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عماس یدهم

یادوس و یقالخا رورغ اب هک ییاقفر دروم رد تاعالطا ترازو نارومام یاهيئوگ هزره و یکاته
،دنهد ريغت هک ريسفت هن ار طیارش ات دندمآ ناديم هب هناهاگآ و هنارايشه ،یربارب و یدازآ ،لالقتسا
.تسا زرم و دح نودب

همدقم
نآ هدنسیون هک )لوا دلج( ١٣۵٧ نمهب ات اهشنک نيتسخن زا قلخ ییادف یاهکیرچ ناونع اب یباتک ١٣٨٧ راهب رد
یاهباتک هسسوم نیا .تفای راشتنا یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسوم طسوت هدش یفرعم یردان دومحم
هدرک رشتنم ینيمخ نديسر تردق هب زا سپ و شيپ نارود یط لاعف یسايس یاهنایرج ریاس دروم رد زين یرگید
نارود رد یسايس ناينادنز یاهيئوجزاب و “یمالسا بالقنا دانسا زکرم„ یناگیاب هب هسسوم نیا یسرتسد .تسا
اب فرط کی زا هک تسا ناربا میژر یتينما یاهداهن زا یکی هسسوم نیا هک دراذگيمن یقاب یدیدرت یاج هتشذگ میژر
رتفد رظن ریز یزاوم و یمسر یتينما یاهناگرا و اهداهن یهمه نوچمه رگید فرط زا و هدوب طابترا رد تاعالطا ترازو
یدرف ره یردان دومحم .تسا دایز نامگ و سدح تسا راعتسم مسا کی هک یردان دومحم دروم رد .تسا یاهنماح
یاهداهن ناريگبدزم زا باتک ناگدنسیون ای و هدنسیون هک تقيقح نیا رد ،دشاب هتشاد هک یاهتشذگ ره و دشاب هک
یدیدرت ،تسا هيقف یلو رتفد تراظن و لرتنک ریز و تاعالطا ترازو هب هتسباو یتينما هسسوم کی تمدخ رد و یتينما
.دراذگ یمن یقاب
هفازگ اب تاعالطا ترازو نانآراآ زا یعمج و نالوئسم ،ریزو رادید رد ماظن هيقف یلو باتک نیا راشتنا زا سپ یدنچ
هاگتسد زا مدرم ترفن اب هارمه ساره و ميب فالخرب تاعالطا ترازو هعومجم زا مدرم بوخ رايسب تينهذ„ زا ییوگ
)٢(“یرازفاتخس و یرازفامرن یاههنيمز رد نیون یاهیروآ نف زا“:هک درک هيصوت و درک تبحص )١(“توغاط میژر یتاعالطا
نیرتروفنم زا یکی هک شتیالو تاعالطا ترازو دروم رد هک تسين نیا یاهنماخ یاهفرح رد بلاج هتکن .دننک یريگهرهب
یتقو یمالسا یروهمج یتينما یاههسسوم هک تسا نیا رد بلاج هتکن .دیوگيم غورد تسا رشب خیرات رد اهداهن
هب یتاعالطا هاگتسد رد هک دننکيم قلطم هيکت یدانسا هب دننک هلباقم دوخ نافلاخم اب یرازفا مرن هويش هب دنهاوخيم
.تسا هدش هيهت “توغاط میژر„ یاهنماخ لوق
ای و یرازفا مرن شور دروم رد “دوخ هيلع فارتعا یناسنا دض هويش„ ناونع اب یتشادای رد نم ١٣٨۶ لاس دادرم رد
و یسايس ناينادنز دوخ هيلع فارتعا شخپ زا یتينما هاگتسد یلصا فده„ :متشون تاعالطا ترازو یزاسنامتفگ
تابسانم رد تافارتعا زا هدافتسا ٌامود و “تمواقم ناکما مدع„ نامتفگ جاور و “یریذپ تسکش„ غيلبت الوا یتديقع
دننکيم هجنکش ار یسايس ناينادنز تاعالطا ترازو نایوجزاب یتقو“:متشون هلاقم نامه رد )٣(“.تسا کيتاملپید
نتسکش مهرد هب قفوم تیذا و رازآ اب یتقو و دوريم داب رب شنامیا ،دوشيم نیوا یریزارس دراو سکره هک دنیوگيم
دروم رد و )۴(“.تسا “ندرک رکف„ یارب “تصرف„ نادنز دنیوگيم دنوشيم نویزیولت هحفص تشپ وا ندروآ و ینادنز کی
و شبنج خیرات دروم رد نوگانوگ یاهباتک میژر یتينما یاههاگتسد„ :هک مدرک ديکات ینویزیولت یاههمانرب و اهباتک
هرهچ ندرک شودخم فده اب ینویزیولت یاهلایرس ای و هدرک رشتنم فلتخم یاهششوپ تحت یسايس نالاعف یگدنز
هيلع “اهگرگ„ ناونع تحت یلایرس “یسارکمد مسا هب„ همانرب شخپ زا لبق زور دنچ .دناهدرک شخپ ماظن نافلاخم
نآ رد هک هدش رشتنم ناریا رد “نارگ هجنکش„ مان هب یباتک ٌاريخا .دش شخپ تبون دنچ رد قلخ نیدهاجم نامزاس
هتشذگ میژر یتينما یاههاگتسد درکلمع یسررب هب نآ رد هاش کاواس نایوجزاب زا نت ود تافارتعا پاچ نمض
زا ،کاواس دانسا زا یشنیزگ و شودخم هدافتسا و یزادرپ غورد ،فیرحت اب اهباتک هنوگ نیا رد .تسا هدش هتخادرپ
ای و هدش توکس ای اههورگ رگید یسايس ناينادنز دروم رد و تبثم هرهچ ینيمخ رادفرط یاههورگ یسايس ناينادنز
)۵(“.دوش یم هیارا نانآ زا یفنم هرهچ
ترازو یزاسنامتفگ ای و یرازفا مرن یاهشالت زا یکی ١٣۵٧ نمهب ات اهشنک نيتسخن زا قلخ ییادف یاهکیرچ باتک
خیرات فیرحت هب یزاس دنس و دنس لعج نیربانب و کرادم و دانسا یراصحنا نتشاد تسد رد اب هک تسا تاعالطا
رگید و هدوب وا نارادفرط و ینيمخ راصحنا رد هتشذگ تموکح نارود رد هزرابم هک دنک جیار ار نامتفگ نیا ات دزادرپ یم
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ینيمخ رظن ٌاقيقد نیا .دنا هدوب “مدرم زا رود و هداداو„ ای و “هناگيب هب هتسباو„ ای و “هناگيب هئطوت„ یسايس یاهورين
یرازفا تخس شور زا هدافتسا اب نامزمه تاعالطا ترازو یرازفا مرن یاهشالت ی همه و دوب تردق هب نديسر زا لبق
یبهذم-یدادبتسا تيمکاح همادا تهج رد ینيمخ فرح ندناشن یسرک هب )مادعا و هجنکش ،نادنز ،بوکرس(
هويش دروم دوخ ای هک هاوخیدازآ و یقرتم یاهورين یارب میژر یتينما یاهداهن هويش نیا هک تسا یهیدب .تسا

ناينادنز تارطاخ هعلاطم قیرط زا ای و هتفرگ رارق یتينما رگبوکرس یاههاگتسد و میژر یرازفا مرن و یرازفا تخس
نارگ هجنکش یاههتشون ای و “دوخ هيلع فارتعا„ هدننکزئمشم یاههمانرب هدهاشم ای یمالسا یروهمج رد یسايس
لابند هب سوکعم هجيتن و درادن و هتشادن یدربراک ،دنراد ییانشآ راک زرط نیا هب یرادمتعیرش نيسح ناهيک رد ماندب
.تشاد دهاوخ
ینيمخ تیدض هقباس هب هاتوک یرورم مزادرپب ثحب دروم باتک دروم رد تاعالطا ترازو فده یاشفا هب هک نیا زا لبق
.مناد یم مزال ار قلخ ییادف یاهکیرچ اب وا هتسدوراد و

هقباس
١٣۵٠ تشهبیدرا ۶ همان هب خساپ رد دوب نويسزوپا رد نامز نآ رد هک ینيمخ ،لکهايس زيخاتسر و هسامح زا سپ
هعیاش و اهیزاس هثداح دیاب“:تشون ١٣۵٠ تشهبیدرا ٢٨ خیرات رد اپورا رد یمالسا یاهنمجنا هیداحتا لوئسم
ثداوح ريظن .دينک قيقد یسررب تسا یرامعتسا تموکح ساسا ميکحت یارب یمالسا کلامم رد هک ار ییاهیزادرپ
)۶(“...لکهايس هثداح و هيکرت
هیداحتا ناگرا “زرابم بتکم مالسا„ هیرشن رد نامز نامه رد مايپ نیا یتقو هک دوب نيگنن ردق نآ ینيمخ عضوم
)٧(.دش فذح “لکهايس هثداح و هيکرت ثداوح ريظن„ هلمج ديسر پاچ هب اب اپورا رد یمالسا یاهنمجنا

و هتشون )یترایز( یناحور ديمح ديس هليسو هب “ینيمخ ماما تضهن„ ناونع اب دلج هس رد یباتک شيپ اهلاس
یهمه باتک نیا رد .دش رشتنم ناينسح هللا حور ديس تسایر هب یمالسا بالقنا دانسا زکرم تاراشتنا طسوت
رارق نوگانوگ یاهارتفا و تمهت دروم دناهدوبن ینيمخ صاخ نایرج هب هتسباو هک یسايس یاهتيصخش و اهورين
یاهکیرچ„ هب هحفص ١٠٠ زا شيب ١٣۵٧ نمهب زا لبق یاهلاس یط هناحلسم شبنج هب طوبرم شخب رد .دنا هتفرگ
هدش هداد تبسن فرشا ديمح قيفر ديهش ییادف هب هک یلعج همان دروم رد .تسا هدش هداد صاصتخا “قلخ ییادف
ماما تضهن„ باتک زا شخب نیا بلاطم یمامت .تسا هدش ییاسرفملق ليصفت هب ینيمخ ماما تضهن باتک رد
.تسا هدش جرد “....ییادف یاهکیرچ„ باتک رد دودحم یدراوم زج هب “ینيمخ
اب ییورایور یارب قرش و برغ ناراوخناهج یاهکيتکات و اهدرگش زا„ :هدش هتشون “ینيمخ ماما تضهن„ باتک رد
و ليصا یاهشبنج رد هنخر ای و اهتردقربا هب هتسباو و یگتخاس یاهتکرح و اهشبنج ندروآدیدپ ،یمالسا یاهشبنج
بیرف و هاگآ ان ناوج یرامش زين ناریا رد هک نانچ„ :هک دريگيم هجيتن سپس هدنسیون )٨(“.دوب نآ ندناشک ههاريب هب
رگا هک دنهد رادشه اکیرمآ هب نآ زا یريگ هرهب اب دنناوتب یوروش و سيلگنا ات دندرک ینابرق لکهايس رد ار هدروخ
رانک و هشوگ رد ینوگانوگ یاهدادیور و اهیراتفرگ دنناوتيم ،دنريگب هدیدان سراف جيلخ راشرس عفانم زا ار نانآ مهس
)٩(“.دنروآ دیدپ اکیرمآ دض رب ناریا

یکی رد„ :دسیون یم و دنکيم یدنبمهرس ار غورد کی دنک تباث ار دوخ فرح هک نآ یارب )یترایز( یناحور ديمح ديس
)١٠(“.دندوب هدز راوید هب ار فنژرب سکع دنتسیز یم نآ رد هیاپ دنلب یاضعا هک ،اهکیرچ یميت یاه هناخ زا
هیرشن ،تموکح فلاخم یسايس یاهورين ناراداوه و اضعا ،ناربهر تراسا و راتشک جوا رد و ۶٠ ههد یاهلاس رد
بالقنا یسررب„ ناونع تحت یلاوتم تالاقم هلسلس کی یط “یمالسا بالقنا نارادساپ هاپس ناگرا ،بالقنا مايپ„
داهن نیا نازادرپ یروئت رظن هب هک دنکيم فیرعت “توق هطقن هن ،فعض هطقن„ ار لکهايس هسامح “ناریا یمالسا

هجيتن هلاقم ناگدنسیون )١١(.تسا هدوب “هنالهاج ديلقت ،کيتکات هن ،یژتارتسا هن ،هناحلسم هزرابم„ رگبوکرس
صاخشا رورت ،اهکناب تقرس .هناحلسم هزرابم هن و هدوب هناحلسم رورت رکتبم نامزاس نیا هک میدقتعم ام“:هک دنريگيم
هک تسا یراکیارخ و مسیرورت ینيع قیداصم ،دنکيم راختفا نآ ددعتم دراوم هب نامزاس نیا هک نکاما راجفنا و
ییادف یاهکیرچ نامزاس هک هنوگ نآ تسين مزال و دنیآيم رب نآ ماجنا هدهع زا زين راکهزب صاخشا و حلسم نيقراس
رد نامزاس تيلاعف هک نیا و )١٢(“.دریذپ تروص...و نينل ،سکرام راثآ ینالوط هعلاطم اب تسا هدومن ديکات نآ رب اهراب
یرگید هدیاف ،ام ناناوج یارب یقالخا و یعامتجا ،یسايس فارحنا زج هک مسيسکرام یرگیدام گنهرف جیورت„ تهج
دیدشت زا یشان دوخ هک ناریا مدرم یمالسا تضهن لباقم رد یفارحنا یاهدس داجیا„ رگید هجيتن و )١٣(“.تشادن
هجيتن هچ نآ نايعدم یدوبان زج هناحلسم هزرابم نایاپ رد و دوب یرگیدام گنهرف جیورت و اهورين ندادرده هب ،ناقفخ وج
)١۴(“؟دروآ راب هب یرگید
هب لیدبت شبنج„ دنسیونيم ١٣۵٧ نمهب ٢١ و ٢١ یاهزور مايق اب ییادف شبنج هطبار ليلحت رد دادبتسا نارادساپ
یاه هیاپ .تقای یلجت قلخ مشخ رد هک ادخ ترذق اب هکلب ،هناحلسم درين اب اموزل هن یلو دش )یمدرم( یا هدوت
یمدرم هناحلسم دربن ،درکيم یناج تخس نآ زا شيب توغاط رگا هک تسا یهیدب هتبلا .تخیر ورف ار ادخ دض تردق
)١۵(“.درک یم هرسکی ار میژر راک ،قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس یربهر هب هن ،ینيمخ ماما یربهر هب مه نآ
دروم رد “کاواس دانسا تیاور هب ناریا رد پچ„ مان هب ییاهباتک هعومجم زا متشه باتک ١٣٨٠ لاس راهب رد
نامتفگ زين باتک نیا رد .دش رشتنم “تاعالطا ترازو یخیرات دانسا یسررب زکرم„ یوس زا “قلخ ییادف یاهکیرچ„
هیاپ یب .دوشيم جیورت نامز نآ نازرابم نیرت هتسجرب ینامیا یب و )١۶( قلخ ییادف یاهکیرچ هزرابم “ندوب چوپ„
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اب فرشا ديمح ريبک قيفر تداهش دروم رد نآ رد هک ٨١ هحفص هب هعجارم اب باتک نیا رد جردنم دانسا زا یرايسب ندوب
و نامزاس رد کاواس یتاعالطا ذوفن زا سپ ١٣۵٣ لاس هامدادرم رد„ :هدش هتشون کاواس دانسا هب دانتسا

رد تاعالطا ترازو طسوت یزاس دنس نیا .دوش یم نشور الماک ،دش هتشک یريگرد رد نانآ “نما هناخ ییاسانش
رطاخ هب نارهت رصع یاه همانزور ،ديسر تداهش هب فرشا ديمح قيفر هک ١٣۵۵ لاس ريت ٨ زور هک هتفرگ تروص یلاح
.دندش پاچ دیدجت راب ٩ یبونج دابآرهم رد یريگرد شرازگ رشن
رد باتک هدنسیون .دش رشنم )١٧(“تربع هزوم„ طسوت “دنیوگ یم نارگ هجنکش„ ناونع اب یباتک ١٣٨۶ لاسرد
و هتفرگ رارق راک روحم اه همانزور رد جردنم ،شرآ و ینارهت تافارتعا باتک نیا رد“:دسیون یم دوخ قيقحت شور حيضوت
دراوم زا یشخب ،هدیدرگ نارگشرازگ طسوت بلاطم یمامت طبص و تبث مدع بجوم تاراهظا یگدرتسگ هک یور نآ زا
ینویزیولب یاه هبحاصم نايم زا ،نایرولب یاقآ تدعاسم اب رگید یشخب و نانآ بوتکم تافارتعا نايم زا هدنام یاج هب
هتفگ هجنکش دروم رد هچ نآ ره باتک نیا ١٠۴ هحفص ات )١٨(“.تسا هدیدرگ نيمات اميس و ادص ويشرا رد دوجوم ناش
یاههورگ اب لاس ١٢ نم“:دیوگ یم )ینارهت(روپ یردان نمهب .تسا ینيمخ اب طبترم یبهذم نایرج هب طوبرم هدش
ناشیاهتنايخ و اهتمدخ زا ،مراد عالطا ناشیاهراک زا یلو مدرک هلباقم میوگب مهاوخيمن تکلمم نیا رد یتسينومک
)١٩(“.مراد عالطا
هدش پاچ هاگداد هسلج نيمود شرازگ ١۶٧ هحفص زا .دروخيم تراتسا ینارهت طسوت “تنايخ„ هلاسم اج نیا زا
رب باتک هدنسیون اما .تسا هدشن سکعنم نویزیولت ای و نامز نآ یاه همانزور رد شخب نیا بلاطم زا یرايسب .تسا
زا„ :دسیونيم و دنکيم المرب ار دوخ رظن هنک ١٧۶ و ١٧۵ تاحفص سیونریز رد ،لکهايس دروم رد ینارهت تاراهظا ساسا
مدرم اب هک هطقن ره رد ،دوب هدرک ادج مدرم زا ار دوخ باسح و تشادن یهاگیاپ مدرم نيب رد لکهايس هورگ هک اج نآ
متش و برض زا سپ و ريگتسد ار نانآ و هدرک هلمح اهنآ هب مدرم اریز .داد یم تسد زا ار دوخ وضع دنچ دش یم وربور
یگداما مدع و مجسنم همانرب کی نتشادن تلع هب هورگ نیا یاضعا یفرط زا .دننداديم لیوحت یماظتنا یاهورين هب
ار رارف بسانم تيعقوم رد و هدیرب هورگ زا عناوم نيلوا اب دروخرب رد نآ یاضعا زا یدادعت ،یکیرچ هزرابم کی یارب مزال
رد هک ار هچ نآ ره و دندومن میژر یورين ميلست ار دوخ اهدروخرب نيلوا اب دندنام هک هدع نآ و دنداد یم حيجرت رارق رب
مالعا اب و هدیدرگ لعفنم یريگتسد زا سپ مه یدادعت و دندرک لقتنم نیرومام هب دنتسناديم نآ یاضعا و هورگ هراب
وفع دروم کاواس اب یراکمه لوق و همانتمادن ميظنت اب ،هاش صخش و تنطلس هب یرادافو مالعا و هورگ زا راجزنا
خلت تارطاخ و مدرم یبهذم هيحور نتفرگ رظن رد اب ندوب تسينومک هلاسم تفگ دیاب همتاخ رد و .دنتفرگ رارق هناکولم
اب ار لکهايس هورگ ،للع ریاس و یحاون نآ مدرم و ناخ کچوک ازريم هب لگنج تضهن رد اهتسينومک لامعا و اهتنايخ
)٢٠(“.تخاس هجاوم تسکش
باتک موس دلج هب هک دنکيم هيصوت ناگدنناوخ هب شیاهاعدا ديئات یارب ،“دنیوگ یم نارگ هجنکش„ باتک هدنسیون
.دننک هعجارم ینيمخ ماما تضهن
قارع هب ار یناگدنیامن حالس ندروآ تسد هب یارب هورگ نیا„ :دسیونيم ییادف شبنج نتسناد هتسباو یارب وا
)٢١(“.ددرگ رادروخرب تشاد رس رد میژر یزادنارب هشیدنا رهاظ هب هک ثعب میژر یاهکمک زا ات دنداتسرف
یاضعا هيفصت ناونع هب یکیرچ نامزاس„ رتيت اب هاگداد هسلج نيمراهچ و نيموس شرازگ باتک نیا ١٨۵ هحفص زا
.تسا هدشن رشتنم هاگداد یرازگرب نامز رد ینارهت یاهفرح زا شحب نیا هک هديسر پاچ هب ،“درک یم دوبان ار دوخ
یارب.....دیاب هتخاب کاپ نويبالقنا نیا نم رظن هب هک دراد دوجو یدراوم„ :دیوگ یم ییادف یاهکیرچ دروم رد ینارهت
.دنیامن نشور ناریا تلم
دروم هک شبح جرج حانج( نيطسلف یدازآ یارب قلخ ههبج ،یبونج نمی ،یبيل اب قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس -١
ههبج و اهروشک نیا قیرط زا یتاناکما و تسا هتشاد طابترا.....نامع یدازآ یارب قلخ ههبج ،)تسا یوروش تیامح
هب زاجم ار ناریا تلم هک یتروص رد نامزاس نیا دیاب هک تسا هدش یم مهارف..........نامزاس یارب روکذم یاه
.دنک هراشا لیاسم ریاس و نانآ زا کی ره اب دوخ طابترا نييعت هب تبسن دناد یم طباور نیا نتسناد
تلع هب هک یميت یاههناخ تاراجفنا نينچمه و نيطسلف ،رافظ یاهگنج نایرج رد نامزاس یاضعا زا یدادعت -٢
تداهش هب نما یاههناخ رد رگیدکی هب اضعا یهابتشا کيلش ای و هداد یم یور اضعا دوخ یکيتکات تاهابتشا
دروم نیا رد رتدوز هچره تسا رتهب ،هدشن هداد عالطا ناشیاه هداوناخ هب نونک ات دارفا هنوگ نیا عضو رگا .دناهديسر
.دننک مادقا
و هدش هداتسرف روشک زا جراخ یاهرداک یارب ،روشک لخاد زا هورگ یربهر رداک قیرط زا ۵۴ لاس رد هک یا همان رد -٣
.دراد تيمها زئاح هتکن ود یهورگ نورد فلتخم لیاسم زا رظن فرص .دشاب یم دوجوم کاواس قباوس رد همان نیا
هيفصت دروم ،نامزاس هب تنايخ ماهتا هب ای و نما یاههناخ ندرک کرت اب طابترا رد نامزاس یاضعا زا یدادعت :فلا
نيب زا ورسخ راعتسم مان هب نامزاس یاضعا زا یکی هليسو هب هک رفن ود هلمجنم .دناهدش هتشک و عقاو یهورگ
هتشک تلع نيمه هب یلو ،دوب هتخادرپ یداع راک هب یناتسرهش رد و هدرک کرت ار نامزاس هک مه رفن کی و هتفر
هب مارتحا رظن زا هک هدمآ لمع هب نامزاس رد ۵۵ لاس تبرض لابند هب زين یرگید یاههيفصت ،نیا رب هوالع .تسا هدش
تاصخشم و عضو هک دنکيم مکح تيناسنا ،دنتسه ناشنادنازرف هار هب مشچ زين نونکا مه هک دارفا نیا یاه هداوناخ
.دوش مالعا دارفا نیا
اهنآ زا روشک زا جراخ یاهرداک اب طابترا رد ،هدش هدرب مسا وا زا )یتشک( راعتسم مان هب همان رد هک یروشک :ب
ات .دوش هيهت نانآ یارب روشک لخاد نامزاس یاضعا هليسو هب ناریا ییاوه یورين دروم رد یتاعالطا هک دوب هتساوخ

عاجترا یارب یسوباک ،لکهايس ی هسامح  : asre-nou.net http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=2599

3 von 11 09.02.2010 17:17



رد دندرک یم ميمصت ذاختا هنيمز نیا رد هک یدارفا ای و نامزاس یاروش هليسو هب هک یباوج مراد رطاخ هب هک اجنآ
هدع یلو ،میرادن ییاوه یورين رد یرسفا ام هک ديیوگب یتشک ناتسود هب„ :تسا هدوب نينچ هتساوخ نیا اب هطبار
یلو ،دنتسين سوساج دارفا نیا هکدنشاب یم طابترا رد نامزاس اب ورين نیا لنسرپ یلک روط هب و ناراد هجرد زا یا
“.ميئامن مادقا ات ديهد عالطا ام هب ار اهنآ زاين دروم دراوم امش ،دنهد ماجنا ار راک نیا نامزاس اب هطبار رد دنرضاح
نامزاس یاضعا هک نیا ای و تسا نآ وضع ناسنا هک ینامزاس ای تسا مدقم نهيم الوصا هک نیا زا رظن فرص
و دراد روشک هب تنايخ و یسوساج نيب یقرف هچ ،دننک یسوساج نامزاس رطاخ هب دنرضاح یلو دنتسين سوساج
هچ و ؟تسيچ )یتشک( دنمهفب هک دنشاب دنمقالع زين ناریا تلم منک یم رکف نم .دشاب تاغل اب یزاب دیاش همه
نیا و هتشاد.....نامزاس اب یطابترا
یا هلحرم هچ رد نونکا رظن دروم لیاسم ریاس و ییاوه یورين عضو زا ربخ نداد دروم رد یتاعالطا طابترا
)٢٢(“.تسا حيبق یلم لیاسم اب هطبار رد لمع سفن ،دراد یمان هچ روشک نیا تسين مهم.......؟تسا
هب الوصا و هدرکن اديپ ینوريب راشتنا یمالسا یروهمج یاههاگداديب رد ینارهت همکاحم نامز رد اهاعدا نیا هتبلا
ناوت یمن ،تسا هجنکش و راشف تحت دوخ نامزمه و دنکيم فارتعا بوکرس و هجنکش هب دوخ هک یسک یاهفرح
خساپ شیاهغورد هب ،درک یم اديپ ینلع راشتنا نامز نامه رد تافارتعا نیا رگا لاح نیا اب ،درک دانتسا نارگید هيلع
.دش یم هداد
رد .متخادرپ نادب الاب رد هک تسا یعبانم زا یبيکرت ١٣۵٧ نمهب ات اهشنک نيتسخن زا قلخ ییادف یاهکیرچ باتک
نارود رد هزرابم هک ینيمخ رظن ات هدش یزيمآ گنر کچوک یاهتيعقاو زا یضعب هليسو هب گرزب یاهغورد باتک نیا
هب هتسباو„ ای و “هناگيب هئطوت„ یسايس یاهورين رگید و هدوب وا نارادفرط و ینيمخ راصحنا رد هتشذگ تموکح
.دننک هنقح باتک ناگدنناوخ هب ار دناهدوب “مدرم زا رود و هداداو„ ای و “هناگيب

؟تسا قيقحت کی باتک نیا ایآ
نآ ندمآ دوجو هب رد یللملا نيب و یلخاد ینهذ و ینيع طیارش دیاب یسايس نایرج کی دروم رد یقيقحت رثا کی
عبانم یسررب نیا رد .دهد رارق یسررب دروم ددعتم عبانم هب هجوت اب ار هعماج یاهدادیور رب نآ ريثات و یسايس نایرج
ريثات .دريگ رارق هدافتسا دروم نمشد عبانم سپس و نایرج نآ یابقر یاهشنکاو نآ زا سپ و یسايس نایرج نآ دوخ
نایرج نآ زا دیاب هرخالاب و دريگ رارق هجوت دروم دنتسم و صخشم یاهتکاف اب دیاب دوخ نوماريپ رب یسايس نایرج
هب و هدنز مسيناگرا ره هک اج نآ زا .داد هیارا عماج یبایزرا کی هدنز مسيناگرا کی هباثم هب دوخ تيلک رد یسايس
....و فعض و توق ،عفد و بذج ،زاس و تخوس یاراد دشاب دیدج اوتحم و لکش رد هک یسايس نایرج کی صوصخ
و هداد رارق یسررب دروم ار نآ تايح یاه هبنج یهمه دیاب نایرج نآ نوماريپ یملع قيقحت کی نیربانب ،تسا

.دوش نيعت )یعاجترا ای ورشيپ( هدرک افیا یسايس تالوحت رد یسررب دروم نارود رد نایرج نآ هک یشقن ماجنارس
نينچمه .داد نآ هب قيقحت ناونع ناوتيمن مرجال و هدشن لمع قوف هدرمشرب دراوم زا کی چيه هب ثحب دروم باتک رد
هتشاد دوجو دانتسا دروم کرادم هب یبايتسد رد یواسم ناکما ،دنک دقن ار رثا نیا دهاوخب هک یسکره یارب دیاب
هب هعجارم ناکما دیاب هتفرگ رارق ارتفا و تمهت دروم یقيقحت رثا کی رد هک یقوقح ای یقيقح درف ره هرخالاب و دشاب
هک یکرادم هب دازآ یسرتسد ناکما هن یمالسا یروهمج رد هک تسا یهیدب .دشاب هتشاد ار فرط یب هاگداد کی
هعجارم نآ هب ناوتب هک دراد دوجو یفرط یب هاگداد هن و دراد دوجو دنرب یم راک هب دوخ نافلاخم هيلع یتينما نارومام
یم رشتنم ماظن فلاخم یاهورين هيلع ناریا میژر بناج زا هک یاهتشون هک تفرگ هجيتن ناوتيم رظنم نيمه زا و درک
.تسا رابتعا دقاف دوش
اهنآ صاخ طیارش رد مهتم هک یئاهيئوجزاب هب ًاصوصخ ،یتاعالطا دانسا هب ناوت یم ایآ„ :هدش هتشون باتک یادتبا رد
باتک نیا رد„ :هدش هتشون همادا رد و )٢٣(“.تسا تبثم شسرپ نیا هب ام خساپ ؟دومن دامتعا تسا هتشاگن ار
یاميس زا یشقن ،تسا ینتبم اهيئوجزاب رب ٌامومع هک یاهدنکارپ دانسا هعومجم نايم زا ات تسا هدش شالت
)٢۴(“.ددرگ ریوصت ییادف یاهکیرچ
هجنکش طیارش ینعی ،“صاخ طیارش„ زا ینشور ریوصت هک تسا نیا باتک ناگدنسیون ششوک هک نیا زا رظن فرص
راک لوصحم هک یدانسا رب هيکت اب یراگن خیرات ،دنهدن هیارا هدش ديلوت طیارش نآ رد نانآ هدافتسا دروم دانسا هک
دناهدرب تسد دانسا نامه رد خیرات فیرحت یارب زاين هب هتسب زين یمالسا یروهمج یتينما نارومام و تسا نایوجزاب
یقرعم مدرم یهمه خیرات ار شاهتخاس دوخ خیرات دهاوخيم هک دیآيم رب یمیژر هدهع زا طقف ،دنا هدرک دنس لعج ای و
.دنک
دانسا مه نآ “هدنکارپ دانسا هعومجم„ هب فرص هيکت هک دناديم مه یراگن خیرات هتشر عالطا مک یوجشناد ره
.تسا خیرات فیرحت هک یراگن خیرات هن ،دنکيمن تراظن یفرطيب داهن چيه نآ زا هدافتسا رد هک ییوجزاب
کرادم هب دانتسا رد ار لداعت لقادح دیاب دنتشاديم ار فرط یب ٌاتبسن ققحم کی تفارش یاهرذ باتک ناگدنسیون رگا
نیا زا یخرب .دنتخادرپيم مه ییادف زاتشيپ شبنج دانسا هب دوخ یاهاعدا دروم رد هنومن یارب و دندرکيم تیاعر
:تسا ریز رارق هب دانسا
“کيتکات مه ،یژتارتسا مه هناحلسم هزرابم„ ،شاهدنزرا رثا همدقم رد هدازدمحا دوعسم قيفر ١٣۵٠ لاس دادرخ رد
هلاقم فرشا ديمح قيفر ١٣۵٠ لاس تابرض زا سپ .دنکيم یسررب تشاد عالطا هک ییاجات ار لکهايس هسامح
ود یط ینزج نژيب قيفر ديهش ییادف ١٣۵١ لاس رد .دسیونيم ار “هوک و رهش رد یکیرچ هزرابم لاس کی ليلحت„
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هلاقم رد فرشا ديمح قيفر .دناسر یم تبث هب تشاد عالطا هک ینازيم هب ار ود هورگ و کی هورگ هچخیرات ،هتشون
ار قلخ ییادف یاهکیرچ زا یرصتخم هچخیرات ،دش رشتنم ١٣۵۴ لاس رد هک “هلاس هس یدنبعمج„ ناونع اب یرگید
،یلخاد تایرشن یدایز دادعت ،قلخ دربن هیرشن هرامش ٧ ،اهلاس نآ یط اهنیا رب هوالع .دهديم رارق مومع رايتخا رد
شبنج نیا هب طوبرم قیاقح زا یرايسب رگنشور هک هدش رشتنم ییادف شبنج بناج زا باتک و هيمالعا یدایز دادعت
یسامح یاهیريگرد زا شرازگ اههد زا اهنت و هتفرگن رارق باتک هدنسیون هجوت دروم قوف دانسا زا کی چيه .تسا
رد باتک نیا رد تاعالطا ترازو ناگدنسیون هدرک اديپ ساکعنا یتلود یاههمانزور رد هک اههمکاحم نایرج و اهکیرچ
هب هک باتک ناگدنسیون .دنريگ راک هب ییادف ناگدنمزر هيلع ار نآ دنناوتب هک دناهدرک هدافتسا کرادم نیا زا یدراوم
نیا رطاخ هب ار یناهارف ییافص ربکا یلع قيفر ديهش ییادف هژیو هب و لکهايس ريلد ناگدنمزر هنالیذر رايسب لکش
شرازگ لماک پاچ زا یتح ،دننکيم یفرعم بلط “ميلست„ ار دنک کيلش یماظن ريغ دارفا یوس هب دشن رضاح هک
،تسا ناشفده دوس هب هک دروم دنچ رد اهنت و دننکيم یراددوخ لکهايس هسامح هب طوبرم یاهیريگرد دروم رد شترا
.دوش یم هراشا شترا شرازگ هب
رايسب یاههراشا ینابايخ یاهیريگرد و اهمادعا ،اه همکاحم ،اهیريگتسد دروم رد نامز نآ یتلود یاه هناسر هب باتک
نمشد یاهشنکاو و راتفر رد ییادف شبنج یعقاو هاگیاج هب دناهتسناون هک اج نآ ات باتک ناگدنسیون .دراد مک
.دناهداد هولج زيچان ار نآ ای و هتخادرپن
و دش رشتنم ناهيک همانزور رد نامز نامه رد هک مربیز دمحا قيفر ديهش ییادف یسامح یريگرد شرازگ لاثم یارب
لعج اب ۴۶١ و ٣٠٢ هحفص رد لباقم رد و هدش هتفرگ هدیدان ٌاساسا ،دوب مدرم هب قشع ،یزابناج جوا هدنهد ناشن
.دزادرپ یم مربیز دمحا هدنزرا قيفر ريقحت هب اهيیوجزاب
هتسجرب قيفر نیا هنافيخس رايسب لکش هب باتک رد .تسا یزورون نسح قيفر ديهش ییادف دروم رد رگید هنومن
هب دوخ هتشون هب هک نآ یارب یتح باتک ناگدنسیون .دريگيم رارق اهيئوجزاب هب دانتسا اب مه نآ ،اهمانشد نیرتدب دروم
رد هک قلخ دربن ۴ هرامش رد هک قيفر نیا دروم رد نامزاس هيمالعا هب دننزب قيقحت باعل و گنر مه یحطس روط
.دننکيمن هراشا چيه تسه ناگمه سرتسد رد و تفای راشتنا ١٣۵٣ هام دادرم
هچ نآ هک تسا راکشآ ٌالماک نیربانب„ :دنسیونيم نيمه یارب و تسا ییوجزاب ،ربتعم دنس تاعالطا ترازو یارب
)٢۵(“.دناوخ یمن ،تسا هتفگ ییوجزاب رد هچ نآ اب ،دسیونيم هلاس یس خیرات رد هورگ هقباس دروم رد ینرج
ییوجزاب رد ینزج نژيب قيفر ديهش ییادف هک نیا زا دبال و دنناديم ییوجزاب رب ار لصا یتينما نارومام اجنیا رد
.دنا هدش رطاخ هتفشآ رايسب هدادن ناشن “تقادص„
هورگ هچخیرات دروم رد ینزج نژيب قيفر هک ارچ .دوشيم نشور یقيقحت رظن زا باتک ندوب هیام یب هلمج نيمه رد اما
هلاقم ،دوشيم هديمان مه لکهايس هورگ ای و لگنج هورگ ای کی هورگ١٣۵٠ لاس راهب زا لبق ات هک یفیرظ -ینزج
.تسا توافتم هلاس یس خیرات اب هک دراد یاهناگادج
رايسب روپ نسح یاهيئوجزاب“:هک هدش هتشون روپنسح روفغ قيفر ديهش ییادف یاهيئوجزاب دروم رد شامق نيمه زا
نشور رد ذخام اهنت تهج ره هب یلو .تسا یماسا رکذ و اهدادیور خیرات نايب رد تقد زا یلاخ و هدنکارپ ،شوشغم
زا ییافص تشگزاب اب و ددرگيم زاغآ یرافص و ییافص جورخ و رثوم دارفا یريگتسد اب هک تسا یترتف هرود نتخاس
)٢۶(“.دباييم نایاپ ندرا
رتمهم هتکن اما .تسين هدافتسا لباق یراگن خیرات یارب هجو چيه هب ییوجزاب دانسا هک دهيم ناشن هلمج نيمه دوخ
شبنچ دانسا هب لکهايس هورگ خیرات زا هرود نيمه دروم رد دنهاوخيمن باتک ناگدنسیون هک تسا نیا دروم نیا رد
.دنک هعجارم ییادف
دروم رد هک نآ دوجو اب هک تسا دازنايک ديجم و هدازناپوچ دمحم ،یرتنالک فوعشم اقفر یريگتسد دروم رد رگید هنومن
سیون ریز رد و هتخادرپ نآ هب کی هورگ هچخیرات رد ینزج قيفر هلمجنم و اهراب نانآ یريگتسد هوحن و نتفر ول یگنوگچ
نیا نتفر ول یگنوگچ“:هک هدش هتشون باتک رد لاح نیا اب ،هدش هراشا ینزج قيفر هتشون هب مه باتک ١٣٢ هحفص
عون زا هژیو هب ینکارپ “ماهبا„ نیا )٢٧(“.تسا هدش هديچيپ ماهبا زا یاهلاه رد نانآ یريگتسد هوحن و نت هس
شبنج فرط زا هک یدانسا و اههتشون رابتعا دنهاوخيم هنازروضرغ باتک ناگدنسیون .تسين ليلد یب نآ “هديچيپ„
.دنک رابتعا یب “ماهبا„ کرام ندز اب ار هدش رشتنم نآ نالاعف ای و ییادف زاتشيپ
هک یراب نيلوا رد نارگنهآ یحور تاداسلا تهزن قيفر ديهش ییادف هک نیا زا باتک ناگدنسیون هنيمز نيمه رد
هناراکبلط )٢٨(“دنارب قاحم هب ار دوخ یتاليکشت طباور هب طوبرم تاعالطا ات تسا هديشوک هناکریز„ دوشيم ريگتسد
هک اج نآ ،نايعاعش یفطصم ديهش قيفر یاه هتشون زا ،یرگن هبناجکی و هدافتسا وس مغريلع و دننکيم دروخرب
دانتسا اب باتک ناگدنسیون .دننکيم یبایزرا )٢٩(“ییوگ فالخ„ ار نآ دننيب یم دوخ فده فالخ ار قيفر نیا رظن راهظا
هب اهغورد نیرتهنامرش یب اب ار دوخ زيتس نز و رابتبکن یاميس هنوگراميب لکش هب اهيئوجزاب هب دانتسا نودب ای و
هنومن باتک نیا تفگ ناوتيم هک یلکش هب دناهتشاذگ شیامن هب دناهدرک تيلاعف ییادف شبنج فوفص رد هک ینانز
هب طوبرم هک ینارود رد نانز یرگهلخادم لمحت تردق یتح هک تسا زيتس نز ماظن کی تحانش یارب یلماک
نانز نیرتهتسجرب یاهراکيپ کاوژپ ات دناهدرک شالت یتشلپ اب باتک ناگدنسیون .درادن مه ار تسين نانآ تيمکاح
.درادن دوجو ییادف نانز دروم رد تبثم یرواد زا هنومن کی یتح باتک نیا رد .دننک وحم ار اهلاس نآ یط رد ام روشک
نیا دروم رد یلو هدش تبحص )٣٠(“دش دودرم و تشاد لگشم اهسرد یمامت رد„ اقفر زا یکی هک نیا زا باتک نیا رد
،یحاتفم سابع ،هدازدمحا دوعسم ،یلضاف ،روپ نسح اقفر لاثم یارب ،قلخ ییادف یاهکیرچ زا یرايسب هک
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زا یهاگشناد ليصحت نارود رد .....و یميهاربا شونرهم ،یدابق زيگنچ ،یحاتفم هللادسا ،هلپ هس نايجاح میرکلادبع
مجرتم هدازدمحا دوعسم قيفر هک نیا هراب رد .دوشيمن هدز یفرح دناهدوب یسرد هنيمز رد نایوجشناد نیرتهتسجرب
ردنکسا اقفر هک نیا دروم رد .دوش یم توکس ،هدوب یسراف هب سلگنا کیدرف راثآ نیرتهديچيپ و نیرتلگشم زا یکی
رد هک نیا زا ای و دوش یم توکس دنا هدوب کيناکم راکزلف یاکیدنس بوبحم ناگدنیامن زا یدارفنا ليلج و داژن یقداص
هيضرم ،یناقهد زورهب ،نایوپ زیورپ ريما اقفر نوچمه یاهتسجرب ناگدنسبون و نارکفنشور ییادف شبنج فوفص
ناگدنناوخ نهذ رد یراذگ ريثات یارب یتح و دوش یمن یتبحص ٌالصا ،دنا هدوب ...و لدبان اضريلع ،ییوکسا یدمحا
رد اقفر هب بستنم یاهيئوجزاب زا یضعب ییالما یاهطلغ ،دناهدوب داوس یب ییادف شبنج یاهورين ایوگ هک باتک
دیاب قلخ ییادف یاهکیرچ یاهورين بيکرت دروم رد فرط یب یبسن روط هب یقيقحت رثا کی .تسا هدش حيحصت زتنارپ
شبنج زا یعقاو ریوصت کی هیارا باتک نیا فده هک اج نآ زا اما .دهد هیارا نآ نالاعف یعامتجا تيعقوم زا یتسرد رامآ
.تسا هدش توکس مه دروم نیا رد ،تسين ییادف زاتشيپ
١٣۵٠ لاس ناتسمز ات لکهايس زيخاتسر زا .دنهديمن هیارا ١٣۵٠ لاس یاهیريگتسد هوحن زا یتسرد تاعالطا باتک
یاهیريگتسد زا یرايسب .دندرکيم لمع مه اب تباقر رد یدراوم رد و هناگادج روط هب ینابرهش تاعالطا و کاواس
نیا باتک ناگدنسیون .تسا هدش مالعا کاواس راک باتک رد هک تفرگ تروص ینابرهش تاعالطا طسوت ١٣۵٠ لاس
هب قلخ ییادف یاهکیرچ و ماع روط هب هناحلسم شبنج یعقاو تيعقوم ات دنريگيم هدیدان هناهاگآ ار مهم رايسب هتکن
تيعقوم تيبثت میالع زا یکی ١٣۵٠ لاس رخاوا رد “کرتشم هتيمک„ داجیا تقيقح رد .دنهدن ناشن ار صاخ روط
رس یب ییارسناتساد کی یط باتک ناگدنسیون لباقم رد .دوب نآ یدوبان رد نمشد یناوتان و ییادف زاتشيپ شبنج
زا رسکی یربهر یاضعا هک دوبن رود„ هک دنريگب هجيتن ات دنزادرپ یم ییادف شبنج فوفص رد نمشد “ذوفن„ هب هت و
رد هک تسا یتوترف و روفنم ماظن کی تاعالطا ترازو یگیامورف جوا رظن راهظا نیا )٣١(“.دندرگ نيعت کاواس عبانم
.تسا هدوب زيتس رد تقيقح اب هراومه دوخ تايح نارود
هب .تسين یدیدرت هنوگ چيه یاج دنک ذوفن فلاخم یاهورين فوفص رد هک دشوک یم ینمشد ره هک نیا رد
نوناق کی نیا .دننک ذوفن نمشد یاهورين فوفص رد هک دننکيم شالت مه یروتاتکید میژر کی نافلاخم هک هنوگنامه
هب ندز هبرض یارب هک دنتسه ییاهرازبا نفلت لرتنک و تبفارم و بيقعت اب هارمه ذوفن .تسا ریذپان هشدخ و ماع
یاهورين لابقتسا اب بوکرس و قانتخا یاضف مغريلع ییادف زاتشيپ شبنج هک یطیارش رد .دنور یم راک هب شبنج
فوفص دراو ار دوخ لماوع زا یدادعت دنک ششوک کاواس هک دوب یعيبط ،دوب هتفرگ رارق هعماج ناگبخن و زاتشيپ
تبقارم و بيقعت هب طوبرم یاهشرازگ و اهيیوجزاب و کاواس دانسا یهمه هب هک باتک ناگدنسیون .دنک شبنج
شبنج ینلع ناراداوه زا یکی اب ١٣۵۴ لاس رد کاواس عبنم کی هک دناهدرک اديپ دروم کی اهنت دناهتشاد یسرتسد
یطیارش رد مه نآ ،ذوفن زا حطس نیا ،مينادب یعقاو ار هدش هتشون باتک رد هچ نآ رگا .تسا هدوب طابترا رد ییادف
اج نآ باتک ناگدنسیون تلاذر اما .تسين یعيبط ريغ هلاسم تشاد هعماج رد یاهدرتسگ ذوفن ییادف شبنج هک
عبانم هک تشاد دوجو ناکما نیا ایوگ هک دننکيم یبایزرا هنوگ نیدب ار یلامتحا ذوفن زا حطس نیا هک دنک یم زورب
تخادرپ مزتلسم هک شبنج یهدنامزاس لکش و هزرابم تلصخ هک یلاح رد .دنريگ رارق نامزاس یربهر رد کاواس
یاهکیرچ زين تيعقاو رد هک نیا رتمهم و درکيمن مهارف شبنج قمع هب ذوفن یارب ار یناکما نينچ ،دوب هنیزه رثکادح
و بيقعت و هدرتسگ یسيلپ روت مغريلع ١٣۵٧ نمهب ات ١٣۵۵ یاهلاس تخس نارود زا دنتسناوت قلخ ییادف
.دننک ماکان ییادف شبنج یدوبان یارب ار نمشد و هدرک روبع دتمم یاهتبقارم
رویرهش ١١ هسلج رد ناگدننک تکرش بيکرت دروم رد درادن یقيقحت شزرا باتک نیا دهديم ناشن هک یرگید هنومن

.تسا ١٣۴٩
،نایرج نآ مهم تاسلج دروم رد دیاب یسايس نایرج کی دروم رد هنافرط یب و یملع یبسن روط هب قيقحت ره
.دنک دروخرب تقد اب نآ تاميمصت و ناگدننک تکرش بيکرت
ییافص„ ديهش یاقفر زا هکرد ضوح تفه رد ١٣۴٩ رویرهش ١١ هسلج رد ناگدننک تکرش دروم رد ثحب دروم باتک
ديمح ،یدازهب شناد سابع ،یدورگنل ادخ هدنب یداه ،یقاحسا یدهم ،ییامس ميحر ،یدارفنا ليلج ،یناهارف
نسح رخآ تاقالم تسين هتسناد“:هک هدش هتشون همادا رد و درب یم مان )١۵٩ ص(“داژن یقداص ردنکسا و فرشا
مهدزای زور تسشن نامه وا روظنم ایآ ؟تسا هداد یور ینامز هچ ،هکرد ضوح تفه رد یناهارف ییافص اب روپ
)٣٢(“؟تسا هام رویرهش
ییافص ربکا یلع ،ینايتشا یرافص دمحم ،روپ نسح روفغ„ ديهش یاقفر زا دروم نیا رد ینيمخ ماما تضهن باتک رد
مان “ییامس ميحر دمحم و داژن یقداص ردنکسا ،ییافص ليلد فيس ،یلضاف قداص دمحم ،فرشا ديمح ،یناهارف
)٣٣(.درب یم
هیاپ رب ییاهباتک یتقو .دوش یم مالعا فلتخم بيکرت ود دروم نیا رد و هدش هتشون اهيئوجزاب ساسا رب باتک ود ره
هک تسا یعيبط ،دشاب یسايس دنمورين نایرج کی راکنا فده یتقو ،دوش هتشون یزاس دنس و ییوگغورد ،فیرحت
.دوش دروخرب اوتحم رد یزاب هقح و لکش رد یراگنلو اب یتاکن نينچ دروم رد
یم تسد کاواس دانسا رد و دننک یم یزاس دنس ،دوخ فادها دربشيپ یارب و رايسب دراوم رد باتک ناگدنسیون
دنس هنوگ نیا رد .تسا هدرک ديلوت ار نآ یصخشم رما ربشيپ یارب کاواس هک دننک یم هدافتسا یدانسا زا ای و دنرب
دنس نیا رد اما .دوش هدناجنگ رظن دروم یاههتکن ،یعقاو تاکن زا یضعب ساسا رب و تقد اب ات هدش یعس اهیزاس
.دزاسيم اوسر ار دنس ناگدننک ديلوت و دنز یم نوريب ییاج زا سورخ مد هرخالاب اهیزاس
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نیا هب .دوش یم هداد تبسن فرشا ديمح قيفر ديهش ییادف هب هک تسا یلعج یاههمان هب دانتسا هنومن یارب
تفگ ناوتيم هک یلکش هب هدش یصاخ ديکات مه “دنیوگيم نارگ هجنکش„ و “ینيمخ ماما تضهن„ یاهباتک رد اههمان
رد فرشا ديمح قيفر تداهش زا لبق اه همان نیا .تسا اههمان نيمه یسايس رظن زا اهباتک نیا یروحم عوضوم
دادرخ رد .دش پاچ طختسد هشيلک هارمه هب ١٣۵۵ دادرخ لوا و تشهبیدرا ٢٩ یاهخیرات هب رصع و حبص یاههمانزور

هلمجنم و ییادف شبنج هب هتسباو ناينادنز زا یدادعت هب ار اه همان نیا هدش پاچ نتم کرتشم هتيمک نادنز رد ١٣۵۵
یاهکیرچ نامزاس .دربيم لاوس ریز ار نآ رابتعا دوب هدناوخ ار همان هک یسکره هک مراد دای هب .دنداد ناشن نم هب
هرامش رد هيمالعا نیا نتم .درک مالعا یلعج ار اههمان نیا ١٣۵۵ دادرخ ٢ خیرات هب یاهيمالعا یط ناریا قلخ ییادف
رب نتشاذگ شوپرس یارب تينما نامزاس ناسانشراک“:هدش هتفگ هيمالعا نیا رد .ديسر پاچ هب قلخ دربن ٧
هب نارهت رصع دیارج رد ار یلعج همان دنچ ،قیاقح فیرحت روظنم هب نينچمه و میژر لیوط و ضیرع همانرب تسکش
قارع هب ار ام لاسراپ ات هک اهنیا .دنا هتشادرب ام رارسا زا هدرپ حالطصا هب و دناهدناسر پاچ هب ام نامزاس دانسا مان
یم و دننک یم یفرعم رگید یاج هب هتسباو ار ام هدش بوخ قارع اب ناشطباور هک لاسما ،دندرک یم هتسباو
طباور زومر و یسايس راک هب یدح ات هک یئاهنآ هتبلا .دنهد بیرف ار یمومع راکفا یفاب غورد و دنس لعج اب دنشوک
ام عوضوم رتشيب ندش رتنشور یارب یلو .دنوشيم هجوتم لوا هاگن رد ار اههمان نیا ندوب یلعج ،دنهاگآ یتاليکشت
هراشا ،تسا هتخاس ناشیاوسر و هدرک زاب ار اهنآ تشم هک تينما نامزاس ناسانشراک !کچوک یاطخ کی هب طقف
یاج کی رد هک ارچ .دناهدوبن قفوم دوخ راک نیا رد ،دناهناگيب اهتسينومک ام گنهرف و تايبدا اب هک اهنآ .....مينک یم
هب دنراد یئانشآ ناریا یاهتسينومک ام گنهرف اب هک یناسک .دناهدرب راک هب ار “یزورون ديهش تسود" ترابع همان
هژاو اب ار نامیاقفر زگ ره و مينکيم باطخ "قيفر" هژاو اب قلطم روط هب و هشيمه ار دوخ نارای ام هک دنناديم یبوخ
ار ود نیا نايم قرف هک یلعج همان ناگدننک ميظنت و یتاغيلبت نارومأم یلو .ميهديمن رارق باطخ دروم "تسود"
“.دنا هتخاس اوسر ار دوخ و هدش !کچوک یهابتشا راچد دنناديمن
نآ نیربانب .دز یهاو یاهماهتا شبنج هب دنس نآ هب دانتسا اب ناوتيمن یعيبط روط هب دشاب یگتخاس دنس کی یتقو
دقاف هدش هتشون )تسا قباس یوروش داحتا روظنم( “یتشک„ روشک هب یگتسباو ناونع تحت دنس نیا رد هچ
دراوم رد هک یشبنج یارب .دوب هدش مالعا و نشور اهلاس نآ رد ییادف شبنج یللملا نيب تابسانم .تسا رابتعا
هيهت لکشم اب یدراوم رد و دندزيم شتآ و بآ هب ناموت رازه دنچ هيهت یارب شیاهرداک و ناربهر نیرتهدنزرا رايسب
،شخبیدازآ یاهشبنج رگید کدنا یاهکمک .تسين شيب چوپ یفرح یگتسباو زا تبحص ،دندوب هجاوم هنازور یاذغ
.دوب دهاوخن یگتسباو یارب یليلد نيطسلف شخبیدازآ شبنج لاثم یارب
.دراد دوجو ناوارف...قلخ ییادف یاهکیرچ باتک رد ،دنوشيم بکترم دانسا ناگدنزاس هک “کچوک یاههابتشا„ نیا زا
هک دنناد یم یبوخ هب دناهتشاد یمهس شبنج نیا رد ای و دناهدرک یريگيپ ار ییادف شبنج خیرات هک یناسک همه
زا لبق هک نیا رتمهم نیا زا .تشادن دوجو قلخ ییادف یاهکیرچ مان یادتبا رد نامزاس هملک ١٣۵٣ لاس زا لبق ات
نیا نالاعف یهمه تايبدا رد ،درک تیدوجوم مالعا “قلخ ییادف یاهکیرچ„ مان اب ییادف شبنج هک ١٣۵٠ نیدرورف
زا لبق یاهدادیور دروم رد هک ییاه هتشون یهمه رد و دش یمن هدرب راک هب “نامزاس„ هملک هجو چيه هب نایرج
ناگدننک ديلوت اما .تسا هدش تبحص هورگ زا و درادن دوجو نامزاس هملک هدرک اديپ ینوريب راشتنا لکهايس زيخاتسر
تبسن روپ نسح روفغ قيفر ديهش ییادف ییوجزاب هب ار سیونتسد یدنس باتک ٨٩۴ هحفص رد یلعج یاهدنس
عماس یدهم یاهکمک هب„ هدش هتشون ١٣۴٧ لاس ناتسبات دروم رد یلعج دنس نیا زا یتمسق رد .دنهد یم
هک یطیارش رد و ١٣۴٧ لاس رد مه نآ دنس نیا رد “نامزاس„ هملک دوجو “.میدروآ دوجو هب حرش نیا هب ینامزاس
.دنکيم زاب ار نازاس دنس تشم هک تسا “کچوک هابتشا„ نامه دندوب لوغشم هورگ یزاسزاب هب دودحم یدادعت
هب یتح نامز نآ طباور دروم رد دش یمن زونه متشاد یتاليکست طابترا نم هک ١٣۴٨ لاس زيئاپ ات هک دوب نیا تيعقاو
حالطصا هب نیا پاچ و ديلوت .دشاب نايم رد “نامزاس„ زا تبحص هک نیا هب دسر هچ ،تفگ یهورگ طباور قيقد روط
هب طقف هن تشاد لکهايس هورگ یزاسزاب رد یخیرات و لیدب یب شقن هک روپ نسح روفغ هدنزرا قيفر دروم رد دنس
هب زاين ،دوخ یاقب یارب هک تسیروفنم ماظن یاوسر دنس هکلب ،دنک یمن دراو یللخ قيفر نیا دنمشزرا هاگیاج
.دراد رگشنیرفآ یورين و یعقاو تيناسنا زا یاهناشن ره یرگناریو
ایوگ هک اهيیوجزاب زا یشخب هب باتک ناگدنسیون .دید ١٨۴ هحفص رد ناوت یم ار اهیزاس دنس عون نیا زا رگید هنومن
رس ناهفصا رد دعب هتفه ود“:دنسیون یم و دننک یم دانتسا ما هتشون ١٣۴٩ نمهب ٨ خیرات رد )عماس یدهم(نم
زور رد هک نم ایوگ هک تسا نیا ییوجزاب رد لعج نیا فده “.دمآ فرشا ديمح یاقآ ،یلضاف یاقآ یاج هب.......تاقالم
یارب ار فرشا ديمح مان ١٣۴٩ نمهب ٨ خیرات رد مدش ريگتسد هرابود نادنز زا یدازآ هام هس زا سپ ١٣۴٩ رذآ ٢٣
هحفص نیا رد .مينک هعجارم باتک ١٨٩ و ١٨٨ هحفص هب هک دوشيم نشور یتقو غورد نیا اما .ماهدرک اشفا نایوجزاب
هتشون کاواس موس لک هرادا یارب ١٣۴٩ نمهب ١۵ خیرات رد هک تشر کاواس سيئر ،یمالسالا خيش زا یاهمان
قيقحت دور لکهايس طبار تاصخشم هراب رد عماس یدهم زا„ :هدش هتشون همان نیا ۵ هدام رد .تسا هدش پاچ هدش
١۵ خیرات رد نیربانب “.دنیامرف غالبا یراج زور فرظ رد هدش ريگتسد زورما هچنانچ راهچ فیدر زا تاقيقحت جیاتن اب و
نیا مهم هتکن اما .تشادن دوب فرشا ديمح قيفر هک هوک اب رهش طبار تاصخشم زا یعالطا کاواس زونه نمهب
نآ زا یتبحص....قلخ ییادف یاهکیرچ باتک رد هک هدش ميظنت یاهمان ساسا رب یمالسالا خيش همان هک تسا
رد .تسا هدش هدروآ همان روارگ ١٢٠۶ هحفص رد و پاچ همان نیا ۴۴٨ هحفص رد ینيمخ ماما تضهن باتک رد اما هدشن
هک موس لک هرادا یارب تشر زا ١٣۴٩ نمهب ١۵ خیرات هب شرازگ ود ینيمخ ماما تضهن باتک ۴۴٩ و ۴۴٨ هحفص
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.تسا هدش لاسرا هدوب ییوجزاب لوئسم
یوجزاب رس همان هدنسیون .تسا “تشر زا روپراطع یاقآ تاراهظا„ ینيمخ ماما تضهن باتک هتشون هب لوا شرازگ
مئالع ،راعتسم مسا ،تاصخشم عماس یدهم زا„ :دسیون یم تاراهظا نیا ٧ هدام رد و تسا لکهايس هدنورپ
مينيب یم “.دهدب دیاب دراد یتاعالطا دروم نیا رد هدربمان .دوش لاوس دور لکهايس طبار ییاسانش مئالع و هصخشم
قيفر “ییاسانش مئالع و هصخشم مئالع ،راعتسم مسا ،تاصخشم„ زا زونه کاواس ١٣۴٩ نمهب ١۵ خیرات رد هک
هک تسا “کچوک هابتشا„ نامه نم لوق زا ١٨۴ هحفص رد “فرشا ديمح„ مان رکذ و تشادن یعالطا فرشا ديمح
رد هدربمان„ ینعم هک دنناد یم سک ره زا رتهب یمالسا یروهمج یتينما نارومام هتبلا و .دنکيم اوسر ار نازاس دنس
.تسيچ ،“دهدب دیاب دراد یتاعالطا دروم نیا
رثا کی هباثم هب رابتعا دقاف باتک هک داد ناشن نآ هب دانتسا اب ناوت یم هک دراد دوجو باتک رد یناوارف یاه هنومن
الاب رد هک یدراوم هب دانتسا زا نم فده رضاح لاح رد اما .تخادرپ مهاوخ نادب رگید یاهتصرف رد نم .تسا یقيقحت
یئادف یاهکیرچ خیرات فیرحت یارب روبزم باتک ناگدنسیون ای هدنسیون هک تسا تيعقاو نیا نتخاس راکشآ مدرک رکذ
دادعت و نم یگشيمه و یلصا هغدغد .دناهدومن لعج دنس دوخ مه و دناهدرب تسد کاواس دانسا رد مه قلخ
هک هنوگنامه ١٣۵٧ نمهب ات ییادف شبنج خیرات هک هدوب نیا هتشذگ ههد دنچ یط ،ییادف شبنج رد نالاعف زا یرگید
زا زيمآ راختفا رسارس یشخب و ام نهيم شخب ییاهر شبنج زا یشخب ناونع هب ،تشاد دوجو ینيع روط هب
.دسرب تبث هب یعقاو روط هب ناریا مدرم هناهاوخیدازآ یاهشالت
.میور یم باتک نایاپ هب دوشن ینالوط نیا زا شيب هلاقم هک نآ یارب
هک یلاح رد ،نمهب ١٩ زور“:دوش یم نايب لکش نیا هب باتک ناحارط رظن هنک باتک یلصا نتم رخآ لبقام هحفص رد
یاهکیرچ ،دنداد ماجنا یا هدرتسگ ییاميپهار ناگرزاب یدهم سدنهم تلود تیامح و ديئات رد هعماج راشقا همه
٢١ هبنش زور .دنرادب یمارگ ار لکهايس هعقاو ات دندوب هدمآ مهدرگ نارهت هاگشناد نمچ نيمز زا یاهشوگ رد ییادف
یاههمين زا ،رگید یوس زا یهاشنهاش دراگ دارفا و وس کی زا نارفامه و مدرم نيب دروخ و دز هک یلاح رد ،نمهب
و دنروآ دراو یهاشنهاش میژر رب ار اهتبرض نیرخآ ات دندشيم حلسم تعرس هب مدرم و دوب هدش زاغآ هتشذگ بش
ییاهنت رد قلخ ییادف یاهکیرچ راب نیا ،بالقنا هماگنه رد ینعی ،دوب هتفرگ رارق گرزب یلوحت هناتسآ رد روشک
راعش ،دندوب هدز لفق مدرم اب ار دوخ طابترا یاهرد یمامت هک یلاح رد ،نارهت هاگشناد نمچ نيمز زا یجنک رد ،قلطم
نيمز زا یاهشوگ رد طقف ایوگ هک غورد نیا دروم رد باتک ناگدنسیون )٣۴( “.مينکيم لکهايس رسارس ار ناریا :دناديم
نمهب ١٩ زور رد .دنهديمن عاجرا ار ناگدنناوخ یدنس و شرازگ چيه هب دندوب هدش عمج یاهدع نارهت هاگشناد نمچ
و نارهت هاگشناد نمچ نيمز مامت رد روشک نادرم و نانز زا نت رازه دص زا شيب هکلب ،هاگشناد نمچ زا یاهشوگ رد هن
هب ار دوخ هدرتسگ و ینلع روضح نيلوا ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس و دندرک عمجت ،نيمز فارطا یاهنابايخ
یروهمج یاميس و ادص ويشرآ رد و هدنام یاجرب مليف و سکع یدادعت هوکشاب ییامهدرگ نآ زا .تشاذگ شیامن
هدشن راچد مکاح ناعجترم روسناس غيت هب زونه نامز نآ رد هک ناگدنیآ و تاعالطا ،ناهيک یاههمانزور و یمالسا
نامزاس زور نامه .تفای راشتنا زين اه همانزور رد ییامهدرگ نآ شرازگ .دراد دوجو ییامهدرگ نآ یاهسکع ،دندوب
رد یميظع تيعمج نمهب ٢١ زور .دناوخارف نمهب ٢١ زور یارب ییاميپهار کی هب ار مدرم ناریا قلخ یادف یاهکیرچ
لوا فص هک یماگنه هک مراد دايب یبوخ هب مدوب هنحص لوئسم زور ود نآ رد هک نم .دندرک تکرش ییاميپهار نیا
ريسم .دندوب هدشن جراخ دوب تکرح عورش هطقن هک هاگشناد زا تيعمج مامت زونه ،دوب یسودرف ناديم رد تارهاظت
یضارتعا تکرح جوا هب هجوت اب یسودرف ناديم رد .دوب نارفامه اب یگتسبمه رد و ییاوه یورين تمس هب تارهاظت
رانک و هشوگ رد هک دوب زور نامه رد .دش مالعا مايق هب نتسويپ و ديسر نایاپ هب تارهاظت نامزاس فرط زا نارفامه
ییامهدرگ دروم رد .تسا هدادن داهج روتسد زونه ماما ،هک دندرک یم مالعا ینيمخ یالکم و ممعم نارادفرط نارهت

بانک نیا هک تسا رما نیا رب یعطاق ليلد هدش هتشون باتک نیا رد هچ نآ ١٣۵٧ لاس نمهب ٢١ تارهاظت و نمهب ١٩
.تسا خیرات نداد هولج نوراو تهج رد هناضرغم یدنيمهرس کی هک قيقحت کی هن

هنامرش یب یاهندز ناتهب
و ناربهر هب ییوگ غورد و یزاس دنس اب و یگیامورف تیاهن اب ،دنا هدرک یدنبمهرس ار باتک نیا هک یتينما نارومام
راتفگ اب هک تسا ام روشک رب مکاح نادالج روخرد هک دنهديم تبسن ییاهتفص ییادف زاتشيپ شبنج ديهش یاهرداک
.دناهتشادن ام روشک و مدرم یارب یدرواتسد چيه یرگناریو زج هک دناهداد ناشن دوخ رادرک و
رد نوخ لثم قلخ ییادف یاهکیرچ یگدنز رد یقيسوم و دورس و رعش .یبالقنا مه و دندوب قشاع مه ام یاقفر
زا شیاتس هب ام روشک نادنمرنه و نارعاش نیرتهتسجرب ،لکهايس هسامح زا سپ نيمه یارب .تشاد نایرج ندب
.دنتساخرب ییادف شبنج
و یدازآ ،لالقتسا یادوس و یقالخا رورغ اب هک ییاقفر دروم رد تاعالطا ترازو نارومام یاهيئوگ هزره و یکاته
.تسا زرم و دح نودب ،دنهد ريغت هک ريسفت هن ار طیارش ات دندمآ ناديم هب هناهاگآ و هنارايشه ،یربارب
،“یعقاو یراوديما مدع„ ،“داقتعا یتسس„ ،“یرتسگناک تنوشخ„ ،“هناميخژد و یتسيشاف رصانع„ نوچ یتاماهتا
ار دوخ یکشاوی„ ،“تراسج مدع„ ،“لبنت„ ،“نتشادن بوخ قالخا„ ،“راک لامها„ ،“رورغم و غامد هدنگ„ ،“یضوع رظن„
،“روزم„ ،“رگ هليح„ ،“دندوب هدش نيمضت کچ تسد الاب یاضعا„ ،“دندوب درخ لوپ اهتاپمس„ ،“نتشاذگ رانک
،“تفرعم یب„ ،“وگ ازسان„ ،“زاب هقح„ ،“دروم یب تاهيجوت„ ،“کاب هچ دنورب نيب زا اهتاپمس„ ،“هناقيفران یاهتلصخ„

عاجترا یارب یسوباک ،لکهايس ی هسامح  : asre-nou.net http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=2599

8 von 11 09.02.2010 17:17



ای و دانتسا اب ....و “ندرک رهاظت هناقمحا„ ،“ندوب ادا لها„ ،“ريقح و زجاع یاوژروب هدرخ„ ،“هناقمحا رارصا„ ،“ريگ هناهب„
هداد تبسن دندوب ام روشک ناناوج نیرتراکادف و نیرت هدنزرا هلمج زا هک ینادرم و نانز هب اهيئوجزاب هب دانتسا نودب
.دوش یم
وا هک هدش هتفگ اقفر زا یکی دروم رد هتشادن ییادف نایرج اب یسايس طابترا هک یلومعم درف کی ییوجزاب زا یتح
طابترا هنوگره نودب ،ینادنز کی تسا نکمم هک هتفگ نیا هب دانتسا )٣۵(“داد یم وب شنت و تشاد فيثک رهاظ„
یقالخا تفارش و یراگن خیرات نادجو نیرتکچوک نادقف هدنهدناشن دشاب هتفگ ییوجزاب رد دوخ تاجن یارب یسايس
.تسا
نانآ همانراک هک یناگماکدوخ ،دننز یم تسد یتیانج ره هب ینلع روط هب هکلب ،تولخ رد هن نونکا هک یناشورف اوقت
و رورت اب هک ینازابلغد ،دنتسه ۶٠ ههد کانلوه یاهراتشک لوئسم هک یناگیامورف ،تسا تیرشب گنن هیام
نجل ییاهشخرذآ هب ،دننک یم تظافح هيقف تیالو تينما زا ینابايخ یاهندرک زیوآ قلح اب و هناشنمدد یاهدرگيپ
.دندرک مايق طیارش ريغت یارب تراسج اب و دوب ناریا مدرم تداعس و ییاهر ناشيلوغشملد مامت هک دننکيم ینکارپ
،تاظحل نیرخآ رد وا .دز رس فرشا ديمح زا یکانلوه راتفر„ :دیوگيم فرشا ديمح قيفر دروم رد لاثم روط هب باتک رد
و دنوش راتفرگ هدنز ادابم ات ،تشک ناشرس هب ییاههلولگ کيلش اب ار یبساماش ناگیاش رصان و گنژرا ،رارف زا شيپ
)٣۶(“.دتفيب کرتشم هتيمک و کاواس تسد هب یتاعالطا ،هلاس ١٣ و ١٢ کدوک ود نآ قیرط زا
زا دهاوخيم هناراکبلط دنک مه یزاس دنس هتسناوتن نآ یارب یتح هک فيثک غورد نیا رکذ زا دعب تاعالطا ماندب ترازو
یناسک همه هک تسا نآ تقو زورما„ :دنسیونيم نيمه یارب و دنک هدافتسا وس ،١٣۵٧ نمهب دعب یاهيگهتسد دنچ
نشور هراب نیا رد ار دوخ عضوم ،دنمانيم ريبک قيفر ار فرشا ديمح نانچ مه و دناهتخادرپ دوخ هتشذگ دقن هب هک
)٣٧(“.دنزاس
و دوب تاعالطا ترازو نایوگ هوای هب روخرد خساپ )ناگیاش ردام( یديعس همطاف قيفر زيمآ رادشه و هناروسج همان
.تسا هدشن تاعالطا ترازو هنالیذر یزاب نیا دراو یسک نونک ات دروم نیا رد هناتخبشوخ
نمهب زا شيپ یاهلاس یط ییادف زاتشيپ شبنج نالاعف نیرتهتسجرب یاميس ندرکراد هشدخ یارب ییوگغورد

دنهديم صيخشت بسانم هک یتصرف ره رد یاهنماخ ناريگبدزم و یتينما نارومام .دوشيمن دودحم باتک نیا هب ١٣۵٧
یفرعم “تمواقم„ یورين دقاف ار نانآ و هدرک رابتعا یب ار ام یاقفر ییوگغورد اب ات دنشکيم شيپ ار “اهنداد ول„ هدیدپ
طسوت هک “ماجرف ات ییاديپ ،قلخ نیدهاجم نامزاس„ باتک متشه لصف زا ۴١٧ هحفص رد لاثم روط هب .دننک
دروم رد کاواس هک یعالطا نيلوا„ :دناهتشون هدش رشتنم دلج هس رد یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسوم
هورگ کی دوجو زا هک دوب هدش ريگتسد یاهکیرچ زا نت ود روپ نسح روفغ و یحاتفم ییوجزاب رد ،درک اديپ نامزاس
“.دندوب هداد ربخ هناحلسم یشم اب یبهذم
دنناديم همه و هدش نشور نآ یاهمخ و چيپ یهمه هک یعوضوم دروم رد مه نآ ،“عالطا نيلوا„ نيغورد رکذ سپ رد
هک دیآيم رب یمیژر هدهع زا طقف و طقف ،تسا هدروخ هبرض یقیرط هچ زا و هنوگچ ۵٠ لاس رد نیدهاجم نامزاس هک
.تسا نآ یلصا تاصخشم زا زرم و دح یب ییوگغورد
هب کی رکذ هک دراد دوجو روفو هب نمهب بالقنا ات اهشنک نيتسخن زا قلخ ییادف یاهکیرچ باتک رد اهيئوگغورد نیا زا
.دراد هناگادج هلاقم اههد هب زاين و هدوبن هتشون نیا تيفرظ رد اهنآ کی

ناوخم تفگ ناوتن اما کواکچ هب
و مهم هتکن .تسا هدش رشتنم طیارش نیا رد تاعالطا ترازو فرط زا باتک نیا ارچ هک تسا نیا یلصا لاوس
شبنج کی هباثم هب ١٣۵٧ ات ١٣۴٩ یاهلاس یط نم رظن هب هک قلخ ییادف یاهکیرچ هک تسا نیا یساسا
کی ،فعض هطقن ای و هابتشا ،دوبمک ره مغريلع ،دوش فیرعت دیاب )ییادف زاتشيپ شبنج( رگهلخادم یتسينومک
شبنج و ماع روط هب یروتاتکید دض شبنج یريگلکش رد یمهم شقن هک دوب هاوخ تلادع و لقتسم ،ليصا شبنج
.دوب شبنج نیا دلوت و زاغآ هطقن لکهايس .درک یزاب صاخ روط هب یتسينومک نیون
شبنج خیرات و دنتخومآ یدایز یاهسرد ناهج و ناریا یتسينومک شبنج هتشذگ و خیرات زا قلخ ییادف یاهکیرچ
.دراد رايسب یاهسرد هدنیآ یاهلسن و ینونک لسن یارب ییادف
یارب صوصخ هب و دنراد رارق مدرم یهاوخیدازآ شبنج لباقم رد هک یناسک همه یارب لکهايس رطاخ نيمه هب
نورد رد نجل هچره نیا یارب و دنکيمن ناشیاهر هک تسا سوباک کی نوچمه ،مکاح نادبتسم یتينما یاههاگتسد
هب ار سوباک نیا ،هتشون باتک نیا رخآ هحفص رد هدنسیون هچ نآ .دنزیريم یخیرات تکرح نیا یور و رس هب دنراد دوخ
رارکت لباق هن راک مرف و لکش رظن زا یکیرچ شبنج و لکهايس دیدرت نودب .تسا هتشاذگ شیامن هب یاهتسجرب وحن
هک تسا نآ زا رتقيمع و رتهدرتسگ رايسب ینونک طیارش رد ام مدرم یهاوخیدازآ شبنج .ديفم هن و یرورض هن ،تسا
هب نونکا “یدازآ داب هدنز ،دادبتسا رب گرم„ راعش هک اج نآ زا اوتحم رظن زا اما .دشاب نآ یوگخساپ یکیرچ فرظ
زين نونکا هک اج نآ زا و هدش لیديت روشک رانک و هشوگ رد یاهدوت یاهشزيخ و یعامتجا شبنج ره یمومع راعش
و یعامتجا نایرج کی تمس هب مه زا ادج و کچوک لفاحم و اههورگ زا ،هاوخ تلادع و تسيلايسوس نالاعف راذگ
زا یزومآ سرد و قلخ ییادف یاهکیرچ زا یعقاو ریوصت کی نتشاد نیربانب ،دراد زاين یدج و قالخ دروخرب هب رگهلخادم
.تسا هدش لیدبت یدج هلاسم کی هب نآ

هک تسا یسوباک نامه نیا و تسا هدنز نانچمه دناهديمان هسامح و زيخاتسر ار نآ یتسرد هب هک لکهايس
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هب وهايه اب تصرف ره رد هک تسا نيمه یارب و دنکيمن اهر ار ام روشک رب مکاح ینید دادبتسا یتينما یاههاگتسد
یتح دناهدرک ميظنت ار باتک نیا هک یايتينما نارومام .دننکيم یزاس نامتفگ نآ خیرات نوماريپ هنالیذر و دنزات یم نآ
مالعا هيمالعا هب روهشم یاهذغاک شخپ„ نتفگ اب قلخ ییادف یاهکیرچ تیدوجوم مالعا یاههيمالعا دروم رد
.دناهتشاذگ شیامن هب ار دوخ یتشلپ و تلاذر ،)٣٨(“تیدوجوم
رد .تسیرگنيم لمع نومنهر نوچمه هک ،ینامسآ دماج تعیرش هباثم هب هن مسيسکرام هب ییادف زاتشيپ شبنج
رادرک و راتفگ هنیزه تخادرپ یارب نآ یاهرداک و ناربهر و تشادن دوجو لمع و رظن نيب یساسا یصقانت شبنج نیا
ساسا رب هن ار دوخ لمع همانرب و کيتکات ،یژتارتسا هک ارچ دوب لقتسم شبنج نیا .دنتشاد لماک یگدامآ دوخ
هب یسايس نالاعف هک زورما .درک جارختسا دوخ هعماج صاخ طیارش زا ،هکلب ،نارود نآ یتسينومک یاهبطق یاهزاين
هنيجنگ .تسا هتفهن یاهدنزومآ یاهسرد ،ییادف شبنج تلاصا نیا رد ،دنتسه یلمع و یرظن یبايهار لابند
هجوت دروم ،لکهايس هسامح زا لاس ٣٨ تشذگ زا سپ و زونه هک دراد دوجو نارود نآ زا کیروئت راثآ زا یاهبنارگ
.دراد رارق یسايس نالاعف
هب یعقاو خیرات فیرحت اب دنروبجم نيمه یارب و دنناديم یبوخ هب وا یدایا و یاهنماخ یتينما یاههاگتسد ار نیا
ام„ راعش راب نيمدنچ یارب زاريش هاگشناد نایوجشناد لاسما هام رهم رد یتقو .دنزادرپب هدش فیرحت یسیون خیرات
مرن شخب یارب دنداد رس رگید یاههاگشناد نایوجشناد ریاس نوچمه ار )٣٩(“ميگنجب ات گنجب ،ميگنج درم و نز
،هتشذگ فیرحت ،دنربخاب هعماج رد یمومع رفنت قمع زا ییورين ره و سکره زا شيب هک میژر یتينما یاهداهن یرازفا
یدج رما کی هب شیاهزار و زمر یهمه اب لقتسم و ليصا شبنج کی یاميس هنازوت هنيآ بیرخت و ندرک شودخم
.دوش یم لیدبت
یهیارا نیربانب و دراد دوجو اه هصرع یمامت رد تيمکاح و مدرم نيب نونکا هک تسا یدربن و گنج ،یلصا هلاسم
هب ١٣۵٧ ات ١٣۴٩ یاهلاس یط ییادف زاتشيپ شبنج و لکهايس هيلع یناور گنج نتخادنا هار و هدش فیرحت خیرات
هدش لیدبت ناریا رب مکاح نادبتسم یارب ترورض کی هب ،اهتيعقاو تخانش زا یسايس نالاعف ندرک مورحم روظنم
.تسا
یدمک ماظن نیا یتينما یاههاگتسد یراگن خیرات یلاح رد تسام خیرات یدژارت ،ناریا رب مکاح یبهذم دادبتسا دوجو
یهاگآ یوجتسج رد نانچمه و هتفرگ هرخس هب ار یراگن خیرات نينچ زورما رايشه و هاگآ لسن .تسين شيب یحطس
زا رگا داب شتآ رب نیرفآ“:تسا هدش هتشون هتفيش ناج نامر رد هک هنوگنامه سپ .دننک یم شالت یعقاو خیرات زا
“.دوش هداز رتالاو یتیرشب ،سونقق رتسکاخ زا هک نانچمه ،ناشرتسکاخ

:اه سیوناپ
١٣٨٧ دادرم ٢٣ هبنش راهچ زور ،هيقف یلو رتفد تیاس ،یا هنماخ :٢و١
١٣٨۶ دادرم ١ هبنشود ،٢۶۵ هرامش قلخ دربن:۵ و ۴ ،٣
،یمالسا بالقنا دانسا زکرم تاراشتنا :رشان ،)یترایز( یناحور ديمح ديس :هدنسیون ،ینيمخ ماما تضهن باتک -۶
۴٨٧-۴٨۶ ص ،موس دلج ،١٣٧۴ زيئاپ مود پاچ
۴٩٠ ص ،اج نامه -٧
۴٣٠ ص ،اج نامه-٨
۴٨٨ ص ،اج نامه -٩
۴٣۶ ص ،اج نامه -١٠
رد یمالسا بالقنا یسررب ۴۵ شخب ،١٠٩ هرامش ،یمالسا بالقنا نارادساپ هاپس ناگرا ،بالقنا مايپ هیرشن -١١
.ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ هچخیرات هب طوبرم ٧ تمسق و ناریا

٨ تمسق ،۴۶ شخب ،اج نامه - ١۴ و ١٣ ،١٢
٧ تمسق ،۴۵ شخب ،اج نامه -١۵
همدقم ٧ ص ،متشه باتک ،کاواس دانسا تیاور هل ناریا رد پچ -١۶
هزوم تاراشنا ،درادن هرامش یریوصت یاه هحفص ،هحفص ۴٩٠ ،روپ نسح مساق :فلوم ،دنیوگ یم نارگ هجنکش -١٧
١٣٨۶ تربع
١۶ ص ،اج نامه -١٨
١۴١ ص ،اج نامه -١٩
١٧۶ ص سیون ریز ،اج نامه -٢٠
١٧۵ ص سیون ریز ،اج نامه -٢١
١٩٧ ات ١٩۵ ص ،اج نامه -٢٢
ناتسبات:پاچ خیرات ،یردان دومحم:هدنسیون ،١٣۵٧ نمهب ات اهشنک نيتسخن زا قلخ ییادف یاهکیرچ -٢۴ و ٢٣

٢٢ص ،یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسوم :رشان ،١٣٨٧
۵٧ ص ،اج نامه -٢۵
١۴۶ ص ،اج نامه -٢۶
١١٠ ص ،اج نامه -٢٧
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۴٩٠ ص ،اج نامه -٢٨
۴٨٠ ص ،اج نامه -٢٩
۴٨٨ ص ،اج نامه -٣٠
٧٢٢ ص ،اج نامه -٣١
١۶٠ ص ،اج نامه -٣٢
۴۴۵ ص ،ینيمخ ماما تضهن باتک موس دلج -٣٣
٨٣٠ ص ،١٣۵٧ نمهب ات اهشنک نيتسخن زا قلخ ییادف یاهکیرچ -٣۴
٢٩۴ ص ،اج نامه -٣۵
۶۴۵ ص ،اج نامه -٣۶
۶۴۶ ص ،اج نامه -٣٧
٣٣٢ ص ،اج نامه -٣٨
١٣٧٨ رهم ٢٠ ربخ ناریا سناژآ ،زاريش رد یناجیرال ینارنخس هسلج زا یشرازگ -٣٩
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