروص رد و دندرگن یتيلاعف چيه درگ رگید یدازآ زا سپ هک دندشيم
و تشادن یتيمها چيه دهعت نیا عقاو رد .دنیامن شرازگ نالووسم هب هلصافالب ار عوضوم هريغ و "راکبارخ ای فلاخم
کاواس دانسا وزج دیاب لاح ره هب اما .درکيمن داجیا تشاد همادا دصق هک یسک یارب یعنام هاگ چيه زين نآ یاضما
.دشاب
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،یدازآ زا سپ یدنچ یلو دندشيم موکحم تدم هاتوک یاهنادنز هب و ريگتسد مود راب اتح ای و لوا راب هک ینانآ همه -٩
ار اههويش نیا دوخ تيعقوم روخارف هب کیره ،دناهدروآيم رد یکیرچ یاهميت زا رس ای و دنداديم همادا تيلاعف هب هرابود
.دشاب دوجوم کاواس ويشرآ رد دیاب هدعاقلايلع ییاههدنورپ نينچ .دنتسب راک هب تيقفوم اب

،یقوقح عافد ،یماظن یاههاگداد رد یگداتسیا و تمواقم هب طوبرم لیاسم ،یدانسا نينچ یجنرغب رگید یور -١٠
اور نانآ رب هک ییاههجنکش یاشفا ،یسايس دیاقع و راکفا زا عافد و یماظن یشیامرف یاههاگداد تيحالص در
و روشک رب اکیرمآ هطلس و میژر یروتاتکید هيلع یرگاشفا یارب یناکما هب هاگداد لیدبت یرايسب دراوم رد و ،هدش
تاراشا لکهايس یاهکیرچ یماظن هاگداد دننام یشنیزگ هتبلا و هدنکارپ تروص هب اهکیرچ باتک رد .تسا هريغ
.تسين یربخ اههاگداد رد اهيگداتسیا رگید زا اما تساهدش هدنکارپ و عطقنم
ات یناوخ دورس زا .دناهتشاد یفلتخم یاهدروخرب یلک روط هب نامهتم یماظن یاههاگداد رد هک تسا نشور
.!لمحت زا جراخ تخس یاهتازاجم زا ییاهر ديما هب ای و یناميشپ یور زا یعقاو ای و یکيتکات ندمآهاتوک
ًالوصا هک یکرادم و دانسا هب دیاب ،دانسا رد تسردان و تسرد دراوم زا یطولخم و زيمآماهبا یاوتحم هب هجوت اب -١١
بيترت هب یکیرچ هدشیدنبهقبط تاناکما و دانسا ،یميت یاههناخ رد .درک هراشا زين تساهداتفين کاواس تسد هب
شيپ زا و مدقم هفيظو ،یريگرد عورش ماگنه هب .دندشيم یرادهاگن ،"ود " و "کی " و ؛رفص ؛رفص ود یاهمان اب تيمها
نتخوس رد یلطعم ليلد هب هفيظو نیا یارجا .دنزب شتآ ار اهنآ گنردالب هک دوب نیا کیرچ یاضعا زا یکی هدشنييعت
هدش یدنبهقبط تاناکما و دانسا .دوب هارمه یمتح گرم اب ًالومعم یگچاپتسد ای شتآ ندش روهلعش ای و کرادم
:دوب ریز دراوم لماش
رد مهم تاناکما ای و دارفا ناج هلصافالب اهنآ نتفر ول اب هک دوب یاهدنز یاهرارق و تاناکما هيلک هب طوبرم - "رفصود "
.تفرگيم رارق رطخ
و ییاسانش دروم جیردتب اهنآ نتفر ول اب هک دوب یتاکرادت و یلام یاهکمک عبانم و هوقلاب تاناکما هب طوبرم - "رفص "
.تفرگيم رارق کاواس تابرض
یاهلومرف زين و ینورد یاهليلحت و اهباتکو تالاقم و اههمان ،اهتشاددای ،اههماننيیآ هب طوبرم لیاسم هعومجم - "کی "
ناکما تروص رد هک تفرگيم ربرد ار لوپ و هحلسا و کجنران دننام یميت هناخ رد دوجوم یماظن لیاسو و هرجفنم داوم
.دندربيم دوخ اب دیاب
لک .دوب اه نآ ریاظن و مليف و ليسنتسا ،یفاحص و پاچ ،پیات دننام یميت هناخ نورد تاناکما هيلک هب طوبرم - "ود "
تسیابيمن هجوچيه هب کرادم نیا .دنتشاد دوجو یکیرچ یميت یاههناخ رد ًامومع هدش یدنبهقبط تاناکما و کرادم
زا دعب( کرتشم هتيمک و کاواس اب یميت یاههناخ هناحلسم یاهیريگرد مامت یط عقاو رد و داتفايم کاواس تسد هب
عقاو رد .داتفين کاواس تسد هب ملاس هاگچيه اهکیرچ هدشیدنبهقبط عبانم و دانسا ،)هيلوا براجت نتشادگ رستشپ
.تساهداتفين کاواس گنچ هب هتخوسمين رثکادح و هتخوس لیاسو و ءايشا یتشم زج یمهم دانسا
،ینامزاس نورد دانسا و کرادم و تاناکما یدوبان یارب اهکیرچ عیرس شنکاو و یگدامآ و هزرابم طیارش هب هجوت اب
یاههمانرب یارب کاواس یدودعم دراوم رد .درواين تسد هب اهکیرچ ینورد کرادم زا ینادنچ یهاگآ ًالمع کاواس
و دانسا زا یشخب نیارب انب.دش بیذکت اهکیرچ طسوت هلصافالب هک دز یزاس کردم و دنس هب تسد دوخ صاخ
.دندشن کاواس ويشرآ دراو ًالوصا اهکیرچ ینورد کرادم
و یدارفنا یاهلولس رد هدش وگزاب یاهتيعقاو و قیاقح اب تسردان یاوتحم هديچيپ یاهينوگهنوگ و عونت نم داقتعا هب
زا یمیاد ساره و روآ هرهلد تاشیامن و اهدیدهت و هدشهلثم یاهندب اب تدم ینالوط ییاهنت و توکس طیارش رد
زا هرس کيکفت ناکما ،نانآ یتاليکشت ناراکمه و کیدزن ناسک زج هب هک تساهدش هدينت نانچ نآ ،گرم و هجنکش
.تسين رسيم هرسان
هچ ات اهتمواقم یعقاو کيتارپ رد و درک تمواقم نآ لباقم رد ناوتيم دح هچ ات هک نیا و هجنکش تاريثأت و راثآ دروم رد
اب .تفای یدایز یاهزيچ ناوتيم کاواس یاهيیوجزاب دانسا یالبال رد ًانيقی هتفرگ تروص یدودح و دح هچ ات و ینامز
دح دروم رد ثحب .ددرگيم نشور لیاسم نیا نآ یسررب و هعلاطم و کاواس هجنکش دانسا یناگیاب یاهرد ییاشگزاب
یدرم ربا چيه نم رظن هب اما .تخادرپ نآ هب هناگادج دیاب هک تسا یرگید هلوقم نآ لیاسم و هجنکش ریز رد تمواقم
ییوراد تاناکما و ناکشزپ کمک اب کيتامتسيس یناور و یمسج یاههجنکش عاونا ربارب رد دناوتب هک درادن دوجو
ناور و نوخ و تشوگ و تسوپ زا ناسنا .دنک تمواقم ینالوط تدم یارب ،ناگهدنوشهجنکش گرم زا یريگولج یارب
جنر و درد ساسح رايسب طاقن تخانش زا یشان هدش باسح رايسب یاههجنکش ربارب رد نآ لمحت و هدش هتخاس
.تسين دودحمان ،یناور و یمسج

!هدنورپ فذح ای و یزاسهدنورپ
ميظنت و هيهت یاههويش و تيفيک دننام یمهم دراوم هب دیاب هاش میژر یتينما دانسا تيعقوم و هاگیاج اب دروخرب رد
هلمج زا و یرادا راک تامازلا ءزج و یراج یرما اهتلود همه رد و تارادا همه رد یناگیاب و دانسا هيهت .درک هراشا دانسا
و اهقلمت و اهتباقر و یراوخهوشر و داسف هب هدولآ تاجرد هب روما نیا ،یروتاتکید یاهماظنرد .تسا یتينما تاسسوم
یزاب ذغاک و لعج و یزاسهدنورپ زا اربم هاگچيه زين یتينما یاهداهن .تسه زين یلغش یاهتيعقوم زا هدافتسا ءوس
و دانسا رد یراکتسد ای و فذح اهتموکح نیا رد .دنتسين و هدوبن یدنس و رثا هنوگ ره ندرک کاپ و هدنورپ فذح ای و
زا یکی .تساروشک تیریدم و تايح یگشيمه و یاهیاپ یاهدنفرت زا ،نادقتنم و نافلاخم هيلع اهیزاسهدنورپ اتح
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زج هب .تسا رگید نت تشه و ینزج نژيب هناملاظ رورت هب طوبرم ،هدنورپ فذح ای لعج هدشهتخانش یاههنومن
حرش هب هک یاهدنورپ چيه ،دش ليکشت بالقنا زا سپ هک یهاگداد رد کاواس فورعم رگهجنکش ینارهت تافارتعا
تاراهظا هب اهنت زين "...اهکیرچ" باتک رد .درادن دوجو نيشيپ میژر یاهويشرآ رد دزادرپب راتشک نیا یعقاو و یقيقح
هک یلرتنک ليلد هب یتينما و یتاعالطا تارادا رد لاح ره هب .تساهدش دانتسا هاگداد و ییوجزاب رد ینارهت
عقاو رد و رتمک یراوخهوشر و داسف زا یشان یزاس هدنورپ دنراد اهداهن نیا رب دوخ یاقب و تينما یارب اهروتاتکید
.تساهتشادن مک نازرابم بوکرس رد و میژر نافلاخم هيلع “یزاسهدنورپ" رد زين هاش کاواس .تسا رت یناهنپ
،قلمت و ینیريش دوخ اب هريغ و هبتر و شاداپ تفایرد یارب رگهجنکش نایوجزاب یاهميت و یتينما تاماقم رتشيب
ميظنت هريغ و راکبارخ هورگ نامهب و زادنارب هورگ نالف ندرک اثنخ و فشک رد عقاو فالخ اتح و ییامنگرزب اب ییاههدنورپ
.دنتسين مک ويشرآ هعومجم رد ییاههدنورپ نينچ هک تسا یعيبط .دناهدرک
رد یرمرادناژ و شترا ود نکر و کاواس و ینابرهش دننام میژر یماظتنا و یتينما یاهداهن نايم یاهتباقر و تافالتخا

و ینابرهش تباقر .دندوب رثؤم ميقتسم روط هب هاگ اههجنکش فعض و تدح ای و اه هدنورپ ینيگنس ای و یکبس
یزاس هدنورپ زراب هنومن کی .ديماجنا" کرتشم هتيمک" ليکشت هب ماجنارس مادک ره رادتقا هزوح نوماريپ کاواس
لهچ ههد تسخن همين رد " یمالسا للم بزح" هدنورپ هب طوبرم کاواس و ینابرهش یاهتباقر و تافالتخا زا یشان
یب نیرومام .دتفايم ردخم داوم اب هزرابم نارومأم گنچ هب یقافتا هنوگ هب یر رهش رد هورگ نیا یاضعا زا یکی .تسا
هورگ ناگهدنهد ليکشت و ناربهر زا نت دنچ .دنباييم تسد یکرادم و دانسا هب ردخم داوم یاج هب ،اج همه زا ربخ
یرمک هحلسا کی نانآ .دنوش یم یراوتم نارهت فارطا یاههوک هب یاهمانرب چيه نودب دنوشن تشادزاب هک نیا یارب
اب تباقر رد ینابرهش هطبار نیا رد .دنوشيم تشادزاب یگنشت و یگنسرگ زور ود یکی زا دعب و دنتشاد دوخ اب زين
ليکشت هورگ نیا یارب زين ینيگنسهدنورپ .دنکيم سکعنم اههمانزور رد ادص ورس رپ تاغيلبت اب ار ارجام ،کاواس
هورگ ربهر ناونع هب یدرونجب مظاک هجيتن رد .تساهتشادن " بزح" نیا تامادقا و اوتحم اب یبسانت چيه هک دهديم
رتنيیاپ یاهسبح هب هيقب و لاس هدزناپ هب هورگ ناربهر زا هداز یدحرس مساقلاوبا و یرهاظم سابع و دبا سبح
دوخ ناوت هک نیا یارب ینابرهش .تشاد یدایز شقن کاواس و ینابرهش نايم تباقر هدنورپ نیا رد .دنوشيم موکحم
.تشادهاگن نادنز رد اهلاس قحان هب ار یاهدع و دوزفا هدنورپ نیا راب رب نينچ نیا دهد ناشن دوخ بيقر هب ار
یاقآ .تسا نايشناد تمارک و یخرسلگ ورسخ نادايهدنز هدنورپ هب طوبرم اهیزاسهدنورپ نیا نیرتروهشم زا یکی اما
هب و هتخادرپ عوضوم نیا هب حورشم روط هب ،دوخ نادنز تارطاخ رد هدنورپ نیا هدنز نادهاش زا یکی راکامس سابع
.تسا هتخاس نايع ار شترا یماظن هاگداد ات کاواس یزاس هدنورپ نیوکت لحارم و طیارش و تايیزج صخشم روط
دیدهت اب هارمه یزاسشوپاپ و ییامن گرزب و قيقد هشقن کی اب کاواس نالووسم و تاماقم هک دهديم ناشن راکامس
اب ات دندرک مهرس نادنمرنه و نارکفنشور زا یاهدع یارب عقاو فالخ و نيگنس رايسب یاهدنورپ ،هجنکش و گنرين و
دوس هب یتاغيلبت یرادربهرهب وس کی زا ،حلسم حالطصا هب نامهتم سرت و زجع نداد ناشن و ینلع هاگداد ليکشت
ار کیرچ ناگدنمزر ریذپانيتشآ و هدنزيتس هرهچ رگید یوس زا و دنشاب هدرک مکاح ماظن و هاش دنیآشوخ و دوخ ییآراک
یريگعضوم و نامهتم زا یخرب یتيصخش و یسايس و یقوقح یگداتسیا اب تیاهن رد و عقاو رد اما .دنزاس شودخم
نامهتم زا یدادعت نايم نیا رد .دیدرگ بآ رب شقن ارجام نیا یاهفده همه ،نايشناد تمارک و یخرسلگ ورسخ عطاق
رب نتشاذگ شوپرس یارب هاش کاواس .دندش وربور کبس تيموکحم اب یدادعت و دبا نيگنس یاهسبح هب هدنورپ نیا
.درک مادعا ار زیزع ود نآ ،ییاوسر نیا
اتح ینانچنآ دانسا ییوگ وت هک دنیوگيم نخس دانسا زا نانچ نآ ناگهدنسیون هک میوشيم وربور یباتک اب لاح
و یفنم و تبثم یاههبنج هب باتک همدقم رد یردان دومحم .دنهد حيضوت ار اهدنور و اهدادیور همه ناج و حور دنناوتيم
لماع دوخ باتک هعومجم ریرحت رد اما دنکيم هراشا راصتخا هب دنچره اهيیوجزاب رد هجنکش اتح و یريگ رارقا طیارش
ًاموزل و شنيب و کرد اب هک یدانسا( “دانسا„ نیا هب نانچ ناشیا .دريگيم هدیدان ًالمع ار یناور و یمسج یاههجنکش
هدافتسا نآ زا یشنیزگ تروص هب هکلب دازآ و هبناجهمه هن روط هب اهويشرآ نانابهگن نامه یسايس تیدودحم
نمهب بالقنا ات قلخ نايیادف تازرابم خیرات رگحيضوت عبنم اهنت ای و ذخأم اهنت ییوگ وت هک دهديم تيناقح )دننکيم
یاهتیاس رد ای و روشک جراخ رد هدش رشتنم یاههتشون زا یخرب و اههبحاصم اب یددعتم دراوم رد هدنسیون !تسا
نداد ناشن شزرايب و یفن یارب .دنکيم دروخرب شاهدششنیزگ یتينما ويشرآ و دانسا عضوم زا ًافرص ،یتنرتنیا
.!دشکيم ،یکیرچ شبنج هرابرد شتواضق و ليم فلاخم رظن ره رب نالطب طخ هرسکی ،نارگید یاههتشون
ار نآ هک نیا هن درک هدافتسا زرابم یاههورگ تاعالطا ليمکت یارب دیاب نيشيپ میژر یتينما دانسا ويشرآ زا لاح ره هب
هب زواجت و نیزاوم و نوناق فالخ تامادقا و اهتسايس و لامعا فشک یارب یلو .داد رارق نانآ خیرات و تخانش یانبم
هک یدانسا نينچ زا یسیون خیرات یاعدا .داد رارق هیاپ و انبم ار نآ ناوتيم هاش میژر رد روشک نادنورهش قوقح
ار هريغ و یزاسهدنورپ ،ینوناق ريغ و یناسنا دض لامعا و یگماکدوخ و لعج و فذح ،غورد و تسار زا یاهعومجم
یروهمج یتلود تردق یاهمرها اب هاش هدش طقاس میژر دانسا کمک هب “یزاسخیرات" زج یزيچ ،دريگيمربرد
!تسين میژر نآ نافلاخم هيلع ،یمالسا

!یتينما نارگشهوژپ طسوت !یسیون خیرات
باتک نیا شهوژپ عوضوم هک “ییادف یاهکیرچ" اما..." :دیوگيم ١٨ هحفص رد اهکیرچ باتکراتفگشيپ هدنسیون
نيمه نيیاپ رد و "...تسا باتک نیا عوضوم هک زين قلخ ییادف یاهکیرچ هچخیرات" :دیوگيم ٢٢ هحفص رد و "...تسا
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و اهشرازگ ،اهتساوخرفيک ،اهيیوجزاب رب لمتشم هک ار یرايسب دانسا ،باتک نیا نیودت یارب هدنراگن" :دیوگيم هحفص
تیریدم زا هک مناديم ضرف دوخرب ،اج نيمه و تساهدرک هظحالم ،تسا یتاعالطا و یماظن زکارم یرادا تابتاکم
هناميمص ؛دنتخاس مهارف بناجنیا یارب ار تصرف نیا هک یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسؤم مرتحم
یو اما .تساهدش ناديم دراو یسايس رگشهوژپ کی دلج رد ًالمع هدنسیون تسا نشور بوخ ".منک یرازگساپس
تلاح نیرتهب رد ناگدنسیون ای هدنسیون .تسين فراعتم رگشهوژپ کی هيلوا تاصخشم و تافص دجاو هجو چيه هب
باتک نیودت و کاواس یاهيیوجزاب دانسا هعلاطم راک هب ینيعم هژورپ و شرافس رب انب هک دنتسه یتينما نارگشهوژپ
حالطصا هب فشک یارب شالت رد هک ارچ .دناهتشگن تقيقح لابند هب صاخ یريگ تهج نودب نانآ .دناهدز تسد
حور زا یرادروخرب قيقحت راک لوصا نیرتیاهیاپ زا .دنراذگيم اپ ریز ًامسر ار شهوژپ راک هيلوا ینابم ،تقيقح
ره .دراذگيم قيقحت هار رد مدق رگشهوژپ هک تسا ییوجتقيقح هزيگنا و هيحور نينچ نتشاد اب .تسا ییوجتقيقح
یعبانم همه هژیو هب و هدشهتشون تالاقم و اهباتک و اهنتم همه لابند هب ،ینيبزيت باقع دننام هب یاهفرح رگشهوژپ
همه یداقن و یسررب و هعلاطم و یروآعمج اب .ددرگيم دناهتشون ای هتفگ شاشهوژپ دروم عوضوم هراب رد نارگید هک
نیا اب .دسرب هجيتن هب ات دنکيم یسراو ار دوخ هيلوا یاهطابنتسا و اهضرف شاشهوژپ نایرج رد هچ و زاغآ رد هچ ،نانآ

هب هريغ و دوجوم عبانم یتسردان و تحص و یقوقح لیاسم تیاعر اب و لابند یشهوژپ تمحزرپ راک هک تسا هويش
نايیادف هچخیرات نیودت یارب هک درک حرطم ار هداس شسرپ نیا ام یتينما نارگشهوژپ زا دیاب اج نیا رد .دسريم نایاپ
رشتنم یاههبحاصم ،اهباتک ،تالاقم ،اههمانزور زا معا یراتشون عبانم مادک لابندب ،نمهب بالقنا ات هيلوا یاهشنک زا

هک دسريم رظن هب .؟دناهتشگ ،هاش کاواس دانسا زا ريغ یتاعالطا عبنم ره و اهلاس نآ ناگدنامزاب زا هدش
یاههتشون زا یرايسب و اههماندای ،اههينايب ،اههيعالطا ريظن اهکیرچ نامزاس ینوريب تاراشتنا اتح باتک ناگهدنسیون
ناگهدنسیون هک دیآيم رب اهکیرچ باتک نتم زا هچرگ .دناهتفرگ هدیدان زين ار بالقنا زا شيپ یاهلاس یط هدش رشتنم
یردان دومحم مانب یصخش هک روط نامه اما ،دنتشاد رايتخا رد ار ییادف یاهکیرچ هب طوبرم یراتشون عبانم همه ،نآ
نايیادف هچخیرات ....و اهتساوخرفيک و اهيیوجزاب دانسا ساسا رب اهنت و اهنت ،دنکيم نايب ینشور هب باتک راتفگشيپ رد
!یرٌس زونه عبانم هب !بیرغ و بيجع یانبم نیا اب نانآ .دناهدرک ریرحت نمهب بالقنا ات هيلوا یاهشنک زا ار قلخ
ایآ ؟ديمان "شهوژپ" ار یراک نينچ ناوتيم ایآ .تساهتشادن یسرتسد اهنآ هب نونک ات سک چيه هک دننکيم دانتسا
یاهدشباسح روط هب باتک هچرگ !ريخ ًاملسم ؟دناوخ رگشهوژپ ار یاهیاپراک نينچ اب یناگدنسیون ای هدنسیون ناوتيم
هک دنک دوخ بوذجم نانچ ار هاگآ هدنناوخ دناوتيمن اما ،هدش ریرحت مکاح یتينما گنهرف زا توافتم یراتشون تايبدا اب
نينچ ،تشاديم دوجو یواعد حرط ناکما رگا .دیامن لفاغ نآ ءاکتا دروم ینابم هژیو هب و شور و اوتحم زا اتح
دوش نشور ات درک یفرعم هحلاص هاگداد هب ،نيگنس و دیدش هجرد زا هنامرجم مادقا ماهتا هب دیاب ار یناگهدنسیون
زا یشان هک یتافارتعا هب درادن قح سک چيه .تسا مرج ییاوتحم و لکش ره اب هجنکش هب دانتسا و هيکت
قوقح رظن زا !دهد رارق دوخ یشهوژپ راک یانبم هکنیا هب دسر هچ دیامن دانتسا تسا یناور و یمسج یاههجنکش
ناهج رد روتاتکید یاهتلود همه .دوشيم بوسحم مرج یطیارش و لکش ره اب هجنکش ماجنا یللملانيب یاهقاثيم و
رود اهنآ همه اما .دريگيم تروص یناور ای و یمسج یاههجنکش اهنادنز رد دنچره .دناهتفریذپ ار اهقاثيم نیا ًامسر زين
و راکنا اب زين تاماقم .دريگيم تروص یناهنپ ،ددعتم یاهنادنز یاهوتسپ رد و اههاگناهن رد و نادقتنم و نارظان مشچ زا
هرود هب طوبرم ام ثحب دروم عوضوم هک تسا نشور .دننک یفرعم هجنکش زا اربم ار دوخ دننکيم یعس موادم بیذکت
هجنکش دروم رد .تسين مه ماظن نیا رد هنیرید یاهیريگ فارتعا و هجنکش یگشيمه یارجام و یمالسا یروهمج
یششوک هب جايتحا ینعی .درادن دوجو یدج فالتخا یمالسا یروهمج اب ام دننام یناشیدنارگد نايم ،کاواس طسوت
!تسا غورد !هن دیوگب ام یتينما رگشهوژپ و هتشاد دوجو هجنکش هاش میژر رد هک مينک تباث هک تسين فعاضم
ای و تدش و هجنکش هوحن یسررب رس رب ثحب اتح ،تسين هجنکش لصا رس رب ثحب اج نیا رد ....و !تسا ماهتا
یلکب ار عوضوم هک هچنآ .تسين مه "ناگدننکهجنکش" یرشب قوقح فالخ و میارج نازيم صيخشت ای و نآ فعض
"ناگدشهجنکش هيلع" هريغ و یشهوژپ ای و یسايس دصاقم یارب هجنکش دانسا زا هدافتسا دنکيم بیرغ و بيجع
.تسا

.تسا مرج ناگدشهجنکش هيلع هجنکش دانسا هب هيکت
میژر روج و ملظ هيلع ناریا تلم بالقنا هب نيهوت .تسا ناریا تلم هب نيهوت هجنکش دانسا هب ءاکتا
و یماظن یاههاگداد و اهتساوخرفيک و اههناخ هجنکش و کاواس طاسب ناریا تلم بالقنا .تسا یهاشاضردمحم
طوقس هاش میژر هک نیا زا شيپ اتح ،مدرم یبالقنا شبنج تارمث نيلوا زا .درک یشالتم ار نآ هناملاظ تاقلعتم همه
ناراداوه و اضعا هلمج زا و یسايس ناينادنز همه یدازآ و کاواس لالحنا سپس و اههجنکش هناخراک فقوت ،دنک
تلم بالقنا اب اهنت یرآ .دوب یسايس ناينادنز هيلک زا مدرم زيگناروش لابقتسا و ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس
ههاگداد" ،"مود نکر " ،“یتينما ماقم" ،"وجزاب" ناشمان هک اههلاجر نآ همه و دش لحنم "کاواس" هک دوب ناریا
حيجرت رارقرب ار رارف ...و یتينما نارومأم ميظع ليخ و نامرف هب شوگ یاه"ناتسداد" ،"سیون تساوخرفيک" ،“یماظن
.دیدرگ ليطعت یتدم یارب هجنکش و ملظ هاگتسد و دنداد
نانچ “یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسؤم" یتسدمه اب باتک ناگهدنسیون یقالخا دض طقف هن و هنامرجم راک
نامه زا نت دنچ طقف اما .دیدرگ لحنم هاش کاواس .دنتسين نآ حيضوت هب رداق تاملک هک تسا حيبق و نيگنس
هيقب ،یمومع تيبصع و مشخ یاضف نآ اب هجوت اب .دندش راتفرگ نويبالقنا گنچ هب دانسا هدننک ديلوت نایوجزاب
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زور دنچ و هاجنپ زا سپ و درک یشکدوخ یريگتسد ماگنه نیوا دالج ینيسح .دنتخیرگ عقوم هب هک دندروآ سناش
هسسؤم لاح .دوب یمتح ناشگرم ًابیرقت دندشيم راتفرگ ،زاس دانسا یاههلاجر نآ همه رگا طیارش نآ رد .درم
نايیادف تیوه و هچخیرات ،ناتريسوید نیا تخپتسد زا ًافرص ،یردان دومحم مان هب یلوهجم هدنسیون و اذک تاعلاطم
!!دننزيم مقر ار بالقنا زا شيپ
طوبرم قلخ ییادف یاهکیرچ یتازرابم یاهدنور هب ميقتسم ريغ و ميقتسم هک هدش رشتنم عبنم دنچ هب نم اج نیارد
.دناهتشاد دوخ هنامرجم راک رد یدمعت هچ تاعلاطم هسسؤم و هدنسیون هک دوش مولعم ات منکيم هراشا دنوشيم
دروم ار همه دیاب ًاموزل بيسنرپ اب رگشهوژپ کی اما .تسين اهنآ بلاطم همه در ای و لوبق یانعم هب عبانم نیا یفرعم
یبايتسد یارب ار دوخ هار ضيقن و دض اتح و توافتم بلاطم زا یهوبنا نايم زا دناوتب ات دهد رارق هنافاکشوم ینيبزاب
.دیاشگب تقيقح هب
راهب رد هخسن ١۵٠٠ رد نارواخ تاراشتنا طسوت تالاقم هعومجم “ینزج نژيب راثآ و یگدنز هراب رد یگنُج" باتک -ا

طسوت هک هراودای و عونتم بلطم و هلاقم شش و تسيب یواح باتک نیا .دش رشتنم و پاچ سیراپ رد ١٣٧٨ لاس
باتک نیا .تسا اهکیرچ تازرابم زا یاهراپ و ینزج نژيب هراب رد فلتخم یرکف تاشیارگ اب نالاعف زا نت شش و تسيب
اما .دوشيم بوسحم اهکیرچ یدودح ات و ینزج نژيب تازرابم ريس تخانش یارب مهم عبانم زا یکی لاح ره هب
دوب هدش پاچ هلجم کی رد هک ینزج نهيم مناخ هتشون هب یشنیزگ تاراشا یاهراپ رد زج ...اهکیرچ باتک هدنسیون
.دنکيمن یاهراشا باتک نیا تالاقم زا کی چيه هب
اما .دش رشتنم نارهت رد ١٣٨٠ لاس رد زورهب رایزام یاقآ هتشون "ناریارد پچ یماکان - هاوخنامرآ نايشروش" باتک -٢
دیامن یفرعم هناگيب یلام هتسباو ار اهکیرچ دشوکيم هک یعقوم ۶۴٣ هحفص رد اج کی طقف ...اهکیرچ باتک هدنسیون
هک دنکيم لقن ار یعوضوم یلاسام یاقآ زا زورهب یاقآ دوخ هک دنکيم لقن زورهب یاقآ باتک ١٢٧ هحفص زا یترابع
اب دنچره( قلخ ییادف یاهکیرچ لیاسم هب هک ار زورهب یاقآ باتک اتح هدنسیون لاحره هب .تسا مولعمان و صقان
.دريگيم هدیدان دنکيم دروخرب )رايسب صقاون و مک تاعالطا
اب دروخرب هب طوبرم هک هدش جرد ،)٧٩ هرامش( شرآ هیرشن رد اهلاس نآ ناگدنامزاب زا یخرب اب هاتوک هبحاصم دنچ -٣
.تسا هاوخنامرآ نايشروش باتک بلاطم یخرب
نیا رد .دش رشتنم نارهت رد ١٣٨١ لاس رد راکامس سابع هتشون نادنز تارظاخ "متسه یشروش کی نم" باتک -۴
و هجنکش یعقاو ی"انعم" اب ار ناگهدنناوخ هدنارذگ رس زا دوخ هک ییاههجنکش فيصوت و حیرشت اب راکامس باتک
اب نآ لوا رطس هک هدش جرد یخرسلگ ورسخ هاتوک همان تيصو باتک نیا رد .دنکيم انشآ قالش یاسرف تقاط درد
".تسين یرگید زيچ مدرم هب قشع زج نم همانسانش و متسه ناریا قلخ ییادف کی نم" :دوشيم زاغآ ترابع نیا
.تسا هتفاين هار یتينما نارگشهوژپ باتک هب هدش رشتنم و پاچ نارهت نامه رد هک یباتک نينچ
روشک جراخ رد ٢٠٠١لاس رد یلاسام نسح هتشون "نآ موادم نارحب لماوع و ناریا پچ شبنج لوحت ريس " باتک -۵
٢۵٣۵ لاس دادرخ ود و تشهبیدرا ٣٠ خروم تاعالطا همانزور هشيلک اهنت باتک نیا ٢۴٢ و ٢۴١ هحفص رد .دش رشتنم
.تساهدش پاچ )١٣۵۵(
.دش رشتنم روشک زا جراخ رد دلج ود رد یبجاح ادیو ششوک هب نانز یسايس نادنز نيتسخن ،"داديب و داد" باتک -۶
هب یهاگن متسناوتن و تسين نم دزن نونکا نآ دلج ود ره هنافسأتم .دش رشتنم نارهت رد ١٣٨٣ لاس رد نآ لوا دلج
نانز زا نت یس زا شيب نادنز تارطاخ یواح داديب و داد باتک .منک ديق ار اه نآ رتقيقد تاصخشم ات مزادنيب اه نآ
اه نآ هعلاطم هب ًادج قلخ ییادف یاهکیرچ تازرابم خیرات یعقاو رگشهوژپ ره هک تسا هاش نامز یسايس ینادنز
یمان اتح ام یتينما -یتاعالطا ناراگنخیرات اما تساهدش رشتنم و پاچ ناریا رد نآ دلج کی هک نیا دوجو اب .دراد زاين
.دناهدربن نآ زا
همجرت و نايماهاربآ دناوری هتشون -نیون ناریا رد ینلع یاهتمادن زاربا و اهنادنز – "ناگدشهجنکش تافارتعا" باتک -٧
زا یکی اما دراد قيقدت و حيحصت هب جايتحا هچرگ باتک نیا .دیدرگرشتنم و پاچ دیوس رد ٢٠٠٣ لاس رد ايفیرش اضر
نايم رد ناریا" باتک هدنسیون نيمه زا .تسا ییوجزاب لیاسم و هجنکش ریز تافارتعا دروم رد یاهیاپ یقيقحت عبانم
یباتک نمض رد .تساهدش جرد قلخ ییادف یاهکیرچ تازرابم هب طوبرم یبلاطم هدش رشتنم رتشيپ هک "بالقنا ود
دوبهدش رشتنم شيپ اهلاس یتاجن اضرمالغ گنهرس هتشون "۵٧ نمهب بالقنا ات هلاس جنپ و تسيب خیرات "مان هب
هنافسأتم هک مدرک هعلاطم شيپ یاهلاس ار ريخا باتک ود نم( .دراد صاصتخا اه کیرچ تازرابم هب هحفص نیدنچ هک
.)مرادن رايتخا رد
قلخ نايیادف نامزاس و نمهب بالقنا ؛قلخ نايیادف یکیرچ شبنج یريگ لکش – "وزرآ یاهلاب اب رفس" باتک -٨
جراخ تاراشتنا زا ،اهکیرچ باتک هدنسیون .دش رشتنم دیوس رد ٢٠٠۴ربماتپس رد نایديمح یقن هتشون -تیرثکا
رودب و تسردان ار اهنآ بلغا و دنکيم هراشا اه نآ هب دنيبب مزال دوخ رظن تابثا یارب هک اج ره .تسين ربخ یب روشک
یاهداهن کشيب و دش هدید روشک رد یددعتم یاههخسن اما دشن پاچ ناریا رد نم باتک .دنکيم یفرعم تقيقح زا
هب تسد ناریا رد نآ تسخن شخب یپک رتشيب و باتک نیا زا هخسن نیدنچ .دناهتشاد یسرتسد نآ هب زين یتينما
تساهتشگ تسد
ناکما زا هک یاهدنسیون زا .دنکيمن باتک نیا هب یاهراشا چيه دوخ روطق باتک رسارس رد ...اهکیرچ باتک هدنسیون
یعدم و تسا راد روخ رب یمالسا یروهمج یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسؤم عبانم هب یسرتسد یراصحنا
رتشيب هک یباتک دوجو زا هک تسا ینتفریذپ ایآ تسا قلخ ییادف یاهکیرچ هراب رد شهوژپ شباتک عوضوم هک تسا

" یراگن خيرات رد هنامرجم یرگشهوژپ !" : asre-nou.net http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=2595

9 von 21 09.02.2010 17:27



!؟دشاب عالطا یب یلک هب تسا هرود نآ نازرابم ینورد طباور و تابسانم و هنحص تشپ لیاسم هب طوبرم نآ لیاسم
یاهکیرچ نارازگنانيب زا یکی یحاتفم سابع دايهدنز زا لقن هب ،نم باتک بلاطم زا یهجوت لباق شخب هک نآ هژیو هب
تابسانم و )اهشنک نيتسخن نامه( یريگلکش هنيمز رد مهم رايسب عبانم زا یکی بلاطم نیا .تسا قلخ ییادف
هن نم باتک ،تاعالطا زکرمت مدع ليلد هب هک تسا یعيبط .تسا اهکیرچ هدنهد ليکشت هورگ ود زا یکی ینورد
نیا رود ...اهکیرچ باتک ناگدنسیون ای هدنسیون هنافسأتم اما .ماهدرک یسیون خیرات یاعدا چيه نم هن و تسا لماک
اهکیرچ یتازرابم و یناسنا رابتعا و شزرا هبنج هک هچره هيلع هغدغد نودب ار یصاخ هژورپ ات دنديشک طخ ار بلاطم
.دننک کاپ نارود نآ نادنمقالع و نازرابم زا رازه اهدص یسايس یاههرطاخ ريمض زا اتح دراد
رد و دش رشتنم بالقنا زا شيپ هک تسا ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس تاراشتنا زا "تمواقم هسامح" باتک -٩
یناقهد فرشا هتشون "راگدنام یاهرذب " باتک و دش رشتنم و قيقدت یناقهد فرشا دوخ طسوت زين ريخا یاه لاس
باتک زين و .دزادرپيم هريغ و نامزاس هب نتسويپ نایرج و نادنز زا رارف لیاسم هب هک دش رشتنم ٢٠٠۵ لیروآ رد هک
ود ردام نابز زا تسا یتیاور هک دش رشتنم روشک زا جراخ رد ٢٠٠۵ هیوناز رد یرجنس ردام تارطاخ “یرادیاپ دورس"
.!یرجنس ثرمويک و رایراشخ ییادف هتخاب ناج کیرچ
.متسه عالطايب اهنآ زا هک دراد دوجو مه یرگید عبانم ًانايحا و مراد رايتخا رد نم ار اهباتک نیا

هک دراد دوجو ییادف یاهکیرچ هچخیرات نوماريپ یددعتم بلاطم ییادف فلتخم یاههخاش یتنرتنیا یاهتیاس رد -١٠
.دیامن هعلاطم ار نانآ دیاب ییوجتيقيقح یرگشهوژپ ره
.درک هعجارم دیاب زين ،نمهب ١٩ هیرشن هلمج زا و روشک جراخ تاراشتنا هعومجم هب -١١

!هزرابم زا یرگید هصرع ؛یسیون خیرات
و یتينما ریاود تاشرازگ یشنیزگ دانسا هناوتشپ اب یباتک ریرحت یلصا دوصقم و فده و یلک حور نم نامگ هب
بالقنا زا شيپ ههد کی رد مکاح نويناحور یسايس یابقر زا یکی یخیرات ندرکزاب رس زا ،ريسا نازرابم یاهيیوجزاب
.تسا
زا ار بالقنا زا شيپ یاهلاس یسايس یاضف ،یمالسا یروهمج یزاس خیرات هژورپ رد دنديشوک باتک ناگهدنسیون
زرابم و لاعف هشيمه نایرج هناگی ناونع هب ار ینيمخ هللااتیآ یربهر هب یتنس نويناحور و دننک کاپ یبيقر عون ره
دننام دوخ یسايس یابقر مامت یتلود تردق بسک و بالقنا زا سپ نانآ .دننک یفرعم هاش میژر اب ریذپان یتشآ
تيلاعف هنحص زا و هدرک بوکرس ار پچ یاهورين هيلک و هدوت بزح ،یلم تضهن و یلم ههبج ،قلخ نیدهاجم
یسايس یابقر بالقنا زا شيپ یتازرابم هسورپ رب یتلود تاناکما همه زا یريگهرهب اب نانآ .دندنار نوريب یسايس
روط هب مه نآ( یتازرابم و یتيصخش بیرخت هب .دندرک یزاس هدنورپ نانآ زا کیره یارب .دنديشک نالطب طخ زين دوخ
قلخ ییادف یاهکیرچ هب تبون لاح .دندز تسد ،)قباس میژر یتينما یاهويشرآ زا هدافتسا ءوس اب و هبناج کی
ههد رد .تسا ماع و صاخ دزنابز اهکیرچ یاهيناشفناج .تسا یلاخ یدج روط هب ناشتسد هنيمز نیا رد اما .ديسر
و هناتخسرس یاهزرابم ،لکهايس یرمرادناژ هاگساپ هب هلمح زا سپ قلخ ییادف یاهکیرچ ،هاش میژر ینایاپ
یاهدروخ ودز رد اهکیرچ تمواقم و یگداتسیا .دنتفرگ شيپ رد هاش یروتاتکید میژر اب ریذپانيتشآ و هناروسج
نانچ نآ ،یماظن یاههاگداد رد و “یراکبارخ دض کرتشم هتيمک" و نیوا یاههاگهجنکش رد و ینابايخ هناحلسم
رد اتح هک دوب هدرتسگ نانچ یکیرچ شبنج ريثأت „ .ديسر مه هاش شوگ هب اتح هک تشاد هعماج رد یساکعنا
:تسا هتفگ ١٣۵۴ید ٢٣ رد دروم کی رد وا هک هدش شرازگ .تفای باتزاب شرابرد ریزو اب هاش یصوصخ یاهوگتفگ
رونايس صرق اهدرم .دنهديم همادا گنج هب سفن نیرخآ ات اهنز اتح .تسين یندرکرواب ًالصا دربن رد اه نآ هدارا و مزع"
ار شدوخ تساوخيم هک ینامز اتح ،هاش ".دننکيم یشک دوخ دنوشن ريگتسد هک نیا یارب و دنراد ناشناهد رد
راتفر هب تبسن وا یتفگش .دروآيم رظن رد رت نيیاپ ار نانز هک دوب روهشم ،دهد ناشن شیدنادازآ و نردم یربهر
هاوخنامرآ نايشروش باتک زا( “.دوب یهاشنهاش میژر ماقم نیرتيلاع رب شبنج نیا ريثأت زا یرگید هنومن نز یاهکیرچ
هاش رابرد ریزو ملع تارطاخ باتک زا هاش نانخس .١٣٨٠ نارهت داشمش پاچ ١٠۵-١٠۴ هحفص زورهب رایزام هتشون
).مرادن رايتخا رد هنافسأتم اما مدناوخ شيپ یاهلاس ار باتک نیا نم .تسا
دانسا هب فرص ءاکتا ات دريگيم هدیدان هناهاگآ ار نانآ دوجو اما .تسين ربخ یب الاب عبانم زا اهکیرچ باتک هدنسیون
رب هيکت تباب زا یریزگان ..." :دیوگيم دوخ راتفگشيپ ٢٢ هحفص رد یو .دهد هولج قح هب ار نيشيپ میژر یاهيیوجزاب
نایرج رد یاهيشاح شقن یافیا ،هلمج زا ،یتلع ره هب انب ییادف یاهکیرچ ناگدنامزاب هک تساهدوب ور نآ زا دانسا
؛هتفای راشتنا هراب نیا رد باتک دنچ رگا .دناهدرک نايب ای و دناهتشون ار دوخ تارطاخ رتمک ،هورگ هاجنپ ههد یاهتيلاعف
یفاکان رايسب ،نارود نیا هچخیرات نیودت یارب زين نآ هتبلا هک تسا یمالسا بالقنا زا سپ ثداوح هدنريگرب رد ًامومع
".تسا
یکی ندرب مان رد یترورض چيه ایآ ؟دنتسه یفاکان هک هدوب امش رظن دروم ییاهباتک هچ .دراد یدح مه ییوگغورد
تسد هک دينک دعاقتم ار ناتباتک یداع ناگدنناوخ مک تسد ات دیدرکن ساسحا “یفاکان رايسب“یاهباتک نآ زا اتود
هب عوضوم !هن ؟تساهدوب “یریزگان" یور زا ًاعقاو اههناخهجنکش دانسا هنامرجم و برخم دتم و قطنم هب ندیزای
هچخیرات رس رب عوضوم .تسا قلخ ییادف یاهکیرچ یتازرابم تیوه بیرخت رد عوضوم .تسين اهيگداس نيمه
نايم یسايس یرکف یاهشکمشک هب طوبرم عوضوم .تسا هاش میژر طوقس زا شيپ ههد کی یتازرابم
نآ ،دراد همادا نيشيپ یسايس ناشیدنارگد زا یکی اب مکاح ماظن یژولوئدیا شکمشک زين اج نیا رد .تساهیژولوئدیا
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رد .!بالقنا زا شيپ ههد ود یکی تازرابم نوماريپ هکلب هدنیآ و یراج یاهتيلاعف هن و رضاح نامز لیاسم نوماريپ هن مه
نيلوا دينيبب .تسا بالقنا زا شيپ ههد دنچ رد ناریا تلم تازرابم خیرات رس رب شکمشک هب طوبرم عوضوم مالک کی
یاهیريگرد ای و یماظن تايلمع دنچ ناوتب رگا" :دوشيم عورش ینومضم و نحل هچ اب باتک راتفگشيپ نیزاغآ تالمج
رد هک ار یفخم و حلسم یاهنامزاس ءاضعا اب یراکبارخ دض کرتشم هتيمک و کاواس نیرومأم نيب هک یاهناحلسم
"...دیاب ،ديمان هناحلسم شبنج" ار داد یور ١٣۴٩ -١٣۵٧ یاهلاس لالخ
نآ رد اتح نآ زا عافد هب مراد دصق هتشون نیا رد هن و متسه یکیرچ هناحلسم یشم عفادم هن اج نیا رد نم !بوخ
رگید اهشالت نآ و طیارش نآ .تفاين تسد تيقفوم هب هاش میژر ینایاپ ههد کی رد هناحلسم هزرابم !مزيخرب اهلاس
دناوتيم اهکیرچ یتازرابم شور و هار نآ یماکان ایآ اما .تساهتسويپ خیرات هب هرود نآ هک ارچ دوشيمن رارکت
و یزورهب دصق هب هک دشاب یعاجش و فیرش یاهناسنا یساسحا و یونعم یاهشزرا همه یفن یارب یکسمتسم
تیدوجوم و تیوه یفن ؟دنتفر یتفن یاهلوپ زا تسمرس وید گنج هب یلاخ تسد اب نامروشک ناشکتمحز ییاهر
هناملاظ هن رگا ،دندوب هتشاذگ گرم هار رد مدق نامنهيم ناشکتمحز ییاهر و یزورهب قشع هب هک هدیروش یلسن
.تسا ضحم ینادجويب و یفاصنايب مک تسد هکلب

!؟دوب هشیر یب ؛هناحلسم شبنج
للع باتک .دنکيم یفرعم یديلقت ًالماک یراتفر و یناهج هبذاج ريثأت تحت ار یکیرچ زيمآ رهق تازرابم هب یروآیور باتک
هماکدوخ میژر رارقتسا هيلع یبهذم هچ و یتسيسکرام یرکف تاشیارگ اب هچ یبالقنا نارکفنشور شروش لماوع و
یاهیروآون و اهتفرشيپ ناشخرد رهاوظ مغريلع هاش میژر اهلاس نآ رد .دريگيم هدیدان یلک هب ار هاشاضردمحم
یهاشنهاش میژر لک هک دندوب تاضقانت نيمه .تفريم ورف دوخ یتاذ تاضقانت لاچهايس هب لاس هب لاس ،هناهاش
یتازرابم یسايس یژتارتسا و اهليلحت اب مه اهکیرچ .دناشک طوقس هطرو هب شیاهقرب و قرز و تبيه نآ همه اب ار
یرثؤم شقن تاضقانت نآ ندرک نايع و قيمعت رد نآ یمومع و یلک دعُب رد و دندرک هزرابم هاش میژر هيلع ،دوخ صاخ
و ناناوج شروش یارب ینورد یژرنا و هزيگنا و یلخاد للع هنوگ چيه ،روبزم باتک هدنسیون لاح نیا اب .دندرک افیا
.تسين لیاق هناحلسم تازرابم هب ندز تسد
اعدا دیاش ؟ارچ .تسا یتادراو یلک هب هناحلسم هزرابم عورش هزيگنا هک تسا یعدم باتک هدنسیون رگید نايب هب
زا یاهنيشيپ چيه و هدوب هناحلسم ريغ و زيمآتملاسم هراومه ،خیرات نآ زا شيپ ههد دنچ رد ناریا تلم تازرابم دننک
یرکف یاهشالت یارب طیارش هنوگ همه هدنسیون رظن زا دیاش .تساهتشادن دوجو مکاح یروتاتکید اب زيمآرهق تازرابم
حالس هب ندربتسد و تشاد دوجو روشک رد زيمآتملاسم تازرابم و بازحا ليکشت دننام یلمع و یسايس و یرظن و
چيه زين اهکیرچ .تساهدش یشان یمدرم یهناوتشپ چيه نودب و هدوت زا ادج هنارگشروش هسوسو زا طقف
یارب یشالت چيه و .دنتشادن اکیرمآ دننام رگهطلس گرزب یاهتلود اب دنويپمه یروتاتکید طیارش و قانتخا زا یتخانش
مينيبب .دندادن تروص یگنهرف و یسايس و یعامتجا و یداصتقا یاهورين دشر حطس و هعماج ،روشک عاضوا تخانش
رد دنک یفرعم یتلاصا و هزيگنا و هشیر چيه نودب چراق دننام هب ار یکیرچ هناحلسم شبنج هک نیا یارب هدنسیون
رد مدرم تازرابم نتم رد ار شبنج نیا شیاديپ ییارچ دیاب " :دهديم همادا هنوگچ دوخ راتفگشيپ تسخن هحفص نامه
هک تسا یلک مکح نيمه اب ".درک وجتسج دوخ روتاتکید و دبتسم نامکاح ای و نارگلاغشا هيلع ،اهروشک زا یخرب
هتفهن ؟"اهروشک زا یخرب" رد مدرم تازرابم نتم رد ناریا رد هناحلسم شبنج شیاديپ ليلد دريگب هجيتن دیاب هدنناوخ
راتفگشيپ ٢٢ هحفص رد ام مرتحم رگشهوژپ اما !یروتاتکید هيلع ناریا تلم بيشن و رارف رپ تازرابم نتم رد هن و تسا
یبایزاب ،تشاد تيمها رثا نیودت ماگنه هب هدنراگن یارب هچنآ " :دنکيم نايب نينچ نیا ار یگهشیريب نیا تارثا دوخ
و یروتاتکید یمیژر ینوگنرس یارب ار یهار و دوب هتخادنا هیاس هعماج یسايس یاهشنک رب هک تسا یدادخر
هک ارچ دينکيم فارتعا یکیرچ شبنج ندوب ازنورد هب ًاحیرص امش ،هتفگ نیا اب ؟دش روطچ "...داديم ناشن هتسباو
زا دیاب ارچ سپ داديم ناشن "هتسباو و یروتاتکید یمیژر ینوگنرس یارب یهار" ناتدوخ هتفگ هب انب یکیرچ شبنج
رد دیاب ار شبنج نیا ییاديپ تلع هک دننکيم رداص اوتف فرط کی زا ؟دشاب هتفرگ تأشن ناریا هعماج و روشک زا نوريب
یسايس یاهشنک رب هک دنربيم مان یدادخر ناونع هب نآ زا رگید فرط زا یلو تسج رگید یاهروشک تازرابم نتم
)نآ یتسردان ای یتسرد زا رظن فرص( نامروشک رب مکاح یروتاتکید ینوگنرس یارب یهار و هتخادنا هیاس هعماج
اب مه نآ کاواس نیرومأم اب هناحلسم دروخ ودز دنچ اب یديلقت و هشیريب یشبنج هک تسا هنوگچ رخآ .داد ناشن
نیا ؟دزادنيب هیاس نآ رب اتح و دراذگب ريثأت هعماج یسايس یاهشنک رب دناوتيم ،یتادراو یبالقنا نامر دنچ هعلاطم
.تسا انعم یب یلکب !هاش تموکح هيلع ناریا تلم تازرابم نتم زا یشان هزيگنا و تلع چيه نودب نتخادناهیاس
و اهينيطسلف ییابر اميپاوه ًالثم اتح ای مانتیو تلم شخبیدازآ گنج ای ریازجلا بالقنا هک دناميم نیا لثم
امش .؟!دنزادنيب هیاس ام هعماج یسايس یاهشنک رب دنتسناوتيم همه رگید یاهروشک رد ددعتم یاهیريگناگورگ
یاهشنک رب هاش میژر ینایاپ ههد کیرد هناحلسم شبنج هک دیریذپيم ًامسر ناترظن نیا اب ديشاب هجوتم هک نیا نودب
یاهشیر چيه دیاب ارچ سپ تسا نیا رگا !دوب هتخادنا هیاس نارگید و زرابم ريغ و زرابم یتنس تيناحور هیوناث و هيلوا
یاراد ًامتح دباييمن تسد یسايس تردق بسک هب هک ینایرج ره ینعی ؟دشاب هتشادن ناریا مدرم تازرابم نايم رد
و هتشذگرد دوجوم یاهیروتاتکید همه هب ناوتيم یداریا هچ رگید یلیالد نينچ اب .تسين روشک نورد رد هزيگنا و هشیر
تازرابم عون همه ور نیا زا ،دش یمالسا بالقنا ناریا رد !دعب لاس دنچ نوچ هک ديیوگب دیاش ؟تخاس دراو لاح
!درک یسیونخیرات دوشيم ییوگضيقن و دض نیا اب ایآ !؟دندوب هزيگنا و هشیر یب نيشيپ
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؟؟دوب " یديلقت ًالماک راتفر" ؛هناحلسم شبنج ایآ
ینعی " :دیرگنب راتفگشيپ تسخن هحفص نامه همادا هب رگید راب ٌافطل الاب تاحيضوت رتشيب ندش نشور یارب لاح
یباختنا هک نآ زا شيپ هاش یروتاتکید رب ندمآ قیاف یارب هار نیرترثؤم ای و هناگی ناونع هب هناحلسم یشم باختنا
اب ديکأت(".تشاد هاگن ناهنپ ار ديلقت نیا ،نآ یاههبذاج هک دوب یديلقت ًالماک یراتفر ،دشاب یریزگان رس زا و هناهاگآ
زج یزيچ ساسا رد یکیرچ شبنج هک تسا دقتعم ام رگشهوژپ هک تسا نشور بوخ .)تسا نم زا رتتشرد فورح
:مهد حيضوت رتشيب یمک مناديمن تبسانم یب اج نیا رد .دنشاب هتشاد یرگید ناسک ار رظن نیا دیاش .دوبن "ديلقت"

؟دوب اجک یضارتعا شبنج نوناک
طیارش و عاضوا مينيبب و میزادنيب هاش میژر ینایاپ ههد ود یکی طیارش هب ارذگ یهاگن دیاب هلاسم نیا حيضوت یارب
زا یاهراپ رد اهنآ هباشم و یلم حطس رد یتالوحت و اهدنور اهلاس نآرد .دوب هنوگچ یعامتجا و یسايس تازرابم
هيکرت دننام هنايمرواخ یاهروشک زا یخرب و نيتال یاکیرمآ یاهروشک زا یرايسب نايم .تشاد نایرج ناهج یاهروشک
فرط کی زا .تشاد دوجو یدج یاهتهباشم ،یسايس یاههشیدنا و یعامتجا و یداصتقا -یسايس رظن زا ،ناریا و
اب )فلتخم حوطس و تاجرد اب( یتعنص لبقام یگنهرف و یعامتجا یداصتقا طیارش زا راذگ رد عماوج نیا نيب
یاهتموکح اب دراوم همه رد رگید فرط زا و تشاد دوجو رايسب یاهتهابش ،مکاح تردق بيکرت رد اهيیاجباج
ار )اکیرمآ هژیو هب( یجراخ تلاخد و هطلس ،فلتخم تاجرد هب هک دندوب وربور یبهذمريغ یدرف ای یماظن یاهیروتاتکید
یاهشبنج جیردتب اهروشک نیا رد .دندرکيم سمل ناشروشک هريغ و یتينما و یماظن و یداصتقا ،یسايس روما رد
زا و هدرک بوکرس ار اهشبنج نیا فلتخم قرط هب اهروتاتکید .دشيم دودحم یضارتعا رمتسم شيب و مک یاهدوت
.دندوبهتخادنا سفن
و یداصتقا قنور ضقانتم طیارش رد اههدوت یعامتجا یاههیال رگید و نارگراک یدوخ هب دوخ تازرابم نامروشک رد
هدننکیريگشيپ نشخ یاهبوکرس و هاش یدرف کيتامتسيس یروتاتکید ميکحت و یوس کی زا هاش تاحالصا یعامتجا
عیرس شیازفا اب و اهرهش شرتسگ اب ،لباقم رد اما .دیدرگ یسوسحم تفا راچد ،رگید یوس زا تاضارتعا
یضارتعا یاهشبنج ،یرنه و یگنهرف هعماج یفيک و یمک دشر و روشک رد فلتخم یاههاگشناد و اههدکشناد
ضارتعا یادص و یدازآ تساوخ ،ییوجشناد یاهطيحمرد .تفای تدش ییوجشناد و یرکفنشور یاهطيحم رد هدنیازف
زا یرايسب یاههاگشناد لاس نیدنچ یط .دشيم مهرتلاکیدار و رتیدج هراومه هکلب دشيمن عطق اهنت هن یروتاتکید هب
هیذغت عبنم و ییاکیرمآ یجراخ هطلس و یدوخ یاهیروتاتکید مظن هب ضارتعا رمتسم نوناک و زکرم ،اهروشک
یبهذم یعامتجا یاههیال عفادم یرکف یاهنایرج ،نامروشک رد .دندوبهدش یرکفنشور -یسايس لاعف یاهنامزاس
رس هب لاعفنا و ینيشنبقع تيعضو رد دندوبهدش بوکرس تدش هب ۴٢ دادرخ هدزناپ مايق یپرد هک ،یتنس –
یسايس -یبهذم غيلبت رازبا نیرتمهم زا هدافتسا زا ینيمخ هللااتیآ وريپ نويناحور ،یاهدوت بوکرس یپ رد .دندربيم
یقاب ضرتعم نويناحور یارب هناکولم تاذ هب انث و اعد و یناوخهضور یارب زج یربنم رگید .دندوبهدش عنم ربانم ینعی
ندش یشالتم هجيتن رد ورتشيب موجه زا ار نانآ ،هاش هيلع هزرابم یلصا نتم زا ندش جراخ و لاعفنا تيعضو .دنامن
یسايس تردق بسک و هزرابم یدعب لحارم رد نانآ توق هطقن ،ورين ظفح و یلمعيب نيمه .تشادهاگن نوصم لماک
دننام یدارفا .دندش ییوجشناد یضارتعا هدنز و لاعف نوناک هجوتم یتنس نويناحور زا یخرب اهلاس نآ رد .دش
داشرا هينيسح رد هاگهاگ و دندروآ یور هاگشناد یوس هب دوخ یاهربنم و اههناخهبلط زا ،رگید یخرب و یرهطم هللااتیآ
.دنتخادرپيم رظن زاربا هب یهاگشناد زاجم یاهنوبیرت رد و

!هاش یروتاتکید هيلع ناریا تلم یهاوخیدازآ یادص
شخب رب یتسينينل -یتسيسکرام یاههشیدنا یناهج سايقم رد و درس گنج نارود یط یسايس رکف رظن زا
و تارکفت هک دوبن یعامتجا لاکیدار شبنج چيه ًابیرقت .تشاد هرطيس شخبيیاهر تابالقنا و اهشبنج زا یعيسو
ريگيپ ناگدنهد همادا و نازرابم و ناربهر .دشاب هتشادن یدج یشقن هکلب طلسم هن رگا نآ رد یتسيسکرام تاشیارگ
رد .دندرکيم هیذغت نآ زا اتح و دنتشاد رارق یتسيسکرام یاههشیدنا ريثأت تحت فلتخم لاکشا هب ،اهشبنج نیا
یضارتعا شبنج یسايس یاهشنک رب یتسيسکرام تایرظن .دوب هدمآ دوجو هب تيعضو نيمه زين نامروشک
تايبدا و راثآ زا یخرب هعلاطم هب ،یبهذم نازرابم یوج ون و ناوج شخب راب نيلوا یارب .دوبهتخادنا هیاس یرکفنشور
هار ،ناریا قلخ نیدهاجم یفخم نامزاس ليکشت اب ،لهچ ههد طساوا رد نانآ زا یاهدع .دندروآ یور یتسيسکرام
.دنتفرگ شيپ رد یروتاتکید و دادبتسا اب هزرابم یارب ،نيشيپ یبهذم تانایرج تازرابم زا توافتم ینیون
هب ،یتاقبط و یاهدوت یاهشبنج لقث و نوناک ،تشذگيم ام روشک رد هک یدیدج طیارش و عاضوا هب هجوت اب
یاهشنک لک رب جیردتب زين نانآ یسايس یاهشنک ليلد نيمه هب .دش لقتنم ییوجشناد و یرکفنشور یاهطيحم
هقباسيب یاههويش و لاعف شيب و مک یعامتجا بيکرت اب دیدج یسايس یاهشبنج .تخادنا هیاس هعماج یسايس
رد یرکفنشور یضارتعا شبنج تقيقح رد .دنتفاييم زرابت ،هاش یروتاتکید اب هزرابم رد ینامرآ مزع و هدارا و یتازرابم
و دادبتسا هيلع ناریا تلم لک مشخ و یهاوخیدازآ یادص هب ،ناریا مدرم زا یشخب هباثم هب ،یاهدوت تاضارتعا بايغ
.دش لیدبت هاش یدرف یروتاتکید
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!یبالقنا مسيسکرام
تاشیارگ یواح ،نيتال یاکیرمآ رد هباشم یاهروشک زا رگید یرايسب دننام هب ناریا یاهتسيسکرام دیدج لسن
،یتسيسکرام یرکفنشور نالاعف و ناگدنهدنامزاس و ناربهر .دوب مه شیوخ لسن فلس هب تبسن لاکیدار یداقتنا
رکفت و هشیدنا نانآ .دنتشادن ناشکتمحز هدوت زا یسوسحم و یدج یاههیال ای و رگراک هقبط شبنج اب یدنويپ ًابیرقت
زا لقتسم ،دنشاب هتشاد نانآ دودحم دنچره شبنج اب یرثؤم دنويپ دنناوتب هک نیا نودب ار هدیدمتس تاقبط ییاهر
،لاکیدار یفخم یاههورگ و لفاحم یريگ لکش رد .دنداديم شرتسگ نایوج شناد و نارکفنشور نايم رد نانآ دوخ
نينچ هک ارچ .تشادن ییاج ًالمع یضارتعا یاهدوت تازرابم یلک روط هب و نارگراک هتخيگنا دوخ یداصتقا تازرابم
عطقنم ًامومع زين یرگراک دودحم تاباصتعا ای و تاضارتعا هدنکارپ نازيم نآ .تشادن دوجو انعم نآ هب رگید ییاهشبنج
یبالقنا مسيلاکیدار یلمع و یرکف تيساسح و یژرنا رب رطاخ نيمه هب و دندوب یتسيمونوکا ًاصخشم و هاتوک و
یشالتم کاواس طسوت یپ رد یپ زين زرابم یاههورگ و لفاحم .دنتشاد هدنهاک ريثأت یروتاتکید دض هناهاوخیدازآ
تافارحنا و یتازرابم یتسس و تلفغ رادهشیر تاريثأت هب ،یرگبوکرس ینوريب لماع زا ادج تيعضو نیا .دندشيم
نیا هدوت بزح ناربهر هب تبسن یبالقنا تسيسکرام نازرابم تواضق .دشيم هداد تبسن نيشيپ لسن ناربهر یرظن
یبزح هتفاينامزاس تاليکشت و هدامآ هدوت ،٣٢ لاس دادرم تشه و تسيب یاتدوک یخیرات یاهتيعقوم رد نانآ هک دوب
،یتسينينل -یتسيسکرام ليصا یاههشیدنا زا هنابلطتصرف و طلغ یکرد اب و یتيصخش یرصنعتسسو یلمعيب اب ار
لخاد تازرابم رد یدج یراک دنتسناوتن زگره سپ نآ زا .دنتخیرگ روشک زا جراخ هب دوخ و هدرک اهر نمشد نماد رد
.دنهد ماجنا روشک

!هنالقتسم یاهشور و یبالقنا مسيسکرام
هاوخ ان هاوخ یبالقنا یاهورين یتازرابم و یسايس یاهراتفر و اههويش ،یعامتجا و یداصتقا یاهتهباشم هب هجوت اب
نازرابم ابوک بالقنا زيمآتيقفوم هبرجت .دنتفریذپيم ريثأت ًالباقتم و دنتشاذگيم ريثأت مه رب نانآ .دندشيم هيبش مه هب
.تخاس نيشيپ یاهدوت تازرابم زا توافتم یاههويش و یتازرابم نیون تاناکما هجوتم ار اهروشک زا یرايسب رد ناوج
اههار یوجتسج رد ،دنديباتيمنرب ار هريغ و یدرف و یماظن یاهیروتاتکید هک یرکفنشور یاهطيحم زا هتساخرب نازرابم
نتسکش مهرد یارب "رُبنايم یاههار " نتفای یارب ششوک .دندزتسد شالت هب ،هزرابم یتنس ريغ و هزات یاههويش و
راب ینيگنس زا ییاهر مزلتسم مه نیا و تفرگ رارق اهشالت هحولرس رد جیردتب ،یسايس تردق بسک و یروتاتکید
رگید یوس زا نيچ تسينومک بزح و وس کی زا یوروش داحتا کولب شیارگ ود اب هک دوب یمسر مسيسکرام یرظن
دوخ شبنج رب ،یوروش کولب شیارگ .دوب توافتم طیارش ود رب ینتبم ،شیارگ ود نیا تایرظن .دندشيم هتخانش
نیا اب کیدزن یاهدنويپ یرارقرب اب یرگراک ورشيپ بزح هک دوب یکتم هعماج شکتمحز یاههدوت و نارگراک هتخيگنا
داجیا و یسايس تردق بسک و بالقنا و مايق یوس هب ار ناشکتمحز و نارگراک هدنکارپ تازرابم تشگيم رداق تازرابم
نيچ تسينومک بزح شیارگ .تشادن دوجو نامروشک رد یطیارش نينچ .دزاس نومنهر یتسيلايسوس تيمکاح
اب نامروشک رد هک دشيم زیوجت لادوئف همين و هرمعتسم همين یاهروشک یارب و نيچ بالقنا فرص هبرجت رب ینتبم
ابوک هبرجت اما .تشادن بارعا زا یلحم یگنهرف و یسايس و یعامتجا و یداصتقا تارييغت ریاس و یضرا تاحالصا
طیارش اب بالقنا زا شيپ یابوک یعامتجا و یسايس طیارش .دوب طیارش ود ره و هخسن ود ره زا یتوافتم لدم
زا یکچوک هورگ هتفاينامزاس و هناحلسم تکرح اب بالقنا ،اجنآ رد اما .تشاد تهباشم شيب و مک نامروشک
یريگمشچ یاهدوت و یرگراک شبنج زا هن و دوب هرمعتسم همين هن روشک نیا .تشگ زاغآ اهناتسهوک رد نويبالقنا
دندش قفوم و دنتفرگ راکب ار یدیدج یراکتبا هويش )یرگراک بزح هن( یبالقنا ناورشيپ بيترت نیا هب .دوب رادروخرب
مسيلايسوس یوس هب ار روشک هداد ليکشت ار تسينومک بزح نآ زا سپ و دنروآ تسد هب ار ابوک رد یسايس تردق
لقتسم یاهششوک سپ نآ زا .تشاد ییازسب مهس یکیروئت تابصعت یزیرورف رد ابوک بالقنا هبرجت .دنیامن یربهر
.تفرگ ینوزف تسينينل – تسيسکرام نويبالقنا نايم رد جیردتب یروشک ره رد هژیو تاناکما و اههار نتفای یارب

!نیون تاراکتبا ای ؟“یديلقت ًالماک یاهراتفر"
لهچ ههد طساوا رد .دندز تسد شالت هب دوخ یاهيیاناوت رب هيکت و رتشيب سفن هب دامتعا اب یبالقنا یاهتسيسکرام
.تشادرب اهناتسهوک رد هناحلسم تازرابم عورش یارب ار هنالقتسم یاهماگ نيلوا ینزج نژيب یبالقنا هورگ یسمش
.دشن فقوتم اهشالت یلو .دش یشالتم و تشادزاب ،کرادت هيلوا لحارم نامه رد اما
اهروشک نآ رد یرهش کیرچ شبنج .دندش رادیدپ یاهزات یاهیروآون و تاراکتبا ،نيتال یاکیرمآ یاهروشک زا یخرب رد
تسکش اب .دوب هدش هنهک رگید ابوک “یارتسیاماريس" نادرم زيمآ تيقفوم هبرجت اتح تيعقوم نیا رد .دیدرگ رهاظ
و داهن شرتسگ هب ور تعرس هب یرهش کیرچ نازرابم دنور ،یويلوب رد یو لتق و "اراوگ هچ" لگنج یکیرچ هورگ
اهکناب هب هلمح ،ییابر ريفس دننام یغيلبت زيمآ تيقفوم تايلمع یخرب .تفرگ ارف ار نيتال یاکیرمآ یاهروشک رتشيب
هب ار یبالقنا پچ یاهورين هژیو هب نايناهج رظن هريغ و یغيلبت دنمفده یاهیراذگبمب ،هزرابم یاههنیزه نيمأت یارب
و ینيطسلف یاهنيمزرس لاغشا ربارب رد نيطسلف هناحلسم تمواقم شبنج نامزمه ًًابیرقت .درک بلج دوخ
و هيحور رب تايلمع نیا هعومجم .دیدرگ ییابر اميپاوه یادصورس رپ تايلمع دراو ،ليیارسا طسوت برع یاهروشک
ره .دنتشاذگيم یقاب یميقتسم ريثأت ،یايشوپهدرپ چيه نودب ،اکیرمآ هطلس و هاش میژر دض ريگيپ نويبالقنا مزع
ره اب نويبالقنا تيساسح هاوخان هاوخ ،تشاد یتيقفوم اهروشک زا یکی رد هک یتازرابم تسايس ره و مادقا و لمع
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.تساهدوب نينچ تيعقاو رد هن و دراد مان ديلقت و نتشادربيپک هن لباقتم تاريثأت نیا .تخيگنايم رب ار یاهشیدنا و رکف
لماوع ینعی یعامتجا و یداصتقا یگنهرف و یسايس هژیو طیارش عبات ییاهن ليلحت رد هزرابم زا لکش ره
رد و تشاد ناهج رد یاهدرتسگ ساکعنا اهينيطسلف ییابراميپاوه ًالثم .تسه و هدوب یروشک ره ینورد هدننکنييعت
یسايس ییابر اميپاوه نامروشک رد لاح نیا اب ،دوشن هدرب ابوک هب و هدوبر ییاميپاوه هک دوبن یزور نيتال یاکیرمآ
یاههبذاج هک نیا اب .دشنهتفرگ شيپ رد یتازرابم کيتکات کی ناونع هب ًالوصا ،۴٩ لاس رد هناگادج دروم هس زج هب
نانآ اب یتهابش چيه نامروشک رد یرهش هناحلسم هزرابم ًالوصا ،دوب دایز رايسب اهينيطسلف هناحلسم تازرابم
هک یلاح رد .تفرگن ماجنا مه یسايس یريگ ناگورگ چيه ،مناديم نم هک اج نآ ات ،نامروشک رد .تشادن
تروص ییالاب رايسب حطسرد مه نآ ،ايلاتیا و ناملآ دننام ییاپورا یاهروشک زا یخرب رد اتح یسايس یريگناگورگ
.تفرگ
نیا رد هاگ چيه اما .تشاد ام روشک هباشم ًاتبسن یتيعضو نامز نآرد روشک نیا .میريگب رظن رد ار یبونج هرک روشک
مايق ات هک دندوب رادروخرب “یتردقرپ" ییوجشناد یاهدوت شبنج زا نانآ .تفرگن لکش یرهش کیرچ تازرابم روشک
درگرب ورب نودب ،شبنج نیا زا ادج هناحلسم تايلمع هب یروآ یور و نآ ندرک اهر .تفر شيپ ییوجشناد یاهدوت
یروتاتکید تسناوتيم عومجم رد اههدوت تیامح اب روشک نیا رد ییوجشناد شبنج هک ارچ .دوب فرص ییوجارجام
مه رتدوز و دندوبهتفرگ لکش یرهش کیرچ یاههورگ ناریا زا شيپ لاس ود یکی هيکرت رد .دناشنب بقع هب ار مکاح
زا یشان رتشيب هکلب دوب طوبرم روشک نیا رد اهکیرچ یربهر رب تخس تابرض زا یشان طقف هن تلع .دندش بوکرس
ور نیا زا دنداد ورهنايم نارادمتسايس هب ار دوخ یاج یماظن نامکاح هک دوب هيکرت تيمکاح رد یسايس تالوحت
.تفاين همادا رگید هيکرت رد یکیرچ شبنج

!ناریا رد هناحلسم تازرابم همادا و زاغآ
لکهايس یرمرادناژ هاگساپ هب هلمح اب یکیرچ شبنج ،)نيتال یاکیرمآ و هيکرت هب تبسن(ريخأت یمک اب نامروشک رد
لکهايس .دش عورش هلصافالب هک دوب یرهش کیرچ تازرابم رگزاغآ عقاو رد لگنج رد هناحلسم تايلمع .تشگ زاغآ
هناحلسم تازرابم .تفای همادا شیاهدورف و زارف اب نمهب بالقنا ات ،یرهش کیرچ هناحلسم شبنج اما .دشن رارکت
یاهزرم یارو زا نآ تاريثات و ساکعنا هنماد هک دمآ رد راک زا تازرابم نیرتتخسرسو نیرتیوق زا یکی ناریا رد یرهش
زگره یرهش کیرچ تازرابم ناتسکاپ رد .درک بلج ار رگید یاهروشک رد نازرابم زا یرايسب هجوت و تفر نوريب روشک
تاهج زا ییاقیرفآ و ییايسآ یاهروشک یلک روط هب و ناتسودنه و ام هیاسمه روشک نیا لیاسم .تفرگن لکش
.دوب توافتم فلتخم
نیا .دندوبن یکیرچ شبنج لاعف و ميقتسم نابيتشپ و یماح ،ناناقهد هدوت و نارگراک دننام یعامتجا تاقبط ناریا رد
و تاداقتعا هکيلاح رد .دندرکيم دروخرب نآ اب یدردمه و یتاپمس اب مأوت یروابان و بجعت اب یعامتجا یاهورين زا فيط
هب هک نیا اب شبنج نیا .تشاد رارق یرگراک شبنج یتاقبط لیاسم هزوح رد اهکیرچ یکیژولوئدیا و یکیروئت یاهنامرآ
دوخ یسايس کيتارپ رد اما .درکيم لابند ار هقبط نیا تيمکاح ییاهن راعش و رگراک هقبط ییاهر هاگدید یرظن ظاحل
هژیو هب عامتجا هنايم راشقا یاههیال ميقتسم یسايس و یونعم و یلام و یناسنا هیذغت و تیامح زا یدج روط هب
شخب ینيیاپ یاههیال و روشک گنهرف و رنه و تايبدا باحصا و نارکفنشور و ناملعم ،ناگهدرکليصحت و نایوجشناد
هنايم راشقا نايم زا هکلب تساخن رب یرگراک هتخيگنا دوخ شبنج زا یکیرچ شبنج عقاو رد .دوب رادروخ رب تامدخ
و یسايس لمع اب قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس مان رگید نايب هب .تفرگرارق تیامح دروم و هدرک دنلبرس دیدج
هعماج " یمومع" هيحور و ناور رب یميقتسم تاريثأت تسناوت هک دوب یاهناوتشپ نينچ اب .دوب قبطنم نآ یعامتجا
لاس نيگنس رايسب تابرض زا یشان دیدش یاهتیدودحم و یتاليکشت یناوتان مغريلع هک یاهنوگ هب .دراذگب یقاب

،بالقنا رب مکاح یتنس -یبهذم یسايس تارکفت زا ییایرد نايم رد تسناوت ،دوبهتفر شيپ یدوبان هناتسآ ات هک ۵۵
بالقنا ناربهر ییارگسپاو هيلع یبالقنا نويسیزوپا نيلوا هب و دبايب یمدرم هدرتسگ نايماح و یعامتجا یاههاگیاپ
اپ و هدش دلوتم تسناوت یکیرچ شبنج هک دوب روشک لخاد یعامتجا راشقا نامه هناوتشپ هب یرآ .دوش لیدبت
ار ريثک هدوت نیا یدایز ناريم هب تسناوت و تسب نآ یدوبان هب رمک یمالسا یروهمج هک یراشقا نامه .دريگب
نيشن هناخ ار ناگدرکليصحت و جارخا راک زا ار نالغاش ،مورحم ليصحت زا ار نایوجشناد ،ليطعت ار اههاگشناد ،بوکرس
.دیامن رگید یاهروشک هراوآ ار روشک ناگهدرک ليصحت و ناصصختم زا یميظع ليخ تیاهن رد و
رداق هک دوب هدش ناوتان نانچ نيگمهس یتابرض تفایرد یپ رد یکیرچ شبنج ،بالقنا عورش زا شيپ لاس ود یکی رد
و دنام یلاخ یلصا بيقر زا نامز نآ رد ناديم هک دوب ناس نیدب .دراذگب یقاب یرتیوق ريثأت یبالقنا یاهدنور رب دوبن
،هعماج یتنس یبهذم یاههیال نايم رد یلمع و یرکف هاگیاپ لقادح نتشاد اب ،یتنس یسايس -یبهذم نالعفنم
،دوخ یعامتجا یاههیال نامه یرای و دنويپ رد نانآ .دندرگرب مدرم تازرابم نتم هب ییانثتسا تيعقوم کی رد دنتسناوت
و نانآ ندوب یسايس ريغ ینعی ،مدرم هدوت نايم رد یروتاتکید و دادبتسا یگشيمه تالوصحم زا دنتسناوت هنارهام
دوبن نامز نآ رد هنايماع یاهيهاگآ نامه زج یزيچ هک ناشهنیرید یانشآ و لهس یاهيهاگآ هب نتسج لسوت مرجال
.دنريگ تسد هب ار بالقنا و شبنج یربهر یراصحنا یاهنوگ هب
دنچ دنور دنناوتيمن نانآ .تسا یلاخ اهکیرچ دروم رد یمالسا یروهمج تسد هک منکيم رارکت رگید راب اج نیا رد
یتسس و فعض و ینيشنهناخ ،یبلطميلست ،یلمعيب :دننام ییاهیزاسهدنورپ دنفرت اب ار یکیرچ تازرابم هلاس
زا یشان یاهرارقا و تافارتعا اب همه زارت دب و یداقتعا و یمدرم ليصا هشیدنا نتشادن زا یشان یسايس
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رد ار راک هراچ ور نیا زا .دننک فذح هاش میژر ینایاپ ههد یسايس هنحص زا ،هاش کاواس هناشنمدد یاههجنکش
یاهفیرحت و یمالسا یروهمج تاعالطا ترازو و هاش کاواس تئاند و هجنکش و تیانج هيثرا یتينما یراکمه و داحتا
قیاقح هاش میژر یماظتنا و یتينما تارادا تاشرازگ و ییوجزاب دانسا هک اعدا نیا اب نانآ .دناهتفای ناهن و راکشآ
هب هک ردقچ ره نانآ .دنتفر قلخ ییادف یاهکیرچ بالقنا زا شيپ ههد کی خیرات گنج هب ،دننکيم نايع ار یاهژیو
!تقيقح فشک رد هجنکش و قالش ییوداج شقن هب دیاب تبسن نامه هب دننک دانتسا و ءاکتا رتشيب دانسا
.دننک هيکترتشيب
یاهکیرچ یلک روط هب هک میوگب دیاب اج نیا رد ،دراد دوجو قلخ ییادف یاهکیرچ هراب رد هک یتواضق ره زا رظن فرص
مغ هن و دنتشاد نان لکشم هن دوخ هک دندوب یاهتخابکاپ ناگهدیروش زا یلسن وزج ،درم و نز زا معا قلخ ییادف
قيمع یاهنامرآ و داقتعا مکح هب ًامومع نانآ !!ايند نآ رد یرتشيب مهس ندروآ تسد هب لابند هب هن و یماقم و هاج
رضاح هفرم و دازآ هعماج کی داجیا و ناریا ناشکتمحز یتخبشوخ و ییاهر یارب دوخ هناتسودنهيم و هناتسودعون
.دننک ادف ار ،دوخ ناج ینعی یگدنز یاهشزرا نیرتاهبنارگ اتح دندوبهدش

!یبالقنا تايبدا هلاسم
هزرابم هک یلماوع همه رانک رد ناوتيمن دیدرت یب :دیوگيم دوخ راتفگشيپ ١٩ هحفص رد اهکیرچ باتک هدنسیون
دانسا و دوجوم یاهيیوجزاب شرازگ تداهش هب .ديشوپ مشچ ناراگزور نآ رد یبالقنا تايبدا زا تخورفا رب ار هناحلسم
،یکروگ ميسکام ردام “نوچ ییاهباتک زا دندش ییوجزاب هک ییاهکیرچ قافتا هب بیرق تیرثکا تاعلاطم ،یتاعالطا
و تيفال ناژ رثا “سنارفزر „ و “مينيچيم نرتسن لگ میدرگيمرب„ ،یکسورتسا یالکين رثا ،“دش هدیدبآ دالوف هنوگچ„
خر ناریا رد هناحلسم هزرابم زا یعون هک دوب یتاروصت نينچ رتسب رب .تفريمن رتارف چينیو نايليل لتا رثا “سگمرخ„
“.تفرگ مارآ سپس و ديشک هنابز و دومن
روهظ هدیدپ هب یرگن هبناجهمه اب هدنسیون هک دنکيم دعاقتم ار هدنناوخ هک دناهتفای شیارآ یروط تالمج و تاملک
زج یصاخ یسايس یريگعضوم و بصعت زا هک دنکيم رهاظت وا !تسين نينچ اما .دنکيم دروخرب قلخ ییادف یاهکیرچ
رهاظ هدنسیون یلصا روظنم ،تارابع نيمه ییاهتنا تمسق رد هک ارچ .تساربم ،اهکیرچ تازرابم تقيقح فشک
رب ار هناحلسم هزرابم هک یلماوع همه رانک رد" دیوگيم ادتبا !دينک تقد .دنک رپ نآ اب ار هدنناوخ نهذ ات دوشيم
نیا دراد دوجو ترابع نیا رد هک یمکح و هجيتن "ديشوپ مشچ ناراگزور نآ یبالقنا تايبدا زا"]ناوتيمن[ "...تخورفا
یشقن هک “یبالقنا تايبدا" هب ًالثم دیاب ناریا رد هناحلسم هزرابم یريگلکش رد هدننک نييعت لماوع رب هوالع هک تسا
دوخ طلغ تواضق ندرک بلاغ یارب ار حيحص رظن نیا هدنسیون اما .درک هجوت زين تشاد هدننکقیوشت و یکمک
یاهکیرچ دشوکيم یو .دنکيم هزیروئت شراتفگشيپ رد هداد ماجنا دوخ مجحرپ باتک رد هک ار یراک نآ یو .تساهتشون
ناشیارب زين یسايس و یرکف رابتعا و شزرا هنوگره ات دهد ناشن یهت یتامولعم و شناد هنوگ ره زا ار قلخ ییادف
.دريگيم رارق ضقانت رد نيشيپ تالمج اب اراکشآ یو یدعب تالمج روظنم نيمه هب .!دنامن یقاب
هب بیرق تیرثکا" "دوجوم یاهيیوجزاب شرازگ تداهش" هب مه نآ ،نامر باتک دنچ مان ندرمش رب نمض هدنسیون
رب" هک :دريگيم هجيتن )تسا عقاو زا رود و یفارحنا دانسا یاهشخب نیا هک مداد حيضوت رتشيپ نم( ،نازرابم "قافتا
قباطم ".تفرگ مارآ سپس و ديشک هنابز و دومن خر ناریا رد هناحلسم هزرابم زا یعون هک دوب یتاروصت نينچ رتسب
هکرحم یورين و هزيگنا “یديلقت ًالماک" یاهراتفر و کيتنامور تاروصت طقف هک دريگب هجيتن دیاب هدنناوخ ،ريخا ترابع
هدوت یوس زا اتح یاهکرحم یورين و یژرنا هنوگ چيه بيترت نیدب .!سب و دنداديم ليکشت ار اهلاس نآ روشرپ ناناوج
هعماج هنايم راشقا زا ییاههیال و نایوجشناد و نايهاگشناد و ناگدنسیون و نارعاش و نادنمرنه و نارکفنشور
یرکفت و هشیدنا هن و دنتشاد یتخانش هن .دندوب اهروشک ریاس یديلقت تاديلوت هدننک فرصم طقف اهکیرچ .دنتشادن
!دنشابهدرک هاش میژر اب یاهزرابم ًالصا نانآ هک تفگ ناوتب رگا ،باتک هدنسیون معز هب و .دنتخانشيم ار

!؟یروئت نودب هزرابم
هدرتسگ و عيسو یانعم نم رظن هب یريسفت و ريبعت ره زا رظن فرص ؟تسيچ هدنسیون یاعدا یانعم هک مينيبب لاح
همادا ار نآ لاس دنچ یط هک یهوبنا زين و دنتخادناهار ار هزرابم نیا هک یناسک همه هک تسا نیا ییاعدا نينچ
نادب لاح نيع رد قوف یاهباتک زا ندرب مان .دنتشادن یتخانش و یتاعلاطم یهیام و هیاپ چيه مادکچيه دنداد
خیرات زا یاهعلاطم و تخانش چيه ًالصا ،عورش زا شيپ هدش تيبرت یاهرداک زا یهوبنا و نارازگهیاپ هک تسانعم
و اهروشک هب طوبرم شاهمه هک اه نآ هباشم و یبالقنا نامر دنچ نيمه دندناوخ هک هچ ره و دنتشادن روشک
اتح هدرتسگ تاعلاطم ای و یژولوئدیا و ینيبناهج سکچيه سپ !!دنیوگيم نينچ دانسا نوچ ؟ارچ دوب رگید یاهبالقنا
ندش یلم تازرابم زا ؛دندرکن هعلاطم ار ناریا تيطورشم خیرات ًالصا نانآ .تشادن یتسيسکرام تايبدا و راثآ رد
تارييغت زا مه سک چيه ؛دندوب عالطايب یلک هب رابرد و سيلگنا و اکیرمآ دادرم ٢٨ یاتدوک زا ؛دندوب ربخيب تفن تعنص
ار تارييغت سک چيه .تسناديمن چيه تفرگ ماجنا تلم و هاش بالقنا اب موسوم ديفس بالقنا اب هک ییاهينوگرگد و
.درکيمن ساسحا ار هاش هماکدوخ تموکح و یروتاتکید دوجو اتح سک چيه .تشادن لیاسم نیا هب یراک و دیديمن
تيلاعف طیارش و اههار همه ًاقافتا و تشادن یجراخ دوجو یهاش اضر دمحم ناقفخ و یروتاتکید ًالصا دیاش
یب ،بلطهدایز ،وجارجام ًالامتحا و یشروش ناوج نت دنچ یداوسيب اما .دوب مهارف مزال ردق هب زيمآتملاسم یسايس
و دنتخادنا هار هب ار هزرابم زا یعون ،“یبالقنا یاهنامر " نامه ندناوخ زا یشان یزاس رتسب اب هعلاطميب و عالطا
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!دندش شوماخ سپس و دنداد همادا
دوعسم “کيتکات مه و یژتارتسا مه هناحلسم هزرابم„ باتک زورما نيمه سک ره .تسا ضحم بذک اهاعدا نیا
"شرازگ" قرغ نانچ هدنسیون .دباييمرد ار هدنسیون نيغورد یاعدا یريسفت هنوگ چيه نودب دناوخب ار هدازدمحا

یارب ناکمالايتح و مومعلايلع هک( ناگهدش هجنکش طسوت هدش رپ یاهگرب هک تسا هاش کاواس یاههناخهجنکش
باتک امش .دنکيم یفرعم دوخ تواضق دهاش و تجح ار )دشيم هتشون رگهجنکش نایوجزاب ندرک هارمگ و بیرف
رد امش .دندش اهکیرچ هزرابم عورش ثعاب نالف و نالف نامر دنچ هک ديیوگيم دعب دیريگيم هدیدان ار هدازدمحا روهشم
هراشا هناحلسم هزرابم زا سپ و شيپ یسايس و یرکف یاهشالت رگید و باتک نیا هب دوخ دصاقم اب هتبلا رگید یاهاج
.دينزيم ار زيچ همه باریز ،تسامش فادها و عضاوم رگحيضوت هک دوخ یاهحفص دنچ راتفگشيپ نيمه رد اما دينکيم
و یرکف هیاپراک نایوپ زیورپ ريما اقب یروئت در باتک و هدازدمحا دوعسم باتک هک منکيم یروآدای یمارگ ناگدنناوخ هب
باتک ًاصوصخم یگنرهب دمص یاهباتک هب اتح هدنسیون !دندوب اه لاس نآ رد هناحلسم هزرابم نیزاغآ یرظن هناوتشپ
یميقتسم ريثأت و دیدرگ پاچ دیدجت راب نیدنچ زين دعب یاهلاس و هدش رشتنم ۴۶ لاس رد هک "ولوچوک هايس یهام"
نآ زا هک تسا تسرد .دنکيمن هراشا هجو چيه هب تشاد روشک نازومآ شناد و ناناوج زا یرايسب نتخيگنارب رد
و اههد اتح هک ردق نآ هن اما دنروهشم یخیرات هظفاح نتشادن ای فعض هب مه نايناریا و درذگيم ههد دنچ اهلاس
یراکمه و ییانشآ هيلوا نازرابم و نارازگناينب اب کیدزن زا هک ییاهنآ هچ نارود نآ ناگدنامزاب زا رفن رازه اهدص
هقالع و روش اب هک ...و نايهاگشناد ،ناگدنسیون ،نارعاش ،نادنمرنه ،نارکفنشور زا یريثک هوبنا نآ هچ و دناهتشاد
دوخ یسايس و یناسنا نادجو جنک رد هک نويناحور زا یخرب لومش هب اتح( دندوب هتسب اهکیرچ تازرابم هب ديما لد
یلک هب ار اهلاس نآ رد دوخ هتفرگ لکش تارطاخ دنناوتيم هنوگچ ؛)دندوب اهکیرچ یگتشذگدوخ زا و یگداتسیا هتفيش
هعماج طیارش ليلحت و یعامتجا و یسايس فلتخم لیاسم هراب رد تاثحابم و تاعلاطم رگا .دنشاب هدرک شومارف
یواح هک هدازدمحا باتک هنوگچ ،دشيمن ماجنا یحاتفم -هدازدمحا -نایوپ هورگ رد )تاناکما و ناوت اب بسانتم(
عورش یامنهار و دوش نیودت تسناوتيم دوب یهورگ نورد یاهليلحت و اهيسررب و تاعلاطم نامه هدرشف یدنبعمج
یرکف یاهشالت هب طوبرم عوضوم تسين اهليلحت و اهثحب نآ یتسردان ای یتسرد عوضوم ؟ددرگ هناحلسم هزرابم
.دوشيم هديشک نآ رب زمرق ملق هرسکی کنیا و هتفرگ ماجنا هورگ تايح یخیرات تيعقاو رد هک تسا هورگ هعومجم
و اهباتک هعلاطم هک دروآ دنهاوخ دايب دوب هدروخ اهنآ هب یتسيسکرام تایرظن زا یميسن هک لسن نآ ناگدنامزاب همه
یگدامآ هک سک ره .دوب اهنازيتاپمس “یتيصخش" دشر لحارم نيلوا وزج ًامومع اه لاس نآ رد یبالقنا یاهنامر
هعلاطم یشزومآ یدعب لحارم .دبای تسد یشزومآ یتامدقم یاهباتک هب تسناوتيم ،تشاد ار رطخ لقادح شریذپ
باتک هعلاطم سپس و .دوب "داصتقا ملع لوصا" ،"هفسلف یتامدقم لوصا" دننام یتسيسکرام هيلوا یاهباتک
بالقنا رد یسارکومد -لايسوس کيتکات ود" و "؟درک دیاب هچ" ،"سلگنا و سکرام تسينومک بزح تسفينام"
نامدای ًامتح .تفرگيم رارق هعلاطم دروم یتسيسکرام راثآ ریاس و سلگنا و سکرام راثآ و نينل یاهباتک رگید و "هيسور
دامتعا لقادح لوصح و -"باتک دازآ رازاب" زا دیرخ هن – طباور قیرط زا ًامومع زين اهنامر نامه اتح و اهباتک نیا هک هتفرن
یمومع و زاب هنارکفنشور یثحب "هزرابم سپس و بزح لوا" روهشم ثحب !دشيم تسد هب تسد هنايفخم نانيمطا و
لحارم رگید هک دوب یناسک هب طوبرم یتسيسکرام یتازرابم صاخ ثحب نیا .دوش دراو نآ رد دناوتب سک ره هک دوبن
رارق )یتاليکشت هن رگا و( یتسينينل یتسيسکرام یکیژولوئدیا -یسايس تيلاعف رد و هتشاذگ رس تشپ ار هيلوا
.دنتشاد
یاههتشون و اهباتک ریاس و هدش هتشون نادنز نورد دودحم رايسب عبانم اب هک ینزج نژيب هلاس یس خیرات باتک ایآ
شخبیدازآ و یرامعتسا دض شبنج لیاسم ،دوشيم یاهدوت هناحلسم هزرابم هنوگچ ،یروتاتکید اب دربن دننام وا ددعتم
و یسايس و کیروئت تاثحابم و لیاسم هک هريغ و ،هناحلسم شبنج یژتارتسا یعامتجا-یداصتقا ینابم ،قلخ
راتفگشيپ هک هدنسیون اتح ؟تساذک رتسب نامه زا یشان ،درادرب رد ار هناحلسم تازرابم هراب رد یعامتجا و یداصتقا
هتسارآ فلتخم یاههصرع رد ینزج نژيب یکیروئت و یسايس تایرظن و اههتشون زا یددعتم یاههراپ لقن اب ار دوخ
هتفرگرب تاروصت نآ رتسب رب هک دیوگيم فرط کی زا .؟دراد دوخ یفنم تاغيلبت یسايس مکح نیا هب یخساپ هچ تسا
ینزج نژيب یاهباتک زا لوق لقن هب همه نیا رگید فرط زا و " ...و دومن خر ناریا رد هناحلسم هزرابم زا یعون" اهنامر زا
!دوشيم لسوتم

!باتک ؟ناگدنسیون ای هدنسیون
و هدنسیون ناونع هب رفن کی مان اما .تسا یهورگ و یعمج راک لصاح باتک نیا هک دیآيم رب نينچ باتک یاوتحم زا
هب نم ؟یلک روط هب ناگدنسیون مه زا و درک دای باتک هدنسیون زا ناوتيم مه ور نیا زا .تساهدش ديق سیونهمدقم
ار دوخ یردان دومحم مان هب یصخش لاح ره هب .ماهدرک هراشا "هدنسیون" هب مه و “ناگهدنسیون" هب رتشيب رابجا
یارب رگید ليلد ره ای و هطبار و هزيگنا و هقالع و هقباس ،لغش زا اج چيه رد اما .دنک یم یفرعم باتک هدنسیون
ندرک ور وریز و هعلاطم یارب ناوارف تقو و رايسب هنیزه فرص مزلتسم هک یتمحز رپ و مجحرپ باتک نينچ نتشون
تيعقوم و ناشن و مان هک دوش هتفگ دیاش .دنکيمن یاهراشا تسا یتينما و یتاعالطا کرادم و دنس گرب نارازه
،تسا راوتسا ییانبم هچ رب هک مينيبب هک تسا نیا مهم یقيقحت ره رد هکلب تسين مهم رگشهوژپ ای هدنسیون
و دنويپ و شقن همه نیا اب .تسيچ یقوقح و یقيقح و یعقاو ربتعم کرادم و یاهفرح یاهبيسنرپ و راک یاههويش
عوضوم هک منک ديکأت دیاب هژیو هب .تسا رادروخرب شهوژپ رما رد یدج رابتعا و تيمها زا دیدرتيب رگشهوژپ هاگیاج
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لماش عوضوم .تسين تيطورشم بالقنا ای و اطسو نورق ای ناتساب ناریا هب طوبرم ...اهکیرچ باتک شهوژپ دروم
ور نیا زا .دراد رارق یگلاس تصش – هاجنپ هلصاف رد ناشنس طسوتم هک تسه )هدنز ای هدرم( یناسک یاهتيلاعف
هب دروم نیا رد ،اهکیرچ باتک رگشهوژپ و هدنسیون .دوب لفاغ رگشهوژپ ای هدنسیون تيعقوم و شقن زا دیابن و ناوتيمن
ای هعجارم ناکما باتک ناگدنسیون هک تسين لوبق لباق نیا .تسا هدش بکترم یگرزب کیدتم یاطخ دمع
یتيعقوم زا هدنسیون .!!دنشاب هتشادن زين ار هرود نآ زا هدنامزاب نارازه زا رفن دنچ یکی هب یزاجم اتح یسرتسد
یروهمج “یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسؤم" دامتعا و فطل و تیانع دروم دناوت یم هک تسا رادروخرب
:دوشيم حرطم یددعتم تالآوس اج نیا رد .دوش رشتنم هسسؤم نيمه طسوت زين شراک لصاح و دريگ رارق یمالسا
هچ ؟تسا هدز راک نیا هب تسد دوخ لقتسم هزيگنا و راکتبا هب ای هدوب یشرافس یاهژورپ یرجم هدنسیون ایآ
رب هتخاس سکعنم ار یمالسا یروهمج ويشرآ یوگم رارسا زا ییاههشوگ هک ار مجح رپ باتک نیا تیدا راک یناسک
هلمج زا رفن هس و تسيب هک هاش یماظن یاههاگداد زا یکی )صقان مه نآ( دانسا زا ،باتک رد رگا .؟دناهتشاد هدهع
درک همکاحم ١٣۵٠ لاس ناتسمز رد ار نارگید و یحاتفم دسا و سابع و هدازدمحا دوعسم نوچ ینارازگهیاپ و ناربهر
دوعسم تايعافد زا ای و دناشک لالحنا هب ار یماظن هتسبرد هاگداد هک یاهقباسيب یناوخ دورس و دشيم هدافتسا
نامه کرادم و دانسا نیرتمهم وزج کش نودب هک نارگید و یحاتفم هلادسا ،گنژآ نمهب ،یحاتفم سابع ،هدازدمحا
!هن نم رظن هب ؟دشيم رشتنم و پاچ هسسؤم نیا طسوت ًالوصا یباتک نينچ ،دشيم جرد باتک رد دنتسه اهويشرآ
اب هک ییاههبنج .تسا باتک فادها اب ریاغم ،اهکیرچ یلوصا یلو تبثم یاههبنج زا یکی اتح نايب هک نیا یارب ؟ارچ
.داد تبسن یبلطتيفاع و ینامیايب ،فعض رب لمح ار نآ ناوتيمن یهيجوت و هطسفس چيه
یتاعالطا یاهداهن رگید زيچ ره ای و طبترم ای هتسباو یاهداهن زا یکی یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسؤم
دامتعا و ناکما نیا و دراد یسرتسد قباس میژر یتينما دانسا هب ارچ تسا !؟لقتسم رگا .تسا یمالسا یروهمج
جنگ یور رب داهن نیا .دشاب هدشنييعت یاههمانرب و عضاوم عبات دیاب بوخ تسا لقتسم ان رگا ؟تساهدروآ اجک زا ار
دهاوخن رتارف اه یدوخ بوچراهچ زا دانسا زا هدافتسا هنوگره هک نیا زا ندش نئمطم زا سپ اهنت و هتسشن یسايس
هدافتسا ءوس و دانسا هب طوبرم طیارش و لماوع هعومجم هب هجوت اب !دهديم لوخد نذا یاهدنسیون ای ققحم هب تفر
یروهمج عضاوم زا رت شيب یزيچ ناشراک لصاح هک دنهدب هزاجا نالووسم هک تفریذپ ناوتيمن ،ینونک ات هبناجکی
.دشاب هتشذگ میژر ینایاپههد یسايس یابقر هب تبسن یمالسا

؟یسیونخیرات رد "تیانج و هجنکش" هئربت
ای دروخرب یعون دوخ ،)دراد رارق یمالسا یروهمج تلود راصحنا رد مه نآ هک( اهيیوجزاب دانسا هب ناگهدنسیون یاکتا
نينچ هک دننک تابثا فلتخم یاههبنج زا هک نیا نودب ،تاعلاطم هسسؤم و هدنسیون .تسا یسايس یتواضق
هدش هتخانش تسايس هب ًاميقتسم ار قلخ ییادف یاهکیرچ خیرات یسررب ،دنتسه تقيقح ساکعنا یدانسا

هنوراو لعن یعون هب دنتسه تقيقح ییوجزاب دانسا هک نیا یاعدا .دننزيم دنويپ یمالسا یروهمج یتينما -یسايس
هتفرگ ماجنا یمالسا یروهمج ماظن نيمه رد رتهدرتسگ و رتهنايشحو بتارم هب هک تسا یتایانج و هجنکش همانراک
درکراک قیاقح ساکعنا یتينما یاههدنورپ و ییوجزاب دانسا رگا .تسا هتفرگ ار ناناوج زا رفن رازه اه هد ناج و
فالخ یاهراک همه هک تسا نیا ییاعدا نينچ ميقتسم هجيتن سپ تسا نيشيپ ماظن رد یسايس یاهنامزاس
نامه رد هژیو هب یمالسا یروهمج یاهنادنز رد هک یکانتشحو یاههجنکش و تایانج همه و یناسنا تيثيح و فرش
یاهيبایزرا و تاشرازگ ریاس و اهيیوجزاب دانسا هک ارچ تسا چوپ و چيه هتفرگ ماجنا نآ داجیا لوا لاس هدزاود هد
نیا رد .دنتسه تقيقح نيع ...و تشدرهوگ و نیوا یاه هاگتشادزاب و نادنز و هتيمک و یماظتنا و یتينما تارادا
همه نآ ناس نیدب .دوشيمن تفای دريگب ار عرش ماکح مان هب یناباصق و رگهجنکش نيمرجم چم هک یزيچ ًانيقی دانسا
دنرادن یجراخ دوجو روبزم دانسا قباطم ۶٧ لاس رد ناينادنز کيتامتسيس راتشک تیاهن رد و ینوناقيب و متس و ملظ
و ادخ اب براحم و ضرالايف دسفم و یغای و یغاب هيلع رونا عرش قباطم هدوب یتاریزعت و اهراشف لاحره هب رگا و
ره ندرک عوجر و عفر یاههنيمز نم رظن هب هداد ماجنا روکذم باتک هک یراک .تسا هدوب ...و راهطا همئا و ادخ لوسر
.دنکيم مهارف ار تساهتفرگ ماجنا یمالسا یروهمج رد هک هچ نآ
قيقحت عوضوم هک یدنور نانیرفآ شقن هلمج زا اتح و نازروشالت و نالاعف زا رفن نارازه دیاش ای و اهدص هناتخبشوخ
ان دناهدنارذگ و هدید ميقتسم روط هب دوخ هک یقیاقح و عیاقو نايب زا نانآ ؛دناهدنز زونه تسا باتک ناگهدنسیون
شش هک تسا یکرادم و دانسا نيمه هلمج زا تاعالطا زکرمت مدع ،یگدنکارپ دنراد مک هک هچ نآ .دنتسين ناوت
شبنج نانیرفآ شقن زا یاهدع .تساهدش هتشاد هاگن رهم هب رس یمالسا یروهمج یتينما یاهيناگیاب رد هلفق
رد نانآ .دنتايح ديق رد دناهتشاد مهس ميقتسم ريغ و ميقتسم ای رتشيب و رتمک تاجرد هب نامز نآ رد هک یکیرچ
طابترا رد نارازگناينب و ناربهر زا یرايسب اب هطساو ود یکی اب مک تسد ای و اهارجام دهاش ای دوخ دراوم یرايسب
یاههاگداد و یماظتنا و یتينما یاههاگتسد یاهيبایزرا و تاشرازگ و اهيیوجزاب دانسا یاهيهاگآ و تاعالطا .دندوب
لاس نیدنچ دوخ نم .دنتسه ديفم رايسب ناگدنامزاب نیا تاعالطا و اههتسناد قيقدت و ليمکت یارب یماظن هتسبرد
یحاتفم هلادسا دای هدنز هيعافد نتم متسناوت اهنت مايسايس تارطاخ نتشون رد .مدوب هجاوم یلکشم نينچ اب شيپ
هک مدرکيمن مه یمسر یناوخزاب .متشادن یرگید دنس چيه اما .منک پاچ مباتک رد ًانيع ار نآ و مروآ تسد هب ار
شخب هب یسرتسد زا نامز نآ رد هچرگ مشاب قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس ینوريب تاراشتنا هب هعجارم هب روبجم
اب مهم نیا هک تسا یتدم هناتخبشوخ( مدوب مورحم اهيگدنکارپ ليلد هب ینوريب تاراشتنا نامه زا یاهجوت لباق

" یراگن خيرات رد هنامرجم یرگشهوژپ !" : asre-nou.net http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=2595

17 von 21 09.02.2010 17:27



کی اما .)تسا ندش عفترم لاح رد www.iran-archive.com سردآ اب ناریا نويسیزوپا دانسا ويشرآ تیاس داجیا
نم هک ییاج ات .دشن هداد نانآ یاههداوناخ هب اتح زگره ،یهاشنهاش شترا یاههاگداد و اهيیوجزاب دانسا زا هخسن
زا ار نآ خساپ دیاب هک تسا یلآوس نیا ؟ارچ تساهدنام باوج یب یلکب اههداوناخ زا یدادعت شالت مناديم
یروهمج یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسؤم دننام یتاسسؤم زا و یردان دومحم یاقآ دننام ینارگشهوژپ
.تفرگ یمالسا
هدافتسا ءوس و قلخ ییادف یاهکیرچ باتک هدنسیون یشنیزگ تسايس نداد ناشن یارب طقف نم اج نیا رد
نیا رظن زا هک تقيقح نیا ندادناشن یارب هژیو هب و شترا و کاواس یاهيیوجزاب دانسا هتسب رد ويشرآ زا یراصحنا
دامتعا لباق تسا هناشنمدد یاههجنکش ميقتسم لوصحم هک کاواس تاشرازگ و دانسا صاخ یاهشخب اهنت باتک
زا لقن هب هدشن هراشا نآ هب ًادبا و ًالصا باتک رد هک یمهم دراوم زا یکی هب مهاوخيم مرتحم ناگدنناوخ زا ،دنتسه
.دنیامرف هعلاطم ریز رد ،مباتک

٢٠٠٨ ربماسد 15
“شترا یماظن هاگداد„
میدينش یناهنپ و هتخیرگ و هتسج رابخا زا .تشذگ هام راهچ ات هس مه یور .مدوب نیوا یمومع قاتا رد نانچمه نم
یالاب( مود هقبط رد یگرزب قاتا رد دندوب رفن یس ات تسيب دودح ایوگ هک ار رگید یرايسب و سابع و دوعسم هک
ات یاهدروآتسد و تاهابتشا ،اهفده دروم رد یفلتخم یاهباوج و لاوس و اهثحب قاتا نیا رد .دناهدرک عمج )ام یاهقاتا
،یدزیا رغصا ،یهاشلگ نسح ،یرفعج نسح دننام یدارفا و نايمیرک ميحر .تفرگ تروص هناحلسم هزرابم نامز نآ
یاوتحم زا عالطا .دندنام هدنز هک دندوب قاتا نیا رد رگید یاهدع و عماس یدهم ،یرجنس زربیرف ،یئوکسا داوج
یاهماگ و اههمانرب و فادها و هناحلسم هزرابم یريگ اپ هراب رد یرتقيقد تخانش هب دناوتيم هحورطم یاهوگتفگ یلصا
!دناسرب یرای نآ هيلوا
.دندرب نادنز یراوید راهچ زا نوريب یاهقاتا زا یکی هب هتسب نامشچ اب .دنتساوخ ارم )۵٠ لاس هامید ًالامتحا( زور کی
مدوب هدينش ًالبق .درک یئوجزاب هب عورش و داد متسد هب یذغاک .دوب هتسشنيماظن سابل اب یگنهرس یرادا زيم یور
رظن زا ار اههدنورپ دوخ هبون هب زين اهنآ .دوشيم لوحم شترا یسرداد هب اههدنورپ ،کاواس یاهيئوجزاب زا دعب هک
ار مدوب هتفگ ًالبق هک یلیاسم نامه زين نم .دننک هلاحا هاگداد هب ات دندرکيم ليمکت اهيیوجزاب نامه ساسا رب یقوقح
زين اهيکاواس ینهد دب ای یريگتخس زا و تشاد هجوت شراک هب .ديسريمن رظن هب یدب مدآ گنهرس .مدرک رارکت هرابود
هک ار ینادنز کی دوخ اب و دمآ یرومأم یتدم زا دعب .درکيمراک ناشينوناق نیزاوم هیاپ رب هک تفگ ناوتيم دوبن یربخ
ینادنز نیا مدید ،بجعت و یروابان لامک اب .تشادرب شرس زا ار زولب .دروآ قاتا هب دوب هدش هديشک شرسهب یزولب
یرتم ود رد نونکا اما .دید مهاوخن ار وا رگید مدرکيم نامگ نوچ دوب هبقرتمريغ ًاعقاو میارب وا ندید !دوب یحاتفم سابع
فالخرب مدید .درک صخرم ار وا گنهرس اما !نيئاپ زادنيب ار ترس تفگ رومأم .تسشنيم یلدنص یور تشاد نم
یسرپ لاوحا کی نامهاگن اب هدرک هدافتسا تصرف زا مه ام .درواين دوجوهب ام ندید یارب )دنبمشچ( یعنام لومعم
هظحل نیا رد .درکيم ییاهلاوس سابع زازين گنهرس .متسه نتشون لوغشم مدرکيم دومناو نم .میدرک هدز قوذ
بانج :متفگ گنهرس هب یدج یليخ و یناهگان روط هب و مدز ایردهب لد .دید مهاوخن ار سابع رگید مدرکيم نامگ
واهب هک تفرگيم شدوخهب تفلاخم و ضارتعا تلاح تشاد .دروخ هکی گنهرس !مسوبب ار وا مهاوخيم گنهرس
هب توهبم و تام گنهرس .متفرگ شوغآ رد دوب هتساخرب شايلدنص زا هک ار سابع .مدشدنلب تعرسهب .مدادن تصرف
.مداد همادا نتشون هب ًارهاظ و متسشن میاج رس نم .دادن ناشن یشنکاو مراظتنا فالخرب .درکهاگن هاتوک هنحص نیا
هدنورپ یاوتحم اب راک نیا .تخادرپ مهاوخ ،دشاب هتشاد هنیزه نم لمع نیا ردقهچره متفگيم دوخ شيپ هظحل نآ رد
یتاظحل نينچ هب یدوهرف دمحا اب .دنتسين یندش رارکت زگره هک دنتسه یتاظحل اما .تشادن یئاناوخ ًالصا نم
لباقم رد ،هدش مه رابکی یارب صوصخ هب متشاد سابعهب هک یتيميمص و هقالع مامت اب نم نونکا اما .مدوب هديسرن
ناشن دنمفارش و عاجش هتفيش یمامت هب ناسنا نیا ،ینتشاد تسود قيفر نينزان نیا هب متساوخيم ،گنهرس نیا
!!.تسا شزرا اب ردقچ هک مهد
لقتنم دندوب نآ رد یرجنس زربیرف و یئوکسا داوج ،یدزیا رغصا هک لولس کی هب یمومع قاتا زا ارم دعب زور دنچ
چيه شيپ زا میاه یلولس مه اب نم .دننکيم همکاحم یعمج هاگداد کی رد ،اهنآ هارمه هب زين ارم مديمهف .دندرک
هدامآ هاگداد یارب ادرف دنتفگ هک دوب هتشذگن زور دنچ .دندوب ربخاب شيب و مک نم هدنورپ زا اهنآ اما متشادن یئانشآ
همه .دوبن یربخ ،یناوخ هدنورپ دننام همکاحم یارب یرورض تاموزلم و نوناق باتکزا هن و ملق و ذغاکزا هن .ميشاب
.دندرب شترا یناتسداد هب سوبينيم هس ود رد ار همه حبص .میدوب هدیدن ار اهنآ ًالصا هک ميتشاد یريخست ليکو
یاهيلدنص رد یچاشامت ناونع هب یصخش سابل اب اهيکاواس زا یاهدع .دش ليکشت گرزب نلاس کی رد هاگداد
دندوب هتسشن ییولج یاهيلدنص رد بيترت هب هک یناسک .دوب رفن ٢٣ عومجم رد ام دادعت .دندوب هتسشن ام تشپ
تارفن .نیرآ ديعس ،یلکوت ديمح ،یحاتفمدسا ،یحاتفم سابع ،هداز دمحا ديجم ،هداز دمحا دوعسم :زا دندوب ترابع
،یدزیا رغصا زين و هلپ هس نايجاح میرک ،یولگ اضر مالع ،گنژآ نمهب ،ینولاوس یدهم زا دندوب ترابع یدعب یاهفیدر
،یروبص ميحر ،یدابق مارهب ،یهاشلگ نسح ،یدمرس رهظم یلع ،اميپ ضرا ديمح ،یئوکسا داوج ،یرجنس زربیرف
هب رگید رفن راهچ .دنتشاد ار نآ رد تیوضع ای رارشا هتسد ليکشت ،میژر یزادنارب ماهتا همه اهنیا .یوترپ یلعدمحم
کلسم و مارم اب هورگ کی رد تیوضع ماهتا طقف یخیرم دار نمهب و یمیدقت دمحا ،نم ،نايمیرک ميحر یماسا
.دندوب هدناجنگ هاگداد نیا رد نيمهتم بيکرت ندرک روج یارب ار رفن راهچ ام .ميتشاد یکارتشا
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ربخ ام هب یشوگرد و چپ چپ تروص هب )دوعسم و سابع( ولج فیدر دارفا قیرط زا ،هاگداد هب هسيئر تأيه دورو زا لبق
.دش ليکشت هاگداد هد دودح تعاس حبص !درک دهاوخن تیاعر ار هاگداد تامارتحا و تاررقم سک چيه هک دنداد
و اهيشنم اهنت .دروخن ناکت دوخ یاج زا سک چيه اما “!!دنوشيم دراو ناسرداد تئيه„ :درک مالعا هاگداد یشنم
سيئر .دنتفر دوخ هاگیاجهب بيترتهب هيقب و هاگداد سيئر .دنداتسیا رادربخ تلاحهب یچاشامت حالطصاهب یاهيکاواس
تسناوتيمن ار ريقحت و توکس نیا شتوهبم هاگن اب و دوب جاو و جاه ًالماک .دوب هدش وربور یبيجع هرظنم اب هاگداد
هنابدؤم دندوب هداتسیا رادربخ هک ییاهنآ ،تفگ یزيچ نامزمه و درک نتسشن هب عورش ماجنارس .دنک مضه
یتيمسر چيه یشیامرف هاگداد ام رظن زا .دندوب هتسشن یمارتحايب تلاح اب دوخ یاهيلدنص رد اقفر .دنتسشن
یتدم زا دعب .میداديم خساپ هتسشن تلاح رد همه دوخ یناشن و مان یفرعم و هاگداد سيئر لاوس باوجرد .تشادن
هاگداد هب نادنز زا ام لاقتنا تيلوئسم و یتسرپرس هک نیوا نادنز سيئر و فورعم رگهجنکش ینيسح .دنداد سفنت
و تاررقم دیوگب هيقب هب هک تساوخيم وا زا و درکيم هعجارم سابع هب .داتفا انمت و شهاوخهب ،تشاد هدهع رب ار
قیرط نامه هب ولج فیدر ناتسود زا هسلج یمسر عورش ات .ميتفر نلاس هب سفنت زا دعب .دننک تیاعر ار تامارتحا
تروص هب و تلاجخ اب ،هتسشن ِتيعمج نايم رد ام زا کی ره هجيتن رد .مينک ادج ار دوخ طخ رفن راهچ ام هک ديسرربخ
هد هب اههمکاحم نیرتريگتخس رد ميتشاد هک یماهتا اب رفن راهچ ام هک دوب نیا رظن رييغت نیا تلع .ميتساخرب لاحيب
رارق ريثأت تحت ام یماهتا هدنورپ ًاملسم میدرکيم تکرش هيقب تکرح رد رگا اما .میدشيم موکحم نادنز لاس
ات لاس ١۵ نيب هک دشيم “رارشا هتسد„ رد تیوضع و یزادنارب هب لیدبت هيقب دننامه ام ماهتا هک اسب هچ .تفرگيم
.میدزيمن یفرح َالصا زين ام .دندوب هدش یوردنت نیا هجوتم ناتسود هک ديسريم رظن هب .تشاد تيموکحم مادعا
اهنآ .میراذگب نايم رد نیریاس اب ار یوردنت نیا هک داديمن ار ینالقع تماهش و تراسج نیا ام هب یگدیروش یاضف
.دندرک حيحصت عقوم هب دوخ
و اهيماظن .دمآيمنرب شتسد زا یراک اما .دوب ینابصع تدش هب ینيسح .تفای نایاپ هجيتنيب هاگداد ِلوا زور
اب ام هک دوب نیا ام یمسر هناهب .دندرکيمن کرد ار تاضارتعا و اهدروخرب عون نیا تلع ،نلاس رد رضاح یاهيکاواس
ام ماهتا نوچ و ميناوخب ار نامیاههدنورپ و مينک تبحص مه اب هاگداد ليکشت زا لبق دیاب و میاهدنورپ مه رگیدکی
ار هاگداد تيحالص یور نیا زا ...و میوش همکاحم هفصنم تأيه روضح اب و ینلع هاگداد کی رد دیاب ،تسا یسايس
.دنشاب هتشاد یعمج رادید رگیدکی اب دیاب ناتسود هيلک دنتفگيم ینيسح هب دنتخانشيمن تيمسرهب
ديما هب ینيسح .دننک رظن لدابت مه اب و دنوش عمج لولس کی رد همه هک دش رارق .داد تیاضر ینيسح هرخالاب
برد .دندرب اه لولس زا یکی هب ار ام بش رس .داد تیاضر نارگید و دوعسم و سابع تساوخ نیا هب ام ميمصت رييغت
.میدوب هتسشن رد مد رفن راهچ ام .ميتفرگ اج هدرشف یتروصب یگمه ًابیرقت و دوب زاب لولس
رب دوخ یاهلولس هب همه یتعاس زا دعب .مدشن هجوتم نم هک یروط هب دنريگيم یاهنايفخم و عیرس ميمصت ناتسود
ار طايتحا بناج هسيئر تئيه و یشنم راب نیا .دنربيم شترا یناتسداد هب ار ام همانرب قبط دعب زور حبص .میدرگيم
دنلب ناشیاج زا اقفر لاح نیا اب .دندرک یراد دوخ دنوشيم دراو ناسرداد تئيه یمسر ترابع نتفگ زا و دنتفرگ
فیدر مهتم هک دوعسم زا .درک عورش ار شراک و درادن یلاکشا تفگ هاگداد سيئر اما .ديشک دیدهت هب راک .دندشن
دنتفگ .داديم باوج هتسشن روطنامه دوعسم دنک یفرعم ار شدوخ تساوخ دوب هتسشن لوا یلدنص رد و دوب لوا
یاههجنکش هب لاح نامه رد و درکيم تمواقم دوعسم .تفرگ ار شاهقی ینيسح .تساخنرب !یزيخرب دیاب
کی هزادنا هب یمخز یگتخوس یاج هک ار شمکش مامت و دز الاب ار شنهاريپ .درکيم هراشا دوب هدش هک یاهنايشحو
واهب ینيسح اما .داتفا یلدنص رب دوعسم .درک اهر ار وا دش هتسخ ینيسح .داد ناشن تشاد یروخراهن باقشب
الاب یلدنص زا تشاد هاتوک یدق و مک ینزو هک ار دوعسم شدنمونت لکيه نآ اب و تفرگ ار شاهقی هرابود دادن لاجم
رانک هک ديجم .دوب دوعسم یلدنص یرتم ود رد نلاس گرزب برد .درب نوريب هاگداد نلاس زا ار وا نازیوآ روط هب و ديشک
دنراد ار دوعسم :دز دایرف ،دننزيم کتک تدش هب ار وا دنراد رفن دنچ هک دوشيم هجوتم رد یال زا دوب هتسشن دوعسم
نلاس لخاد هب دیاب دوعسم :دندزيم دایرف همه .تساخرب همه یوس زا ضارتعا و یگتفشآ و همهمه هرابکی !دننزيم
ارم تفگ و سابع هب درک ور دوعسم .دندنادرگرب نلاس هب درکيم هفرس تدش هب هک ار دوعسم هظحل دنچ زا دعب .دیايب
و همهمه نايم رد .داد راعش و درک ضارتعا تدش هب ،دنامن مدايب هک یتاملک اب و دش دنلب .دمآ شوجهب سابع !دندز
هب عورش و دنتساخرب اج زا )رفن راهچ ام زج هب( یگمه ناهگان هب سابع فیرظ هراشا کی اب ،رايسب یاهادص ورس
:دندرک دورس ندناوخ

!یاپ هب ناریا قلخ یایاپ هب اپ هب اپ هب„
!هاگپيب بش ...!هاگپيب هريت بش نیا و نم نیا زاب„
!ام ساد درک ورد ...ام ساد درک ورد کلف زبس هعرزم
!هوک تشپ زا دز رب رس بالقنا نازورف ديشروخ
!هوکش رپ ديشروخ زا !هوکش رپ ديشروخ زا هوتس هب دمآ هريت ماش
!مقلخ یادف نم ناج ،مقلخ یئادف کیرچ نم
!میاههدوت راد مچرپ ناریا قلخ راکيپ رد
دش وت مزر تقو ناريش مانک یاناریا
میاون مه و تسا مزرمه ناریا نامرهق قلخ

" یراگن خيرات رد هنامرجم یرگشهوژپ !" : asre-nou.net http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=2595

19 von 21 09.02.2010 17:27



!دش وت مزر تقو ناريش مانک یاناریا
)تسين لماک رعش نیا(
زا دورس نیا رعش .مدوب هدرک ظفح و هدينش دنمشوه سابع زا نیوا یمومع قاتا رد راب نيلوا نم هک دوب یدورس نیا

رثا “دازرهش„ ینوفمس گنهآ اب رعش نیا .دوب دهشم هخاش زا گنژآ نمهب اب طابترا رد هک تسا ینامرهق ديعس
ناتساد ديمهف هزات هاگداد سيئر ،دش هدناوخ دورس طخ ود یکی هک نیا زا دعب .دشيم هدناوخ فوکاسروک یکسيمیر
.تفر نوريب نلاس گرزب برد زا هيقب قافتا هب مخا اب و هدرک عمج ار دوخ کتسد و رتفد هلجع اب .تسارارق هچ زا
.دروخ مه هب هرسکی یعمجهتسد دورس ندناوخ اب هاگداد
و برض و موجه راظتنا هظحل ره .دوب جنشتم تدش هب اضف .دنتسشن تکاس و مارآ لماک تیاضر ساسحا اب اقفر
و دندرب نیوا هب ار ام !ديتفيب هار تفگ دوب ینابصع هدروخ ريت سرخ لثم هک ینيسح یدنچ زا دعب .تفريم متش
شیاجنگ یمیدق یاهلولس لبق اههام زا .دندرک لقتنم دیدج و میدق یدارفنا یاهلولس هب رسکی ار ام زا مادکره
تمسق رد یدیدج کچوک یاهلولس نتخاس هب عورش ناتسبات نامه زا یور نیا زا دنتشادن ار هدرتسگ یاهیريگتسد
یاهلولس هب هدبرع و شحف اب ینيسح هک یتدم زا دعب .داديم نوخ یوب طيحم .دندرک یمیدق نامتخاس یئالاب
،دید ارم یتقو .تشاد تسد رد یتخمز و دنلب رايسب هکرت و دوب هدرک فک .ديسر نم لولس هب دوب هدزرس فلتخم
دعب .تفر و تسب ار رد سپس .دوب یصاخ دارفا لابند ایوگ درک ثکم یمک !یدوبن اهنیا وزج وت اهآ تفگ هناواکجنک
هيقب زا شيب یناوخ دورس و یشروش تکرح نایرج رد ديجم .دندوب هدز کتک تدش هب ار ديجم بش نآ مدينش
نس رتشيب لاس ود و تسيب هک ديجم .تسا دب یليخ ديجم اب ینيسح هک دنتفگيم لاحره هب .دوب هدرک ضارتعا
.دوب هدرک ضارتعا دوعسم ندروخ کتک و هرجاشم یارجام رد یاهداعلاقوف تاساسحا و روش اب ،تشادن
.دندرک سوبينيم راوس و دنديشک مرسرب یزولب .دندمآ دوز حبص .مدنارذگ یراديب و باوخ تلاح اب ار بش لاحرههب
.دندرب شترا یناتسدادهب ار ام .داتفا هار هب سوبينيم یلو .دروآ دنهاوخ ار هيقب مدرک نامگ .میدوب سابع و نم اهنت
هلصاف اب ام رس تشپ رد لومعم قبط هدز تاوارک یکاواس شابوا نت دنچ .دندرکاپرب یاهناگادج هاگداد رفن ود ام یارب
ار ام هک دنديسر هجيتن نیا هب اهنآ تفگ نم هب سابع .دوب هدش ليکشت یرتکچوک نلاس رد هاگداد .دندوب هتسشن
الاح دوزفا و .میدز مههب ار هتسب رد هاگداد طاسب و میديسر نامفده هب ام یلو دننک همکاحم ات ود ات ود هدرک ادج
تيحالص در رد یتاحيضوت ادتبا دوخ زا عافد رد ،نامهرفن ود هاگدادرد سابع .درکتیاعر ار هاگداد تامارتحا لقادح ناوتيم
هب و هداد ناتسريبد مود هرود رد مسيسکرام اب یتامدقم یئانشآ هراب رد یهاتوک حرش سپس .داد هئارا هاگداد
و تفرگتروص نارادهیامرس عفن هب هک نآ لحارم و یضرا تاحالصا هراب رد وا .تخادرپ روشک و هعماج فلتخم لیاسم
وا .درک تبحص تشاد دوجو هعماج رد ًالبق هک یرصتخم یاهیدازآ لماک بلس و هعماج رد هزات یاهداضت ندمآ دوجوهب
و یداصتقا و یعامتجا یاهیراجنهان زا یاهراپ و نارگراک نيب اههناخراک دوس زا یکچوک دصرد ميسقت هراب رد نينچمه
اب ام تفگ .تخادرپ مدرم نايم رد یسايس غيلبت یارب حالس هب ندرب تسد لئالد هب ماجنارس یو .تفگ نخس هريغ
نوگنرس ار میژر ناوتيم هنوگچ یرفن یس تسيب کدنا دادعت اب هک ارچ ميتشادن ار میژر یزادنارب دصق راک نیا

روظنم هب حالس زا ام هدافتسا !دنک نت هب ار شردپ سابل یاهچب هک تسانآ دننامهب یئاعدا نينچ تفگوا !تخاس
غيلبت و حالس هب ندرب تسد زج یاهراچ ام تسا هتسب نادقتنم و نازرابم یور هب اههار همه نوچ .تسا دوخ زا عافد
.میا هتشادن یسايس
باسح یاهیرگنزاب شیاهتبحص لد رد .دهاکب هورگ طسوت حالس زا هدافتسا تيساسح زا درکيم ششوک سابع هتبلا

و لاوس دنچ زا سپ .دسرب اهکیرچ شوگ هب دیاش ات دنک سکعنم یوحن هب ديشوکيم وا هک تشاددوجو یاهدش
و هداد یتاحيضوت میاهيئوجزاب بلاطم و هدنورپ قباطم زين نم .ديسر نم هب تبون ،سابع و هاگداد سيئر نايم باوج
.مدرک در ار یکارتشا هیور و مارم اب هورگ رد تیوضع ماهتا
ات دنچ یاهمانزور فرط زا ًارهاظ .دندرک موکحم سبح لاس جنپ هب زين ارم .دش مادعا هب موکحم سابع هاگداد نیا رد
و هدنکارپ لکش هب ار سابع هيعافد و ام هاگداد ليکشت ربخ و سکع همانزور رد هک میدينش ًادعب .دنتفرگ ام زا سکع
هب ار ام .!دندرک پاچ لماک روط هب ًابیرقت تشادن یصاخ هبنج هک ارم هيعافد .دندرک جرد مهرب مهرد و هدیرب مد ورس
نیوا میدق یدارفنا یاهلولس زا یکی رد سابع و نم ،مود هاگداد ليکشت ات هتفهود دودح نامز نیا زا .دندنادرگرب نیوا
.میدوب مه اب
زا نم .مدروآ هتشون نیا فلتخم یاهشخب رد تسا هدنام مدای هب هک اجنآ ات ميتشاد مه اب تدم نیا رد هک ییاهتبحص
اهراب هنيمز نیا رد وا .مدش ایوج هورگ هدنیآ و هناحلسم هزرابم دروم رد وا یاهيبایزرا ،سابع یسايس تارظن هطقن
هراشا اب .دنرادهاگن تسد یمک دیاب )نادنز زا نوريب رد کیرچ یاقفر روظنم( اقفر هک درکيم ديکأت هنارصم و درک تبحص
،عيسو یاهیريگتسد و نيگنس تافلت هب هراشا اب هژیو هب و هناحلسم هزرابم عورش رد هتساوخ ان باتش و تعرس هب
تافلت زا هدش طلسم عاضوا رب دنناوتب ات دننکبانتجا دیدج تايلمع زا و دنراد هاگن تسد یمک دیاب اقفر تفگيم بلغا
یارب فرشا ديمح یئآراک هب وا .دنشیدنيب دوخ ظفح هب دیاب فرشا ديمح ًاصوصخم اقفر تفگيم .دننک یريگولج هزات
اب زين اهنآ و دسرب ناتسود شوگ هب یقیرط هب ،هاگداد رد میاهتبحص رگا تفگيم .دوب راوديما یليخ تاليکشت ظفح
شاهمه !دراد یتايح تيمها تاليکشت یاقب یارب ،دريگب ناشنتنآ شدوخ لوق هب و دننک قمعت هلئسم هب مزال تیدج
یاهوگتفگ ناکما و تشادزاب هام دنچ یط وا .دنارذگيم ار شتيلوفط نارود وا رظن زا هک دوب یتضهن و نارای ظفح رکف رد
و یرکف -یسايس تيلاعف هک ناتسود رگید و ،لدبان اضريلع ،گنژآ نمهب ،دوعسم دننام یناسک اب هدرتسگ
قيقدت ار دوخ راکفا و دید ،کاواس تاناکما و ناوت و راک هوحن زا ميقتسم هبرجت بسک اب ،دنتشاد ینالوط یتاليکشت
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.درکيم
یسايس و یرکف ناوت ءاقترا و تيبرت و دشر یارب اهلاس هک یرايسب نتفر تسد زا و اهیريگتسد همه نآ هدهاشم
هیاپ زا هک دوعسم و سابع دنناميناربهر یارب ًاعبط .درکيم قمعت و رکف هب راداو ار یسکره ،دوب هدش فرص تقو ناش
دیدش تافلت هب هجوت اب .دوب رادوخرب یساسا تيمها زا رما نیا ،دندوب هدشن هبرجت و دیدج شبنج نیا یلصا نارازگ
هفيظو نیرتمهم تاليکشت یاقب هک دوب دقتعم وا .درکيم ديکأت تاليکشت و اقفر ظفح رب ًاررکم سابع ،یفيک و یمک
.تسا
یبالقنا ورشيپ هناحلسم هزرابم هراب رد یطارفا تاروصت راب زا نتساک یارب ،دوب هتفگ هاگداد رد هک روطنامه سابع
لئاق ندرک بالقنا هفيظو ،)دش مکاح ام همه رب لاس دنچ ات و داتفا هار هب یندشن راهم یجوم تروصهب هک هچنآ(
هب ار نالاس گرزب سابل ای و دنک اپ هب ار شردپ یاهشفک یاهچب هک دناميم نیا لثم یروصت نينچ هک تفگيم وا .دوبن
وج نتسکش شتيفرظ و ناوت دح رد ورشيپ راک هک دوبن هتکن نیا حيضوت زج یزيچ لاثم نیا زا وا دوصقم !دنک نت
هک هچ نآ اب ًاعبط تشادرب نیاهتبلا !قلخ عيسو یاههدوت یاجهب میژر تيلک اب ندشريگرد هن دوب توکس و قانتخا
شقن رد ًالمع هناحلسم هزرابم عورش اب یبالقنا ورشيپ اجنآ رد .دوبن ناسکی ،دوب هتشون شباتک رد هداز دمحا دوعسم
عورش زا لبق هورگ نورد ثحابم هعومجم زا هورگ یربهر یدنب عمج لوصحم باتک نیا هتبلا .دشيم رهاظ بالقنا رگزاغآ
زا دعب الاح .دوب کیژتارتسا -یرظن حرط کی هباثم هب و صخشم نومزآ و هبرجت هنوگره زا لبق ینعی هناحلسم هزرابم
یریذپان بانتجا وحن هب هزرابم نیا یاهکيتکات و یژتارتسا لک ،تشذگ یم هناحلسم هزرابم زاغآ زا هک لاسکی
هنیزه اب هتبلا ،هلاس کی هبرجت .دشيم هديشک هنالوئسم یاهجاتنتسا و هنافاکشوم یرگنزاب و ینيبزابهب تسیابيم
رد ییاهشالت نينچ اما .دشاب تسناوتيمن نیا زا ريغ .دوب هدرک مهارف ارنآ حلاصم و داوم یفاکردق هب ،نيگنس رايسب
،نامزاس هب هدرشف یاهجاتنتسا و اهثحب نیا عقوم هب لاقتنا مدع و نادنز نورد یفطاع و هدیروش تدش هب یطيحم
ندينش یارب ینادنچ تصرف زين ررکم تافلت و یمئاد یاهزیرگ و گنج اب یميت یاه هناخ رد ای و دشن بذج نادنچ
یاهیدنمناوت و یتسيسکرام شناد و تايبرجت زا هک ینزج نژيب هک دوب تايبرجت و کيتارپ نیاهب هجوت اب .تشادن دوجو
و دش لوغشم یسررب و دقن و ینيبزاب راک هب هناحلسم هزرابم زاغآ نامه زا ،دوب رادروخرب نارگید هب تبسن یزیامتم
ماجنا هناحلسم هزرابم یشم و یژتارتسا بوچراهچ نامه رد هتبلا یاهدرتسگ تاحالصا دش قفوم یدایز دودح ات
]وزرآ یاهلاب اب رفس باتکزا[“.دهد
*
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