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  تمکح روصنم شقن
 ناریا یتسینومک شبنج رد

 

 یلادج ،یتلود و ھقبط رھ ینوگنرس زا دعب و شیپ یعامتجا تانایلغ و اھشزیخ رد

 نیب نآ یتاقبط یگتسباو و تیھام ،تلصخ ،تلود دروم رد ھبناج ھمھ و هدرتسگ

  .دریگیمرد یتسینومک شبنج نورد رد هژیو ھب و نویسیزوپا یاھورین

 یرادھیامرس میژر تیمکاح زا دعب و شیپ .تسا هدنامن رانکرب یدنمنوناق نیا زا زین ناریا

 دراد ھمادا نونک ات ھک دیدرگ روھلعش زین ام روشک رد لدج نیا ،یمالسا یروھمج

 :دیوگیم نینل

 دناوتیمن )فلاخم ھقبط( دوخ لباقم بطق اب ھک تسا ینیعم ھقبط تدایس ناگرا تلود«

 ١».دشاب ریذپ یتشآ

 رگید تانایلغ و اھشروش زا ار بالقنا ناوتیم ،یتسیسکرام رایعم نیا زا تکرح اب

 ھقبط کی تدایس ناگرا و تدایس یرھق ندیبوک مھرد ینعی بالقنا .تخانش زاب یعامتجا

 و اھھنیباک ،اھمیژر ھک یئاج رد .یبالقنا ھقبط کی تدایس ناگرا یرارقرب و یعاجترا

 ھب ای و یعامتجا یاھشروش یھجیتن رد یعاجترا ھقبط زا یراشقا ای و اھ تیصخش

 دنیآیم راکرس یرگید یاھنامزاس و اھتیصخش و دنوشیم هدیشک ریز ھب یرگید لاکشا

 یبالقنا چیھ ھظحل نآ رد و اجنآ رد ،دنامیم ظوفحم نانچمھ ھتشذگ یھقبط تدایس یلو

 .تسا هدروخ تسکش ای و  ھتفرگن تروص

 
 لاس وکسم یجراخ ياهنابز هب تایرشن هرادا طسوتراشتنا -226 هحفص - بالقنا و تلود - بختنم راثآ - نینل -1

1953    



 

 

- 3 - 
 

 ،ھقبط دروم رد تمکح روصنم تارظن ھطقن ،شھوژپ نیا عوضوم ساسا ھک یئاجنآ زا

 رد ھنیمز نیا رد هدش یدنب عمج تایبرجت نیرتمھم تسیرورض ،تسا بالقنا و تلود

 :مینک نایب لامجا روط ھب زین ار یللملانیب یتسینومک شبنج

 ینامز ھلصاف کیتارکومد - اوژروب تابالقنا نارود ،اپورا یاهراق تمسق رتخاب رد«

 رد ....دشکیم لوط ١٨٧١ ات ١٧٨٩ لاس زا ابیرقت ھک دیامنیم لاغشا ار ینیعمً   اتبسن

 یزاوژروب یاھتلود زا یاھتفای تروص ورس متسیس ھب یرتخاب یاپورا هرود نیا نایاپ

 اھنت کیتارکومد - اوژروب یاھبالقنا نارود ایسآ رد و یرواخ یاپورا رد ...دیدرگ لدب

 ٢».دیدرگ زاغآ ١٩٠۵ لاس رد

 یوروش ریھامج داحتا ینعی - مسیلایرپما نارود رد یتسیلایسوس روشک نیلوا شیادیپ اب

 رییغت یتسیلایرپما یرامعتسا ون تسایس ھب مسیلایرپما یتارمعتسم تسایس - یتسیلایسوس

 نیا رد .دندش لیدبت لادوئف ھمین - هرمعتسم ھمین یاھروشک ھب یتارمعتسم یاھروشک .درک

 یاھتورث داجیا رد ھفاضا شزرا مھس ندوب الاب و یرادھیامرس دشر دوجو اب اھروشک

 یاھهدوت تیرثکا ھک دوب یلادوئف یعاجترا ادیدش و دساف ،ھنھک راتخاس نیا یلو یعامتجا

 تیرثکا اھروشک نیا رد .درکیم رامثتسا یتیعر - بابرا تابسانم هویش ھب ار شکتمحز

 راگزور لادوئف بابرا هرطیس تحت و دندرکیم یگدنز اتسور رد شکتمحز مدرم

 .دندنارذگیم

 یلو .یرادھیامرس -٢ .مسیلادوئف -١ :تشاد رادغ نمشد ود ایراتلورپ اھروشک نیا رد

 رد .درکیم دس ار رگراک ھقبط و ھعماج لک لماکت ھک دوب یییساسا یورین نآ مسیلادوئف

 یلو .دنتشاد یییدج یخیرات عفانم مسیلادوئف ندرب نیب زا رد یزاوژروب و ایراتلورپ اجنیا

 مسیلادوئف ندرب نیب زا رد شامسیلاکیدار و ایراتلورپ یخیرات تکرح زا یزاوژروب

 لمع ھناگود بلغا و رادیاپان و لد ود رایسب هزرابم نیا رد اذل دوب سارھ رد ھشیمھ

 .درکیم

 زا ھلحرم نیا تلود .دوب کیتارکومد بالقنا ،مسیلادوئف دوجو تلع ھب اھروشک نیا رد

 و ریقف ناناقھد و ایراتلورپ زا دوب یتلود ھکلب دوبن یرادھیامرس تلود رگید یلو بالقنا

 
 ياهنابز هب تایرشن هرادا طسوتراشتنا - 382 هحفص - شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح- راثآ بختنم - نینل -2
 1953 لاس وکسم یجراخ
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 ھمین یاھراتخاس رد اھنت و اھنت .تشاد یتسیلایسوس یریگتمس بالقنا نیا اذل .هدید متس

 ھب یلادوئف تابسانم رد شکتمحز هدوت تیرثکا ھک یئاھروشک و یتارمعتسم ھمین و لادوئف

 .ریغالو ددرگ داجیا تسناوتیم یتلود نینچ ،دندربیم رس

 قلعت یتسیلایسوس تابالقنا ھھبج ھب شبنج و بالقنا عون ود ربتکا بالقنا زا دعب ھجیتن رد

 :تشاد

 ھچ و ھتسباو یرادھیامرس ھچ .یرادھیامرس یاھروشک مامت رد یتسیلایسوس بالقنا -١

 نردم یتعنص یرادھیامرس

 نیا .کیتارکومد فئاظو ماجنا و مسیلادوئف ندرب نیب زا یارب کیتارکومد بالقنا -٢

 دوبن کیتارکومد اوژروب بالقنا ینعی نھک عون بالقنا رگید مسیلایرپما نارود رد بالقنا

 دوب نیون کیتارکومد بالقنا عون زا ھکلب .دسرب تردق ھب یزاوژروب نآ یھجیتن رد ھک

 شریذپ ھب رداق زونھ ھعماج ھک نیا تلع ھب و تفرگیم رارق تردق سأر رد ایراتلورپ ھک

 ندوبن یفاک ،ھجیتن رد ،یلادوئف دیلوت هویش اب مسیلادوئف هرطیس تلع ھب - دوبن مسیلایسوس

 ،کیتارکومد فئاظو تردق رد یایراتلورپ- هدلوم یاھورین و دیلوت رازبا لماکت حطس

 و یتیعر - بابرا ماظن زا ناناقھد ندرک دازآ ،ھعماج زا یلادوئف دیلوت هویش ندیبور ینعی

 ،دوب هدناسرن و دناسریم ماجنا ھب یزاوژروب تسیابیم ھک ار یکیتارکمد  تامادقا ھیلک

 .درکیم هدامآ مسیلایسوس ھب راذگ یارب ار ھعماج و دناسریم ماجنا ھب

 لماکت ھسورپ تعرس اب ھک دوب نیون زارط کیتارکومد تابالقنا نیا زا یکی نیچ بالقنا

 دسریم رظن ھب .دنارذگ رس زا ار یتسیلایسوس بالقنا ١٩۵٣ لاس رد و درک یط ار دوخ

 ،ھیامرس نویسازیلابولگ و ناھج مامت رد یراتخاس تارییغت تلع ھب تابالقنا عون نیا ھک

 ایراتلورپ راک روتسد رد یروشک چیھ رد رگید و هدنارذگ رس زا ار دوخ یخیرات ھسورپ

 .دریگیمن رارق

 رد هاش اضر دمحم یضرا یاھمرفر موس ھلحرم ماجنا ات هاش اضر نامز زا ناریا ھعماج

 هاش اضر دمحم یضرا یاھمرفر .دوب هرمعتسم ھمین - لادوئف ھمین یروشک ١٣۴٧

 لیدبت ھتسباو یرادھیامرس ھعماج کی ھب ار ھعماج مدق ھب مدق و درب نیب زا ار مسیلادوئف

 زارط کیتارکومد بالقنا ھن ام روشک رد بالقنا ھلحرم دعب ھب خیرات نیا زا اذل .درک

 رد بالقنا ھلحرم ،دعب ھب خیرات نآ زا .نیون زارط کیتارکومد بالقنا ھن و دوب نھک
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 ،ددرگیم نیمأت ھفاضا شزرا دیلوت قیرط زا ھعماج تورث ھک نیا تلع ھب ام روشک

 یریگتردق نامز رد ام روشک یداصتقا راتخاس ھک اجنآ زا .یتسیلایسوس تسا یبالقنا

 یرادھیامرس ھب ندش لیدبت زاغآ اھتدم یمالسا یروھمج یبھذم یرادھیامرس میژر

 دناوتیم و تسناوتیم طقف ام روشک رد بالقنا ھلحرم اذل ،دوب هدنارذگ رس زا ار ھتسباو

 ایراتلورپ هاش یاھمرفر زا دعب زا رگید نایب ھب .کیتارکومد ھن .دشاب یتسیلایسوس بالقنا

 اب ار دوخ تدایس ناگرا ھلصافالب و دبوکب مھرد ار یزاوژروب تدایس ناگرا دراد ھفیظو

 .دزاس رقتسم ایراتلورپ یروتاتکید یئاپرب

 ١٣۵٧ لاس ات - ناریا ناربجنر بزح هدنھد لیکشت نامزاس نیرتگرزب - یبالقنا نامزاس

 یھلحرم تھج نیمھ ھب .هرمعتسم ھمین - لادوئف ھمین تسییھعماج ناریا ھک دوب دقتعم

 هرصاحم هار زین ار بالقنا هار و درکیم یبایزرا نیون کیتارکومد بالقنا ار بالقنا

 نیا رس رب خیرات نآ رد یبالقنا نامزاس رد .دومنیم یبایزرا تاھد قیرط زا اھرھش

 - یرادھیامرس ای هرمعتسم ھمین لادوئف ھمین - ناریا ھعماج راتخاس و تسردان یبایزرا

 نیدنچ و یبالقنا نامزاس ،هاش ینوگنرس نایرج رد ٣.تشاد نایرج یدیدش هزرابم

 بزح لوا هرگنک رد .دندروآ دوجو ھب ار ناربجنر بزح و دندرک تدحو رگید نامزاس

 ھب هزات رشق ندرک یبایزرا یتسیلایرپما دض تروص ھب مسیسکرام زا لودع ناربجنر

 ھب ھک دش بلاغ بزح رد مسینویزیور .تفای رھاظت ،ناریا رد یزاوژروب یهدیسر تردق

 دض ناونع ھب دیدج نیمکاح یبایزرا اب .تفای ھمادا ،بزح مود هرگنک ات هام دنچ تدم

 ھحص ،کیتارکومد بالقنا رب عقاو رد و تفر ارقھق ھب یرگید ماگ ام بزح ،تسیلایرپما

  .تشاذگ

 لیلحت و دیدرگ بسک نینوخ رایسب ھک دوخ بزح یسایس ھبرجت اب لقادح ام ھجیتن رد

 یرادھیامرس ھعماج رد ھک میدیسر کرد نیا ھب ١٩٨٣ رد ،ھعماج یداصتقا راتخاس ددجم

 ،رگراک ھقبط تدایس ناگرا یرارقرب یارب شالت زا لودع ،یتسیلایسوس بالقنا زا لودع

 زا ھلحرم نیا یعقاو بالقنا زا لودع و یملع مسینومک زا لودع ،مسیسکرام زا لودع

 .تسام ھعماج

 
  یبالقنا نامزاس زا هداز ظعاو زیورپ قیفر شرازگ هب دوش هعجارم -3
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 رد ندش رھاظ یادتبا نامھ زا تمکح روصنم یربھر ھب دنھس نامزاس مولعم رارق زا

 نآ رش زا هاگچیھ ھک درکیم لمح دوخ اب ار فارحنا نیا ،ناریا ھعماج یسایس طیحم

 :دشن صالخ

 ھلحرم دندوب دقتعم ھک یتسینومک بازحا و اھنامزاس اب کیمیلپ رد تمکح روصنم

 ھک دریگیم یتسرد عضوم ،تسا نیون کیتارکومد ای و کیتارکومد ناریا بالقنا

 :دسیونیم وا :دینک ھجوت .دنزیم قلعم نآ یور ھلصافالب

 مسیلایرپما ھطلس یدوبان رد ،ییاھن لیلحت رد ،ناریا رد یزاوژروب راشقا زا کیچیھ ایآ«

 ھیلع رب یبالقنا یاهزرابم رد ھک تسھ عفنیذ نانچ نآ یروتاتکید لماک یاحما و

 رد یزاوژروب راشقا زا کیچیھ ایآ ؟دیوج تکرش رگراک ھقبط یربھر ھب مسیلایرپما

 مسینینل مسیسکرام رظن ھطقن زا ،ام هدیقع ھب ؟تسھ تارکومد و تسیلایرپما دض ناریا

 شیارگ ھتسباو یرادھیامرس ماظن یداصتقا یانبریز  .تسا یفنم قوف تالاؤس خساپ

 تموکح و ،دنکیم باجیا ار ھبناج ھمھ و نایرع یروتاتکید یوسب ریذپانزیرگ

 هدیسر تموکح ھب یزاوژروب رشق مادک ھکنیا زا رظن فرص ،ماظن نیا رد نارادھیامرس

 رد ار یعامتجا ھیامرس لک تیمکاح تایرورض دیابیم تموکح نیا ھک اجنآ ات ،تسا

 جیسب یارب مزال یسارکومد و دشاب کیتارکومد دناوتیمن ،دیامن ققحتم یتسیلایرپما طیارش

 ھقبط یربھر ھب ،یبالقنا یشبنج قیرط زا دناوتیم افرص مسیلایسوس یوس ھب رگراک ھقبط

 رد ھک یرشق ،ناریا بآملاربیل یزاوژروب ...ددرگ لصاح یزاوژروب ھیلع رب و ،رگراک

نار وزم بالقنا جوا  تاجن ھفیظو کنیا و ،تفگیم نخس لالقتسا و قح ،یدازآ زا ھ   ّ   

 ».....تسا ھتفرگ شودب ناشکتمحز بالقنا نافوت زا ار مسیلایرپما و ھتسباو یرادھیامرس
 )تسام زا ھیکت(4

 و یرادھیامرس نارود رد یزاوژروب زا رشق رھ ھک تسا دقتعم وا رگید نایب ھب

 نایرع یروتاتکید ھشیمھ یزاوژروب .تسیلایرپما دض ھن و تسا تارکومد ھن مسیلایرپما

  ....و دنکیم لامعا

 ار هدنیآ بالقنا ھلحرم و دنکیم لودع شدوخ عضوم نیا زا یلو تمکح روصنم

 یییزاوژروب نامھ ،یزاوژروب رانک رد نتفرگ رارق ینعی .دنکیم یبایزرا کیتارکومد
 

 راتفگشیپ - یقرتم و یلم يزاوژروب هروطسا - تمکح روصنم -4
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 کی یارب ،دنکیم لامعا یروتاتکید ھشیمھ و تارکومد ھن و تسا تسیلایرپما دض ھن ھک

 :رگید بالقنا

 یبالقنا دناوتيمن دوخ ینھذ و ینیع طیارش مکح ھب رضاح بالقنا ام داقتعا ھب«

 روتسد رد ار یرادھیامرس یدوبان دناوتيمن رضاح بالقنا .دشاب یتسیلایسوس ھطساوالب

 و تاقبط دوجو ،ام بالقنا ھکرحم یاھورین یتاقبط بیکرت .دشاب ھتشاد دوخ لصفالب

 تساوخ ھب یبایتسد یارب یبالقنا ییهویش ھب ھک ،ایراتلورپ رانک رد یرتلورپ ریغ راشقا

 مزال ینھذ طیارش ندوبن هدامآ و ،وسکی زا دننزیم هزرابم ھب تسد دوخ کیتارکمد یاھ

 کیتارکمد یبوچراھچ رد ار ناریا ینونک بالقنا ،رگید یوس زا ایراتلورپ جیسب یارب

  5».دزاسیم دودحم و طورشم

 زا یلوق لقن ،یرادھیامرس ناریا رد کیتارکومد بالقنا ھلحرم ھیجوت یارب هاگنآ

 یلادوئف ناملآ رد ناگدید متس میظع شبنج ھب طوبرم ھک دروآیم تسینومک بزح تسفینام

  :دشابیم ١٨۴٨ یاھلاس

 حرط ماگنھ - یناھج رگراک ھقبط لالقتسا ھینایب نیتسخن نیا - تسینومک تسفینام رد«

 حیرصت سلگنا و سکرام ،ناملآ ١٨٤٨ کیتارکمد بالقنا رد ایراتلورپ تکرش یگنوگچ

 دھاوخ تارکمد یزاوژروب شوداشود کیتارکمد بالقنا یزوریپ ات ایراتلورپ ھک دننکیم

 یاھدرواتسد زا نتسُ  ج دوس اب کیتارکمد بالقنا یزوریپ زا سپ ھلصافالب و ،دیگنج

 ٦».درک دھاوخ زاغآ ار یزاوژروب دضرب هزرابم کیتارکمد بالقنا یداصتقا و یسایس

 یاھهدوت ناھذا رب ھن و ام بالقنا مچرپ رب ھن زورما “مسیلایسوس„ « تمکح رظن ھب اریز

  ٧».دشاب ھتسبن شقن اراکشآ یبالقنا نارگراک عیسو

 یزاوژروب اب شوداشود تکرح و تدحو طخ هرابود تمکح روصنم بیترت نیا ھب

 بالقنا هرابود دھاوخیم و ھتفرگ شیپ رد تسفینام لوق لقن یانبم رب ار تارکومد

 رگید و تمکح روصنم ارچ ھک تسا زیگنارب لاؤس رایسب ھتبلا .دزادنایب هار کیتارکومد

 روشک کی رد بالقنا یھلحرم دروم رد سلگنا و سکرام ھیرظن ھناھاگآ ھلاقم ناگدنسیون
 

 زرواشک مالغ - تمکح روصنم - نیرذآ جریا - 1359 رویرهش - ود هرامش مسیلایسوس يوسب -5
 زرواشک مالغ - تمکح روصنم - نیرذآ جریا - 1359 رویرهش - ود هرامش مسیلایسوس يوسب -6
 نازرابم داحتا نامزاس هب ادعب هک دنهس نامزاس زا - 117 هحفص - بالقنا نیون يالتعا و تحالف يامنرود -7
 .داد مان رییغت تسینومک



 

 

- 8 - 

 یارب ،دوب نآ شبنج سأر رد یبالقنا یزاوژروب ھک ار ١٨۴٨ ناملآ لثم یلادوئف

 و تسیرادھیامرس ھعماج راتخاس و تسین یربخ مسیلاوئف زا ھک دننکیم ھضرع ییھعماج

 رد ریذپان یتشآ داضت رد شراشقا مامت اب یزاوژروب و ایراتلورپ ینعی یلصا ھقبط ود

 بالقنا فدھ ھک تسا نشور اھتسیسکرام یارب .دناهدرک یئارآ فص مھ لباقم

 روصنم ھک زور نآ رد ھک یلاح رد .تسا یلادوئف راتخاس و ھطلس یدوبان کیتارکومد

 نآ یعامتجا راتخاس و مسیلادوئف زا ام ھعماج رد ،تشاگنیم ار قوف تارظن تمکح

 وا رگید یعاجترا و یتسیسکرام دض عضوم کی زا یلمع ھمانرب نیا تلع  .دوبن یربخ

 ریغ„ تسین “یبالقنا دض„ شالباقم رد “یبالقنا„ ...« ھک تسا دقتعم وا .دریگیم تأشن

 لاربیل و دشاب یبالقنا ریغ و دشاب فص ود نیا زا جراخ دناوتیم یسک ...تسا “یبالقنا

 یبالقنا دض مھ عقوم کی یلو تسا یبالقنا دض شدوخ عقوم کی مسیلاربیل .دشاب

  8».تسین

 “یبالقنا ریغ„ طقف لاربیل یزاوژروب ،یبالقنا یاھنافوت رد ،یعامتجا یاھشزیخ رد ایآ

 ،دریگ رارق انگنت رد بالقنا طسوت ھک یتروص رد ای ؟دراد یثنخ عضوم ینعی ؟تسا

 رظن رد ار قدصم ام ؟دنکیم لامعا ھئطوت اب و هدرک راتتسا ار شایبالقنا دض عضوم

 تسینومک دض اقیمع وا .دوب ناریا لاربیل یزاوژروب کیپیت هدنیامن قدصم .میریگیم

 هانپ اکیرمآ ناماد ھب ناریا رد یوروش داحتا ذوفن و اھتسینومک ندمآ ور سرت زا ،دوب

 ھکلب دوبن “یبالقنا ریغ„ مدآ کی طقف قدصم .تفرگ رارق نآ یاھھئطوت روت رد و درب

 .درک رداص ار تفن تکرش نارگراک بوکرس روتسد وا مھ .دوب یبالقنا دض ادیدش

 یسررب ،تسا کیتارکومد بالقنا ھلحرم ھک نیا رد ار تمکح روصنم تالالدتسا ام لاح

 بالقنا یارب ینھذ و ینیع طیارش ھک تسا هدش ھتفگ قوف لوق لقن رد .مینکیم

 .تسا کیتارکومد بالقنا اذل .تسین مھارف یتسیلایسوس

 بالقنا ینیع طیارش دوجو لوبق موھفم ھب ،ناریا ھعماج ھتسباو یرادھیامرس راتخاس لوبق

 ینعی ناریا زور نآ یداصتقا طیارش رد یردق القتسم دوخ ام یلو .تسا یتسیلایسوس

  .مینکیم قیقحت ١٣۵٩ لاس
 

 15.8.1983  -  تسینومک بزح رد هلهموک هاگیاج ثحبم - لامش رانیمس	 -8
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 ناشن لودج نیا .میھدیم ھئارا رھش ھب اتسور زا تیعمج تکرح زا یلودج اجنیا رد ام

 دیلوت راک رد عیانص رھش رد .دنکیم بذج دوخ ھب ار اتسور راک یورین رھش ھک دھدیم

 دشر ناشن رھش ھب اتسور راک یورین بذج تعرس ھجیتن رد .عیزوت یارب تامدخ و تسا

 .تسیرادھیامرس تابسانم عیرس

 
 یئاتسور و یرھش طاقن رد سنج بسح رب تیعمج و راوناخ

 یرھش طاقن تیعمج یئاتسور طاقن تیعمج
 لاس راوناخ دادعت روشک لک رد تیعمج

 راوناخ نز و درم تیعمج راوناخ نز و درم تیعمج

17854064 
344610

4 
15854680 

326552

4 
 1355 نابآ 6711628 33708744

22349351 
409985

7 
26844561 

552854

2 
 1365 رھم 9673931 ۴٩۴۴۵٠١٠

 amareiran.org تیاس زا سابتقا - 1395  روشک یرامآ ھمانلاس - ناریا رامآ زکرم : ذخأم

 

 رفن نویلیم ٢ أدودح ییاتسور تیعمج ١٣۵۵ لاس رد ،دھدیم ناشن لودج ھک یروط ھب

 اب ھک تس یرھش تیعمج نیا ١٣۶۶ لاس  رد ھک یلاح رد تس یرھش تیعمج زا رتشیب

 لاس رد رگید نایب ھب  .دریگیم یشیپ ییاتسور تیعمج زا رفن نویلیم ۴ دودح فالتخا

 یگدنز اھرھش رد ناریا تیعمج رتشیب ،تسا هدش ھتشون تمکح یاقآ ھلاقم ھک ١٣۵٩

 اتسور نانیشن شوخ و یتامدخ ناشکتمحز و ایرراتلورپ زا یشخب لاح نیع رد .دندرکیم

 اریاز .دروآ باسح ھب دنتسھ یتسیلایسوس تابسانم ناھاوخ ھک یراشقا وزج دیاب زین ار

 نیمأت یتسیلایسوس ھعماج رد ناشعفانم ینیع روط ھب ھک دنتسھ ییهدید متس یاھورین اھنآ

 ھک دناهدش اتسور کچوک و طسوتم ،گرزب نیکلام ھب لیدبت زین ھتشذگ ناناقھد .دوشیم

 نیمأت یتسیلایسوس ھعماج رد زین نانآ عفانم اریز دنامسیلایسوس ناھاوخ نآ کچوک نیکلام

 .دوشیم

 ریس و یگنوگچ زا ناشن روشک رد یتعنص یاھهاگراک و تاجناخراک دشر نآ رب هوالع

 یاھهاگراک و تاجناخراک دادعت ١٣۶٣ لاس رد .دراد روشک یداصتقا راتخاس لماکت

 شیازفا ددع ٩۶٠۴٧١ ھب ١٣٨٢ لاس ات ھک دوب ددع ٢٣٨۶٩۴ یتلود ریغ و یتلود
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 راتخاس رد تعرس اب ناریا یرادھیامرس راتخاس ھک دھدیم ناشن تایعقاو نیا .تفای

 .تسا هدیدرگ ماغدا مھ رد یجراخ و یلخاد ھیامرس و بذج یناھج یرادھیامرس

 لاس رد ناریا یرادھیامرس راتخاس مھ زاب مینک باسح زین راک یورین دشر ھبنج زا رگا

 :ددرگیم ملسم ١٣۶۵-١٣۵۵

 لاس رد ناریا نارگراک دادعت ،١٣۶٧ روشک یرامآ ھمانلاس زا ٣-١٢ لودج یانبم رب

 ٩.تسا هدش ھئارا رفن ٠٨٠٠٠٨٨ دودح ۶۵١٣

 و ناریا نارگراک دادعت  ١٠مینک ھبساحم رفن ۴ طسوتم روط ھب ار نارگراک هداوناخ رگا

 نتفرگ رظن رد اب .تسا هدوب رفن ٣۵٢٣٢٠٠٠ رب غلاب ١٣۶۵ لاس رد ناشهداوناخ دارفا

 رثکا ھک دیآیم تسد ھب ھجیتن نیا  -رفن ۴٩۴۴۵٠١٠ - لاس نیمھ رد ناریا تیعمج لک

 .تسا هدادیم لیکشت ناشیاھهدوناخ و نارگراک ار ناریا تیعمج

 ،ھلاقم ناگدنسیون رگید و تمکح روصنم رظن فالخ رب ھک دوشیم نشور بیترت نیدب

 یایراتلورپ راک روتسد رد یتسیلایسوس ھطساوالب بالقنا ،قوف ینیع طیارش ساسا رب

 .یعاجترا کیتارکومد اوژروب بالقنا ھن و تسا هدوب ناریا

 ناشن ار مسیسکرام زا شریگمشچ لودع یرگید مھم یھلأسم رد تمکح روصنم عضوم

 بالقنا ،دیوگیم وا .تسا ھقبط کی ینھذ طیارش زا بالقنا یھلحرم تیعبات نآ و ،دھدیم

 ».دشاب یتسیلایسوس ھطساوالب یبالقنا دناوتیمن دوخ ینھذ و ینیع طیارش مکح ھب« هدنیآ

 یتسیلایسوس بالقنا ھلحرم ،دشاب هدامآ ایراتلورپ ینھذ و ینیع طرش ود رھ رگا ینعی

 طیارش یلو دشاب هدامآ ینیع طیارش ینعی ،دشابن هدامآ طیارش نیا زا یکی رگا یلو تسا

 تسا یتسیسکرام دض ھشیدنا نیا .دوشیم کیتارکومد بالقنا یھلحرم دشابن هدامآ ینھذ

 یاھورین لماکت یھجرد ھب یگتسب یروشک رھ بالقنا یھلحرم مسیسکرام یانبم رب اریز

 الثم .نآ رد دوجوم ینھذ طیارش رد ھن و دراد ھعماج نآ رد مکح دیلوت یهویش و هدلوم

 نآ رد ینھذ طیارش رگا .دوب یرادھیامرس بالقنا ،بالقنا ھلحرم مسیلادوئف نارود رد

 
 روما ،يدیلوت لغاشم نارگراک ،نایچراکش ،يریگیهام ،يرادلگنج ،يزرواشک ،یتامدخ نارگراک عمج زا ددع نیا -9
 تسا هدمآ تسد هب ،هدشن يدنبهقبط لغاشم نانکراک ،لقن و لمح

 راوناخ ره طسوتم دادعت هجیتن رد تسا هدوب 9673931 راوناخ دادعت و رفن 49445010 روشک تیعمج 1365 لاس رد -10
  میاهدرک هبساحم رفن 4 طسوتم روط هب ار يرگراک راوناخ دوخ تابساحم رد ام یلو .دوشیم دروآرب رفن 5 دودح
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 یھلحرم یلو ،ددرگ مھارف ینھذ طیارش ات دیدرگیم ینالوط بالقنا ھسورپ ،دوبن هدامآ

 .دشیمن لیدبت یلادوئف کیتارکومد بالقنا ھب بالقنا یھلحرم ینعی .دشیمن ضوع بالقنا

 رد ام دنکن روصت هدنناوخ ھک نیا یارب  .یرادھیامرس عماوج رد بالقنا تسا روط نیمھ

 میاهدرک کرد هابتشا ار تمکح روصنم ،بالقنا ھلحرم نییعت رد ینھذ لماع شقن دروم

 و .تسا مھارف بالقنا ینیع لماوع ھک دوشیم دقتعم ...لاس رد وا .میونشیم وا دوخ زا

 یعامتجا و یداصتقا ینیع لماوع ھمھ اھنیا« :دیوگیم لماوع نیا ندرامش رب زا سپ

 ناکما یخیرات ظاحل زا ار ناریا رد ،یتسیلایسوس بالقنا ینعی ،ام بالقنا ققحت ھک تسا

 رد دنمزوریپ یتسیلایسوس بالقنا کی ققحت عنام ھچنآ .تسا ھتخاس یرورض و ریذپ

 ینھذ رصنع یگدنام بقع ھکلب ،ینیع لماوع و طیارش یگدامآ مدع ھن ،تسا ناریا

 ١١» .تسا ناریا رد یتسیلایسوس بالقنا

 تمکح روصنم یتسیسکرام دض رگید عضوم ھب میزادرپیم لاح

 ییهویش ھب ھک ،ایراتلورپ رانک رد یرتلورپ ریغ راشقا و تاقبط« زا تمکح روصنم

 ھیکت( » .دننزيم هزرابم ھب تسد دوخ کیتارکمد یاھتساوخ ھب یبایتسد یارب یبالقنا

 کی رد ایراتلورپ زا ریغ یرگید تاقبط و راشقا وا رظن ھب .دنکیم تبحص )ام زا

 دض عضوم کی نیا .دننزب یبالقنا تازرابم ھب تسد دنناوتیم یرادھیامرس ھعماج

 .تسا یتسیسکرام

 ات میزادنایب ناریا زور نآ ھعماج تاقبط و راشقا ھب یھاگن تسا یرورض اجنیا رد

 ترابع زور نآ ناریا رد یلصا تاقبط :مینک کرد یرتشیب تیفافش اب ار تمکح فارحنا

  :زا دوب

 نابحاص ،گرزب نارگادوس و نافارص ،یراجت و یتعنص( یزاوژروب :رھش رد -١

 ھیامرس اب طابترا رد یگمھ ھک یکلم یاھایفام ،یجراخ تالوصحم ییھطساو یاھتکرش

 یزاوژروب هدرخ ).دنتسھ و هدوب عجترم و یبالقنا دض اقیمع و ھتشاد رارق یجراخ

 طقف .دنراد شیپ رد ار ماظن نیا رد یتسیمرفر تازرابمً       اساسا یزاوژردوب هدرخ راشقا(

 هدروآرب یرگراک شبنج زا ینابیتشپ رد ار شاعفانم ریقف یزاوژروب هدرخ ھک یعقاوم رد

 
 مسیلایسوس يوس هب - )لوا شخب( ناریا رد پچ مسیبلاربیل یموتانآ :یتسینومک تدحو دقن رد - تمکح روصنم -11
 1363 رویرهش
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 بلغا و تدم دنلب ای هاتوک ،یعطقم مھ نآ ،دوشیم هدیشک یرگراک شبنج لابند ھب ،دنیبب

 یبالقنا ھقبط اھنت لاح نیع رد و ناریا رد ھقبط نیرت تیعمج رپ رگراک ھقبط ).رادیاپان

 .دندشیم بذج نارادساپ هاپس رد تعرس اب ھک ایراتلورپ نپمول .ھعماج رد

 ،دندشیم بوسحم ایراتلورپ ھقبط وزج ھک هد یایراتلورپ و ریقف ناناقھد :اتسور رد -٢

 گرزب نارادنیمز .دندوب کیدزن ایراتلورپ ھب ھک نیمز یکدنا یاراد و نیمز یب ناناقھد

 ھب بلغا اصوصخ و دندوب لوغشم یراجت دیلوت ھب امومع نوچ ھک یضرا نیکلام و

 ھفاضا شزرا راک یورین رامثتسا زا و دندرکیم راک و تشک هزیناکم و یتعنص قیرط

 رد - ھفرم نازرواشک - ھنایم راشقا .دنیایم باسح ھب هد یزاوژروب ،دندومنیم دیلوت

 شوخ و نارگراک ییهرود رامثتسا زا ،دنراد یفاک نیمز ھک ینازرواشک ینعی اتسور

 ھضرع رازاب رد ار دوخ زاین دح زا شیب تادیلوت و دننکیم هدافتسا زین هد نانیشن

  .دنتسھ و هدوب عجترم و یبالقنا دض اقیمع نازرواشک زا رشق نیا .دنرادیم

 ھب ھک ،ایراتلورپ رانک رد یرتلورپ ریغ راشقا و تاقبط« زا یتقو تمکح روصنم

 یزاوژروب« شروظنم ،دنزیم فرح »دننزیم هزرابم ھب تسد ...یبالقنا یاهویش

 کیتارکومد ار یدعب بالقنا ھلحرم مھ لیلد نیمھ ھب .تسیزاوژروب هدرخ و »تارکومد

 تمکح روصنم ھخسن قبط ایراتلورپ اب داحتا و کمک اب ھک تسا یزاوژروب نیا .دنیبیم

 .دنک تکرش »کیتارکومد بالقنا« رد دیاب

 فرط زا و دنتسھ یعاجترا ایراتلورپ زا ریغ ھمھ دیوگیم فرح رد بناج کی زا وا

  .دنزیم اج یبالقنا هویش ھب هزرابم ار عجترم یزاوژروب نامھ یاھشالت لمع رد رگید

 اجنیا رد تسین دب .درکیم لمح دوخ اب شرمع نایاپ ات ار لزلزت و یرکف ھتفشآ نیا وا

 :مینک ھجوت سلگنا و سکرام رظن ھب مھ یردق

 شخب رد ،تسا هدش ھتشون ١٨۴٨ لاس رد ھک تسینومک بزح تسفینام نامھ رد 

 یزاوژروب لباقم رد نونکا ھک یتاقبط ھمھ نیب« ھک تسا هدمآ اھرتلورپ و اھاوژروب

 نابحاص ینعی ،طسوتم فونص ....تسا یبالقنا اعقاو ھقبط کی ایراتلورپ اھنت دنراد رارق

 دوخ یتسھ ھکنآ یارب یگمھ ،ناناقھد و ناروھشیپ ،اپهدرخ نارگادوس ،کچوک عیانص

 یبالقنا اھنآ سپ .دننکیم دربن یزاوژروب اب ،دنناھرب لاوز زا ،طسوتم فنص ناونعب ،ار

   ».دناعجترم اھنآ ،رتالاب مھ نیا زا یتح .دنراک ھظفاحم ھکلب دنتسین
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 یرادھیامرس ھعماج کی رد کیتارکومد بالقنا یعاجترا یاوتحم ندناشوپ یارب تمکح

 و تازرابم ھک دراد دوجو یعقاو و ینیع روطب ناکما نیا« :دنکیم یئاسرف ملق ھب عورش

 تیمکاح .دوش لیدبت یبالقنا یسارکمد یارب میظع یشبنج ھب دوجوم تاضارتعا

 بارخ یزاوژروب رس رب ار دوجوم ماظن یداصتقا نارحب راب ھک یایبالقنا کیتارکمد

 یدعب ماگ نتشاد رب ھک دزاسیم رارق رب ار یاهدرتسگ و عیسو یسارکمد نانچنآ و دنکیم

 ».دزاسیم رتهداس بتارم ھب ار یرگراک تموکح رارقتسا و یتسیلایسوس بالقنا ھب

 تسین یزاوژروب راتخاس ندنکرب یرادھیامرس ھعماج رد کیتارکومد بالقنا ھفیظو رگا

 یداصتقا نارحب راب یییبالقنا یھقبط ھچ سپ ،تسین یتسیلایسوس مھ بالقنا ھلحرم و

 ھک رگراک ھقبط ،تمکح روصنم دید زا .دنکیم بارخ یزاوژروب رس رب ار دوجوم ماظن

 تاقبط«  شود اشود دراد رارق ،شانامزاس و تمکح روصنم نآ یھدنامرف و سأر رد

 و »دننزیم هزرابم ھب تسد ... یبالقنا یاهویش ھب ھک ... یرتلورپ ریغ راشقا و

 ،کیتارکومد بالقنا کی نایرج رد ،تساھنآ وزج ھک مھ تارکومد لاربیل یزاوژروب

 رارق نویسیزوپا رد ھک ار تارکومد یزاوژروب و دناسریم تردق ھب ار تمکح روصنم

 عطق مسیلایرپما زا ھعماج ،،یتسیلاتیپاک یگھطلس تحت،، ات دھدیم رارق راشف تحت دراد

 و دنکیم بارخ تارکومد یزاوژروب رس رب ار دوجوم ماظن یداصتقا نارحب راب ،دوش

 :تسا ھتشگ مھارف یتسیلایسوس بالقنا یارب طیارش تقو نآ

 :دینک ھجوت “تسیکستورت ھبش„ کی تالیخت نیا ھب

 و میتسیایم مسیلایرپما لباقم رد ... و لاس هد ،لاس ھس ،لاس ود ،لاس کی تلاح نآ رد«

 یبولطمان طیارش رد ھک داد ناشن لاح رھ ھب یمالسا یروھمج ماود .میگنجیم نآ اب

 میژر ھک نیا رب رارقا[ .درک ظفح )یزاوژروب یارب( ار تردق و داتسیا ناوتیم

 نازیم ھب یراد ھیامرس هرود نیا رد ھک یتروص رد ]تسا ھتفای تابث یمالسا یروھمج

 .تسا هداد ھمادا دوخ ءاقب ھب لاح نیا اب یلو هدش رت مک شا تشابنا و ھتسشن بقع یدایز

 هرود یارب میناوتیم مھ ام ،دنک یم لمع شدوخ اب بیترت نیا ھب یزاوژروب ھک یتقو

 زا یزاوژروب دوز ای رید یطیارش نینچ رد .مینک لمع وا اب قیرط نیا ھب ینیعم

 دریگیم میمصت و هدمآ گنت ھب ،دننکیم لالخا یراد ھیامرس دیلوت رما رد ھک یئاھورین

 کرادت و یگدامآ اب ای بیترت نیا ھب .دیامنب ایراتلورپ اب ار یئاھن هدننک نییعت گنج ھک
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 ای .دورب ولج دیاب یتسیلایرپما ندیگنل نامھ اب زاب ای و دش دھاوخ ریگرد ایراتلورپ اب لماک

  »...دنکیم ھضرع ھعماج ھب ار دوخ ویتانرتلآ نآ یاج ھب ایراتلورپ و دوشیم یفن یلکب

 )تسینومک نازرابم داحتا و ھلھموک کرتشم ھمانرب شیون شیپ :نوماریپ یثحب(

 و ھیروف بالقنا زا یتشز روتاکیراک تمکح روصنم ،دنکیم ھظحالم هدنناوخ ھک نانچ

 لیخت کی ،تشز یرادربوگلا کی .تسا هدرک ھضرع ناریا یارب ھیسور ربتکا

 زج یزیچ “یبالقنا مسیسکرام„ یاھیروئت نیا ھمھ ھک داد ناشن یگدنز دنور .ھنوگرامیب

 .تسین ایراتلورپ تازرابم و یتسینومک شبنج ندرک لام نجل ،بالقنا وجھ

 رب ینتبم مدرم تیمکاح« ناکرا رب »یبالقنا کیتارکومد« تلود نیا :دیوگیم تمکح

 یئاروش تیمکاح زا ار وا رظن تسا بوخ اجنیا رد .تسا راوتسا »یئاروش یسارکمد

 .مینک ھعلاطم رتقیقد تلود نیا رد

 ،اھاروش نیا ھک تخاس نشور ار ھتکن نیا دیاب ییاروش یسارکمد اب ھطبار رد«

 یاروش لیبق زا کیتارکمد ییاھاروش ھکلب ،هدوبن یتاقبط و یرگراک افرص یاھاروش

 یسارکمد نیا .دنراد دوجو زین ... و تالحم یاروش ،نایھاگشناد یاروش ،اھقلخ

 ،داھن انب اھ نآ یور ار مزیلایسوس ناوتیم ھک )اھتیوس( یئاروش یسارکمد اب یئاروش

   ١٢» .دنکیم قرف

 عافد یعامتجا فراعتم طیارش کی زا لقاال دنناوتب ھک یعیسو یاھهدوت« اجنیا رد اذل

 نیا سأر رب شابزح اب دھاوخیم تمکح روصنم .دنکیم ادیپ یصاخ ینعم »دننک

 نیا دندقتعم اھتسیسکرام یلو دنتسین یتاقبط دیوگیم ھک - یرتلورپ ریغ یاھاروش

 کی نیا ھک دنزیم دایرف وا .دوش مکاح ھعماج رب - دنتسھ یتاقبط مھ یلیخ اھاروش

 و راشقا ناگدنیامن زا ھک یتموکح یلو .تسا یئاروش ھکلب ،تسین یناملراپ تیمکاح

 تموکح کی ھکلب تسین یئاروش تموکح کی رگید دوش لیکشت مدرم فلتخم تاقبط

 تموکح و ایراتلورپ ،ایراتلورپ یهدرپ ریز ام ھک تسیراکلغد نیا .تسا یناملراپ

 .مینک بلاق رگراک ھقبط ھب ار ناملراپ ،یئاروش
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 تسد ھب یسایس تردق بالقنا نیا رد ھک تسا نیا دش هدروآ ھک یئاھلوق لقن زا ام کرد

 ،عیسو یاھهدوت نیا و دتفایم ...دناهداد لیکشت ار دوخ یاھاروش ھک عیسو یاھهدوت

 زا ار مسیلایرپما یتسیلاتیپاک ھطلس ات داد دنھاوخ رارق راشف تحت ار تارکومد یزاوژروب

 .دیامن رتھب ار ناشکتمحز یتشیعم طیارش و دربب نیب

 :دوشیم حرط لاؤس دنچ اجنیا رد

  ؟دنتسھ یتاقبط ریغ عیسو یاھهدوت نیا -١

 ؟دنشابیم یاھقبط ھچ زا ،دنتسھ یتاقبط رگا -٢

 نیا ایآ ،دنتسھ طسوتم یزاوژروب و رگراک یھقبط و یزاوژروب هدرخ زا رگا -٣

 ھمین روشک کی یارب نودھستوئام قیفر ھک »نیون کیتارکومد بالقنا«  زا یروتاکیراک

 ھیسور رد ١٩١٧ لاس ھیروف بالقنا روتاکیراک ای و درک نیودت لادوئف ھمین - هرمعتسم

 ؟دنک ناپچروز یرادھیامرس روشک کی رد دھاوخیم تمکح روصنم ھک تسین

 تیمکاح ھب »کیتارکومد« تلود کی رد یتاقبط بیکرت نینچ اب دوشیم ایآ -۴

 ؟تسا هدرب مسیسکرام زا یئوب یروئت نیا ایآ ؟داد ھمتاخ مسیلایرپما یتسیلاتیپاک

 نیا میھاوخیم .مینک یسررب عضوم نیرتھنانیبشوخ اب ار مجنپ ناکما میھاوخیم ام یلو

 روصنم یربھر ھب رگراک ھقبط ھک تسا نیا وا روظنم ھک میمھفب روط نیا ار لوق لقن

 یتسیلاتیپاک ھطلس تسا رداق و دراد الاب تسد یبالقنا کیتارکومد تلود رد ،تمکح

 .دھد رارق راشف تحت ار لاربیل یزاوژروب و دنک عطق ار یتسیلایرپما ھیامرس

 تمکح روصنم رگا .تسا رترابتبیصم دیشخبب .ھن .دوشیم رتکحضم عضو اجنیا رد

 یارب ار ناریا رگراک ھقبط دناوتب ھک دنک یھدنامزاس نانچنآ ار شاتالیکشت دناوتیم

 نیا درگ ھب ار عیسو یاھهدوت و دیامن لکشتم و جیسب ،هاگآ ،گرزب یعامتجا بالقنا کی

 یتسیلایسوس بالقنا کی یارب ار نارگراک ینھذ طیارش ھتسناوتیم سپ ،دروآ عمج ھقبط

 طیارش ھک میداد ناشن دیدرت لباق ریغ یاھرامآ اب ھتشذگ تاحفص رد ام .دیامن مھارف زین

 ینھذ طیارش تمکح روصنم لاح .تسا هدوب مھارف الماک یتسیلایسوس بالقنا یارب ینیع

 ،دراد فوخ یتسیلایسوس یریگ تمس زا وا دوجو نیا اب یلو دنک مھارف ھتسناوتیم زین ار

 یب اب یرادھیامرس ھک دھدیم لھ یراتخاس رد هرابود ار رگراک ھقبط وا .دسرتیم

 یروئت اب ینھذ و ینیع طیارش .دنک رامثتسا ار وا ات تسوا یوزاب یورین رظتنم یربص
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 یروتاتکید یئاپرب و یتسیلایسوس ھعماج ھب نتشاذگ مدق یارب ھظحل نآ رد تمکح

 دربیم یرادھیامرس ھعماج ھب ار رگراک ھقبط تمکح روصنم یلو تسا مھارف ایراتلورپ

 یبالقنا ییهویش ھب ھک ،ایراتلورپ رانک رد یرتلورپ ریغ راشقا و تاقبط« اجنآ رد ھک

 .تسا مکاح »دننزیم هزرابم ھب تسد دوخ کیتارکمد یاھ تساوخ ھب یبایتسد یارب

 ھیلع هزرابم ،بالقنا ،ایراتلورپ زا ولمم وا یاھیفاب یروئت و تمکح روصنم یاھھتفگ

 یلمع ظاحل ھب وا یلو دبیرفب ار یحطس نارکفنشور دناوتیم ھک دشابیم ...و مسیلوپوپ

 .دراد ار یزاوژروب هرابود تیمکاح یوس و تمس ھک دنکیم نیودت ار ینشور یھمانرب

 یعامتجا فراعتم طیارش کی زا لقاال دنناوتب ھک یعیسو یاھهدوت تسد ھب« ار تلود وا

 شدوخ ھک یایزاوژروب نامھ .لاربیل یزاوژروب تسد ھب ینعی .دراپسیم ».دننک عافد

 .تسیعاجترا تفگ

 :ھک نیا رگید

 یرادھیامرس ھعماج کی رد رگراک ھقبط یتسیلایرپما رامثتسا طیارش یلمع یفن

 زا روشک نآ یلام تانایرش مامت عطق زا ریغ یرگید یانعم ،»یبالقنا کیتارکومد«

 یاھھیامرس ندرک ھضبق موھفم ھب نیا .درادن یتسیلایرپما یاھروشک و یناھج یاھنرسنک

 تاجناخراک مامت ندناباوخ ،یللملانیب یاھکناب اب یلخاد یاھکناب تابسانم عطق ،یجراخ

 ھک هدننک دیلوت یھناخراک زا یتعنص نیشام یکدی ھعطق کی یتح دیرخ اریز .تسا یدیلوت

 رامثتسا یرارقرب ینیع روط ھب دراد رارق یتعنص و یتسیلایرپما یاھروشک رد ابلاغ

 داجیا ،تسیرادھیامرس تھج رھ ھب ھک ھعماج نیا رد نوچ و .تسا یتسیلایرپما

 شزرا دیلوت و رگراک ھقبط رامثتسا زا روشک لک ھجدوب ھجیتن رد و یعامتجا یاھتورث

 دناوتیم طقف تاقییضت نیا زا یشان یعامتجا تورث دوبمک ناربج ،ددرگیم لصاح ھفاضا

 ندش لاعف ینعی رگراک ھقبط رامثتسا دیدشت .دیآ لصاح رگراک ھقبط رامثتسا دیدشت زا

 یتسیلایرپما گرزب یتعنص یاھروشک زا شیاھنیشام عماوج نیا رد ھک یتاجناخراک

 نیا رد .دوش نیمأت دیاب ردام تاجناخراک نامھ زا مھ نآ یکدی تاعطق و هدش هدیرخ

 مسیلایسوس ھب اھنت ھن ،بالقنا یارب یئاھلمعلا روتسد نینچ اب تمکح روصنم تروص

 ھیور یب رامثتسا اب ،ار لخاد و یللملانیب شخب ینعی یزاوژروب لک ھکلب دیسر دھاوخن
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 ھب ار رگراک ھقبط هژیو ھب مدرم یاھهدوت تشیعم عضو و درک دھاوخ تیوقت رگراک ھقبط

  .داد دھاوخ لزنت یلمحت لباق ریغ دح

 یاھھیامرس ندرک یلم و هرداصم ینشور ھب ام« :میناوخب تمکح روصنم دوخ زا

 حطس رھ رد اھھیامرس ندرک یلم و هرداصم روطنیمھ و یجراخ و یلخاد یراصحنا

 و میاهدناجنگ ار دنکیم باجیا ھمانرب یسایس و یھافر و یرگراک تابلاطم ققحت ھک

 ١٣».میاهدرک حیرصت

 یلام ریغ و یلام تاسسؤم ندرک یتلود یارب یلئالد ھچ تمکح روصنم ھک نیا

 رد ھک تسا هداد ناشن یرادھیامرس عماوج یخیرات ھبرجت و ایراتلورپ ھبرجت ،دشارتیم

 رد یلام ریغ و یلام تاسسؤم زکرمت ھجرد تسا بلاغ یرادھیامرس راتخاس ھک یروشک

 زکرمت تابسانم رد یدنمنوناق کی نیا .دراد میقتسم تبسن مسیشاف روھظ ھجرد اب تلود

 روصنم .تسا زکرمت نیا یانبم رب یسایس تردق یریگ لکش و یسایس تردق رد ھیامرس

 ،دنک تبحص نآ عفانم و ایراتلورپ زا بترم یزکرمت نینچ ھیجوت یارب دناوتیم تمکح

 ظفاح زونھ ھک یتلود رد یتقو یلو دنک تبحص یراصحنا یرادھیامرس رب راشف زا

 ییاهراچ رگراک ھقبط ،دیایم دوجو ھب ھیامرس زکرمت دح نیا ات تسیرادھیامرس تابسانم

 یتسیشاف تایصوصخ ھک تلود نیمھ طسوت ندش راپ و تل ای و تلود نیا اب هزرابم زج

 .درادن ار ،دریگیم دوخ ھب

 یسارکومد تیوقت هار ات تسا ھیبش رتشیب یئایلاوخیلام و یناطیش هریاد کی ھب ھخسن نیا

 .مدرم تشیعم و

 ندرک هاگآ اب تسا ممصم تمکح روصنم اعقاو ایآ ھک دنک لاؤس دوخ زا دراد قح هدنناوخ

 یتسیلایسوس بالقنا ،»یبالقنا کیتارکومد« تلود یئاپرب و ھقبط نیا جیسب و ایراتلورپ

 ؟دھد نامزاس ار

  :میونشب شدوخ زا .تسایمالسا یروھمج میژر ینوگنرس طقف وا فدھ .ھن

 رب تسا یدیکأت ،تسا یسایس تردق لابق رد یویتانرتلآ ،ایراتلورپ ویتانرتلآ ھکنیا رکذ «

 تھج رد تکرح ترورض ھب رظان و یکیتکات رظن ھطقن زا یسایس تردق یھلأسم تّ     یمھا

 
 1 همیمض - ناریا بالقنا يادص اب وگتفگ - ناریا تسینومک بزح تایصوصخ و فیاظو هرابرد - تمکح روصنم  -13
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 ریبعت ءوس نیا یولج میاهدیشوک ترابع نیا اب .تسا یمالسا یروھمج میژر ینوگنرس

 شزومآ و تیبرت یارب تدمزارد تسایس کی "ویتانرتلآ نتخاس" ھک میریگب ار یتسیفیساپ

  ١٤».تسا ایراتلورپ

 مسیلایسوس ھک نیا شزومآ ،ایراتلورپ شزومآ یارب دیابن تمکح روصنم مشچ ھچیرد زا

 ھمھ لح هار مسیلایسوس و تسا تیرشب تاجن هار مسیلایسوس طقف ارچ ،تسیچ

 بالقنا( »یبالقنا کیتارکومد« بالقنا ماجنا یارب ھقبط نیا یھدنامزاس و ،تساھنارحب

 نایب ھب .تسا یتسیفیساپ راظتنا نیا نوچ .دنام رظتنم )ام زا - شاشک شیپ یتسیلایسوس

 ایراتلورپ نیب رد ار یسایس کیژولوئدیا تخس و ھلصوحرپ راک تمکح روصنم رگید

 رگا .دشیدنایم یمالسا یروھمج میژر ینوگنرس ھب وا .دباتیمن رب ینالوط تدم یارب

 رگید اب و ایراتلورپ نودب ،دنامیمن رظتنم اھتسیفیساپ نوچمھ دشن رگا و ایراتلورپ اب دش

  .دوریم »بالقنا« یوس ھب تاقبط

 نینچ یابع ریز زا تمکح روصنم یاھحرط یزاوژروب سورخ مد دسریم رظن ھب

 رد یزاوژروب نیسیروئت یرتھب ناونع ھب وا ھب ناوتیم .تسادیپ یعشعشم یاھیروئت

 .داد هزیاج یتسینومک شبنج

 ھب و درک یبایزرا تسیلایرپما دض ار دیدج نیمکاح یھامدنچ ،ناربجنر بزح رگا

 ھشیدنا نیا دوخ مود هرگنک رد یلو ،دومن دییأت ار نآ و داد رد نت »کیتارکومد بالقنا«

 رد دعب لاس کی و ،دومن درط و اشفا یتالیکشت و یسایس ،ینیبناھج ظاحل ھب ار دساف

 اھنت و یبایزرا بالقنا ھلحرم ار یتسیلایسوس بالقنا ،ناتسدرک رد یبزح سنارفنک

 شیارگ نیا تمکح روصنم یلو ،داد ناشن ناریا یایراتلورپ ار یبالقنا اعقاو یورین

 .دومن لمح سفن نیرخآ ات دوخ اب ار یتاقبط

 ار هداج المع ،یرادھیامرس دض یاھدایرف اب تمکح روصنم ھک دید دناوتیم ینشور ھب

 عضوم تسناوتن هاگچیھ وا دنکیم مھارف ناریا رد یرگید یرادھیامرس تیمکاح یارب

 میریگب ار یتسیفیساپ ریبعت ءوس نیا یولج میاهدیشوک ترابع نیا اب ...« رب لاد ار دوخ

 ».تسا ایراتلورپ شزومآ و تیبرت یارب تدمزارد تسایس کی "ویتانرتلآ نتخاس" ھک
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 یرگراک تسینومک بزح مود هرگنک رد ،دعب یاھلاس رد تھج نیمھ ھب و دنک حالصا

 ھب ار یولھپ اضر و درک جراخ بالقنا یاھورین زا ار ایراتلورپ ،روشک زا جراخ رد

 .دومن میھاوخ ھجوت نآ ھب دعب تاحفص رد ام ھک دناشن نآ یاج

 ھک دوب یمیظع تارییغت زا ضحم یعالطا یب زا یشان یرکف تتشت نیا لئالد زا یکی

 یاسآ لوغ یاھنرسنک .تسویپیم عوقو ھب یللملانیب یرادھیامرس دیلوت نامزاس رد

یم ادج ناشیلم طیحم زا ھشیمھ یارب ار ناشیاپ یریذپان تشگرب روط ھب یللملانیب

 یاھتلود رگید و ناشایلم یاھتلود رب ھتشذگ ھب تبسن دننام یب یتردق اب و دندرک

 ھک ،،یبالقنا،، رھ ھک هدیدرگ ثعاب رما نیا .دندشیم مکاح یتسیلایرپما ریغ یاھروشک

 ار دوخ یتسیشاف هرھچ مدرم ھیلع لوا زور نامھ رد دشاب نآ سأر رد ایراتلورپ زا ریغ

 رھ  .مینکیم سمل و مینیبیم یبوخ ھب “۵٧ بالقنا„ رد ام ار نآ نشور لاثم .دزاس نایع

 نیا .دراد ار یتشونرس نینچ ناھج زا ییھشوگ رھ رد زین یرگید کیتارکومد بالقنا

 رد ءاکرش و تمکح روصنم ھلاقم .دش عورش ١٩٧٠-١٩۶٠ یاھلاس ھلصاف رد ھسورپ

 ینوگنرس نافلاخم و نارادفرط وا ھک تسا ھچیرد نیمھ زا .تسا هدش ھتشون ١٩٨٠ لاس

 :.دنیبیم ھنوراو ار هاش

 ھک یمیژر زا عافد رد ار دوخ شقن نآ لاربیل ناگدنیامن و یراصحنا ریغ یزاوژروب«

 نودب و دندرکن افیا و کرد الماک دوب ناشقنور رپ طاسب عفادم مامت لاس هدزناپ لقاال

 شبنج یریگجوا زا سارھ رد و ،دنھدب تسد زا ات دنتفریم ھک ھچنآ ھب مزال ھجوت

 ھب و هداد جرخب لزلزت ،دادیم شرورپ دوخ نطب رد ار یرتلورپ شبنج ھک ییهدوت

 لاعف عافد ترورض میھفت رد یراصحنا ھیامرس شالت .دندرک تشپ دوخ یماح تموکح

 ١٥».دیشخبن یدوس نآ لاربیل ناگدنیامن و یراصحنا ریغ یزاوزروب ھب هاش تموکح زا

 دیدرک ھعلاطم ھچنآ زا رتھنوراو ار روشک کی زا یمھم یخیرات یھعقاو کی دوشیم ایآ

 !؟داد ناشن

 نیب تباقر رد ،دوب هدش کفنم مدرم زا لماک روط ھب هاش میژر طیارش نآ رد

 اب هاش داضت ،دوب هدیورگ قرش بناج ھب مارآ مارآ یقرش و یبرغ یاھتسیلایرپما

 اب داضت نیا  تفن ھلأسم رد هژیو ھب .دشیم رتداح زور رھ یبرغ یاھتسیلایرپما
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 دروم رد هاش میژر لاح نیع رد .دادیم ناشن یللملانیب حطس رد ار دوخ لماک حوضو

 یب یریگرد اکیرمآ هژیو ھب یتسیلایرپما یاھروشک زا نردم یاھحالس و امیپاوھ لیوحت

 نویسازیلابولگ طیارش رد دناوتب ھک دوبن یمیژر نآ رگید هاش میژر اذل .تشاد یئاھتنا

 پولداوگ سنارفنک اعدم نیا رب .دشیم نوگنرس دیاب و دریگ رارق نآ تمدخ رد ھیامرس

 نارادھیامرس زا یشخب ،یلخاد تابسانم رد .دراذگیم ھحص یریذپان راکنا روط ھب

 ھتفرگ رارق داضت رد الاک دورو و رودص ھنیمز رد نادرم تلود اب تباقر رد ھک یراجت

 عافد هاش زا ناریا یزاوژروب رگید یاھشخب .دندرکیم عافد ینیمخ ھتسد وراد زا ،دندوب

 ھب ات ناریا یتعنص یزاوژروب ناگدنیامن نیرت راھ ...یماما فیرش و یراھذا .درکیم

 زا یشخب هدنیامن ،- رایتخب - یلم ھھبج هدنیامن نآ زا دعب .دنداتسیا هاش رانک رخآ

 ھچنآ فالخ رب ھجیتن رد .داتسیا هاش رانک ریزو تسخن تماق رد ناریا لاربیل یزاوژروب

 یزاوژروب هژیو ھب ناریا یزاوژروب زا یعیسو شخب ،تسا یعدم تمکح روصنم ھک

 اب دیدش داضت رد یتسیلایرپما یاھورین ھک یلاح رد درکیم ینابیتشپ هاش میژر زا یتعنص

 .دنتسنادیمن یرازگتمدخ فئاظو ماجنا قیال رگید ار وا و دنتشاد رارق هاش میژر

 بزح ھمانرب،، و .ک .م .ا ھمانرب« :دومن اعدا نینچ اھزور نآ رد تمکح روصنم

 رد ار دوخ تیناقح زورما ھک یشنیب .دنراوتسا دحاو شنیب کی رب ود رھ ،،تسینومک

 الماک...و )تسام زا ھیکت( ھطساوالب یتسیلایسوس بالقنا ،....یتسینویزیور تارظن ربارب

 رد ھک یئاھزت .تسا هدش در مولعم رارق زا ؟تسا هدش تابثا ١٦»...تسا هدومن تابثا

 کی ھطساوالب„ یئاپرب یاج ھب “یبالقنا کیتارکومد یروھمج„ یئاپرب ترورض دروم

 تیرثکا طسوت یملع ھلدا اب ،هدیدرگ حرط تمکح روصنم بناج زا “یتسیلایسوس ھعماج

 یروھمج میژر ھیلع زیمآرھق بالقنا و هدش مالعا دودرم یتسینومک شبنج یاھنامزاس

 هدش ھتفریذپ ایراتلورپ یروتاتکید یئاپرب و یتسیلایسوس ھعماج ھلصافالب داجیا و یمالسا

 .تسا

 کی تروص ھب یتسایس و یژولوئدیا نینچ اب تمکح یربھر ھب تسینومک نازرابم داحتا

 رد نامزاس نیا لاح رھ ھب .دش رھاظ ناریا ھعماج یسایس ھنحص رب کچوک نامزاس
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 یشم طخ زونھ ،دوب رگوجتسج زونھ ھک درک دروخرب ینامزاس ھب دوخ یاھتیلاعف ریسم

 .تشادن هریغ و درک تیلم و ناریا هدنیآ ،یتاقبط هزرابم اب طابترا رد هدش میظنت و قیقد

 "ییورین" نآ ینعی "ھل ھموک" ھک تشون ١٣۶١ لاس رد تمکح روصنم ھک تساج نیا رد

  ١٧."دوب هدمآ نونکا ، میتشاد ار شراظتنا اھلاس ام" ھک

 تاکن .دنتشون ار تدحو یارب کرتشم ھمانساسا سیون شیپ نامزاس ود نیا لاح رھ ھب

 دنناوخ .دوش ناریا تسینومک بزح ھمانرب و ھمانساسا ھب لیدبت سیون شیپ نیا یساسا

 ابً         امیقتسم هدنناوخ تسا رتھب .تسین ییهراچ .دشخبب ار ام دیاب ینالوط لوق لقن نیا یارب

 یرادھیامرس یروشک ناریا« :تسا هدمآ نینچ ھمانساسا نیا رد .دوش انشآ هدنسیون راکفا

 فیط ،یزاوژروب و ایراتلورپ بطق ود نایم رد ....تسا مسیلایرپما ھطلس تحت و

 هدوت ...دناھتفرگ رارق اتسور و رھش رد درخ ناگدننک عیزوت و ناگدننک دیلوت زا یاهدرتسگ

 دشر اب اتسور کچوک ناگدننک دیلوت اتدمع و یزاوژروب هدرخ نیا زا یرتعیسو

 هدیشک تکالف و یگتسکشرو ھطرو ھب ینوزفازور روط ھب ناریا رد یرادھیامرس

 رد تفن هدننک رداص و هدننک دیلوت روشک کی ھباثم ھب ناریا تیعقوم زورما ....دناهدش

 یزاوژروب یارب ...تابسانم نیا ظفح ...تسا هدش تیبثت مسیلایرپما یناھج راک میسقت

 نیرتھنایشحو ھب ندز تسد و یروتاتکید یاھمیژر نیرتنشخ ندرک رارقرب مزلتسم

 »)١٣ دنب( .تسا ھنارگبوکرس یاھهویش

 بالقنا اھنت ھک دشاب دناوتیم نیا طقف قوف لوق لقن زا یکیتکلاید و یتسیلایرتام یھجیتن

 لامک اب ھمانساسا یلو .تسا هدش ھتفگ قوف رد یاھدرد نامرد یتسیلایسوس ھطساوالب

 وا تسینومک بزح و هاگآ یایراتلورپ یطیارش نینچ رد« :دریگیم یرگید ھجیتن بجعت

 ھلھو رد ات تسا ریزگان ھکلب ،دنز تسد یتسیلایسوس ھطساوالب بالقنا کی ھب دناوتیمن

 رتهدرشف ھچ رھ یارب ،ار یسایس و یداصتقا یاھطرش شیپ و اھھنیمز نیرتدعاسم لوا

 مچرپ ریز ھب ناشکتمحز و نارگراک زا یعیسو شخب بلج یارب ،دوخ فوفص ندرک

 کیتارکمد بالقنا کی قیرط زا ،مسیلایسوس یوس ھب دوخ یئاھن تکرح یارب و دوخ

 زا مھ و یداصتقا ظاحل زا مھ ایراتلورپ لقادح ھمانرب نیاربانب ...دروآ فکب دنمزوریپ

 یبالقنا کیتارکومد یروھمج کی یارب ام .تسا یتسیلایرپما دض ییھمانرب یسایس ظاحل
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 »)١۴ دنب( ...مینکیم هزرابم

 فارحنا کی اھنآ یروئت و ینیبناھج رد اریز ؟دریگیم ییھجیتن نینچ ھمانساسا ارچ

 .تسیرادھیامرس ناریا یھعماج ،دیوگیم ھمانساسا .دراد دوجو مسیسکرام زا گرزب

 نیا رد سپ ....دنتسھ ایراتلورپ دحتم اھاتسور رد نیمز یب و ریقف عیسو یاھهدوت

 مھارف یتسیلایسوس بالقنا یارب یداصتقا یاھطرش شیپ ینعی ،ینیع لماوع تروص

 رتشیب ھچ رھ ار یرھش ناشکتمحز رگید و ایراتلورپ دیاب ھک تسا نیا دنامیم ھچنآ .تسا

 رونھ نوچ و .دومن لکشتم یتسیلایسوس بالقنا یارب تسینومک بزح یربھر تحت

 ھک نیا یاجب ، دنتسین لکشتم تسینومک بزح یربھر ریز ناگدید متس رگید و ایراتلورپ

 رگید و رگراک ھقبط نیب رد موادم راک و یگتشذگ دوخ زا و شالت اب دیاب ھک دریگب ھجیتن

 ضوع ار بالقنا ھلحرم دیاب ھک درگیم ھجیتن ،درک ناربج ار ھصیقن نیا ناشکتمحز

  .تسا ھتشگ یئانبور طیارش عبات زا یعبات ھب لیدبت بالقنا یھلحرم ینعی .درک

 یرادھیامرس راتخاس زیمآ رھق ندیبوک مھ رد ناھاوخ رگراک یھقبط یخیرات عطقم نآ رد

 ماظن رد ار یئاھمرفر ھقبط نیا ھب تمکح روصنم یلو تسا یتسیلایسوس داصتقا یانب و

 نارگراک ینیع تساوخرد .دھدیم هدعو  “یبالقنا کیتارکومد یروھمج„ یرادھیامرس

 یسارکمد رب ینتبم مدرم تیمکاح„ تمکح روصنم یلو دبلطیم ار ایراتلورپ یروتاتکید

 .دراذگیم اھنآ لباقم رد ار نویسیزوپا فلتخم راشقا یاھاروش تیمکاح ینعی “یئاروش

 تسینومک بزح„ داجیا لوا زور نامھ زا یتسیمرفر و یتسینویزیور هاگدید نیا

 رود نامزاس نیا زا ار ناتسدرک نارگراک کدنا دادعت نآ یتح ار رگراک ھقبط“ناریا

 .دومن

 ھیلک ینوگنرس زا ار مسیلایرپما ذوفن ھیلع هزرابم ،تسایس و یروئت نیا لاح نیع رد

 .دنکیم ادج ناریا رد یرادھیامرس راشقا

 رب ،دناهدش ادج یرگراک تسینومک بزح زا ھک یئاھنامزاس قافتا ھب بیرق نونکا

 یاهویش اب ھتبلا ،دنراذگیم ھحص ناریا رد بالقنا ندوب یتسیلایسوس ھلصافالب

 ھناراکشزاس و یتسینویزیور تارظن دقن نودب عضوم رییغت نیا اریز .یتسینوتروپا

 ار دوخ ھتشذگ ،ناریا ناربجنر بزح فالخ رب اھنآ .تسا ھتفرگ تروص تمکح روصنم

 .دناهدرکن دقن
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 :یزاس بزح
 حطس ات ار نارگراک ھک ددرگ فوطعم نادب دیاب هدمع ھجوت و تقد« :دیوگیم نینل

 حطس ات امتح نامدوخ ،دنلیام اھتسیمونوکا ھک روط نآ ،ھکنیا ھن میھد ءاقترا نویبالقنا

 ١٨».میئامن لزنت ...»رگراک هدوت«
 مکحتسم نامزاس کی ھک ینامز ات ،ایراتلورپ یدوخب دوخ هزرابم« لاح نیع رد

 ١٩».ددرگیمن لدبم ایراتلورپ یقیقح “یتاقبط هزرابم ھب„ دنکن یربھر ارنآ نویبالقنا

 تھج بزح نیا شالت و یرگراک شبنج رد کیوشلب بزح روضح زا اجنیا رد نینل

 دمانیم تسینومک ار دوخ ھک ینامزاس رگا .دنکیم تبحص نارگراک یھاگآ حطس ءاقترا

 ناونع ھب ریطخ ھفیظو نیا ماجنا تمس ردً       اساسا و دھدن ماجنا ار یریطخ ھفیظو نینچ

 یتسینومک بزح کی رگید ،دھدیم لیکشت ھک ار یبزح ،درادنرب ماگ یزکرم ھفیظو

 .تسایراتلورپ ھقبط زا جراخ رد ایراتلورپ راداوھ بزح کی ھکلب تسین

 :تسا ھنوگچ تمکح روصنم هاگدید مینیبب لاح

 یتسیمونوکا هاگدید -١ :دنادیم تسینومک بزح داجیا هار دس ار هاگدید ود تمکح روصنم

 ٢٠ )ھنایارگ هدارا( یتسیراتنولو هاگدید -٢

 ار ایراتلورپ تدم زارد شزومآ و تیبرت  ھک نیا  زا سپ ، یتسیمونوکا هاگدید دقن رد وا

 نیمرازھ یارب و هرابود ،وترپ یاقآ شراکمھ هارمھ و دومن مالعا یتسیفیساپ عضوم کی

 رب یصوصخ تیکلام ءاغلا و ناربجنر قیمع تالیامت اب مسینومک :ھک درک فشک اب

 دنچ رد ار یسایس تردق معط و .دراد یراگزاس یتاقبط رامثتسا وحم و دیلوت لئاسو

  :دسیونیم ،٢١تسا هدناشچ ایراتلورپ ھب روشک

 نیا اما ،دیوریمن یدوخب دوخ شبنج نورد زا یملع مسیلایسوس ھک تسا تسرد نیا«

 اب ھک یخیرات دنویپ مغریلع ،دبا ات و هراومھ مسینومک ھک تسین نآ یانعم ھب ادبا

 تسا یتاقبط شبنج زا جراخ ینایرج ،تسا ھتفای یرگراک یناھج شبنج فلتخم یاھشخب
 

 417 هحفص - درک دیاب هچ - راثآ هعومجم - نینل -18
 423 هحفص - درک دیاب هچ - راثآ هعومجم - نینل -19
 يوس هب رد جرد - )یلک حرط( ؟تسیچ يورگ رد ناریا تسینومک بزح ءهلاقم - وترپ .ف و تمکح روصنم - 20
 63 ات 54 تاحغص - 1361 نمهب لوا - 5 هرامش - تسینومک نازرابم داحتا یسایس کیروئت ناگرا - مسیلایسوس

 هلاقم مود تمسق - اجنامه -21
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 ....دروخب دنویپ ون زا زور رھ روشک رھ رد و دروخب “دنویپ„ نآ اب مادم دیاب ھک

 شبنج قمع رد مسینومک و هدمآ رد یدوخب دوخ تلاح زا شیپ زا شیب یرگھیداحتا

 یارب یروھظ ون هدیدپ رگید مسینومک ...تسا ھتفای اجرب اپ و رادیاپ یذوفن یرگراک

 یلمع شیارگ کی ھب و نآ یارجتیال ءزج کی ھب رگید زورما ھکلب تسین یتاقبط شبنج

 ھب “یرگراک تموکح ،یردارب ،یربارب„ راعش زورما ...تسا هدش لدب نآ فوفص رد

 نایم رد “یدوخب دوخ„ تلصخ کی زا “تسام تردق ھیداحتا„ راعش هزادنا نامھ

 )تسام زا دیکأت( ٢٢»...تسا رادروخرب نارگراک

 ھک دھدیم ناشن ....و ھیکرت ،قارع ،ناریا رد نآ شبنج و رگراک ھقبط نورد ھب یھاگن

 ھقبط نورد رد زونھ یلو دراد دوجو یسایس یاھتردق نیا ورملق رد یتسینومک شبنج

  .دراد روضح مک یلیخ ای و درادن روضح

 لاس اھهد شبنج نیا و تسا رگراک ھقبط زا نآ یئادج ناریا یتسینومک شبنج گرزب درد

 شالت یژرنا و ورین مامت اب دیابن یتسینومک شبنج ایآ .دربیم جنر یئادج نیا زا ھک تسا

 .دوشیمن ساسحا ترورض نیا ایآ .دروخب دنویپ یرگراک شبنج و رگراک ھقبط اب ات دنک

 ؟تسا ینعم ھچ ھب نیا  .».دروخب دنویپ ون زا زور رھ دیابن« دیوگیم تمکح روصنم

 هاش اضر نامز رد ناریا تسینومک بزح یراگزور یزور رد ھک تسا ینعم نادب نیا

 اب و دنک ذوفن ناریا یرگراک شبنج نورد رد یھاتوک یخیرات یھظحل رد تسناوت

 نیچ و یوروش تسینومک بزح زین یللملانیب حطس رد .دروخب دنویپ نآ زا یئاھشخب

 تمکح روصنم رظن زا .دننک رارقرب مکحم دنویپ نیچ و ھیسور رگراک ھقبط اب دنتسناوت

 ون زا زور رھ دیابن« نوچ .تسین مزال رگید ،هدش ماجنا دنویپ .تسا یفاک ام یارب نیا

 ».دروخب دنویپ

 رد .تسین بلاغ یتسینومک یرتلورپ طخ کی ناریا یرگراک شبنج عومجم رد زورما

 داجیا تھج ار یاهدرتسگ هزرابم رگراک ھقبط ھک یلاح رد .تسا بلاغ یرگید طخ ھجیتن

 رد مسیلایسوس ھک تفگ ناوتیمن یلو ،دربیم شیپ ھب تشیعم نیمأت و لقتسم یاھلکشت

 ظاحل ھب رتشیب ھکلب »تسا رادروخرب “یدوخب دوخ„ تلصخ کی زا« و بلاغ شبنج نیا

 
 اجنامه -22
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 ناملسم ارثکا .دناریم مکح نارگراک راکفا رب یدمحم بان مالسا زونھ ینیب ناھج

 .دنتسھ

 تکرح یولج الوا .».دروخب دنویپ ون زا زور رھ دیابن« :دیوگیم تمکح روصنم یتقو

 لباقم رد ھک نیا رگید و دنکیم دس ار یرگراک شبنج اب دنویپ تھج یتسینومک شبنج

 دورفرس ،تسا مکاح یزاوژروب یژولوئدیا ھک یرگراک شبنج رب مکاح یژولوئدیا

 .دروآیم

 کی ھب و نآ یارجتیال ءزج کی ھب ... مسینومک« رگراک ھقبط فوفص رد ناریا رد ایآ

 ؟؟»تسا هدش لدب نآ فوفص رد یلمع شیارگ

 لباق ١٩٢٠ نیچ و ھیسور نارگراک اب نارگراک تالیصحت ھجرد و شناد حطس هزورما

 لئاسو قیرط زا .دناهدناوخ سرد سالک هدزاود ناریا نارگراک زا یرایسب .تسین ھسیاقم

 یللملانیب عاضوأ و روشک یگنھرف و یسایس ،یداصتقا عاضوأ زا یعمج طابترا

 نیودت القتسم هرابود ار مسیسکرام دنناوتیمن نارگراک نیا یلو .دنراد یعیسو تاعالطا

 ھب ،یرگراک ریغ تسیسکرام نارکفنشور یرای نودب دنناوتیم نارگراک نیا یلو دننک

 مسینومک و بالقنا ھنیمز رد یناھج رگراک ھقبط لک تایبرجت و هدش نیودت مسیسکرام

 یلمع شیارگ موھفم ھب زونھ زین مسیسکرام ھب نارگراک زا یضعب نتفای تسد .دنبای تسد

 یسایس نامزاس تسا ھتسناوتن رگراک ھقبط یتقو ات .تسین یرگراک شبنج رد مسینومک

 ،دروآ دوجو ھب ار ناریا یرساترس و یعقاو )تسینومک بزح(  دوخ هدننک یربھر

 رد یلمع شیارگ کی ھب و نآ یارجتیال ءزج کی ھب ... مسینومک« درک اعدا ناوتیمن

 ار ھلاقم نآ شراکمھ و تمکح ھک زور نآ رد یئاعدا نینچ »تسا هدش لدب نآ فوفص

 زا ار اھنآ یور ھلابند و ندروآ دورفرس و یتسیفیساپ عضوم ،زورما ھب ات دنتشون

  .دراذگیم دید ضرعم رد مکاح یزاوژروب یژولوئدیا و یدوخب دوخ تانایرج

 :دنکیم اعدا وا ھک دوشیم رھاظ رتفافش یتقو تمکح روصنم هاگدید زا ام لیلحت تحص

 دوخ„ تلصخ کی زا “تسام تردق ھیداحتا„ راعش هزادنا نامھ ھب “یرگراک تموکح

 »...تسا رادروخرب نارگراک نایم رد “یدوخب

 ھقبط داح و زور ھب تساوخرد کی یرگراک لقتسم ھیداحتا تساوخرد ھک مینادیم ھمھ

 طسوت حطس نیمھ رد مھ یرگراک تموکح تساوخرد ایآ .تسیرگراک شبنج و رگراک
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 یارب ھناھاگآ یرگراک شبنج لک و رگراک ھقبط ایآ ؟ددرگیم نایب ھعماج رد ھقبط نیا

 بلاق رد و یتسیمرفر زونھ نارگراک یاھراعش .ھن ؟تسا تکرح رد یرگراک تموکح

 .تسا ماظن نیمھ

 کی “یرگراک تموکح ،یردارب ،یربارب „ راعش ھک تسین اج یب ھتکن نیا رکذت ھتبلا

 بازحا زین یتسیلایرپما یاھروشک رد اریز ،تسین شیب ھنارگاوغا و یزاوژروب راعش

 تسد یسایس تردق ھجرد نیرتالاب ھب یھاگزارھ دننادیم یرگراک ار دوخ ھک یزاوژروب

 .ناملآ یرگراک تارکومد لایسوس بزح ای و ناتسلگنا رد یرگراک بزح لثم .دنباییم

 یربارب یلو دننزیم فرح یربارب و یردارب زا زین یرگراک حالطصا ھب بازحا نیا

 ؟یرصانع ھچ یردارب و یناسک ھچ

 نیا مھم :دیوگب اھیاھلھموک ھب ھک تسا نیا یارب تمکح روصنم چوپ یاھاعدا نیا ھمھ

 ام .مینک داجیا ار تسینومک بزح رگراک ھقبط اب دنویپ یریگتمس رد امتح ام ھک تسین

 بزح دنلسیا رد دوشیم .میئامن اپ رب ار ناریا تسینومک بزح ایند یاجک رھ رد میناوتیم

 راعش ناریا رد اریز ،درک داجیا مھ ار نآ یرگراک عون صوصخ ھب ،ناریا تسینومک

 »تسا رادروخرب نارگراک نایم رد “یدوخب دوخ„ تلصخ کی زا یرگراک تموکح«

 ھباثم ھب یتسینومک شبنج ندرک رواب« :دھدیم ھمادا یتسیسکرام دض کرد نیا زا یشان

 ھقبط ھب طوبرم یتسینومک شبنج ھتبلا[ »...ایراتلورپ یتاقبط شبنج رد هدنز نایرج کی

 هدنز فیرعت رد لوا ماگ«  ].درادن روضح رگراک ھقبط نورد رد زونھ یلو تسا رگراک

 ریغ رما نیا ،تمکح یارب ینعی[ »....تسا زورما طیارش رد تسینومک بزح یلوصا و

 زا اھتسینومک زیامت« نیا و ].دشابیم بزح یلوصا و هدنز فیرعت رد لوا ماگ ،یعقاو

 و مسیراتناملراپ ،مسیمرفر ،مسیلاربیل ،یئارگ قلخ ،یرگھیداحتا ،مسیلاکیدنس ،مسیشرانآ

 نیا الوا ھک لکشت رھ اذل و ؛تسا لکشتم مسینومک ،تسینومک بزح ...تسا »هریغ

 ھب و دھد نامزاس نآ یانبم رب ار دوخ هزرابم ،دوش دھعتم ...دسانشب ار اھهویش و فادھا

 رد مدق تابث و یراک ھمادا یارب مزال یلمع یراوتسا و یفاک ناوت زا ،ایناث و درب شیپ

 ای کچوک بزح نیا هاوخ لاح .تسا تسینومک بزح کی ،دشاب رادروخرب رما نیا

 نیا ،دھدب لیکشت ار تلود ای دشاب نویسیزوپا رد ،دوش یوق ای فیعض ،دوش گرزب
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 نایرج کی ھباثم ھب مسینومک لکشتم هدنیامن اریز ،دوب دھاوخ تسینومک بزح ،بزح

 ».تسا رگراک ھقبط شبنج رد صخشم و زیامتم

 یدوخب دوخ تلصخ„ نایرج لابند تمکح روصنم ھک میداد ناشن ام شیپ روطس رد

 هدیدرگ ناور تسوا نھذ ھتخادرپ و ھتخاس ھک ،ناریا رگراک ھقبط رد “یرگراک تموکح

 بزح وا یارب .دنکیم ادج لماک روط ھب ھقبط زا ار بزح ،الاب لوق لقن رد .تسا

 اب یرکف هزرابم ،تسا هدنز رگراک ھقبط رد مسینومک دنک لوبق ھک یبزح ینعی تسینومک

 ھک یسک رھ ندیشک نجل ھب ینعی( دمھفیم ار نآ وا ھک روط نآ رگید یرکف تانایرج

 لوبق ،تسا یتسینومک هزرابم هویش هزرابم نیا ھک نیا رب رواب  ).دنکیم رکف نم زا ریغ

 ھمھ ھب مدق تابث و دھعت و )قلاخلالج( تسا لکشتم مسینومک ،تسینومک بزح  ھک نیا

 یھدنامزاس و یلمع تیلاعف ھب مادک چیھ الاب یاھتساوخرد دوشیم هدید ھک نانچ .اھنیا

 اب ھطبار یب ،ھقبط زا جراخ یکچوک نامزاس رھ اذل .تسین طوبرم یرگراک شبنج رد

 تسینومک بزح ای و ناریا تسینومک بزح ار دوخ دناوتیم ایند یاجک رھ رد نآ

  .دمانب ناریا یرگراک

 نیتسار بزح کی تیفیک و نومضم ،تلصخ کرد رد ھک نیا زا ھتشذگ رما نیا

 نماد یتسینومک شبنج رد ار مسیلارولپ و مسیشرانآ ،دروآیم دوجو ھب لالخا یتسینومک

 کی رد نامزاس اھهد یاھظحل رھ رد اھرایعم نیا اب اریز ،دنایامنیم ینوناق ار نآ و هدز

 تمکح روصنم رکفت رگید نایب ھب .دنمانب ناریا تسینومک بزح ار دوخ دنناوتیم روشک

 .تسا ھنابلط لالحنا رکفت کی

 ینعی نیا .یتسینومک شبنج و اھتسینومک ریذپان یطخت ھفیظو زا رارف ینعی عضوم نیا

 یتقو اریز .یرگراک شبنج رد یزاوژروب یلمع یاھتیلاعف لباقم رد ندروآ دورفرس

 شبنج رد یلمع شیارگ کی و ازجتیال ءزج کی مسینومک ،تسینومک بزح روضح نودب

 بزح نودب ،درادن دوخ یسایس ربھر ھب یجایتحا ھقبط تروص نآ رد ،دشاب رگراک ھقبط

 .دسرب مسیلایسوس ھب دناوتیم مھ تسینومک

 ندرک دادملق اب وا ھک تھج نیا ھب ؟دراد یاهدنام بقع عضوم نینچ تمکح روصنم ارچ

 ار یرادھیامرس مظن دھاوخیمن ،ناریا هدنیآ یارب“یبالقنا کیتارکومد یروھمج„ ھلحرم

 نیا یارب دھاوخیمن لاح نیع رد .دنک “بالقنا„ نآ شوداشود دھاوخیم ،دنزب مھرب
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 هژیو ھب[ قوف یاھلوقلقن یانبم رب نوچ دنامب نارگراک یھاگآ حطس ءاقترا رظتنم بالقنا

 ھک ار یبزح ھجیتن رد ..تسا یمالسا یروھمج ینوگنرس وا فدھ ]١۴ لوق لقن

 اعقاو یلو یتسیسکرام ارھاظ یاھیروئت یرس کی ناینب رب دناوتیم ،دزاسب دھاوخیم

 یزور ھک نیا دیما ھب دشاب رگراک ھقبط اب دنویپ نودب و ھنابلط لالحنا و یتسیومرفر

 .دنک رارقرب دنویپ ھقبط اب بزح نیا دیاش یراگزور

 رد دیاب امتح شداجیا ھیلوا لحارم رد تسینومک بزح کی ھک تسین دقتعم ام بزح

 تسینومک بزح نیا ھک تسا یدقتعم اقیمع یلو دشاب ھتشاد هدرتسگ ذوفن یرگراک شبنج

 رد لیکشت ھفطن نامھ رد ار یرگراک شبنج رد ذوفن تھج یریگتمس رگا هدش داجیا هزات

 و مسینومک زا ھک تسا یتالیکشت کی .تسین تسینومک بزح کی رگید ،دشاب ھتشادن دوخ

 نآ رد یمیقتسم و صخشم ریثأت دناوتب ھک نیا نودب دنکیم عافد طقف یرگراک شبنج

 .دشاب ھتشاد

 زا .تسا هدش دیکأت رایسب یتسینومک راک کبس و هویش رب ،دیدرگ رکذ ھک یاھلاقم رد

 یاھیدنبلومرف نداد لیوحت ینعی یتسینومک هویش ،شراکمھ و تمکح هاگدید

  .“یتسینومک„

 یتسینومک راک کبس .دنراد یصاخ میھافم یتسینومک راک کبس و هویش ھکیلاح رد

  زا تسا ترابع

 ھجوت و تقد « :دیوگیم ھک تسا نینل رکفت هویش نامھ نیا .اھهدوت اب هدرشف دنویپ -١

 نآ ،ھکنیا ھن میھد ءاقترا نویبالقنا حطس ات ار نارگراک ھک ددرگ فوطعم نادب دیاب هدمع

 ».میئامن لزنت ...»رگراک هدوت« حطس ات امتح نامدوخ ،دنلیام اھتسیمونوکا ھک روط

 دوخ هزرابم و رگراک ھقبط یرکف ءاقترا تھج شالت ینعی .لمع اب یروئت قیفلت -٢

 یدوخب دوخ هزرابم« :دیوگیم نینل .یتاقبط لکشتم و ھناھاگآ هزرابم ھب ھقبط نیا یدوخب

 هزرابم ھب„ دنکن یربھر ارنآ نویبالقنا مکحتسم نامزاس کی ھک ینامز ات ،ایراتلورپ

 ».ددرگیمن لدبم ایراتلورپ یقیقح “یتاقبط

 شبنج ندرک کیدزن تھج ھنابلط تدحو و ملاس هزرابم ینعی .دوخ زا داقتنا و داقتنا -٣

 تسایس و یژتارتسا ،ینیب ناھج لوح اھتسینومک ماجسنا و ھقبط ھب یتسینومک
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 رد تمکح روصنم ھک روط نآ یتسینومک شبنج مادھنا و ندرک یشالتم ھن .یتسینومک

   .درکیم لمع ناربجنر بزح و )تیلقا( یئادف یاھکیرچ ،ناگدنمزر نامزاس اب ھطبار

 تیزکرم یانبم رب ھک ددرگ یلمع یبزح طسوت دناوتیم طقف اھنیا ھمھ ھک -۴

 هدیدرگ انب - مسینومک یژولدتم و ینیب ناھج ینامزاس و یدام نایب ینعی - کتیارکومد

 .دشاب

 یلو .درادن بارعا زا یلحم تمکح روصنم هاگدید رد قوف بلاطم ،مینیبیم ھکنانچ

 زا یکی اب ھطبار رد وا :تسا تابث اب و یوق رایسب وا ھشیدنا رد یبلط لالحنا و نعرفت

 داقتنا ھبناج ھمھ و ھناقداص دوخ یفارحنا طخ زا ھک ناریا یتسینومک بازحا نیرتیمیدق

 :دیوگیم نینچ تسا هدرک

 ار یلم یزاوژروب یآ ،تشونيم عقوم نآ ،هدش شوم زورما ھک ناربجنر بزح نیمھ«

  ٢٣»...دننانچ و دننینچ اھنیا .دناپچ قوف اھنیا !دنرادن لوبق

 شوم ار یتسینومک شبنج تالکشت ھمھ شنامزاس و شدوخ زا ریغ تمکح روصنم

 .دناهدش شوم و دناهدیسرت وا زا ھک دیدیم

 زا و درکیم ینارنخس تسینومک بزح دروم رد  تمکح روصنم ھک یاھظحل نآ رد

 یزاوژروب و تمکح روصنم شودمھ و ریقف ناناقھد هارمھ تساوخیم ناریا یایراتلورپ

 هرگنک رد ناریا ناربجنر بزح ،دنک اپرب ار “یبالقنا کیتارکومد یروھمج„ تارکومد

 و یتاقیقحت یاھدرواتسد رب ،کیژولوئدیا دیدش هزرابم کی زا سپ ،ناتسدرک رد دوخ مود

 رب و تشاذگ ھحص یناجرم هداز ظعاو زیورپ ،شاهدناشفناج و راکادف قیفر یتسیسکرام

 تسینومک بزح - ایراتلورپ لوارقشیپ بزح داجیا ترورض و ناریا ندوب یرادھیامرس

 :.تشاذگ دییأت رھم هرابود - ناریا

 یرادھیامرس ندش نیزگیاج تھج رد ناریا یداصتقا یانبریز ریخا تالوحت ریس ...«

 - تسیسکرام( ورشیپ یاھورین تیلاعف یساسا طوطخ ....مسیلادوئف یاج ھب تسا ھتسباو

 .... :زا تسا ترابع یاهدوت گنج کرادت و بزح داجیا یارب )تسینینل

 :یاھراعش ساسا رب یتسینینل - تسیسکرام حطس رد -فلا

 .مسینینل - مسیسکرام نداد رارق امنھار §
 

 راون يور زا هدش هدایپ نتم - 1362 هام ریت 21 ناتسدرک تسینومک بزح دروم رد ینارنخس -23
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 زیمآرھق بالقنا قیرط زا میژر ندرک نوگنرس §

 نآ اب هزرابم و مسینویزیور اب یدنبزرم §

 ٢٤».تسینومک بزح لیکشت §

 ھلصافالب ھلحرم ناتسدرک رد بزح سنارفنک رد هرگنک نیا زا سپ لاس کی دودح

 .دش ھتفریذپ ناریا بالقنا یتسیلایسوس

 ینیب ناھج زا ناشخرد ھنومن ٢٥ناریا ناربجنر بزح مود هرگنک تابوصم عقاو رد

 نیا تسیابیم یتسینومک رھ .تسا ھناقداص دوخ زا داقتنا و داقتنا ھنیمز رد یرتلورپ

 یتسینومک شبنج لک رد ار نآ و دنک قیوشت و لابقتسا ار ناربجنر بزح ھناقداص عضوم

  .دھد شرورپ

 یاھاطخ ھب یسایس بزح کی دروخرب "« :دراد یعضوم ھچ دروم نیا رد نینل مینیبب

 یعقاو ماجنا و بزح نآ ندوب یدج یارب اھرایعم نیرت نئمطم و نیرت مھم زا یکی دوخ

 شاف، اطخ ھب راکشآ فارتعا .تسا شکتمحز یاھ هدوت و ھقبط ھب تبسن نآ فیاظو

 عفر لیاسو قیقد یسررب و دنا هدش نآ بجوم ھک یطیارش لیلحت و ھیزجت ، نآ للع ندرک

 ھب . تسا نآ ھفیظو ماجنا یانعم ھب نیا – یدج بزح کی صخشم ھناشن تسا نیا .اھ نآ

  ٢٦“.تساھهدوت سپس و ھقبط تیبرت و شرورپ یانعم

 دساف و یزاوژروب هدرخ یژولوئدیا .تسا یرگید ھنوگ ھب تمکح روصنم دروخ رب یلو

 رد وا .دنزیم ار مشچ ،دریگیم تأشن رگمتس تاقبط عضوم زا ھک وا ھنابلط لالحنا و

 :دسیونیم نینچ ،دوخ تاھابتشا ھب تبسن ناریا ناربجنر بزح یاھناقداص عضوم لابق

  ٢٧».دینکب بالقنا ھب دیناوتیم ھک تسا یتمدخ نیرتھب نیا ،دینک مالعا لحنم ار ناتدوخ«

 کنگد اب ار یزاوژروب هدرخ یپیسنرپ یب دھاوخیم ھنوگچ تمکح روصنم مینیبب لاح

 دیاب ایآ« :دشاپب مھزا نورد زا ار یتسینومک نامزاس نیا و دنک ناگدنمزر نامزاس دراو

 یزابب ار نآ رابتعا و نآ ناگرا ،نآ مان یزاوژروب ھک اجنآ یتح ،ار تالیکشت "تمرح"

 یزاوژروب ،ایراتلورپ یارب نآ رابتعا و ناگرا ،مان ظفح یارب ای ،مینک ظفح تسا ھتفرگ
 

 29.4.1353 - ام فئاظو و ناری ینونک عاضوا هرابرد یقیقحت - یناجرم هداز ظعاو -24
25 http://ranjbaran.org/images/bilder/pdf/kongresskokument.pdf - 
 مسینومک رد یکدوک....يرامیب يور پچ نینل -26
 1364 نیدرورف 30 - 18 هرامش تسینومک رد جرد - ناربجنر بزح یپل هابتشا„ هلاقم - تمکح روصنم -27
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 یشم طخ اب وا ٢٨»؟میزاس اوسر تسا هدرک روھظ ام تالیکشت رد ھک اجنآ یتح ،ار

 یاضعا .دشاپب مھ زا ار نامزاس نیا دنکیم ششوک اذل .دراد لکشم ناگدنمزر نامزاس

 عفانم„ ھنابیرفماوع یاھهژاو تحت و دنربب نیب زا ار اھتمرح ھک دنکیم قیوشت ار نآ

 .دناروشب مھ ھیلع ار ھمھ “ایراتلورپ

 تھج نامز نآ ناتسدرک رد تسینومک نازرابم داحتا و ھلھموک نورد رد ،تھج رھ ھب

 بزح رگا ھک دوب نیا رس رب ثحب .دوب مکاح یدیدش ثحب ،تسینومک بزح کی داجیا

 زا ادج ،ھقبط زا ادج دناوتیم ھنوگچ ،تسا رگراک ھقبط یورشیپ نامزاس تسینومک

 لوارقشیپ بزح یریگ لکش یارب ایآ ؟ددرک داجیا یرتلورپ و یرگراک شبنج و تیلاعف

 ناوتیم ؟درادن یترورض یرتلورپ شبنج و ھقبط یوس ھب اھتسینومک تکرح ایراتلورپ

 لیکشت ناریا یایراتلورپ تاقبط هزرابم تیادھ یارب تسینومک بزح کی دنلسیا رد الثم

 لکش بزح نیا ناریا رگراک ھقبط اب ھطبار رد و ناریا روشک نورد رد دیاب ای داد

 نیا ،رامش مک نارگراک و دوب کدنا ھناخراک نامز نآ ناتسدرک رد ھک یئاجنآ زا .دریگب

 ،تسین یرورض ھقبط شبنج و ھقبط اب طابترا دوجو تسینومک بزح داجیا یارب ھک رظن

 بزح« ھلاقم وترپ .ف و تمکح روصنم  ،عاضوا نیا نتم رد .تفرگ الاب تسد

 نامزاس کی زا یلوق لقن ھتشون نیا رد .دنسیونیم ار »تسیچ هورگ رد تسینومک

 کمیملپ نآ اب و هدروآ ،دشاب دیاب )تیلقا( نایئادف نامزاس یوق لامتحا ھب ھک یتسینومک

 : دناهدرک

 ،تسا رگراک ھقبط نایم رد ذوفن بحاص یبزح تسینومک بزح «:تسا نینچ لوق لقن

 و تالحم و اھھناخراک رد فلتخم یاھناگرا قیرط زا و ،تسا یرگراک شبنج هدنیامن

 تسینومک بزح ھصالخ روطب .تسا کیدزن طابترا رد نارگراک هدوت اب یرگراک عماجم

 لیکشت طرش شیپ رگراک ھقبط اب دنویپ ...تسا یرگراک هدرتسگ و ذوفن يذ بزح کی

 شرتسگ زا تسا ترابع تسینومک بزح لیکشت یلمع ھسورپ مرجال و .تسا بزح

 بزح ھک دح نآ ات یرگراک شبنج رد یتسینومک یھدنامزاس و یجیورت ،یغیلبت کیتارپ

 
 - “رگراک هقبط يدازآ ناگدنمزر نامزاس„ یبالقنا ناراداوه و اضعا ،اهرداک هب هداشگرس همان - تمکح روصنم -28
 10/9/1359 - 3 هرامش مسیلایسوس يوسب - هس هرامش همیمض
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 یرگراک شبنج و نارگراک زا یا ھظحالم لباق شخب ای لک هدنیامن سیسات ماگنھ ھب

 ٢٩.»دشاب

 لماع ھک تسا نیا نآ یساسا ھتسھ یلو .میرذگیم لوق لقن تایئزج ھب ندش دراو زا ام

 و یسایس ،ینیب ناھج ذوفن نتشاد ،یروشک رھ رد تسینومک بزح داجیا تھج یرورض

 ندرب الاب تھج دیاب یطیارش رھ رد اھتسینومک .تسا رگراک ھقبط نیب رد ینامزاس

 تکرش ھنزو و دنشوکب رگراک ھقبط نیب رد یرتلورپ ینیب ناھج شرتسگ و یسایس یھاگآ

 .دننک نوزفا زور ار دوخ تالیکشت رد - یتعنص نارگراک ،مینکیم ھفاضا ام - نارگراک

 رد و یرگراک شبنج رد ،یرگراک طیحم رد دیاب تسینومک بزح داجیا یارب ھجیتن رد

  .تشاد روضح رگراک ھقبط

  .تسا قوف لوق لقن یساسا ھتسھ زا ام تشادرب نیا

 یارب دناوتیمن یتسیمونوکا هاگدید « :دسیونیم نینچ نآ اب کیمیلپ رد تمکح روصنم

 یاھهرود رد و فلتخم لاکشا رد تیلاعف لاس ٢٠ لوط رد زیچ ھچ ھک دھد حیضوت لاثم

 یبزح ١٩٠٨ لاس رد ھکیتروص رد ،دشخبيم یدحاو تیوھ کیوشلب بزح ھب فلتخم

 رد ،یفخم راک ھب دودحم أساسا و نارگراک نایم رد کدنا ذوفن اب نویسیزوپا رد تسا

 نییعت ذوفن اب اھاروش اب دنویپ رد و هدرتسگ ینلع تیلاعف یاراد تسا یبزح ١٩١٧ ھیروف

 اما ....یسایس تردق رد تسا یبزح ،ربتکا بالقنا زا سپ و ،نارگراک نایمرد یاهدننک

 دیاب هاگنآ ،میریذپب ار بزح زا یتسیمونوکا ریبعت رگا .تسا هدنام کیوشلب بزح نانچمھ

 ١٩١٣ لاس رد ھن ،١٩٠٨ لاس رد ھن و سیسأت ودب رد ھن کیوشلب بزح ھک میشاب دقتعم

 ٣٠»!تسا هدوبن تسینومک بزح کی ١٩١٥ لاس رد یتح ھن و

 ھقبط و شبنج رد یتسینومک یاھ نامزاس و اھتسینومک روضح تمکح یریگ عضوم رد

 رد اھکیوشلب ذوفن ١٩٠٨ لاس رد ھک دنک ءاقلا دھاوخیم وا .تسین یرورض رگراک

 هدوب یتسینومک بزح کی دوجو نیا اب هدوبن ھبساحم لباق و ریگ مشچ یرگراک شبنج

 .تسا خیرات ھناھاگآ لعج نیا .تسا
 

 کیروئت ناگرا ،مسیلایسوس يوسب - »تسیچ هورگ رد تسینومک بزح« هلاقم - وترپ .ف و تمکح روصنم - 29
  63 ات 54 تاحفص 1361 نمهب لوا - 5 هرامش - تسینومک نازرابم داحتا یسایس
 

 اجنامه -30
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 اب گنتاگنت طابترا رد دعب ھب ١٨٩٧ زا ھیسور یسارکومد لایسوس ھک دیوگیم خیرات

 و هدرشف رایسب گروبزرتپ رد طابترا نیا هژیو ھب و هدوب یرگراک شبنج و رگراک ھقبط

 .تسا هدوب هدرتسگ

 دھدیم ناشن ار دوخ بزح یگشیر یب لضعم ،ناریا تسینومک بزح داجیا زا دعب یتدم

 و ندرک یاهدوت هرود نیا رد بزح ھفیظو نیرتیلصا« :دیوگب ھک دنکیم روبجم ار وا  و

 ناھج اب یاھلحرم تسرد یریگ تمس نیا ھنافسأتم ».تسا بزح تفاب ندرک یرگراک

 رتشیب زور رھ بزح نیا ھکلب دشیم یثنح اھنت ھن وا یتسینویزیور یاھتسایس و ینیب

 .دیدرگیم یوزنم رگراک ھقبط زا

 رد ھک یثداوح تایعقاو زا ،دشیم کیدزن ھلھموک ھب ھک یماگ رھ اب تمکح روصنم

 رد ایوپ یتمواقم شبنج ءاقب فرطنآ زا« :دینک ھجوت .دیدرگیم رود دادیم خر شافارطا

 و دتسیاب و دورن ور زا حالطصاب ناریا رگراک ھقبط ھک تسا هداد ناکما زورما ناتسدرک

  )ام زا ھیکت( "31منکیم یبایزرا تابثیب ار امش و ...دراد ھمادا نم بالقنا" :دیوگب

 میژر ھک دندوب دقتعم  راکیپ نامزاس زا یشخب و نیدھاجم ،اھبلط تنطلس نامز نآ رد

 هام ھس رد ار نآ ینوگنرس هدژم امئاد و دوشیم نوگنرس بیرقنع و تسا تابث یب دیدج

 عضوم مھ نیدھاجم و نابلط تنطلس اب دروم نیا رد تمکح روصنم .دندرکیم غیلبت دعب

 میژر .تسا هداد ناشن ار یبایزرا نآ قلطم یتسردان نونک ات عیاقو دنور .دوشیم

 ھک نآ رتکحضم .درکیم تیبثت ار دوخ مدق ھب مدق نامز نآ رد ناریا یرادھیامرس

 شدوخ یتسیکستورت طخ و راکفا تیمکاح ار ناریا میژر یتابث یب لئالد زا یکی تمکح

 ھک تسا یاهزرابم ھمادا مھ لیالد زا یکی« :دنکیم یبایزرا ناتسدرک یرگراک شبنج رب

 نیا رب یبالقنا مسیسکرام تیمکاح و دنکیم دراد ناتسدرک رد رگراک ھقبط زا یشخب

  »...تسا هزرابم

 دنک اعدا دناوتیمن زونھ ،هزرابم لاس اھهد دوجو اب ،ناتسدرک رد ناریا تسینومک بزح

 تیمکاح لوبقً       اساسا .دراد تیمکاح ناتسدرک رد نآ شبنج و رگراک ھقبط زا یشخب رب ھک

 .تسیرادھیامرس ھنارگرامثتسا ءهدیا کی رگراک ھقبط رب اھتسینومک
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 راذگب :دیوگیم ناتسدرک ھب میژر ھلمح دروم رد هدرک هدرگ تشم اب تمکح روصنم

 رد ھک تسا تلم کی یایراتلورپ .میتسھ تلم کی شلباقم رد ام !دنک ھلمح« میژر

 )ام زا ھیکت( ٣٢» .تسا ھتفرگ رارق تلم نیا عیسو یاھهدوت یربھر

 یاھهدوت« هاگچیھ ھک میباییم رد مینک عوجر خیرات ھب و میرذگب اھیراک لغد نیا زا رگا

 ،دوب هدنکارپ و لیلق رایسب نامز نآ رد ھک درک یایراتلورپ یربھر تحت »درک تلم عیسو

 زا یشخب ،یمالسا یروھمج میژر ھیلع هزرابم رد ھلھموک ،نامز نآ ات .تسا ھتشادن رارق

 یربھر ار یلومعم نارگراک زا یلیلق رایسب دادعت و اتسور و رھش یزاوژروب هدرخ

  .ار رگید شخب یرتشیب یگدرتسگ اب زین ناتسدرک تارکومد بزح و درکیم

 و دودح زا میناوتیمن ام ایآ« :دناسریم دوخ جوا ھب ار یئارگچوپ و لیخت ،ھمادا رد وا

 روشک دیاش یتح و ]ام -تسا ناریا ناتسدرک شروظنم[ نامدوخ یبالقنا روشک روغث

 دنچ روشک کی روشک نیا ؟میناوتیمن ارچ ؟مینک عافد نامناوت ھب ھتسب نامدوخ یتسیلایسوس

 للم نامزاس وضع ،دشاب ھتشاد زابرس یتحارب دناوتیم ھک تسا یروشک ،تسا ینویلیم

 ،دریگب ماو ،دنک نیمأت دمآرد ،ددنبب تایلام ،درخب ھحلسا ،ددنبب دادرارق ،دوشب

 ادیپ تسد یعیبط عبانم ھب ،دھد دشر ار تشادھب و شرورپ و شزومآ ،دنک یراذگھیامرس

 تیوک رگم ؟دراد تیعمج ردقچ لیئارسا رگم ؟دوشیمن ارچ .دشورفب و دنک جارختسا ،دنک

 ضرف ؟تفرگ ار تیوک و درک ھلمح نآلا یگداس ھب دوشیم رگم ؟دراد تیعمج ردقچ

 ھک نیا .دنکیمن نییعت ار ھیضق نیا نوشق طقف ھکنیا یارب !دوشیمن ؟اکیرمآ دوخ یارب دینک

شاب هدرک ن یعتم روشک کی تروص ھب ار دوخ تلم کی  یاھروشک و رگید یاھتلم و د          ّ    

 .تسا یصخشم یاھرگنس شدوخ ،دنسانشب تیمسرب ار نآ دشاب هدرک راداو ار رگید

 و ییایلاتیا یاھزابرس ھک میھاوخیم و میشکیم دایرف للم نامزاس رد ام ؟دنشکیم نوشق

هداج  م د دنیایب یدئوس هور ق      َِ           ار نیا میناوتیم .دننکن ھلمح ام ھب اھنیا ھک دنتسیاب راجیب -  ُ  

  ٣٣».مینکن در ار نیا  .میھاوخب
 روصنم ھک دیدنخ مشچ کی اب دیاب .تسیرگ رگید مشچ اب و دیدنخ مشچ کی اب دیاب اعقاو

 ناماد ھب تسد تسا ریزگان ھک تسا راتفرگ یچوپ تالیخت و تامھوت ھچ رد تمکح
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 و ایراتلورپ »هدنیامن« ناونع ھب و دوشب مسیلایرپما نازابرس ینعی ،للم نامزاس نازابرس

 هداج رس دنیایب یتسیلایرپما یاھ تلود نیا نازابرس دھاوخب للم نامزاس رد درک تلم

 یبالقنا ناتسدرک ھب ھلمح رد ار یمالسا یروھمج و اکیرمآ شترا یولج و راجیب و هورق

  .دنریگب ،یتسیلایسوس و

  .دز ھھقھق و دیدنخ مشچ کی اب دیاب

 زا یھورگ یربھر دوشیم رداق یچوپ ناسنا نینچ ھک تسیرگ دیاب عقاو رد یلو

 مسیلایرپما ھک لیئارسا و تیوک اب ار ناریا ناتسدرک وا .دنک ھضبق ار درک یاھتسینومک

 ،ناتسدرک تیعضو زاً       اساسا وا .دنکیم ھسیاقم ،تسا لوغشم اھنآ تظافح ھب اوق مامت اب

 ندوب کدنا زا ،دنراد یدادبتسا تیمکاح ارثکا ھک روشک جنپ رد شخب ۵ ھب تلم نیا میسقت

 لباقت و یگدنکارپ ،ھقطنم نیا رد یتنس یاھهاگراک یتح ندوب کدنا تلع ھب رگراک ھقبط

 یاھورین زا - ناتسدرک تارکومد بزح و ھلھموک- درک گرزب یسایس یورین ود یالاب

 ھقطنم لک رد یتاقبط یاھورین نزاوت زا هژیو ھب ،درک یشحو یتسیلانویسان و هدرتسگ

 و شنازابرس و للم نامزاس ،تیوک و لیئارسا وا نھذ رد .درادن یلیلحت ،ھنایم رواخ

 وا ھک نیا دوجو اب .دناهدش هدیچ مھ لابند یکیناکم روط ھب یمالسا یروھمج و اکیرمآ

 دناوتیمن یلو دنکیم تبحص یتاقبط هزرابم تیحجرا و رگراک ھقبط و ایراتلورپ زا بترم

 ار درک تیلم اھنت ھن - ار یلم ھلأسم و ناریا هرتسگ رد ایراتلورپ یتاقبط هزرابم تابسانم

 نماد ھب تسد هدیا ،راب ھب ھن و تسا راد ھب ھن زونھ لیلد نیمھ ھب .دنک لح تسرد -

 یکیتکات دناوتیمن زین لیلد نیمھ ھب .دناجنگیم دنک یاھنھذ رد ار للم نامزاس نازابرس

 .دنک نیودت ار ،یناھج و یروشک ،یلم ھنیمز رد ھچ اھورین یعقاو تابسانم رب قبطنم

 رد وا .مھ رس تشپ .دنکیم ایراتلورپ ،ایراتلورپ . مھ رس تشپ .دھدیم راعش طقف

  .دنزیمن مد ناریا زا یرگید تیلم چیھ زا شیاھتبحص

طب خ ھچ میمھفیم نآلا« :دیوگ یم ھچ وا ھک دینیبب  نیا یلاوتم لاس راھچ ھک میدرک ی  َ    

 ایند ھمھ ھب و میتسیاب روشک کی یولج روشک کی ھباثم ھب ات میدادن نامزاس ار تیمکاح

 ٣٤».تسھ یگنج اجنیا ھک میھدب ربخ مھ
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 تیدوجوم ھلصافالب ،هاش میژر ینوگنرس زا دعب ارچ ھک تسا نیا وا فسأت عقاو رد

 نیا هدنناوخ یارب .دناهدرکن مالعا ار یتسیلایسوس ای و کیتارکومد لقتسم ناتسدرک

 اب ، تفرگیم تروص یاھناقمحا لمع نینچ لاحم ضرف رب رگا ھک تسا نشور روطس

 یایراتلورپ یگدنکارپ اب ،دوب دوجوم ناتسدرک رد یتاقبط یاھورین نیب ھک یاهژیو لباقت

 رایسب و دنتشاد دوخ رد ار ناتسدرک زا یشخب ھک یئاھتلود روضح و ھقطنم و ناریا

 تسینوش یزاوژروب طقف ،دشیمن بوکرس شزیخ نیا رگا ،دنتسھ و هدوب زین رگبوکرس

 .دبای تسد ناتسدرک یسایس تردق ھب تسناوتیم درک

 یاھدایرف یابع ریز زا ،تمکح روصنم یبلط تردق سورخ مد ھک تساجنیا رد اقیقد

 نیا مھ رگا ،دبای تسد یسایس تردق ھب دھاوخیم وا .دنزیم نوریب وا رتلورپ رتلورپ

 رد ار وا شیارگ نیا ام .دشاب گرزب روشک کی زا یکچوک ھقطنم رد یسایس تردق

 .درک میھاوخ لابند ھتشون نیمھ

 ھنافساتم و دنک لاغشا ار ناتسدرک دش رداق ناریا میژر ھنافساتم ھک داد ناشن خیرات مھ زاب

 نامزاس زا و دروآ دوجو ھب ار ناتسدرک یتسیلایسوس روشک تسناوتن تمکح روصنم

 و هورق یاھزرم زا تظافح یارب زابرس تسا مسیلایرپما یماظن یسایس رازبا ھک یللم

 .دیامن جیسب شایتسیلایسوس روشک راجیب

 رد ھناربص یب ھک تمکح روصنم ؛دندیمھف ھمھ ھک تسا خیرات خلت زنط نیا لاح رھ ھب

 میژر ھلمح اب .تسین مھ یگداتسیا و تمواقم لھا ،درکیم شالت یسایس تردق ھب ندیسر

 ناتسدرک ھب ناریا ناتسدرک رد رقتسم یسایس یاھورین ھیلک ینیشن بقع و ناتسدرک ھب

 دوخ نویسکارف ،ناریا تسینومک بزح رد یسایس کیژولوئدیا هزرابم ندش داح و قارع

 ھک یئاھروشک ھب ناتسدرک یایراتلورپ هزرابم و ناتسدرک زا رترود رتمولیک رازھ ٧ ار

 .درک لقتنم ....و ناملآ ،ھسنارف ،دئوس لثم دنتسھ رقتسم للم نامزاس نازابرس نونکا

 و ھلھموک نامزاس ،تسینومک نازرابم داحتا ماغدا زا “ناریا تسینومک بزح„ هرخالاب

 .دش لیکشت ١٣۶٣ رویرھش ١١ رد نارگید و راکیپ هدش ادج یاضعا زا یضعب
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 نارحب زاغآ
  :لوا نارحب
 ار دوخ بزح ینورد نارحب ھک دوب ھتشذگن تسینومک بزح داجیا زا هام راھچ زونھ

 .تخاس راکشآ

 رد ھک دروآیم نینل زا یلوق لقن ،١٩٨۴ توا رد دوخ ینارنخس رد تمکح روصنم

 نینچ ینارنخس نیا رد ١٩٢٢ لاس رد نینل .تسا هدش ھتفگ تن حرط یارجا دروم

 یداصتقا تسایس تحت ایآ اما هدوب ام تسد رد تلود .تسا ھتشذگ لاس کی« :دیوگیم

 اما .مینک ناعذا ار نیا میھاوخیمن ام .ریخ .تسا هدرک لمع ام هویش ھب تلود نیا نیون

  ٣٥».دراد تیعقاو

 میوگیم اج نیا ھک یتیعضو ھب تیھابش یب میراد ام ھک یتیعضو« :دیوگیم تمکح

 36».تسین

 اب ریاغم تسا ھتفرگ شیپ رد ناریا تسینومک بزح ھک یئاھتیلاعف و تسایس ینعی

 “مسیسکرام نتفریذپ زا لاس ود زا سپ :دیوگیم وا .تسا تمکح روصنم تاروصت

 دیاب زورما ام« ،تسینومک بزح داجیا زا ام راھچ و ھلموک موس هرگنک طسوت “ یبالقنا

 ام یبزح تالیکشت و ام نامزاس ،یعقاو تاشیارگ مادک ،یعقاو یاھورین مادک مینک نییعت

 دھاوخیم ھک یبزح زا یاھناشن چیھ ام  ....تسام لیم فالخ ھک دنربیم یتھج نآ ھب ار

 37».مینیبیمن نامدوخ رد دنک ور و ریز ار ناھج
 دارفا رد لمع و فرح فالتخا ھب فلتخم لاکشا ھب ینارنخس نیا رد تمکح روصنم

 لمع و فرح فالتخا ھک یلاح رد .دنکیم دروخرب ناشفئاظو ندرکن ارجا و تالیکشت

 ھک ھتشاد ھعماج یعامتجا یاھورین زا تسردان لیلحت رد ھشیر ناریا تسینومک بزح رد

 .تسا هدوب نآ یناب و ثعاب تمکح دوخ

 
 -ناریا تسینومک بزح يزکرم هتیمک مود مونلپ جیاتن هرابرد - تمکح روصنم طسوت هدش نایب - نینل زا لوق لقن -35
 1984 توا

 1984 توا - ناریا تسینومک بزح يزکرم هتیمک مود مونلپ جیاتن هرابرد - تمکح روصنم	-36
 اجنامه	-37
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 ینھذ و ینیع طیارش دوجو مدع ھناھب ھب ھک یبزح )١٩٨۴(یرادھیامرس ماظن کی رد

 مرن و شیاضعا و شیاھتیلاعف ،دشوکیم “یبالقنا  کیتارکومد  یروھمج„ یارب ،ھعماج

 تمکح .دریگیم یرادھیامرس یوب و گنر مک مک شراداوھ دارفا یلمع و یعقاو یاھ

 یشم طخ یور ار قالش دیاب ھک یلاح رد دروآیم دورف اضعا یور ار داقتنا قالش

 اذل .تسا هدش نیودت وا دوخ طسوت ھک  دروآ دورف بالقنا ھلحرم تسردان نییعت و یسایس

 درک لمع عون و طیارش رد یرییغت تسینومک بزح یاضعا رب وا ھنوگ لیس تاداقتنا

 .درواین و دروآیمن دوجو ھب بزح

 تمکح روصنم راک کبس و تسایس تحت ناریا تسینومک بزح گرزب نارحب نیلوا نیا

 .تسا

  :مود نارحب
 نیلاتسا و نینل ھب یکستورت عضوم زا وا .تسا هدنمرش تسیکستورت کی تمکح روصنم

 ھناھاگآ ار یوروش داحتا رد مسیلایسوس نامتخاس خیرات و اھدرواتسد ھیلک و دنکیم ھلمح

 .دربیم لاؤس ریز و دیامنیم فیرحت
 :دیوگیم نینچ یکستورت ،“روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس„ ناکما مدع دروم رد

 ھیسور رگراک ھقبط ،اپورا یایراتلورپ طسوت یتلود میقتسم ینابیتشپ نودب«

 رادیاپ یتسیلایسوس یروتاتکید کی ھب شایتقوم تیمکاح و درادھگن ار تردق دناوتیمن

 38.»دباییم لوحت

 ناناقھد ھک یاھظحل رد ریذپان بانتجا ،دوخ یورین ھب ھیکت اب ھیسور رگراک ھقبط«

 یقاب یھار وا یارب .دش دھاوخ ھتسکش مھرد بالقنا دض طسوت ،دننکیم تشپ وا ھب

 ار ھیسور بالقنا لک نآ یپ رد و شایسایس تیمکاح تشونرس ھک نیا زا ریغ ،دنامیمن

  39.» دنزب هرگ اپورا رد یتسیلایسوس بالقنا تشونرس اب

 و رگراک ھقبط ھب ناناقھد هاگ چیھ ١٩١٧ بالقنا زا دعب :یخیرات رصتخم حیضوت کی
 

   2013 هیوناژ 29 رد هدش هدناوخ ،اهزادنا مشچ و جیاتن :زا یناملآ لوق لقن ،97-96 هحفص ،اج نامه -38
   http://www.marxists.org/archiv/trotzki/1906/erg-pers/8-arbreg.htm 

      2013 هیوناژ 29 رد هدش هدناوخ ،اهزادنا مشچ و جیاتن :زا یناملآ لوق لقن 109-108 هحفص ،اج نامه -39
http://www.marxists.org/archiv/trotzki/1906/erg-pers/9-europa.htm 
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 بزح و ایراتلورپ دحتم ھشیمھ لاح ھنایم و ریقف ناناقھد .دندرکن تشپ تسینومک بزح

 زاغآ نامھ زا - اتسور یشحو یزاوژروب - اھکالوک یلو دندوب کیوشلب تسینومک

 .دنتساخرب ینمشد و زیتس ھب لاح ھنایم و ریقف ناناقھد ھیلع ربتکا بالقنا

 و یرتلورپ یاھهدوت یبالقنا هدارا ھک تسا ھنابلط میلست یروئت کی یکستورت یروئت

 زونھ اریز .درک بالقنا دیابن .دربیم لیلحت یئاھر و بالقنا یارب ار ناشکتمحز رگید

 لباقم رد ایراتلورپ اریز درک بالقنا دیابن .دناهدشن لیکشت اپورا رد یتسیلایسوس یاھتلود

 .دروخیم تسکش و دریگیم رارق ناناقھد

 دض و یتسیلآهدیا یاھراعش ،دناشوپب ار دوخ ھنابلط میلست یروئت هرھچ ھک نیا یارب وا

 ءھطخ ھب ار بالقنا دوخ راکتبا اب تسیابیم ھیسور یایراتلورپ« :دھدیم یتسیسکرام

 حتف ار نآ و هدومن مجاھت یرادھیامرس نھک یاپورا ھب ھیسور بالقنا .دناشکب اپورا

   40».درک دھاوخ

 دض و ھنانئاخ زت کی - »دروخیم تسکش دوخ یورین ھب ھیکت اب« بالقنا نیا - زت

 ار یعامتجا هدیدپ کی هژیو ھب هدیدپ کی تشونرس اریز .تسا یتسیلایرتام کیتکلاید

 لوحت طرش یجراخ لماوع .یجراخ لماوع ھن دنکیم نییعت نآ نورد یاھداضتً       اساسا

  .دنالوحت ساسا یلخاد لماوع یلو دنتسھ

 ،یئاپورا یاھروشک دوخ تاناکما یانبم رب یکستورت بالقنا رودص زت ھک نیا رگید

 تیلاعف و یدیلوت تابسانم لماکت زا ھک بالقنا یارب شاهدارا و ایراتلورپ یھاگآ یانبمرب

 دربشیپ رما رد دوشیم .تسین راوتسا ،دریگیم تأشن روشک رھ نورد تسینومک بازحا

 ھب بالقنا ندیشک ءهدیا یلو دناسر یرای فلتخم یاھروشک یایراتلورپ ھب بالقنا

  .تسین شیب یعاجترا یروئت کی ،نآ ندرک رداص ینعی ،رگید یاھھطخ

 تقونآ .دنک رداص یئاپورا یاھروشک ھب ار بالقنا دیاب کیوشلب بزح :تسا نینچ زت نیا

 گروبمازکول و شیرتا یایراتلورپ یتقو ینعی ،دش رداص یتسیلایسوس بالقنا بوخ یتقو

 اپ اھنآ رب ھیکت و ینابیتشپ اب دناوتیم ھیسور یایراتلورپ تقونآ ،دندرک بالقنا سیوس و

 ات یلو درادن بالقنا رد ایراتلورپ هدارا و مسیسکرام اب یتبارق چیھ زت نیا .دنامب اجرب
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 زا یکستورت .تسا ھیبش نیا ھب نآ ای و .تسا ھیبش ینیمخ بالقنا رودص زت ھب دیھاوخب

 و نینل اب ریذپان یتشآ لباقت رد ھنابلط میلست و یبالقنا دض یاھزت نیا ھئارا اب ١٩٠۵ لاس

 .تفرگ رارق نیلاتسا

 رد فلؤم تارظن 1905 ربتکا ات ھیوناژ 9 نیب ینامز عطقم ردً       اقیقد« :دیوگیم شدوخ

 لکش “یپ رد یپ بالقنا„ یروئت ناونع اب ھیسور بالقنا لماکت تایصوصخ ھنیمز

 تیعمج عطاق تیرثکا اب هدنام بقع روشک کی رد یرگراک تلود رد اھداضت ....تفرگ

 دوخ لح هار دنناوتیم ایراتلورپ یناھج بالقنا ھصرع رد یللملانیب سایقم رد طقف یناقھد

 .٤١»دنبایب ار

 یکستورت « :دیوگیم نینل ھنومن یارب .تسا هدرک داقتنا فرخزم زت نیا ھب اھراب نینل

 بزح هرگنک رد ار وا شقن فنازایر و دوب یدج یئارکسیا کی ١٩٠٣-١٩٠١ لاس رد

 کی یکستورت ١٩٠٣ لاس نایاپ رد .دادیم ناشن “نینل قامچ„ ناونع ھب ١٩٠٣ رد

 رد وا ....دوریم “اھتسیمونوکا„ یوس ھب اھیئارکسیا زا وا ینعی ،تسا یدج کیوشنم

 ھک یروط ھب ،دنکیم ذاختا یتابث یب عضوم و دوشیم رود یکیوشنم زا ١٩٠۵-١٩٠۴

 “یپ رد یپ بالقنا„ نآ زا دعب ،دنکیم یراکمھ )“تسیمونوکا„( فنیترام اب دوز یلیخ

 لئاوا رد و ،دوشیم کیدزن یکیوشلب ھب ١٩٠٧-١٩٠۶ .دھدیم ھئارا ار پچ فرخزم

 ھک دنامن ھتفگ ان ٤٢» ...دنکیم مالعا گروبمازکوکازور ار دوخ ینابیتشپ ١٩٠٧ لاس

 ایراتلورپ اب ناناقھد ریزگان لباقت رد وا تالالدتسا یواح یکستورت »یپ رد یپ بالقنا«

 ایراتلورپ یروتاتکید یرارقرب یارب یئاپورا یتسیلایسوس یاھروشک دوجو ترورض و

 یثنخ یارب بلط لالحنا کی تالالدتسا »یپ رد یپ بالقنا« نیا ینعی .دوب ھیسور رد

 فلاخم ءاکرش و یکستورت زین هاگدید نیمھ اب اقیقد .دوب یور شیپ رد بالقنا ندرک

 .ایراتلورپ ھب نینئاخ دیوگیم هورگ نیا ھب نینل .دندوب ١٩١٧ ربتکا رد بالقنا ماجنا

 و یداصتقا ھنحص ،یزاوژروب تلود ندرک نوگنرس اب ھک یتاقبط میظع یورین نآ یلو

 ای و گروبمازکول یایراتلورپ ھن و دوب ناملآ یایراتلورپ ھن ،داد رییغت ار ناھج یسایس

 رد شیاھیاھقبط مھ ھب و دروخ ناکت ھک دوب ھیسور رامش رپ یایراتلورپ ھکلب .شیرتا
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 زوریپ و دروخ ناکت دوشیم .دنروخب ناکت دیاب زین اھنآ ھک داد ناشن رگید یاھروشک

 ھتفرگ شیپ رد یبلط میلست هار وا .تشادن بارعا زا یلحم ھلأسم نیا یکستورت یارب .دش

 .دوب

 رد ینشور ھب زرواشک مالغ ،دنتشاد تکرش زرواشک مالغ و تمکح روصنم ھک یثحب رد

 .درادن ناکما روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس ھک دوب دقتعم و هداتسیا یکستورت بناج

 رد اھتسینومک« :تفرگ شیپ رد ار کیژولوئدیا - یسایس تمس نیمھ زین تمکح روصنم

 قیفر ھک "روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس" ناونع تحت( یزاوژروب عضوم لباقم

 ویتانرتلآ )دنکیم تیامح عضوم نیا زا یزاوژروب روطچ ھک داد ناشن یتسردب مالغ

 ٤٣».درادن یداصتقا

 ھب ھک کیوشلب بزح ناربھر رگید و نیلاتسا و نینل ھب تمکح روصنم رگید نایب ھب

 زا یلو ، دنزیم یزاوژروب رھم دندوب دقتعم روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس ناکما

 اھاوژروب نیا ھیلع ربتکا بالقنا رد ھنافساتم ھک دربیم مان یتسینومک ناونع ھب یکستورت

 .تسا ھتشادن یداصتقا ھمانرب )نیلاتسا و نینل(

 .دنک راتتسا نینل ھب ار دوخ ندرک تشپ و نابلط میلست ھشیدنا تسین رداق تمکح روصنم

 ار یسور مسیلانویسان روشک کی رد مسیلایسوس نیعفادم رتصخشم روطب« :دیوگیم وا

 مالغ شروظنم[ قیفر و دندوب ھیسور ندرک یتعنص ناھاوخ ھک دندرکیم یگدنیامن

 .درمشرب ار اھنیا یتاقبط و یعقاو نایماح شدوخ تاحیضوت رد زین ]ام - تسا زرواشک

 یراک نینچ یداصتقا رظن زا دنتفگیم ھک دندوب یناسک مھ قوف هاگدید نیدقتنم الباقتم

 مسینینل دوشیمن یگدنیامن نایم نیا رد ھچنآ .دوب یناھج بالقنا رظتنم دیاب .تسین یلمع

 ٤٤».تسا

 دھاوخیم الوأ ».تسا مسینینل دوشیمن یگدنیامن نایم نیا رد ھچنآ « دیوگیم ھک یتقو وا

 فلاخم نینل ایوگ ھک دنکیم اقلا هدنناوخ ھب امود و دناشوپب ار دوخ ینینل دض نورد

 نینل رگا .تسا مسیناتالراش رگید نیا .تسا هدوب روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس

 
 همیمض( تاثحابم و تارظن نتلوب - يوروش رد يرتلورپ بالقنا تسکش و فارحنا ياه هنیمز - تمکح روصنم -43
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 یربھر ار یتسیلایسوس بالقناً       اساسا دوب روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس فلاخم

  .درکیمن

 کیتکات ود« نتشون اب نینل »روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس ناکما« لوبق یانبم رب

 مسیلایسوس یئاپرب یارب هدامآ ار ایراتلورپ »کیتارکومد بالقنا رد یسارکومد لایسوس

 زین یللملانیب بالقنا دض ای و بالقنا ریثأت دنور زا لاح نیع رد .دنکیم روشک کی رد

 .درکیم باسح ھیسور بالقنا یور و هدوب علطم اقیمع

 ھب ١٩١۴ زا ھک یثداوح ھب یردق ،لامجا روط ھب تسین دب ،رتشیب یئانشور یارب لاح

 :ددرگ هداشک تمکح روصنم یاقآ نارادفرط یارب لکشم دیاش .مینک هراشا داد یور دعب

 رھش نارازھ ،ھتشک اھنویلیم زج ھیسور نیمزرس زا )١٩١٨-١٩١۴( لوا یناھج گنج

 .تشاذگن یاج رب یزیچ ھنسرگ و هدز رقف نامدرم اھنویلیم و هدش ناریو یاتسور و

 ربتکا بالقنا .دوب هدش بیرخت اتدمع ھیسور یزرواشک و عیانص نوگانوگ یاھھتشر

 تسد یسایس تردق ھب ایراتلورپ و درک نوگنرس ار بلط گنج دیدج یزاوژروب ١٩١٧

 یاھتیلم زا متس عفر و حلص یرارقرب تھج شالت یرتلورپ تلود تامادقا نیلوا .تفای

 ینابیتشپ و ھجوت تسایس نیا .دوب ناھج یاھروشک رگید و یوروش داحتا رد دوجوم

 .دومن بلج دوخ ھب ار ناھج للم ھیلک ناشکتمحز و ایراتلورپ

 یلخاد عجترم یاھورین ھک دوب هدودزن دوخ زا ار یناھج گنج درگ زونھ یوروش داحتا

 زاغآ ار دوخ عیسو و ھبناج ھمھ مجاھت ،یتسیلایرپما یاھتلود اب لماک یگنھامھ رد

 ناریو و ھتخوس نیمزرس یلو دندروخ تسکش یوروش حلسم یایراتلورپ زا اھنآ .دندرک

 .دروآیم دردب ار یاهدازآ ناسنا رھ بلق شروصت ھک دنتشاذگ یاجرب یرتهدش

 .تسا مجاھت ددص رد و هدش نوگنرس یزاوژروب و تسا یسایس تردق رد ایراتلورپ لاح

 ھیلک تسکش ناھاوخ ینھذ و ینیع ظاحل ھب هدش نوگنرس یزاوژروب طیارش نآ رد

 ھنوراو لعن تمکح روصنم یلو دوب هدش یتعنص ھلمجنم ایراتلورپ یروتاتکید تامادقا

 .دنزیم
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 تردق مسینومک« :دیوگیم وا .تسا هداد ھئارا مسیلایسوس زا یاهداس رایسب فیرعت نینل

 45»یناسر قرب ھکبش اب روشک مامت زیھجت هوالع ھب تساھاروش

 نردم عیانص ،روشک لک رد یناسر قرب ھکبش داجیا اب ،اھاروش تردق تیادھ تحت ینعی

 تساوخ اب نینل تسایس نیا .دباییم لماکت و دوشیم داجیا یتسیلایسوس روشک رد

 ناشن نینچمھ و .تشاد رارق ریذپان یتشآ داضت و لباقت رد هدش نوگنرس یزاوژروب

 .دراد رواب یوروش داحتا رد مسیلایسوس نامتخاس ھب نینل ھک دھدیم

 اعدا نیا :تشادن ھمانرب یتسیلایسوس داصتقا یارب نینل ھک دنکیم اعدا تمکح روصنم

 یاھزت لاس نامھ لیروآ رد ینعی ربتکا بالقنا زا شیپ نینل .تسا ساسا یب و چوپ الماک

 مسیلایسوس نامتخاس رد اھماگ نیلوا نتشادرب تھج ھمانرب نیلوا ھک درک ھئارا ار لیروآ

  ٤٦.میروآیم زجوم روط ھب ام ار ھمانرب نیا یداصتقا یاھدنب .دوب

 ھلحرم نیتسخن زا بالقنا لاقتنا زا تسا ترابع ھیسور رد یلعف ھظحل یگژیو دوخ §

 یاھرشق و ایراتلورپ تسد ھب ھمکاح تردق دیاب نآ رد ھک ھلحرم نیمود ھب...دوخ

 .دتفیب ناناقھد تسدیھت

 .نیکلام یاھ نیمز ھیلک طبض §

 یرارقرب و دحاو یلم کناب کی تروص ھب روشک یاھکناب ھیلک یروف نتخیمآ رد §

 .نارگراک ناگدنیامن یاھاروش فرذط زا نآ رب تراظن

 ھب یروف مادقا ھکلب تسین مسیلایسوس “نتشاد لومعم„ ام زورما میقتسم ھفیظو §

 عیزوت و یعامتجا دیلوت رب نارگراک ناگدنیامن یاھاروش فرط زا لرتنک یرارقرب

 .تسا تالوصحم

یم تبحص زین »یضارا ندرک زرم یب« زا “ یضرا ھلأسم هرابرد ھمانعطق„ رد نینل

 نیمز دروم رد یزاوژروب ھمانرب اب نیا .تسا ھعماج لک ھب قلعتم یضارا ینعی .دنک

 .دراد یتسینوگاتنآ داضت

 
 414 هحفص- 31 دلج - 1982 نلرب - راثآ هعومجم -نینل -45
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 یاھھنیمز رد ار فئاظو نیا ھبناج ھمھ زین ام بالقنا رد ایراتلورپ فئاظو ھلاقم رد نینل

 دھدیم حیضوت یسایس و یداصتقا

 و یزرواشک یضارا ندرک یکارتشا ،ھیسور رد رگراک ھقبط ندیسر تردق ھب زا سپ

 یوروش ھعماج ١٩٢١ لاس رد .دیدرگ زاغآ ،اھاروش تلود تسد رد رھش عیانص زکرمت

 ناناقھد دازام نآ رد ھک یگنج داصتقا ھب دیاب ھک درک فشک نینل .دش وربور ھلغ دوبمک اب

 رب اذل .دش دراو  )پن( ینعی یداصتقا نیون تسایس ھب و داد ھمتاخ دندرکیم ذخا ار

 دنشاب ھتشاد ار دوخ یاھنیمز دنتسناوتیم لاح ھنایم و ریقف نازرواشک “پن„ حرط یانبم

 کچوک عیانص ھک دشیم هداد هزاجا و .دنوش دنمهرھب دوخ دیلوت دازام زا و دننک تشک و

 لرتنک هویش روشک داصتقا دشر یارب یکیتکات روط ھب عقاو رد .ددرگ ریاد یصوصخ

  .دندرک ایحا داصتقا زا یئاھشخب رد ار یرادھیامرس هدش

 یداصتقا نیون تسایس ،تسایس نیا« :دیوگیم نینچ پن یداصتقا تسایس دروم رد نینل

 ات میدرگیمرب بقع ھب نونکا ام .دھدیم ماجنا بقع ھب یشخرچ اریز ،دوشیم هدیمان

 ماجنا نیا یارب ار راک نیا ام .میریگب رارق یدعاسم تیعقوم رد یورشیپ یارب نامزمھ

 47.»...مینک زیخرود رتگرزب شھج کی یارب ات میورب بقع یردق ھک میھدیم

 ھب نینل ھک دناسریم لوق لقن لاح نیع رد .دوب یزرواشک و یتعنص دشر حرط نیا ھجیتن

 .درا د رواب اھاروش روشک رد یدعب شھج رد مسیلایسوس نامتخاس ناکما

 رما نیا ھک ،دنیوگیم ام نیسدنھم « :دسیونیم یناسر قرب دروم رد ١٩٢٢ لاس رد نینل

 یتسینومک نامزاس هار رد مھم نارود نیلوا یناسر قرب نایاپ .دشکیم لوط لاس هد

 ھب ھک دیوگب تسناوتیمن رتنشور نیا زا نینل ٤٨».دوب دھاوخ ھعماج یداصتقا یگدنز

 .دراد داقتعا روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس ناکما

 .دشاب شیاھوزرآ ققحت دھاش تسناوتن و درک عادو یگدنز اب یناوج رد وا ھنافسأتم

 اب ١٩٢٧ لاس ات زین نینل گرم زا دعب “روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس„ ناکما ثحب

 یایراتلورپ یرکف دشر اب اھلاس نیا لوط رد .تشاد نایرج کیوشلب بزح رد تدش

 و رتھلوزیا زور رھ وا ،یکستورت ھنابلط میلست یاھزت تیھام ندش راکشآ و یوروش
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 شاشکرت یعیسو داعبا رد ،دندوب وا یعامتجا ھیاپ ھک نارکفنشور یتح .دشیم رتاھنت

 .دندرک

 یربھر ھب کیوشلب بزح نینھآ ءهدارا و تمھ اب یوروش ندش یتعنص ھلاس ۵ ھمانرب

 یوروش داحتا قرب دیلوت ،ھلاس جنپ ھمانرب نیلوا رخآ رد .دش زاغآ ١٩٢٧ لاس رد نیلاتسا

 ات ،یدعب ھلاس جنپ یاھھمانرب رد .دوب هدومن نایب نینل ھک دوب یرادقم نآ زا رتشیب راب ھس

 ھب یئاطسو نورق و داوس یب ،ناریو ،هدز رقف روشک کی زا یوروش داحتا ١٩٣٩ لاس

 نیلاتسا و کیوشلب بزح نآ سأر رد ھک دش لیدبت یتسیلایسوس یتعنص و میظع یروشک

 ناشکتمحز زا نویلیم اھهد ینابیتشپ و یرتلورپ یتسایس لامعا اب .دوب ھتفرگ رارق

 ناکما یللملانیب تسیشاف یزاوژروب هژیو ھب یزاوژروب رب یزوریپ ،ناھج و یوروش

 ھب تیقفوم اب ١٩۵٣ لاس ات اھاروش روشک رد مسیلایسوس نامتخاس عقاو رد .دیدرگ ریذپ

 نیمھ رد زین نیلاتسا زا یللملانیب یزاوژروب و ھیسور یزاوژروب ترفن .تفریم شیپ

 .تسا ھتفھن ھتکن

 یزاوژروب تساوخ یوروش داحتا ندش یتعنص دیوگیم ھک تمکح روصنم یاعدا لاح

 .میئامزایب نامز نآ تاییعقاو اب دیاب ار ،تفرگ رارق شاتشپ یزاوژروب و دوب

 ؟تفرگ رارق نآ تشپ و دوب قفاوم ندش یتعنص نیا اب یزاوژروب ایآ

 ندش یتعنص ھیلع فلتخم تاناکما و لاکشا رد یزاوژروب ،نیلاتسا و نینل هرود رد

 دروآیم دوجو ھب لالخا دوجوم عیانص رد و درکیم ینکش راک ،درکیم ھئطوت

 داحتا ندش یتعنص دنور رد یزاوژروب یراکبارخ نارازھ زا ھنومن ود طقف اجنیا رد ام

 :میروآیم ار یوروش

 1919 لاس رد ار رھش اھکیوشلب« :دسیونیم ینیئارکوا یزاوژروب لماع فوناشاب -١

 ھب دایرف اب ار دوخ ریقحت نم رگا .دندز نماد ار رورت و تشحو ،هدرک بصغ

 .متفرگ یرگید میمصت نم .تفرگیم یاج مندب رد ھلولگ 10 ،مدیبوکیم ناشتروص

مدیر س یتسینومک ِ    یژولوئدیا کسام تشپ ،مرھش ناگدیزگرب تاجن یارب  زا« 49.»   ُ  
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 نوریب زا هزرابم .تفای نایاپ یکیوشلب ھخاش دنچ قالش ھیلع راکشآ هزرابم 1920

 زا .درک بیرخت ار نآ یانب ریز نورد زا تسیابیم .دوب نکمم ریغ رگید نآ ھیلع

 نادنزرف مامت .درک دراو یتسینومک ءھعلق ھب ار ایورت بسا ناوتب ھک دوب نیا مھم الاح

یم طقف اتدوک .دندوب هدرک عامتجا یسایس رتفد ھتسھ اھنت رد رتشیب ھچ رھ روتاتکید

  50.»دوش زاغآ اجنآ زا تسناوت

 یزاوژروب نارکفنشور زا یرایسب یلو تشاذگ رارف ھب اپ ندش ھتخانش زا دعب وا      

 .دنتشاد ینیئارکوا نیا دننامھ یئاھرایعم

 ندعم روتارنژ لحم ھب  1928لاس یاھزور زا یکی رد« :٥١جیپلتیل زا یلوق لقن -٢

 ،گرزب لزید روتوم کی رانک زا روبع ماگنھ رد .متفر  [Koschkar] راکشوک

 نغور یاھھتخل رد متسد ھک مدرک ساسحا .مدرک ورف نآ یلصا فرظ رد ار متسد

 طقف ھک ،زتاوک نش رتیل کی دودح ام .متشادھگن یاھظحل ار نیشام .تسا ھتفر ورف

 ام یرایسب دراوم رد .میدرک جراخ نآ زا ،دشاب هدش ھتخیر نآ رد ً     ادمع تسناوتیم

 میظنت ھک یروط ھب ،میتفای اھنیشام رد نش ،راکشوک ھناخراک دیدج تاسیسأت رد

 دنلب تردق مامت اب ار شوپرس ھک یماگنھ طقف و دندوب هدش لفق اھشخرچ دادعت هدننک

  ».دوش زاب تسناوتیم ،میدرکیم

 یاھسردآ رد دیناوتیم ناتدوخ ار یوروش داحتا رد یتعنص یراکبارخ رگید یاھھنومن

 دینک ھعلاطم ریز

 عیانص رد یزاوژروب یراکبارخ - ٥٢لاروا عیانص رد یزاوژروب یراکبارخ

  ٥٤نیلرب رد فوکاتایپ - ٥٣ناتسقازق
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 و نیلاتسا و مسینومک زا یزاوژروب ترفن زا رگید ھنومن نارازھ دننامھ اھھنومن نیا

  .دراد تیاکح ندش یتعنص رما رد نآ یراکبارخ

 یزاوژروب .تفرگ رارق ندش یتعنص تشپ ھک دوبن یزاوژروب نیا ،مولعم رارق زا

 تشاد رارق یوروش داحتا ندش یتعنص اب لباقت رد یللملانیب یزاوژروب دننامھ ھیسور

 تشپ ،یوروش داحتا رگراک ھقبط خیرات لعج تمدخ رد ھک دوب تمکح روصنم نیا یلو

 .دوب ھتفرگ رارق یللملانیب یزاوژروب و ھیسور یزاوژروب و یکستورت

 روصنم طسوت یوروش داحتا رد مسیلایسوس نامتخاس قیاقح لعج و نداد هولج ھنوراو

 یئاج ات دنک عناق ار ناریا تسینومک بزح رکفنشور یاھرداک زا یاهدع تسناوت تمکح

 دندناجنگ ناریا تسینومک بزح تیاس رد لاس نایلاس ات ار وا راثآ و یکستورت سکع ھک

 ھب ار ناریا تسینومک بزح یاھرداک زا یرگید هدع ،یتسیکستورت عضاوم نیا یلو

  .دروآ مشخ

 .دیدرگ ناریا تسینومک بزح رد گرزب نارحب نیمود داجیا ثعاب ،ھنوراو عضاوم نیا

 

 :موس نارحب
 ندرک لاماپ ھجیتن رد ھک مود نارحب طسوت ھک تسا لوا نارحب ھمادا عقاو رد موس نارحب

 لاس ات نیلاتسا و نینل یربھر تحت یوروش رد مسیلایسوس ناتخاس یاھدرواتسد مامت

 و دیدشت ،دوب هدمآ دوجو ھب ،نود ھستوئام یربھر تحت نیچ یتسیلایسوس روشک و ١٩۵٣

 .دوشیم قیمعت

 یروھمج یارب هزرابم یپ رد تمکح روصنم یربھر ھب تسینومک بزح نامز نیا ات

 ھیسور رد کیتارکمد بالقنا زا هراوق یب روتاکیراک کی ینعی .تسا یبالقنا کیتارکمد

 ھمین - لادوئف ھمین نیچ رد قلخ کیتارکمد یروھمج و یتسیلایرپما ھمین - ژاورس ھمین

 یتاقبط - یسایس - یداصتقا راتخاس زا یعقاو ریغ و یملع ریغ کرد نیا .هرمعتسم

 یاجب یبالقنا کیتارکمد یروھمج( نکمم ریغ یزیچ نتفرگ فدھ نآ یانبم رب و ناریا

 ھب و ھلمجنم ناریا پچ یاھنامزاس ھیلک رد ار یقیمع نارحب )یتسیلایسوس راتخاس یانب

 ینبم یکستورت رظن ذخا اب تسینومک بزح .دروآ دوجو ھب ناریا تسینومک بزح هژیو



 

 

- 48 - 

 نیودت ١٩٠٣ لاس زا نینل رظن ھیلع ھک روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس ناکما مدع رب

 مھو کرد نیا و .دش هدیشک ناریا رد مسیلایسوس نامتخاس مدع ھب ریذپان بانتجا ،دوب هدش

 نیرتقیمع ،دیدرگیم نیئزت یتسیلایسوس قرب و قرز رپ تالمج اب ھک یتسیکستورت دولآ

 روصنم ھک تسا تسینومک بزح زا یخیرات ھطقن نیا رد .دروآ دوجو ھب ار نارحب

  :دیوگیم تمکح

 دوشیم ھک دناهدیمھف ھمھ ]تسا ھتفرگ ارف[ ،یدنمراک ھیحور ،یناگمھ تلاسک ار بزح«

 ...ھتفرگ الاب دارفا یسایس ریغ یاھھلغشم ،دتفایمن مھ یقافتا چیھ و تخادنا بقع ار راک

 ادرف و دنناسریم ادرف ھب ار زورما اقفر زا یلیخ ،...یلغش و یگداوناخ یاھھلغشم لثم

 ھک میدھاش ار یناسک .تسا یفاک شیارب تسا ھتیمک کی یوت ھک نیمھ ،ادرف سپ ھب ار

 اج ،تسا ھقیقد ۴۵ هام رد مینکب باسح یدام و یعقاو روط ھب ار شراک یھاوخب رگا

 زا یشان لئاسم نیا...دوشیمن ھتفرگ اتح شباوج و دوشیم هدرپس اھراک .دننکیم شوخ

 و یسایس قفا ھک تسیدنچ بزح ھک تسا نیا ام رظن ھب .تسا یسایس تیعقاو کی

 یسرک ھب یارب رگید یفرح ام دیآیم رظن ھب  ...تسا هداد تسد زا ار شدوخ یتازرابم

 لیدبت شدوخ سکع ھب تالضعم نیا یھاتوک و هدرشف هرود رد رگا .میرادن ندناشن

یم عورش ار شدوخ بیرخت هرود تسینومک بزح ھک دسریم یئاج ھب راک ...دوشن

 و قفا اب ،هدرشف یزور ھنابش راک هاتوک هرود کی رد ای زکرم ھتیمک یاضعا ....دنک

 - تمکح( »میشاب تاجن ...رکف دیاب نامھمھ شاتسار ای دنھدیم ماجنا ار یاھنادھعتم

 ) 6/6/1986یسایس رتفد ریخا تامیمصت

 ،دوب ناریا تسینومک بزح سأر رد تمکح روصنم ھک ینامز ات ؛داد ناشن خیرات

 .تشگیم قیمعت زور ھب زور ،نآ رابفسا تیعضو

 ھک تسا یتالیکشت مسیلاربیل دوجو زا یشان ملاسان یاھهدیدپ نیا روھظ دیوگیم مسیسکرام

 رد یزاوژردوب هدرخ تسایس و یژولوئدیا ترکنک درکلمع نایب ،شاترکنک تارھاظت

 یاضعا ندش طلسم اب طقف کانرطخ هدیدپ نیا ندرک نک ھشیر .تسا تالیکشت ھنیمز

 عاضوا زا بزح ھعومجم کرد ندرب الاب رد یعس ،یتسیسکرام یاھیروئت ھب بزح

 ندز نماد و بزح یخیرات فئاظو زا اضعا و اھرداک کرد ندومن قیمع ،یلم و یناھج

 یسارکومد ،یطیارش نینچ رد هژیو ھب اذل .دباییم ناکما ،قالخ دوخ زا داقتنا و داقتنا ھب
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 ،ملاس رفسمتا کی رد فلتخم تارظن دیاب .دبای شرتسگ و طسب ناکما دح ات دیاب یبزح

 یاهدوت داقتنا نایرج رد اھیصلاخان و اھیئاسران و دنریگ رارق مھ لباقم رد ھناقالخ

 لوا ھجرد ترورض بزح رد یسارکومد لماک طسب رگید نایب ھب .دریگ رارق درط دروم

 .دنکیم ادیپ

 « :تسا بلاج ھک دراد یاھناشنم اوژروب کرد یسارکومد دروم رد تمکح روصنم یلو

 و دننزیم فرح مھ اب ھک یراتخم و دازآ یاھناسنا نتشاد یارب تسین یفیرعت یسارکمد

 .دنگنجب و دنتسیاب فص کی رد دیاب شعقومب و تسا لوبق شدوخ یاج رس اھنآ یأر

لامع ا ار شدوخ فرح تیرثکا نآ رد ھک تسا یطیارش فیرعت یسارکمد  رھ و .دنکیم     ِ                                 

 دیآیم دوجوب یکیتارکمد تیرثکا دینک فیرعت کیتارکمد ار تسینومک بزح امش مھ ردقچ

 قوقح و درف قوقح دیھاوخیم امش ھک یزیچ نآ سپ .رگید ددنبیم ار تیلقا ناھد رد ھک

 تموکح کی .تسین یسارکمد ھب طوبرم یرما نم رظنب نیا ھک ،تسا بزح رد تیلقا

 ار یدادعت کی دریگیم میمصت تیرثکا یأر اب کیتارکمد نامزاس کی ،کیتارکمد

 ٥٥».رگید نوریب دزادنيم دندز ھک یفرح رطاخب

 مدقتعم زونھ نم« :دیوگیم ھک تسا یبزح نورد یسارکومد زا یکرد نینچ زا یشان

 یاھهدیا دایز شتسار نم .تسا یتسیلارتناس بزح ام رصع یبالقنا تسینومک بزح

 و طابضنا نزومھ دنکیم هزرابم طیارش نیا رد ھک یبزح اب ھطبار رد ار یسارکمد

 روصنم فیخس کرد ای ؟دیوگیم ار نیا کیتارکومد تیزکرم ایآ ٥٦».منادیمن مسیلایرتناس

 ؟تسا نینچ نآ زا تمکح

 راتخاس اھنت ناونع ھب کیتارکومد تیزکرم مجسنم حیضوت ،تالاوؤس نیا ھب باوج تھج

 :تسیرورض ،یتسینومک تالیکشت یبالقنا

 و تاقبط ھب تبسن ار یتسرد تسایس دناوتیم یتقو یتسینومک تالیکشت کی تیزکرم

 تاقبط دنادب ھک ،دیامن لمع یرتلورپ تیزکرم ناونع ھب و دریگ شیپ رد نوگانوگ راشقا

 لامعا ھعماج رد ار یتسایس ھچ و دنھاوخیم ھچ ،دنیوگیم ھچ ھعماج رد دوجوم راشقا و

 و اھیرداک ھب یتسینومک نامزاس کی یاضعا طسوت دناوتیم طقف و طقف شناد نیا .دننکیم
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 کی لثم تاعالطا نیا ھک تسا نشور .دوش لقتنم تالیکشت زکرم ھب اھرداک قیرط زا

 رد و دننکیم لیلحت ار تاعالطا نیا بزح یاضعا ھکلب .دش دھاوخن لقتنم ماخ داوم

 یتسینومک تالیکشت یاھرداک ھب اضعا رظن و تاعالطا نیا یتقو و .دنراد رظن نآ دروم

 بزج کی ھجیتن رد .دنراد ھعومجم نیا زا ار دوخ لیلحت زین اھنآ ،دوشیم لقتنم

 ،دنک نیمضت ار رتالاب ناگرا ھب تارظن نیا ھئارا یارب لماک یدازآ دیاب یرتلورپ نیتسار

 اھرداک و اضعا لماک تارظن و تاعالطا زا تالیکشت تیزکرم ،تروص نیا ریغ رد

 هدننکش و تسردان ،یکیزیفاتم ،درک دھاوخ ذاختا ھک ار یتسایس و دنام دھاوخ مورحم

  .تسا ریذپان بانتجا یرتلورپ یسایس بزح کی رد لماک یسارکومد اذل .دوب دھاوخ

 تیزکرم ھب اھرداک و اضعا )تارظن( یاھلیلحت و تاعالطا یتقو رگید بناج زا

 براجت ،یتسیسکرام یاھرایعم و اھیروئت یانبم رب تیزکرم نیا ،دیسر تالیکشت

 ار هاک ،هدرک یسررب ار اھنآ ،یتسینومک راک هویش و کبس ،ناھج یایراتلورپ یخیرات

 تاقبط تایعقاو اب ھک دیامنیم ذاختا ھعماج رد ار یکیتکات و تسایس ،دنکیم ادج مدنگ زا

 یاھدومنھر ھطقن نیا رد .دراد یدایز قابطنا بالقنا درب شیپ تمدخ رد ھعماج فلتخم

 رد دناوتیم وضع نیا ھک یلاح رد .تسا رجالا مزال تالیکشت وضع رھ یارب تیزکرم

 تعسو رد ار شدوخ رظن و دھد رارق داقتنا دروم ار زکرم یاھدومنھر یاھظحل رھ

 رما درب شیپ یارب اذل .دنک یچیپرس نآ یارجا زا دناوتیمن یلو ،دیامن غیلبت تالیکشت

 دوشیم ھظحالم ھک یروط ھب .دراد لماک ترورض یتیزکرم نینچ دوجو بالقنا

 کی رد .تسا یکیتکلاید دحاو کی تسا ریذپان ادج دحاو کی کیتارکومد تیزکرم

 نامزاس رگید نیا .تشادن یسارکومد یلو تشاد تیزکرم ناوتیمن یتسیسکرام نامزاس

 و نامزاس کی نیا . تشادن تیزکرم یلو تشاد یسارکمد ناوتیمن .تسین یتسیسکرام

 نیا بناج رھ توافتم طیارش رد یلو .یرتلورپ نامزاس کی ھن تسا یتسیشرانآ هورگ

 بلاغ ھبنج یسارکومد یاھظحل رد .ددرگ هدمع ریغ ای و هدمع دناوتیم یکیتکلاید دحاو

 نیا لک یاھظحل رھ رد یلو دنکیم ادیپ بلاغ ھبنج تیزکرم رگید طیارش رد و دراد

 .ددرگ یزاسون امئاد و دشاب تسینومک بازحا راتخاس دیاب یکیتکلاید دحاو

 رارق یتسیلارتناس یتالیکشت راتخاس ،کیتارکومد تیزکرم یتالیکشت راتخاس لباقم رد

 رارق تیمھا لوا ھجرد ،اضعا طرش و دیق نودب یرادربنامرف یتالیکشت نینچ رد .دراد
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 یماظن یاھنامزاس ،)یسایس ھچ و یداصتقا ھچ( یراد ھیامرس یاھنامزاس مامت .دراد

 .مسیرتنس :دنراوتسا ھیاپ نیا رب یتسیشاف یاھ تلود و یرادھیامرس یاھروشک

 زا اضعا ضحم تعاطا رد تسا نآ دجوم دوخ ھک ار یدرد هراچ تمکح روصنم

 .دشکیم نایم ھب ار یتسیرتنس نامزاس اذل .دنادیم تیزکرم

 ھک یئاقآ نیا .تسا ھتفھن مسینویسکارف و مسیشرانآ ،یتسیلارتناس تالیکشت ءهدیا نطب رد

 دیاب ام نم رظنب« :دشیدنایم زین نینچ لاح نیع رد ،دشوکیم یتسیرتنس نامزاس یارب

 یبزح و دحاو فادھا یاراد یبزح ،تسا طبضنم بزح ناریا تسینومک بزح مییوگب

 شینورد طباور نیاربانب هدش لیکشت یکرتشم فادھا لوح ھنابلطواد و ھناھاگآ ھک تسا

 .تسا ام روظنم نآ رگا ،کیتارکمد مسیلارتناس دنیوگیم نآ ھب ھک تسا یصاخ طباور

 لکش کیتارکومد تیزکرم یانبم رب امتح دشاب نینچ ھک یبزح .تسا تسرد اجنیا ات ٥٧»

 لاح .دوبن یبزح نینچ تسینومک بزح ،بانج نیمھ یاھھتفگ قبط یلو .تسا ھتفرگ

 کیتارکمد مسیلارتناس نآ و« :دمھفیم ھنوگچ ار کیتارکومد تیزکرم تمکح ھک مینیبب

 دیاب .دشاب نیا زا نآ تیعبت ای نآ زا نیا تیعبت دناوتیمنً        امازلا رگید شیاھکالم نم رظنب

 یلمع یاھربھر اب هرخألاب ام ھک ً)    الثم شفیصوت رد( درک تکرح یسایس یربھر هدیدپ زا

 روبجم ار فرط دناوتیمن یاھمانساسا چیھ ھک میتسھ وربور یرگراک شبنج حطس رد

 نیا ھب و دشاب بزح وضع دناوتیم مدآ « ای و  .٥٨»دنادیمن تسرد ھک دنکب یراک دنکب

 ار بزح رظن نالف دناوتیم ھتیمک نالف .دنکن تیعبت نم رظنب شتاروتسد زا ىلیخ ىنعم

 ھیکت( ٥٩».دوریمن شتک رد تارظن نآ ھک تسا ىرگراک شبنج ىعقاو ربھر رگا .دریذپن

 .دنتسھ مھ تسیشرانآ لاح نیع رد تسیرتنس یاھمدآ ھک میدوب ھتفگ شیپ رد ام )ام زا

 تمکح روصنم ھب ار نیا تردق رد یزاوژروب ھتبلا “.تسا نیرفآ راختفا .تسیلاع„

 یاھورین ھب مجاھت روتسد بزح تیزکرم ینابایخ تارھاظت کی رد الثم نوچ .دیوگیم

 .»دوریمن شتک رد« و »دنادیمن تسرد« ار روتسد نیا رھش نآ ھتیمک ،دھدیم ار حلسم

 ھب دوریم و .دورب شاھناخ ھب ھک دوریم »شتک رد« و دنادیم »تسرد« ؟دنکیم ھچ

 
 اجنامه -57
 اجنامه -58
  اجنامه -59
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 یارب مکاح یزاوژروب و دوشیم هدنکارپ و فیعض تارھاظت فوفص تقونآ .شاھناخ

 .تسا هدش مکاح وا تالیکشت رد مسیشرانآ ھک دنیبیم اریز .دنزیم فک تمکح یاقآ

 ھب بزح نیا ندیشک و تسینومک بزح رب تمکح روصنم تیمکاح لاس دنچ لوط رد

 نامتخاس ناکما ندرب لاوئس ریز ،یبالقنا کیتارکمد یروھمج ھلحرم ؛ددعتم تافارحنا

 ناریا رد مسیلایسوس نامتخاس ھب تبسن ینیبدب داجیا ھجیتن رد و روشک کی رد مسیلایسوس

 ضارتعا ،یتسیشرانآ اتیاھن و یتسیرتنس نامزاس کی ھب بزح لیدبت یارب ششوک و

 .دیماجنایم شیاقفر و تمکح ندش درفنم ھب ھک تشاد لابند ھب ار یبزح ءهدوت عیسو

 

  :مراھچ نارحب
 باعشنا و تمکح روصنم نویسکارف
 ،شیاقفر و وا راک کبس و ھمانرب ،شارگن عون ھب ءاضعا و اھرداک تاداقتنا شرتسگ اب 

 یرتلورپ بزح کی رد نویسکارف نداد هولج یعیبط و نتخادنا اج تھج وا شالت

 یأر یاهرگنک رھ رد« دیوگیم نینچ یسارکمد تارضم رد وا .دیدرگ زاغآ ،یتسینومک

 ھب ار ینویسکارف دض نوناق .رگید شدندز و دندرک لامعا نویسیزوپا یور ار تیرثکا

 نخس یور ٦٠» .رگید دندرک شیارجا مھ دعب و دندرک بیوصت ناشهرگنک تیرثکا یأر

 شیارگ ود دوجو ینعی نویسکارف داجیا ھک .تسا یوروش کیوشلب بزح ،تمکح

 ھیکت کیتارکمد تیزکرم یور و دادیمن هزاجا ار بزح کی رد یتاقبط ھتفاینامزاس

 درف قوقح ھک نیا زا دشاب یساکعنا دیاب ھن ای تسا کیتارکمد بزح نیا ایآ« و .درکیم

 یتدیقع لوصا ای نویسکارف رگا( دنکیم نایب نآ رد ار فلتخم یاھرکف قوقح و ار

 ٦١».)تسھ یفلتخم

 رھ ھک نیا هژیو ھب .تخیریم یپ ماگ ھب ماگ ار دوخ نویسکارف ،تاغیلبت نیا اب تمکح
 و دشیم رتقیمع و رتهدرتسگ زین بزح یتالیکشت یسایس ،کیژولوئدیا تالضعم زور

 ھب رارقا زا دعب وا .دومنیم رتقیمع ار نآ شارخم یاھکیتکات و اھتسایس اب وا

 ،تالضعم لح رد یربھر یئاناوت مدع و ،دیدرگ نایب قوف رد ھک بزح یساسا یاھفعض
 

 اجنامه -60
 اجنامه -61
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 ،فلتخم قرط ھب ،هاگ یب و هاگ ،هدش نیاربانب ھک یئاھشالت مغریلع« :دیوگیم نینچ

 ھمادا نانچمھ ام یزکرم تیلاعف یئارقھق ریس منکیم رکف نم ...ھلأسم نیا لح یارب

 یعمج تیلوئسم و یزکرم ھتیمک وضع کی ناونع ھب نم ھک تسیراب نیرخآ نیا ...دراد

 ...منکیم تبحص نآ اب عجار

 رتفد ...تسین طقف یسایس رتفد مروظنم ،منزیم فرح یربھر تالکشم عومجم زا یتقو

 ...دھدب ناشن شیوت ار شدوخ دناوتیم لکشم نیا حالطصا ھب ھک تسیناگرا نآ یسایس

 میوگیم یتقو ...تسین ھلأسم أشنم یلو ...دراد ار ھلأسم لح تاناکما ھک تسیناگرا

 عجار .منزیمن فرح رفن تفھ شش تالضعم ھب عجار ،تسھ یربھر تالضعم و لئاسم

 .دنناخرچیم ھک منزیم فرح یئاقفر و یزکرم یاھرداک حطس رد تیعضو کی ھب

 یعمج شالت یناونع ھب ،تسین کیروئت راک .تسا نشور یلیخ ھلأسم نیا زا تازورب

 رد شاصخا ینعم ھب و متفگ ھک یعیسو یانعم نامھ ھب یربھر تیساسح ...،درادن دوجو

 یمسیناکم چیھ ابیرقت و .تسا مک یلیخ یتاقبط و یسایس یراج لئاسم ھب یسایس رتفد

 .تسین راک رد لئاسم نیا لابق رد عقوم ھب حیحص یریگ میمصت لیلحت دروخرب یارب

 فلتخم روما رد یزکرم یاھرداک ندش لیخد ھجرد تھج یژرنا هدزاب ،نامدنار ،ھیحور

 بزح رگید ،تالضعم نیا اب یبزح عقاو رد ٦٢».تسا هدرک تفا یدج روط ھب بزح

 رد یتسینومک شبنج لک ھئتخت شایساسا ھفیظو ھک ،لعفنم تسا یبزح .تسین تسینومک

 ناریا تسینومک بزح ھک مینادیم ام یلو .تسا مدرم یاھهدوت و رگراک ھقبط دزن

 لامعا رثا رد .دیسرن یتالیکشت - یسایس - کیژولوئدیا تفا زا ھجرد نیدب هاگچیھ

 دندش هدنکارپ شرود زا شنارای زا یرایسب ،دش کچوک ءاکرش و تمکح روصنم یبیرخت

 .دنام یقاب ناریا یتسینومک شبنج لک رد لاعف یتسینومک نامزاس کی نانچمھ یلو

 .دنک یلمع دھاوخیم ار یرگید زیچ لئاسم نیا اب تمکح روصنم

 هدرخ یرگیبالقنا ؛رد ار هدش نایب تالضعم یساسا للع یبزح تسشن نیا رد وا

 یبایزرا ،بزح دوخ ینیع تیعقوم رد رییغت و یروشک زا جراخ طیحم ،یزاوژروب

 ھب ندز نماد اب ینیع طیارش و تالضعم نیا حالصا ،یتسینومک یاھرایعم اب .دنکیم
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 راثآ ھعلاطم ھب بزح قیوشت و دوخ زا داقتنا و داقتنا ،یبزح نورد یتاقبط هزرابم

 ھتفرگ میمصت ،متشھ مونلپ نامھ رد یلو .ددرگیم ریذپ ناکما ،یتسیسکرام کیسالک

 رظن ریز »یزکرم تالیکشت« مان ھب یتالیکشت ،تالکشم اب ھلباقم یارب ھک دوشیم

 تالیکشت« نیا یاضعا ندناچیپ و ھمانساسا روز اب و دنروآ دوجو ھب یزکرم ھتیمک

 رتیتسیرتنس ار بزح عقاو رد .دننک ھبلغ اھفعض رب یتالیکشت یاھدنب رد »یزکرم

 رب ھکلب دناسریمن یرای تالضعم لح ھب اھنت ھن یراک کبس نینچ ھک تسا نشور .دننک

 .دوزفایم دوجوم یاھنارحب

 هدمآ دوجو ھب ناتسدرک و ناریا ،ناھج رد یتاقبط یاھورین دنیآرب زا یشان تیعضو نیا

 یلو لاکیدار پچ رھاظ ھب یزاوژروب هدرخ یتاقبط لالخا ،اھورین نیا زا یکی .دوب

 .دوب تمکح روصنم دوخ یتاقبط لماع نیا هدنیامن .تسا هدوب تسینومک بزح رد تسار

 نامتخاس یاھدرواتسد یفن ،یرادھیامرس روشک کی رد کیتارکومد بالقنا ھلحرم نییعت

 نیچ رد مسیلایسوس نامتخاس یفن ،١٩۵٣ لاس ات یوروش ریھامج داحتا رد مسیلایسوس

 یتسیلایرپما حلسم یاھورین شقن رد مھوت داجیا ،نودھستوئام یاھدرواتسد و یتسیلایسوس

 لامعا ناریا تسینومک بزح رد ھک دوب یتسار طخ “یتسیلایسوس ناتسدرک„ زا عافد رد

 یاھتالیکشت ھمھ ھیلع ،تفگیم نخس رگراک ھقبط زا بترم لاح نیع رد یلو دشیم

 و یتسیلوپوپ تالکشت ناونع ھب ار اھنآ و دیشکیم ریشمش ناھج و ناریا یتسینومک

 ار یسارکومد و درکیم یتسیرتنس ار بزح یتالیکشت راتخاس ،درکیم یفن یتسینوتروپا

 و درک مسیلانویسان ریثأت نآ رب هوالع .تشاد پچ ءاروام یرھاظ و دومنیم دودحم

 دوجو ھب ثعاب زین یناھج تارییغت و سراف و درک یزاوژروب و رگراک ھقبط ،سراف

 .دوب هدیدرگ یتاقبط نشور تاشیارگ ندمآ

 رارف اب دیمانیم یرگراک مسینومک طخ هدنیامن ار دوخ رگید لاح ھک تمکح روصنم طخ

 کی داجیا یارب ار دوخ رگید تاشیارگ ھب ھلمح و لاکیدار و پچ یرھاظ اب ینعی ولج ھب

 یسایس طوطخ وا .درکیم هدامآ روشک زا جراخ ھب رارف سپس و باعشنا دعب ،نویسکارف

 :دومن یدنب ھتسد نینچ ار ناریا تسینومک بزح رد
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 درک تلم رد یتنس روط ھب اعقاو ھک یدرک ھنارظن گنت مسیلانویسان طخ :»تسار طخ«

 بزح و درک تلم یاپ و تسد رب نارگ یاھدنب زا یکی و ھتشاد روضح ھلموک و

 .تسھ و هدوب ناریا تسینومک

 یاھیبلط یئادج و اھیظافل ھن طخ نیا :دمانیم »یتسیرتنس« ار نآ تمکح ھک یطخ

 .دمآیم هاتوک دوجوم مسیلانویسان لباقم رد ھن و تفریذپیم ار تمکح

  .تمکح »یرگراک مسینومک« طخ و

 و )تمکح روصنم طخ( پچ زا تسار یکی تسار طخ ود تسینومک بزح رد عقاو رد

 درط ناھاوخ هزرابم رد یلوا .دوب هزرابم رد )درک مسیلانویسان( تسار زا تسار یکی

 ناریا تسینومک بزح ھک میدقتعم نیا ھب ام« :دوب تسار زا تسار دارفا و یشم یطخ

 و دریگب رارق بزح رد یرگراک یتسینومک شیارگ رایتخا رد یتالیکشت رظن زا دیاب

 رانک بزح نیا رد لوئسم یاھماقم زا زیچ رھ زا لبق و بزح نیا زا رگید تاشیارگ

 نیا اریز میدرک فیرعت یسایس یشور ار فدھ نیا ھب ندیسر شور اما .دنوش ھتشاذگ

  ٦٣».دشاب یشیامرف و الاب زا یــلوحت دناوتیمن تسینومک بزح رد لوحت

 عضوم اریز .تسا کنزلوگ »دشاب یشیامرف و الاب زا یلوحت دناوتیمن«یاھهژاو ھتبلا

 اب کیژولوئدیا هزرابم زا ریغ »دنوش ھتشاذگ رانک بزح نیا رد ...رگید تاشیارک«

 ،)تسا ھناقحم دربب ولج ار هزرابم نیا یتسینومک شیارگ کی رگا ھک( تسار نایرج

 ھن مھ نآ .تسا رظن دروم اھمدآ ندرک نوریب .دراد رظن دروم زین ار اھمدآ ھیفصت

 .رگید تاشیارگ یاھمدآ ھمھ ھکلب شیارگ کی یاھمدآ

 هرگنک لابندب« :دیوگیم وا :مینکیم لابند ار تمکح یبلط لالحنا طخ ھسورپ ام لاح

 و میشکیم نوریب یمسر طخ بوچراھچ زا ار دوخ تاثحابم ھک میدرک مالعا امسر ام موس

 ھب .دننکیم ازجم نارگید زا ار دوخ رگید نایب ھب .٦٤»مینزیم فرح شیارگ کی ناونعب

 رد ار »یرگراک مسینومک لوا رانیمس« دوخ یارب ،ضرعت عورش ناونع ھب تھج نیا

 شنورد تینارحب تلع ھب تمکح روصنم طخ یلو .دنھدیم لیکشت بزح لک حطس

 وا .ددرگیم رود وا زا شیارگ نیا ھکلب دنک بذج ار دوخ ھب کیدزن شیارگ دناوتیمن
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 ینابم و اھداینب لک ھب تسار ھــلمح یارب رگشــل یھایس زج یزیچ رــتناس« :دسیونیم

 ٦٥» .دوبن ناریا تسینومک بزح

 لماک ندرک ھصبق و تاشیارگ نیا نارادفرط اعبط و رگید تاشیارگ ھیفصت یارب دعب

 :دننکیم نییعت تدم و دنشکیم باعشنا ناشن و طخ ،یبزح تردق

 ات رثکادح میاھتشاذگ بزح نورد رد لوحت نیا و باختنا نیا یارب ام ھک ینامز تدم«

 ناریا یرگراک مسینومک ھمانرب هرگنک نیا رد .تسا ناریا تسینومک بزح مراھچ هرگنک

 تیحالص شیاھرداک و یربھر ھک دیایب دوجوب ھچراپکی بزح کی ،دوشب بیوصت دیاب

 بسک یعامتجا ھنحص رد یرگراک مسیــلایسوس عضوم زا هزرابم رد ار دوخ یسایس

 یارب رابکی و دشاب یکتم یرگراک مسیــلایسوس تیــلاعف نیزاوم رب ھک یبزح ،دنشاب هدرک

 یناریا یضاران رکفنشور مسیــلاکیدار و مسیــلایسوس خیرات اب ار دوخ فیــلکت ھشیمھ

 نآ یتالیکشت و یسایس ،یرکف داعبا مامت رد لوحت نیا مراھچ هرگنک رد رگا .دنک نشور

 ود و دنرت ود ھب ام بزح ینونکات تنس دیدرت نودب تقونآ ،دنکن ادیپ تیمسر و دھدن خر

 ادج ام هار دشابن یلوحت نینچ هرگنک مراھچ هرگنک رگا ...دش دھاوخ ھیزجت توافتم بزح

 ٦٦» .دوشیم

 ،دنوشیم رداق )هرفن ھس نوناک( شاحانج و تمکح ٢۶/٩/١٣۶٨ رد ینعی دعب هام کی

 و دننک درط بزح زا ،دندیمانیم تسینومک بزح رد یدرک مسیلانویسان ھک ار ینایرج

 مھ ھک ىقفا ىب لاکیدار پچ « ای رتنس ھک ینایرج ھیلع ار یعیسو هزرابم ھلصافالب

 رد .دنزیم نماد ،دمانیم٦٧».دنکیم نییعت لمع ھنحص رد ار بزح نیا تاردقم زین نونکا

 روصنم حانج ھب ناریا تسینومک بزح یاھرداک و اضعا زا یعیسو دادعت نایرج نیا

 ار بزح رد یربھر لوبق داھنشیپ .دراد رس رد یرگید ھشقن وا یلو .دندنویپیم تمکح

 بیرق ؟دیھاوخیم ھچ رگید" ھک دنیوگب امب تسا نکمم« :دیوگیم و دنکیم در یعون ھب

 بزح مامت .دناهدرک ءاضما راموط امش ىربھر زا ىرادبناج ھب ناتسدرک رد رفن دصناپ

 ھتیمک ریبد و دنادیم طخ نیا عفادم ار دوخ ىزکرم ھتیمک ،تسا ھتفریذپ ار ناتیاھثحب

 تیلقا تیلقا ىک ات .تسا هدروآ ار امش ھب بزح ىربھر نداد داھنشیپ شدوخ ىزکرم
 

 .اجنامه -65
 .اجنامه -66
  ناتسدرک رد پچ ياقفر هب باطخ هداشگرس همان -67



 

 

- 57 - 
 

 شیارگ کی تسینومک بزح رد ىرگراک ىتسیلایسوس شیارگ نم داقتعا ھب ..."؟دینکيم

 و دلب راک نیلاعف ندوب تیلقا و ندوب مک رس رب نم ثحب ...تسا تیلقا و کچوک رایسب

 .٦٨»تسا ناریا تسینومک بزح رد طخ نیا ىعیبط

 دھاوخیم .تسا هدمآ گنت ھب ناریا لک و ناتسدرک رد هزرابم جنرغب طیارش زا تمکح

 حیجرت رارق رب ار رارف ناریا تسینومک بزح رد باعشنا اب ،ددنبب ار دوخ ھنب و راب

 روط ھب و ،دنک تیوقت ار دوخ حانج دنکیم یعس ،دنکیم روج و عمج ار دوخ اذل .دھد

 زا ات دنوشیم تیبرت للم نامزاس نازابرس ھک یئاجنآ ،یئاپورا یاھروشک ھب مجسنم

 ىلمع مسیناکم دروم رد« :،دنوش باترپ ،دننک تظفاحم ناتسدرک یتسیلایسوس روشک

 رد امسر هدنیآ ھتفھ ود ىط :تسا نیا نم میمصت نآ صخشم ىاھماگ و تکرح نیا ندرک

 وا ٦٩»دنکیم مالعا ار ىرگراک مسینومک نویسکارف لیکشت ىاھینایب ىط تالیکشت نورد

 نامزاس تاشیارگ نداد اج لوبق ینعی یتسینومک بزح کی رد نویسکارف داجیا ھک دنادیم

 مسق اذل .بزح رد تاشیارگ نیا نتخانش تیمسر ھب و مھ رانک رد نوگانوگ تاقبط ھتفای

 تنس رد مسینویسکارف« :.تسیرگید شامق زا و یرگید زیچ وا نویسکارف ھک دروخیم

 رد .تسا هدش هدیمھف ىبزح نورد طابضنا و مسیلارتناسزا تسسگ ىانعم ھب لاکیدار پچ

 دم ار نیا سکع ىدنور ىرگراک مسینومک نویسکارف لیکشت ،لقاال صخشم دروم نیا

 .دراد رظن دم یرآ !دراد رظن دم ؟؟مسینومک ناھج رد یبلاج یانثتسا ھچ ٧٠».دراد رظن

 نورد رد یزاوژروب هدرخ یتاقبط شیارگ کی مسینویسکارف ھک دنادیمن یسک ھچ یلو

 روصنم هدارا و نتفرگ رظن دم اب .تسین یدارا شیارگ نیا .تسا یتسینومک بازحا

 نیا یزاس هدامآ یارب تمکح روصنم .دوشیمن لیدبت اولھ و ینیریش ھب زین تمکح

 .دزاسیم مھارف ار نآ کیژولوئدیا ھنیمز ١٣۶٧ زا ،تسینومک بزح رد یتاقبط شزاس

 و یژولوئدیا زا بزح ھیفصت یارب یتسینومک شبنج و رگراک ھقبط یاھرازبا زا یکی

 ینورد ھلیسو اھنت نیا .تسا دوخ زا داقتنا و داقتنا ،یرتلورپ ریغ تاقبط ینیب ناھج

 ار نیا دھاوخیم تمکح روصنم .تسا دوخ فوفص ندرک هزیکاپ تھج تسینومک بازحا
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 نونکا« :دنک حالس علخ دوخ نویسکارف لباقم رد ار نآ و دریگب ناریا تسینومک بزح زا

 تنس ،یتنس پچ هدنام بقع یاھهولج زا رگید یکی ھب ات تسا هدمآ شیپ ام یارب یتصرف

 ھک یسک .دنزیم ررض ام رما و امب شور نیا .میھدب ھمتاخ ینافرع دوخ زا داقتنا و ھیکزت

 رب ھک یبزح و .دوشیمن رداک فص نیا یارب هاگچیھ ،ددنویپب ام فص ھب دوخ ریقحت اب

  ٧١».دوشیمن بزح مھ شایئاھن ثراو یارب دوشب ھتخاس دارفا تیصخش نتسکش و ریقحت

 نویسکارف ھیعالطا نیا اب ورنیا زا « :دھدیم لیکشت ار دوخ نویسکارف وا دعب هام دنچ

 ٧٢».دوشیم لیکشت ناریا تسینومک بزح نورد رد ىرگراک مسینومک

 ربماتپس( ١٣۶٩ رویرھش رد ھک ناریا تسینومک بزح یزکرم ھتیمک مھدجھ مونلپ

 ھب ار نیرذآ جریا و مدقم اضر ،یسردم شروک ،تمکح روصنم ،دش لیکشت )١٩٩٠

 ریبدرس ناونع ھب ار تمکح روصنم ءارا قافتا ھب و درک باختنا یزکرم ھتیمک تیوضع

 .دومن باختنا بزح یزکرم ھتیمک

 ینعی ،دوشیم باختنا بزح کی یربھر رد نویسکارف کی لوئسم ھک یطیارش نینچ رد

 ار دوخ ،سکع رب ،تمکح نویسکارف یلو .ددرگیم ینعم یب نویسکارف ،تسا تیرثکا

 .دراد یرگید ھشقن وا اریز ،دنکیم میکحت

 و تفارش و تیناقح ساسحا بزح عضو نیا« :دنکیم ور متسیب مونلپ رد ار ھشقن نیا

 موکحم زت نم ...دریگیم ناسنا زا ار دراد جایتحا نآ ھب ىگدنز رد ناسنا ھک ىرابتعا

 ار ىیاھراک ھک ىتقو ات ،دنامب تسینومک بزح رگا ...ماهدرواین ار تسینومک بزح ندرک

 رتهاتوک هار نم .تسا شیاجرس نم ىارب شمارتحا تسنآ لوغشم زورما نیمھ ھک دنکیم

 ٧٣».تسا رگید ىسایس بزح کی لیکشت مھ نآ ،ماهدرک ادیپ ىرتتقشم مک و

 ،تمکح روصنم ،نیرذآ جریا ءاضما اب یاھیعالطا ١٩٩١ ربماون ٣٠ خیرات رد و

 لیکشت ھیعالطا نیا اب« :تسا هدمآ نآ رد ھک دباییم راشتنا مدقم اضر و یسردم شروک

 ».مینکیم مالعا ار نآ تیلاعف زاغآ و ناریا یرگراک تسینومک بزح

 رتمولیک رازھ ۶ شابزح و تمکح روصنم و دباییم یلمع ھبنج باعشنا بیترت نیدب و
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 ار ناریا یایراتلورپ ،رتهاتوک هار زا یئاپورا یاھروشک رد ات دندرگیم رود ناریا زا

 .دننک یھدنامزاس بالقنا یارب

 یلم یھلأسم و تمکح روصنم
 ندودز یارب ،دید یزبس غارچ ھلموک بناج زا یتقو تسینومک نازرابم داحتا نامزاس

 ھب درک عورش ،نامزاس نیا عیرس ندرک ھضبق تھج یناکما رھ ندرک زاب و یعنام رھ

 یئوجلد یارب وا .ناتسدرک طیارش اب نآ قابطنا نودب یتسیسکرام یاھلومرف نداد لیوحت

 ؛ھلمج زا .دوب هدش نیرفن مھ شدوخ یارب ھک درکیم هدافتسا ییاھهژاو زا یتح ھلموک

  “للم تشونرس نییعت قح„ و “قلخ„ هژاو

 یارب “قلخ„ هژاو زا ھک دوب یاھشیدنا ھب تمکح روصنم تالمح ءھبناج ھمھ و زیت ھبل

 ھب تمدخ« ،»قلخ کیتارکومد یروھمج« :لثم .درکیم هدافتسا دوخ تارظن نایب

 ...و »یقلخ مسیلایسوس« ،»قلخ

 رگید یاھهژاو مامت لثم “قلخ„ هژاو ھک تسا نشور یدنمشیدنا یعامتجا ناسنا رھ یارب

 یتوافتم میھافم و یناعم توافتم طیارش تحت ،یعامتجا - ینابز هدیدپ کی ناونع ھب

 قلخ ءهژاو زا نیچ هرمعتسم ھمین - لادوئف ھمین روشک رد نودھستوئام الثم .دریگیم

 ھک یعماوج نینچ رد .درکیم هدافتسا یبالقنا یاھورین تعسو و ھنماد نداد ناشن یارب

 زا دوب ترابع قلخ ،دیبوکیم مھرد ار یتارمعتسم و یلادوئف ماظن دیاب یعامتجا بالقنا

 متسیس و یلادوئف ماظن ینوگژاو تھج رد .دنتشاد عفانم بالقنا نیا رد ھک یئاھورین

 ھب و یزاوژروب هدرخ ،یزاوژروب زا یشخب ،رگراک ھقبط ،یرادھیامرس ،یتارمعتسم

 تکرش بالقنا رد و دنتشاد یدج عفانم ،صخشم روشک نآ لاحھنایم و ریقف ناناقھد هژیو

 ندرب راک ھب اذل .تفرگیم رب رد ار اھورین نیا ھعومجم “قلخ„ هژاو ھجیتن رد .دندرکیم

 ناناقھد ھک یرادھیامرس ماظن کی رد .دوب تیعقاو رب قبطنم و تسرد الماک هژاو نیا

 رھ یرادھیامرس و دناھتشگ لیدبت اوژروب و اوژروب هدرخ ھب و هدش نیمز بحاص
 رییغت بالقنا یاھورین ،تسا هدش لیدبت یناھج یراد ھیامرس زا یشخب ھب یروشک

 اب ،قلخ موھفم اجنیا رد .درک هدافتسا قلخ هژاو زا موھفم نامھ اب دوشیمن رگید .دناهدرک

 هاگدید زا بالقنا یورین ،یرادھیامرس عماوج رد .دنکیم رییغت بالقنا یاھورین رییغت
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 ناناقھد ،رگراک ھقبط کیدزن دحتم یسایس ظاحل ھب و تسا  رگراک ھقبط طقف یداصتقا

 .درک  هدافتسا “قلخ„ هژاو زا ناوتیم زین اجنیا رد .یزاوژروب هدرخ نیئاپ راشقا و ریقف

 ار ھلحرم نیا رد نآ نانابیتشپ و یبالقنا یورین ءهرتسگ دیاب ،هژاو نیا زا هدافتسا یلو

  .دناسرب

 نازرابم داحتا ھلمج زا یتسینومک یاھورین زا یرایسب نآ زا دعب و ١٣۵٧ ناریا رد

 قلطم رثکا .دنتشادن بالقنا ھلحرم زا یتسرد کرد ،تمکح روصنم یربھر ھب تسینومک

 نیا عیسو فیط .دنتسنادیمن یتسیلایسوس ار ناریا بالقنا ھلحرم یتسینومک یاھورین

 ،نیون کیتارکومد بالقنا ،یبالقنا کیتارکومد یروھمج ؛دننام یئاھراعش رد تافارحنا

 یلو .دنتشاد مھوت ناریا یزاوژروب ھب تبسن ھک تفاییم رھاظت ،قلخ کیتارکومد بالقنا

 قلخ ءهژاو زا تمکح بانج دوخ ھلمجنم اھورین نیا ھک دوبن لیلد نیا ھب تافارحنا نیا

 لمح اھورین و اھراعش نیا ھک دوب یایتاقبط رھم ھکلب .دندرکیمن ای و دندرکیم هدافتسا

 ینعی ،دھد ناشن ار یتسیلایسوس بالقنا یاھورین تعسو ،قلخ هژاو رگا .دندومنیم

 ،دنایامنب ار ناگدنوش رامثتسا ریاس و اتسور و رھش ریقف یزاوژروب هدرخ ،ایراتلورپ

  .درب راک ھب زین نارود نیا رد ار نآ دوشیم و تسرد تسیاهژاو

 نینچ وا تھج رھ ھب .دنیب یم قلخ هژاو زا هدافتسا یور ار لاکشا تمکح روصنم یلو

 :دسیونیم

  ٧٤»...ىتسینومک و ىرگراک شبنج ىارب "ىقلخ مومع" ىفارحنا ىاھشنیب تارطخ«

تام ھوت«  ٧٥».... ام روشک ىتسینومک و ىرگراک شبنج رد جیار ىقلخمومع    ّ   

  ٧٦».تسا ...طاقتلا کی ...قلخ کیتارکمد ىروھمج«

 و تراغ« :تسا ھتشون ھک دریگیم رخسمت ھب ار رگراک هار ،ییھلاقم رد تمکح روصنم

  ٧٧»ام قلخ نارکیب ىاھتورث و ىفاضا شزرا لواپچ

 عفانم زا نتسش تسد تمیق ھب ىتح ھک تسا قیمع نانچ نانیا دزن رد "قلخ" ھب قشع«

  ٧٨»...،دننکيم ظفح ارنآ فوفص "تدحو" ایراتلورپ لقتسم
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 .درادن قلخ هژاو ندرب راک ھب اب یشزاس چیھ تمکح روصنم ،دوشیم ھظحالم ھکنانچ

 .تسوبات کی وا یارب قلخ هژاو

 ینامزاس یربھر دھاوخیم یتقو ،دروآ تسد ھب ار اھیاھلموک لد دھاوخیم یتقو یلو

 کی ھب طوبرم اقافتا و دنک ھضبق ،ددرگیم کیروئت یسایس مدآ لابند رد ھب رد ھک ار

 رارکت ار نآ شیاھھتشون زا یرایسب رد و دوشیم ارگ قلخ ،تسا سراف ریغ تیلم

  :میروآیم ار وا ھلاقم کی زا طقف لوق لقن نیدنچ اجنیا رد ام .دنکیم

 قلخ شبنج اب الثم .دنکىم لیمحت ام ھب ار شندوب کیتارکمد تلصخ ،بالقنا نیا دوخ«

 رد ھچنآ ھک دوش هداد حیضوت تسا مزال اھاروش هرابرد ...؟درک دروخرب دیاب ھنوگچ درک

 ،دوشىمن ىتاقبط ىرگراک ىاھاروش ھب رصحنم افرص ،تسام رظن روظنم لقادح ھمانرب

 ىزاب شقن ىیاروش تیمکاح رد زین هریغ و اھقلخ ،اھھلحم کیتارکمد ىاھاروش ھکلب

 ىارب ھکلب هدوبن ىناملراپ ىروھمج ناھاوخ ام ھک دنکىم مالعا ھمانرب نیا ...دننک ىم

 هزرابم ،دشاب ىم مدرم ىمومع حیلست و قلخ شترا رب ىکتم ھک ىئاروش ىروھمج کی

 کی لیکشت ،روظنم .تسین ناھدنامرف ندش ىقلخ اھنت قلخ شترا زا ام روظنم .مینک ىم

 )نم زا ھیکت( ٧٩».دشاب ىم حلسم مدرم ىاھهدوت زا کیتارکمد شترا

 ای و درک یایراتلورپ دیوگیمن ینعی .دوشیم تبحص درک قلخ شبنج زا لوق لقن نیا رد

 ھفاضاب بالقنا یاھورین ھمھ ینعی درک قلخ دیوگیم .درک ریقف یزاوژروب هدرخ

 یزاوژروب و یزاوژروب هدرخ ،ایراتلورپ زین وا قلخ شترا .درک تسینیوش یزاوژروب

 .دراد ربرد ار )مدرم(

 وا یارب فدھ ھظحل نآ رد .درکیم ھیجوت ار ھلیسو فدھ تمکح یارب ھک مینیبیم

  .درک هدافتسا ھلیسو کی تروص ھب مھ قلخ هژاو زا دشیم سپ ،دوب ھلموک ھب ندیسر

 نیمھ وا .درکیم دروخرب یلم ھلأسم و تلم ھلوقم ھب هاگدید نیمھ اب تمکح روصنم

 .درکیم رارکت ،دُر  ک یلم ھلأسم دروم رد ار نیلاتسا و نینل تارظن ھطقن راویطوط روط

 :تسا درک تلم قح رادفرط ھک دھد ناشن اھیاھلموک ھب تساوخیم وا
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 کیتارکمد هزرابم ،تسا هدشن هداد نایاپ ىلم متس ھب و دراد دوجو درک تلم ھک مادام«

 رگراک ھقبط ...تشاد دھاوخ ھمادا فلتخم لاکشا رد تشونرس نییعت قح بسک ىارب

 ناتسدرک رد ىسایس ىاھورین بیکرت زا لقتسم و درادن ىلم ىرگمتس رد ىعفن چیھ ناریا

 نودب عافد ...دنکيم عافد شیوخ تشونرس نییعت رد درک تلم قح زا طرش و دیق نودب

 لکش نییعت رد درک تلم ىدازآ ندرکن دودحم ىنعی تشونرس نییعت قح زا طرش و دیق

 رد ،ار لقتسم تلود کی لیکشت و ىیادج قح دیدرت ىب نیا و ناتسدرک رد تیمکاح

 و رگراک عیسو ىاھهدوت دیاب ام .دریگیم رب رد دنک هدارا نینچ درک تلم ھکیتروص

 شزومآ تشونرس نییعت قح زا طرش و دیق نودب عافد ترورض اب ار شکتمحز

  .80»میھد

 دروم رد ام صخشم عضوم ...دشاب ھتشاد ار شدوخ روشک دراد قح تلم نیا« ای و

 رد ىتسایس و داصتقا نامتخاس ھلأسم ھکلب ،تشونرس نییعت قح ھلأسم طقف ھن ناتسدرک

 - تمکح روصنم( ».تسایراتلورپ ىربھر تحت و ایراتلورپ عفن ھب ھک تسا ناتسدرک

 )١٣۶٢ تسینومک بزح رد ھلھموک هاگیاج ثحبم ،لامش رانیمس

 للم قح ھک دندوب دقتعم ھک نارکفنشور زا یضعب فالخ رب وا نامز نآ رد لاح نیع رد

 نیلاتسا ھب ھک یترفن مامت اب ،تسا کیتارکومد اوژروب عضوم کی شیوخ تشونرس رد

 :تسا ھتشون نینچ وا .دریذپب ار وا رظن دش روبجم تشاد

 زورما ھک ىلم متس زا متس تحت للم ىیاھر شیپ زا شیب ھک داد ناشن ار نیا ام رصع«

 متس ھیلع رب هزرابم ،هدش لیدبت فلتخم عماوج رب ىتسیلایرپما ھطلس تمدخ رد ىرازبا ھب

  ٨١».دوشیم لیدبت تسینومک بزح رما ھب و رگراک ھقبط رما ھب ىلم متس زا ىیاھر ،ىلم

 شکتمحز و رگراک ھب ھک تسنیا هرود نیا رد ام صاخ ھفیظو ھکلب ،ام ىگشیمھ ھفیظو«

 و "ىربھر ود" ،شبنج ود عقاو رد ،"دحاو" رھاظب ىلم شبنج نیا لد رد ھک مینامھفب درک

 ھب ار تشونرس نییعت قح ھک ،ىبالقنا ىکی ،دراد دوجو ىسایس تالیامت و لامآ ھلسلس ود

 ىرگید و ،دنکىم نیمات رتىساسا و رتقیمع ىیاھر ھسورپ کی زا ىئزج ھباثم

 ار درک ىزاوژروب رادتقا ،"تشونرس نییعت قح" زا ھک ،ىعاجترا ىتح ای و ىتسیمرفر
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 ثحب زا ىدنبعمج„ دنس رب ىتاظحالم - ردان ءاضما اب تمکح روصنم( ».دمھفىم

 )١٣٦٤ دادرم ٢٧“ - تارکمد بزح و ام گنج هام ٥ ىبایزرا

 رد للم قح لوبق نیع رد اھتسیسکرام ھک دیوگیمن نیا زا ریغ یزیچ چیھ قوف عضاوم

 یئافوکش و دشر تمدخ رد ھک دننکیم ینابیتشپ یلم تازرابم نآ زا ...شیوخ تشونرس

  .دشاب یناھج و ھقطنم یرتلورپ تازرابم

 ھلموک ھب یکیدزن یارب طقف وا ھک دھدیم ناشن تمکح روصنم یدعب تارظن ھطقن یلو

 مدق اریز .تسا هدرک یسیون ور نیلاتسا و نینل یاھباتک زا راویطوط ار قوف عضاوم

 رد للم قح دروم رد شایطاقتلا عضاوم ،دھدیم رارق ریثأت تحت ار ھلموک ھک مدق ھب

 ناھج یاج رھ رد یتلم رھ« :دیوگیم وا .دینک ھجوت .دوشیم رتراکشآ شیوخ تشونرس

 ٨٢».مینکیم عافد نآ زا  و میقفاوم ام دھدب لیکشت ار شدوخ تلود و دوشب دازآ دھاوخب

  )ام زا ھیکت(

 ماع روط ھب ھک لاح نیع رد اھتسیسکرام ریز تسا یتسیسکرام ریغ الماک قوف عضوم

 یاھشبنج و اھندش ادج نآ زا طقف یلو دننکیم ینابیتشپ شیوخ تشونرس رد للم قح زا

 دناسر یرای ناھج و ھقطنم یایراتلورپ تازرابم قیمعت و طسب ھب ھک دننکیم عافد یلم

 ھتشاد رارق یزاوژروب شایربھر رد ھک یتلم ندش ادج زا ینعی .دنکیمن عافد نآ زا ّ ِ َ  ال ا و

 ھیلع روشک کی یایراتلورپ لباقت ثعاب ،یتسینیوش ھشیدنا تحت تلم نیا یئادج و دشاب

 تسد تلآ نآ دساف یربھر و ندش کچوک تلع ھب مھ هدش ادج تلم و دوش رگیدمھ

 نیع رد ھک تسا نیا یتسینومک عضوم یتلاح نینچ رد .دنکیمن عافد ،ددرگ مسیلایرپما

 ایراتلورپ شخب ود ندش ادج عنام یجیورت راک و حیضوت اب ...تشونرس نییعت قح لوبق

 ھب صخشم روشک کی یسایس تردق لک ھیلع دحتم یایراتلورپ ات دوش رگید کی زا

 .دزادرپب هزرابم

 ام دھدب لیکشت ار شدوخ تلود و دوشب دازآ دھاوخب ناھج یاج رھ رد یتلم رھ« عضوم

 دروم رد تمکح روصنم ھیلوا لومرف دھدیم ناشن ».مینکیم عافد نآ زا  و میقفاوم

 اب هزادنا ھچ ات یلمع ظاحل ھب شامود لومرف و هدش سیونور و یباتک ردقچ یلم ھلأسم
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 زور نآ رد و .دنکیم ینابیتشپ یندش ادج رھ زا وا .تسا کیدزن متس تحت تلم مسینیوش

 تحت یاھتیلم یاھشبنج قلطم تیرثکا سأر رد ،دادیم ھئارا ار رظن نیا تمکح ھک

 ،یعضوم نینچ اب تمکح روصنم و .تشاد رارق شکمتس تلم مسینیوش یزاوژروب ،متس

 ھطقن متس تحت تلم مسینیوش اب وا ھک تساجنیا رد .درکیم عافد اھ تیلم نیا ندش ادج زا

 .دیچیپیم تسار ھب یلو دزیم پچ ھب ار غارچ تمکح .درکیم ادیپ کرتشم

 فرح لقتسم تلود داجیا و یئادج رد اھنآ قح و ناریا رگید یاھتیلم دروم رد تمکح

 ار یئاھلومرف نینچ ھک دوب ھلموک رطاخ ھب مھ نآ و ناتسدرک دروم رد طقف وا .دزیمن

 مسینوتروپا ھب دریگب یلمع یدربراک عضوم تساوخیم یتقو و درکیم روغلب

  .دیتلغیمرد

 رد و هدرک باعشنا ناریا تسینومک بزح زا ھک ١٣٧٢ لاس رد ینعی دعب یاھلاس رد

 رارقا نینچ ،درب هانپ روشک زا جراخ ھب ناریا رگراک ھقبط جیسب تھج هاتوک هار باختنا

 و درک ھلأسم عطقم نآ رد ام یارب تشونرس نییعت قح دنب یکیتارپ قادصم« :دومن

 قادصم زین ناجیابرذآ دروم رد یتح .ناتسدرک طقف ؟ھن .تسا بلاج ٨٣».دوب ناتسدرک

 .درکیمن ادیپ یکیتارپ

 یلم ھلأسم دروم رد ار دوخ ھتشذگ عضاوم وا ،ناریا تسینومک بزح زا باعشنا زا دعب

 نینچ یلم ھلأسم نامھ دروم رد روشک زا جراخ رد قارطا زا دعب وا :تفرگ سپ

 زا یکی شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح ھب طوبرم دنب ،لبق لاس هدراھچ« :دیوگیم

 ،سکعرب ،راب نیا اما ...دشیم بوسحم ھمانرب یاھشخب نیرتماھبا یب و نیرتتساررس

 ٨٤»...دسریمن رظن ھب ماھبا یب و تسار رس لومرف نیا زیچ چیھ

 ھب کی وا .تشاد راظتنا یفخم تسیکستورت کی زا ناوتیمن مھ نیا زا شیب :تسا کرابم

 لاوئس ریز ار کیتارکومد تیزکرم لوا .تسا هدیشک نجل ھب ار نینل یاھدرواتسد ،کی

 ،نینل نشور لومرف دعب و داد رارق سدقت دروم ار بزح رد مسینویسکارف دعب ،درب

 راتفر نیمھ وا یاھدرواتسد اب نینل نامز رد مھ یکستورت .دیدرگ یقلت ماھبا رپ شیارب

 .دوب ھتفرگ شیپ رد ار یتاقبط
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 :دسیونیم نینچ وا .دنکیم لعج ار تشونرس نییعت قح دروم رد نینل رظن یتح تمکح

 ھب و تسا یکتم یئادج زا بانتجا لصا رب تسرد ھب ،لاثم یارب ،ھلأسم زا نینل نیبت«

 ».دنکیم هاگن “یفنم„ قح کی ناونع ھب تشونرس نییعت قح

 نینل رظن یلو تسا تمکح بانجیلاع یدروآ رد نم “یفنم قح„ یهژاو ھک میرذگب نیا زا

 ھب ندیسر یارب ھک دوب دقتعم وا .دوب تبثم رایسب تشونرس نییعت قح دروم رد

 ار یزاوژروب دیاب ھلمج زا میھد ماجنا تبثم یاھراک یرس کی تسیابیم مسیلایسوس

 یرگید تبثم راک دیاب ،نآ یارب و یزاوژروب ندرک نوگنرس زا شیپ یلو .مینک نوگنرس

 دیاب رما نیا یارب .میشاب هدرک رارقرب ایراتلورپ نیب هدرشف دنویپ ینعی میشاب هداد ماجنا ار

 ھب ار شیوخ تشونرس رد للم قح دیاب ینعی ،دشاب هدش هداد ناماس یرگید تبثم راک

 یایراتلورپ فلتخم یاھشخب رد یزاوژروب ھک یترفن و ھنیک ات میشاب ھتخانش تیمسر

  :میناوخب نینل دوخ زا .دوش هدودز تسا هدرک قیرزت فلتخم للم

 ینوگنرس و یتسیلایسوس بالقنا ماجنا ھب رداق ھک نآ یارب نارگراک :میئوگیم ام«

 رد للم قح یارب هزرابم و دننک رارقرب دوخ نیب یاهدرشف دنویپ دیاب دنشاب یزاوژروب

 تدحو نیا یارب یدعاسم ھنیمز ،اھقاحلا ھیلع رب هزرابم ینعی - شیوخ تشونرس نییعت

  ٨٥».دنکیم مھارف هدرشف

 یکی متس تحت للم ھچ و رگ متس للم ھچ للم ھیلک یایراتلورپ تدحو ھک دوب دقتعم نینل

 تبثم تدحو نیا داجیا یارب .تسا یزاوژروب ینوگنرس یارب تبثم و مھم لماوع زا

 .میسانشب تیمسر ھب ار شیوخ تشونرس رد للم قح تبثم روط ھب دیاب

 نیا« :دسیونیم تمکح .شیوخ تشونرس رد للم قح دروم رد نینل تارظن مود فیرحت

 و اھهدارا نآ رد ھک یئاوژروب ھعماج لئاسم مامت نایم رد ایوگ ھک دنکیم ادیپ نادیم مھوت

 کی دوشیم نآ رد ھک تسا هدش تفای للم یئادج مان ھب یعوضوم ،دنتسھ یتاقبط ،عفانم

 “تلم„ لک هدارا ھکلب ،ھمکاح ھقبط هدارا ھن رگید ھک ،ار یتاقبط ءاروام و یناگمھ هدارا

 للم قح یئاسانش ھک زا دقتعم وا رگید نایب ھب ٨٦».دروآرد ارجا ھب و درک غارس ،تسا

 .تسا یتاقبط قوفام و یتاقبط ریغ رما کی
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 و طلسم تلم یایراتلورپ نیب یقیمع هرد„ اھقاحلا« :دیوگیم ھچ نینل مینیبب لاح

 تسایس ؛تسا دقتعم نینل رگید نایب ھب »“.دنکیم رفح ھطلس تحت تلم یایراتلورپ

 تیمسر ھب ار للم قح قیمع هرد نیا ندودز یارب ھک دنکیم مکح ایراتلورپ یتاقبط

 یارب تسیزاوژروب ھقبط تسایس شیوخ تشونرس رد للم قح یئاسانش مدع .میسانشب

 دراد دوجو یتاقبط تسایس ود یلم ھلأسم دروم رد ینعی .تسا قیمع هرد نیا رفح

 طسوت ھک تسا نینل رظن نیا .نآ راکنا ای و شیوخ تشونرس رد للم قح یئاسانش

 تشونرس رد للم قح یئاسانش ینعی نینل لومرف ایوگ .تسا هدش فیرحت تمکح روصنم

 .تسا یتاقبط ءاروام رما کی شیوخ

 ھکلب دنادیم یرتلورپ رما کی مسیلایرپما نارود رد ار ...للم قح یئاسانش اھنت ھن نینل

 چیھ ھجیتن رد .دنکیم یبایزرا یرتلورپ رما کی زین مسیلایسوس نارود رد ار قح نیا

 ھب ماگ ھب ماگ ھک ینادترم ھتبلا .درادن دوجو ...للم قح یئاسانش رد یئاقبط ءاروام زیچ

 ایراتلورپ ناربھر یاھدرواتسد لعج ھب دوخ دادترا یارب ،دننکیم تشپ مسیسکرام

  .میتسھ انشآ یکستورت و یکستوئاک ،نیتشنرب تشونرس اب ام .دنوشیم لصوتم

 ھقبط زا یرود رد تمکح روصنم صخشم یاھماگ میناوتیم ام ھک تسا نیا بلاج

 تروص ھب شدوخ ،نینل یاھدرواتسد لعج زا سپ وا .مینک یبایدر ار مسیسکرام و رگراک

 کی یارب« :دسیونیم نینچ وا .دنکیم ملع دق نینل لباقم رد اوژروب تسیناموھ کی

 نامھ بجوم اقطنم تشونرس نییعت رد للم قح یسانش تیمسر ھب مرجال تسینومک

 یناسنا یاھنامرآ زاً         امیقتسم ھک یقوقح یسانش تیمسر ھب ھک دوشیمن یتادھعت و فیلاکت

  ».دزیخیمرب مسینومک یتابثا ھنابلط تاواسم و

 نامرآ مادک زا وا ؟ناسنا مادک و ؟نامرآ مادک .دنکیم تبحص یناسنا یاھنامرآ زا تمکح

 ،یرادھیامرس ھعماج کی رد هژیو ھب ،یتاقبط ھعماج کی رد ؟دنکیم تبحص ناسنا و

 ناسنا و نامرآ ای و اوژروب ناسنا و نامرآ .دنراد یناشیپ رب یتاقبط رھم ناسنا و نامرآ

 یاھنامرآ یاراد ھک دنتسھ مصاختم ھقبط ود ایراتلورپ و یزاوژروب  ؟مادک ؟رتلورپ

 ناھاوخ دیرجت رد و مینک ھسیک کی ار ود نیا ام یتقو .دنشابیم مھ لباقت رد و توافتم

 متسیس نیا اقیقد .میاھتشگ ناھاوخ ار یتاقبط ءاروام یزیچ ،میوش “یناسنا نامرآ„ کی
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 لاح نیع رد .دزاسیم ھتشغآ نآ ھب ار نینل ،شندرک یفخم یارب ھک تسا تمکح یرکف

  .تسیللملانیب یزاوژروب تساوخرد کی ،ناسنا و نامرآ ندرک ھسیک کی

 کرد نیا .درادن دوجو ھنابلط تاواسم یاھنامرآ مسینومک رد ھک تسا نیا تیعقاو

 ھعماج راعش .دراد مسینومک زا ینافرع تاروصت ھک تسا تمکح روصنم ھناشنم اوژروب

 ».شزاین هزادنا ھب سک رھ ھب و شناوت هزادنا ھب سک رھ زا« :تسا نیا یتسینومک

 .تسین ناسکی زین اھنآ زاین .تسین ناسکی یتسینومک ھعماج رد اھناسنا نامدنار و ناوت

 تاناکما زا هدافتسا رد شزاین یلو تسا کدنا رایسب یناطرس ضیرم کی ناوت ؛الثم

 یاھتیلاعف ھیلک و دیلوت رد الاب ناوت یاراد ناوج ناسنا کی .تسالاب یعامتجا

 رگا ھجیتن رد .درادن زاین یعامتجا تاناکما ھب ضیرم نآ هزادنا ھب یلو تسایعامتجا

 نآ ای و میاھتشک ار ضیرم ناسنا نآ ای ،مینک رارقرب ود نیا نیب لماک تاواسم میھاوخب

 دوشیم ھظحالم ھکنانچ .میاهداد رارق یعامتجا راشف رد ضیرم نآ دح ات ار ملاس ناسنا

 تسیزاوژروب هدرخ و ینافرع رواب کی مسینومک رد ھنابلط تاواسم یاھنامرآ رب رواب

 .تسا هدش راوس یرادھیامرس یاھشزرا و اھرایعم رب تمکح روصنم اجنیا رد .تسا

 یھنیمز رد ار وا ھنافراع و یتسیناموھ رظن ،میشاب هدرکن تواضق ھیوسکی ھک نیا یارب

 رد مدرم میظع تیرثکا ھک نیا یارب میراد سناش ام منکیم رکف نم« :میروایم یرگید

 یفصنم ناسنا رھ تسوپ پیز منکیم رکف نم .دننادیمن ناشدوخ و دنتسھ تسینومک ناھج

 دوجو رد .دیایب نوریب نآ زا دھاوخیم ھک دینیبیم ار کیوشلب تسینومک کی دینک زاب ار

 .دنزب نوریب بلاق نیا زا دھاوخیم ھک تسا ھتفھن یترارحرپ یاھتسیلایسوس ام کت کت

 بلاق ،یداژن بلاق .دناهدوبن ام هارمھ دلوت ودب زا اھنآ زا مادکچیھ ھک یئاھبلاق زا

 رد ار ام تیوھ اھنیا مادکچیھ ،یتیسنج بلاق ،یتنس بلاق ،یموق بلاق ،یلم بلاق ،یبھذم

 ھک یتسیلایسوس مدآ نآ ،ام ینورد مسیلایسوس نآ مدقتعم نم .دناهدادن لکش نامدلوت ودب

 دوشیم هدیشارت شیارب شیگدنز لوا رد ھک یئاھتیوھ راب ریز تسام دلج تسوپ لخاد

 نیا ھب .تسھ هزور رھ ھک دینکیم سح اضف رد ارنآ ھک یئاھتیوھ راب ،تسا نوفدم

 نابآ - ملھکتسا رد ینارنخس - تسامش بزح نیا - تمکح روصنم( ».دیدنویپب بزح

١٣٧٨( 
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 یکیتنژ تیوھ کی دلوت ودب زا  ناھج مدرم میظع تیرثکا :تسا نینچ لوق لقن نیا هدرشف

 تسا هدش ھفاضا نآ ھب یگدنز لوط رد رگید یاھتیوھ و دنراد یکیوشلب یتسیلایسوس

 شودخم تدش ھب ار یتاقبط یاھزرم ھک تسا ینافرع یتسیلوپوپ ادیدش ھشیدنا کی نیا

 ھک میرذگب نیا زا .دزاسیم ینورد تیوھ کی تھج رھ ھب اھناسنا یارب و دنکیم

 دوخ یتاقبط عفانم زا ار فاصنا یاھقبط رھ و تسا یتاقبط رما یکی ندوب فصنم

 هدرخ ،رگراک ھقبط زا دنترابع ناھج مدرم میظع تیرثکا لاح رھ ھب  .دجنسیم

 نانیبنشور و یاھعماج رھ رد ناھاوخیدازآ ،اتسور و رھش لاحھنایم و ریقف یزاوژروب

 اھنیا ھمھ ،تمکح روصنم رظن زا .دنوش تفای مھ یزاوژروب ھقبط نیب رد دنناوتیم ھک

 .دننادب ناشدوخ ھک نیا نودب دناناھنپ یفلتخم یاھکسام ریز ھک دنتسھ یئاھکیوشلب

 عفانم دوجو و ھعماج دارفا ندوب یتاقبط رد ار یتسیسکرام یاھرایعم مامت یھاگدید نینچ

 ھشیدنا کی هدش نییعت شیپ زا تیوھ کی ھب ندش لئاق ؟دزادنایم اپ ریز ،یتاقبط داضتم

 هاگدید کی لکش ھب ھناراکشزاس و یتسینویزیور ھشیدنا نیا ؟تسا یتسیسکرام دض

 .تسا ھتشگ رھاظ یتسیناموھ

 .درادن یجراخ دوجو تلم ھک دنالوبقب هدنناوخ ھب دراد شالت تمکح یاقآ تھج رھ ھب

 رد« :دیوگیم وا .یدام ناھج و تیعقاو ھن و تسام نھذ رد شاتیدوجوم درک تلم الثم

 تسدب ناوتیمن نیفرط تیوھ رارمتسا و تینیع و نیعت زا یریبعت نینچ للم قح دروم

 نامز نیا ات ....دوشیم اطعا دراد یتیدوجوم ھچ ھب یئادج قح ھک تسین مولعم .داد

 تاصخشم یانبم رب ،ویتکژبا روط ھب ار یلم کرتشم تیوھ دناوتب ھک تلم زا یفیرعت

  ٨٧».تسا هدشن هداد تسد ھب دنک نایب یریسفت لباق ریغ و هدھاشم لباق

 ؟دنرادن ینیع تیدوجوم ،ناریا رد دوجوم یاھتیلم ناونع ھب اھیناجیابرذآ و اھدرک ایآ

 ناتسدرک رد اھدرک روضح ؟دنتسین رادروخرب تیوھ رارمتسا و تینیع و نیعت زا ینعی

 .دنکیم نایب ویتکژبا روط ھب ار اھنآ یلم کرتشم قلعت ھیکرت و ھیروس ،قارع ،ناریا

 .باتفآ لیلد دمآ باتفآ
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 ناونع ھب وا ھک دیوشیم ھجوتم دینک تبحص یناجیابرذآ کی اب ھک نیا درجم ھب امش

 نیع رد .تسا رادروخرب تیدوجوم رارمتسا و تینیع و نییعت زا ،تلم کی زا یدرف

 تسد ھب تلم کی تیدوجوم نییعت یارب ینھذ و ینیع قیقد یاھرایعم ،مسیسکرام لاح

 .تسا هداد

 و ھتفای بیکرت یخیرات لماوع رثا رد ھک دارفا زا تسا یتباث کارتشا تلم« :تسیچ تلم

 لکش ھب ھک یحور نامتخاس و یداصتقا یگدنز ،نیمزرس ،نابز کارتشا ساسا رب

 ٨٨».تسا هدمآ دوجو ھب دوشیم سکعنم یگنھرف کارتشا

 مزال یصاخ ینھذ و یدام یاھرایعم ،تلم کی تخانش یارب ،دوشیم ھظحالم ھک نانچ

 تلم ھجیتن رد .دوش هداد صیخشت یعامتجا دوجومً       اعقاو یاھیدنبهورگ رگید زا ات تسا

 .تسا ینھذ رارمتسا و نیعت یاراد مھ و ینیع رارمتسا و نیعت یاراد مھ

 ھب کاخ تسا روبجم شدوخ یتسیکستورت و تسار تارظن تابثا یارب تمکح روصنم

 .دشاپب تقیقح ناگدنیوج مشچ

 یمھم یدنمنوناق ھب یرادھیامرس ماظن و یلم ھلأسم تابسانم دروم رد نینل ،لاح نیع رد

 دوریمن نیب زا یلم ھلأسم اھنت ھن یرادھیامرس نارود رد دھدیم ناشن ھک دراد هراشا

 یرادھیامرس ماظن رد« :دینک ھجوت .دناسرب ماجنا ھب دیاب ار ھفیظو نیا یرگید ماظن ھکلب

 نیا یارب .تسا نکمم ریغ )یسایس متس غوی یلک روط ھب و( یلم متس غوی نتسکش مھرد

 نایب ھب ٨٩».دوش اپرب مسیلایسوس ینعی دندرگ فذح تاقبط ھک تسا یرورض روظنم

 دھاوخ دوجو یلم متس اتجیتن و یلم ھلأسم و فلتخم للم تسا دوجوم مسیلایرپما ات رگید

 دوشیمن یکتم داصتقا رب اھنت یلم متس غوی ندرب نیب زا مھ مسیلایسوس رد یتح .تشاد

 اھروشک یدنبزرم ھلمج زا ،اھھنیمز ھیلک رد یسارکومد لماک یرارقرب قیرط زا« ھکلب

  ٩٠».تسا یلمع اھنآ یارب ندش ادج لماک یدازآ لوبق و نآ نینکاس “قئالع„ بسح رب

 ام نھذ زا جراخ .دنراد یقیقح دوجو ناھج رد اھتلم دیوگیم ینشور ھب نینل اجنیا رد

 یارب یرگید یعامتجا هدیدپ رھ لثم ھک دنتسھ یخیرات - یعامتجا ییاھهدیدپ .دنادوجوم
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 و یراد ھیامرس ینوگنرس طیارش نیا نیرتمھم و تسا مزال یصاخ طیارش نآ وحم

 .تسا ماظن نیا لماکت و مسیلایسوس یرارقرب

 :دیوگیم ھچ اھتلم و تلم دوجو مدع ای و دوجو دروم رد تمکح روصنم مینیبب لاح

 نامھ( داد تسدب “تلم„ زا یتاصخشم تسیل و فیرعت ناوتیمن ھک تساجنیا لکشم«

 دوجو سفن اودب ھک نیا نودب  .)درک نینچ “غرمیس„ ای و “ادخ„ دروم رد ناوتیمن ھک روط

 فیرعت نآ تاصخشم یانبم رب ناوتیم ار یزیچ .دشاب هدش ھتفرگ ضرف ای هدش تابثا نآ

 ای هدیدپ نیا رگا .دشاب ھتشاد دوجو ام فیرعت زا لقتسم و ام فیرعت رب مدقم دوخ ھک درک

 و تاصخشم فیرعت ھب ام مادقا تقونآ ،دشاب دوجومان و بئاغ ام فیرعت زا لقتسم ،یئیش

 » ...تسا نآ قلخ یارب شالت عقاو رد ،نآ تایصوصخ

 یتسیخام رکفت قمع ھب دوخ هدنناوخ ات میدروآ ار دنلب لوق لقن نیا ھناھاگآ الاب رد ام

 زا لقتسم و ام فیرعت رب مدقم اھتیلم دوجو ؛دیوگیم وا .دربب یپ تمکح روصنم

 سپ .غرمیس و ادخ لثم ،میا هدرک قلخ ار نآ دوخ نھذ رد ام ھکلب درادن دوجو ام فیرعت

 .تسام ینھذ تاروصت رد ناھج فلتخم للم دوجو تمکح روصنم یانبم رب

 نیا خیرات ھب ام رگا ؟تسام تینھذ رد طقف ...و یجرگ ،ناغفا ،یرذآ ،درک یاھتلم ایآ

  .درک میھاوخ ناعذا ار نھذ زا جراخ رد ناشدوجو ندوب یعقاو ،مینک عوجر للم

 زا ،دوش انشآ تمکح روصنم یسایس کیژولوئدیا یاھگرزب ردپ اب هدنناوخ ھک نیا یارب

 :میروایم یلوق لقن خام دوخ

 یارب ینھذ دامن کی دوخ ، ئیش ،ھکلب .دنتسین ءایشا یاھدامن “اھساسحا“« :دیوگیم خام

 ،اھراشف ،اھادص ،اھگنر ھکلب )ماسجا( ءایشا ھن. تسا یبسن تابثاب اھساسحا زا یبیکرت

ساسحا  الومعم ام ھچ نآ( اھنامز ،اھناکم یم ناھج یعقاو رصانع )میناوخیم اھ     ً    

 ماسجا ای ءایشا ھک درادیم نایب اج نیا رد اتحارص خام« ھک دھدیم حیضوت نینل .»دنشاب

 اھساسحا زا یتابیکرت ءایشا ھک خام تسنرا ھیرظن ...دنتسھ اھساسحا زا یتابیکرت

 ھک تروص نآ ھب ماسجا رگا .تسا یئارگیلکرب ءهداس یایحا و ینھذ مسیلآهدیا ،دنتسھ
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 “اھساسحا ھعومجم„ تفگ یلکرب ھک تروص نآ ھب ای “اھساسحا تابیکرت„ دیوگیم خام

  ٩١»نم هدیا رگم تسین یزیچ ناھج لک ھک دنسریم ھجیتن نیاب راچان ھب ،دنشاب

 للم نیا ھک تسا دقتعم ناھج رد فلتخم للم دوجو دروم رد اقیقد مھ تمکح روصنم

 تمکح روصنم بیترت نیا ھب .دنتسھ نم تاساسحا زا یتابیکرت ھکلب دنرادن یعقاو دوجو

 ھنحص رد اھتلم دوجو ھطساوالب تیعقاو و نینل دوخ و نینل یاھدرواتسد ھب الماک

 دروم رد نیلاتسا فیرعت ھب هاگدید نیمھ اب و دنور نیمھ رد تمکح .دنکیم تشپ یناھج

 .دراد ار دوخ ھکحضم مھ نآ ھک دنکیم دروخرب )دش رکذ قوف رد ھک( تلم

 رد ریخا نامز رد« :تشون ،نیلاتسا “یلم ھلأسم و مسیسکرام„ ھلاقم دروم رد نینل

 تارکومد لایسوس یلم ھمانرب ساسا و عوضوم نیا رگید ،یتسیسکرام کیروئت تایرشن

  ٩٢».دیامنیم زارحا ار لوا ماقم نیلاتسا یھلاقم نایم نیا رد( دناھتخاس نشور ار

 ای ،تلم دوجو سفن« :مینک رکذ ار تمکح بانج زا یرگید تاھرت تسین دب اجنیا رد

 ،یفیرعت رھ اب ،یتلم رھ ھک نیا .تسین یتیمکاح قح چیھ یانبم ،تلم کی دوجو ضرف

 ھن و یقوقح ھن ،دراد یملع یانبم ھن ،دھدب لیکشت ار "شیوخ" روشک دراد قح

 ٩٣».یخیرات

 نآ یارب و دراد دوجو یئاج کی رد یتلم کی ھک )لایخ ملاعرد( مینک ضرف رگا ھتبلا

 مسیلایرپما نارود رد یلو .دشاب ندش ادج یانبم دناوتیمن نیا ،میھد ھئارا یفیرعت کی

 .دنتسھ یتیلم دنچ ام هدارا و نھذ زا جراخ و یعقاو روط ھب ناھج یاھروشک زا یرایسب

 نوزومان دشر و یخیرات طیارش رثا رب یتیلم دنچ یرادھیامرس یاھروشک رد .ناریا لثم

 یسایس تردق ،یسایس ورملق نآ رد رگید للم نیب زا تلم کی یزاوژروب ،یرادھیامرس

 داجیا یتقو یلم ھلأسم .دنکیم قحلم دوخ ھب روز ھب ار رگید للم و دروایم تسد ھب ار

 رد ربج ھب ار رگید یاھتلم ای تلم ،تلم کی ینعی .دریگیم تروص قاحلا ھک دوشیم

 تشونرس رد للم قح زا اج نیا رد نینل اقیقد .درادیم ھگن دوخ تیمکاح بوچ راھچ

 تمدخ رد و دنکیم ثحبم طلخ ھناھاگآ تمکح روصنم یلو .دنکیم تبحص شیوخ

  .دنکیم ھیجوت ار قاحلا و دزادنایم گنل رگمتس تلم یزاوژروب
 

 اهساسحا تابیکرت و اهساسحا شخب - لوا لصف - مسیسیتیرکویرپما و مسیلایرتام - نینل -91
 1913 ربماسد رد تارکومد لایسوس هلجم 32 هرامش -92
 170 هحفص متشه دلج -  يرگراک مسینومک همانرب و مسیلانویسان ،تلم - تمکح روصنم -93
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 ھسورپ لوصحم تلم ھک میریذپب رگا« :دینک ھجوت .دنزیم قلعم بترم تمکح روصنم

 »،تسا "یزاس تلم" یخیرات

 کی اب یلو .تسا یخیرات ھسورپ کی لوصحم تلم ھک دریذپیم احیولت وا راتفگ نیا اب

 یگتخاس زین تلم ،دناسرب ھک دنکیم هدافتسا "یزاس تلم" یهژاو زا یتسینوتروپا ھشیدنا

 .ھن ؟داد حیضوت "نتخاس" تغل اب ار یخیرات هدیدپ کی یریگ لکش دوشیم ایآ یلو .تسا

 لکش رد  "یزاس ایراتلورپ" و "یزاس یزاوژروب" یاھهژاو زا دوشیمن ھک روط نامھ

 یناسنا ار نینل راکشآ روط ھب شخب نیمھ رد .درک هدافتسا ھقبط ود نیا یخیرات یریگ

 نییعت رد للم قح"« :دریگیم عضوم وا ھیلع و دنکیم یفرعم ارگربج و یفارخ

 اموزل طقف ھن ،تسین یتسینومک میمعت لباق لصا کی طقف ھن شیوخ "تشونرس

 طرش ...تسا مھف لباق ریغ و یفارخ ھملک قیقد ینعم ھب ھکلب ، تسین ھناھاوخیدازآ

 زا ار دوخ ھک تسنیا لوا ھجرد رد ،یلم ھلأسم و للم لابق رد یتسینومک عضوم تیفافش

 دض کی اپورا رد و دوب یفخم نینل دض کی ناتسدرک رد وا ».مینک صالخ لومرف نیا

 .راکشآ ینینل

 تیعقاو نیا رکنم ام« :دینک ھجوت .دوریم ورف بالجنم ھب رتشیب مھ نیا زا یتح وا

 لوق لقن نیا رد ».دنراد فیرعت لباق یموق و ینابز ،یداژن تاصخشم مدرم ھک میاهدشن

 یاھداژن دوجو لوبق -٢ .یلم تاصخشم ندز طخ -١ :تسا ریگمشچ زیچ ود هاتوک

 هدرک رارکت ار هژاو نیا راب نیدنچ وا .تسا مسیسار رگید نیا .یناسنا ھعماج رد فلتخم

 یاھداژن عاونا نیب رد تسیداژن ناسنا .تسا هدادن ماجنا اوھس ار نآ زا هدافتسا و .تسا

 .درادن دوجو فلتخم یاھداژن ،ناسنا داژن دوخ رد یلو هدنز تادوجوم

 یاھدرواتسد و نینل و سکرام زا ماگ ھب ماگ تمکح روصنم ،دش هداد ناشن ھک روط نامھ

  .دیورگ ،یرواب داژن و مسیخام و یئارگیلکرب ،نافرع و مسیناموھ ھب ،تفرگ ھلصاف اھنآ

 .دناتخسرس تاییعقاو یلو

 ،...و یناھج یایراتلورپ ینیع دوجو ،مسیلایرپما دوجو ،یلم تازرابم ،یتاقبط هزرابم

 دوجو میفظوم ام« :دنکیم روبجم یلم ھلأسم ینیع دوجو شریذپ ھب ار تمکح روصنم

 و دناهدش یبطق نآ لوح یدج روط ھب مدرم ھک ]ار[ ھعماج رد یلم ھلأسم کی ویتکژبا

 یضعب رد ھک میسریم ھجیتن نیا ھب اجنیا ات »...میسانشب تیمسر ھب دنبلطیم ار نآ خساپ
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 و هدارا زا جراخ ینعی .تسا ینیع اھاج یضعب رد و ینھذ یلم ھلأسم و تلم اھاج

 ،هاگن عون نیا تمکح رظن یانبم رب لاح نیع رد .دراد دوجو ام نھذ و روعش و تساوخ

 دودحم و نییعت ار دنشاب نآ دیدناک دنناوتیم ھک یللم و یئادج قح لومش ھنماد«

 ھنوگ رھ ھیلع میتسین فظوم رگید ام ھک یئاجنآ ات ؟دنکیم دودحم اجک ات  »...دنکیم

 دادعت تعسو ھب رثکادح یئادج قح لومش ھنماد« :دینک ھجوت .مینک هزرابم یلم یرگمتس

 ای و هوقلاب و لعفلاب للم دادعت ھب ھن و تسا عطقم رھ رد ھعماج رد یعقاو یلم لئاسم

 شیوخ تشونرس رد للم قح یئاسانش رگا  ».تیلقا یاھتیلم ھیلع یلم یرگمتس دراوم

 یتلم ھچ یارب سپ ،تسین تیلقا متس تحت للم و هوقلاب و لعفلاب للم یارب ماع روط ھب

 ؟تسا

 شخب ود ھب ادقن ھک اھیرذآ ای و دناهدش میسقت یددعتم یسایس یاھورملق رد ھک اھدرک ایآ

 و یرذآ و درک ھلأسم ایآ ؟دنتسین متس تحت و هوقلاب و لعفاب للم وزج ،دناھتشک ھیزجت

 شیوخ تشونرس رد للم نیا قح زا دیاب ایآ ؟تسین ویتکژبا ،یرذآ و درک یلم یاھشبنج

  ؟ھن ای درک عافد لقتسم تلود داجیا و یئادج ات

 و هوقلاب هزرابم رایعم اب ؟میسانشیم ار »ھعماج رد یعقاو یلم لئاسم« یرایعم ھچ اب ام

 یرگمتس ھیلع لعفلاب و هوقلاب ھک یللم ندش ادج قح زا تمکح .یلم یرگمتس ھیلع لعفلاب

  .دنکیمن عافد ،دننکیم هزرابم یلم

 ،یلم ضیعبت و متس اب لاعف هزرابم« :تسا نینیچ یلم ھلأسم لح یارب وا لومرف نیرخآ

 ».ربارب ھعماج کی یارب یرسارس هزرابم کی ھب ناوخارف

 تلم یزاوژروب نیب ،شیوخ تشونرس رد للم قح لوبق مدع اب عقاو رد عضوم نیا

  دنکیم رارقرب لداعت شکمتس تلم یزاوژروب و رگمتس

 ناھاوخ یلو دسانشیمن تیمسر ھب ار شیوخ تشونرس رد للم قح تمکح روصنم

 تسا »یلم ضیعبت و متس اب لاعف هزرابم«

 داھنشیپ نیا یلو .تسا ناریا ینونک یسایس تردق بوچ راھچ رد داھنشیپ نیا درکراک سپ

 ناریا لثم ھللملاریثک روشک کی رد .تسا یلم متس عفر مھ نآ و دھاوخیم ار یزیچ کی

 تسا نینچ ھک مھ یتقو ات .دنتسھ متس تحت تلم دنچ ای کی و مکاح تلم کی ھشیمھ

 تلع ھب اھروشک ھنوگ نیا رد .تسین شیب یمھوت زج اھتلم یارب یواسم قوقح
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 یلم یرگمتس داھنشیپ نیا رد یلمع ظاحل ھب .دراد دوجو یلم متس ،یلم یرباربان

 یلم متس اب ار دوخ تفلاخم لاح نیع رد .تسا هدش ھتفریذپ مکاح تلم گرزب یزاوژروب

 دھاوخیم یلم سناوآ رگمتس تلم یزاوژروب زا داھنشیپ نیا عقاو رد .دنکیم مالعا مھ

 یاھتلم یزاوژروب .ار یلم متس دنکرب ھن و دنکیم بلط ار یلم متس فیفخت ینعی

 گرزب یزاوژروب اب گنتاگنت طابترا اریز .دنتسھ لماک یئادج فلاخم ارثکا زین شکمتس

        ً          یاھشبنج  الثم .دنکیم داجیا یعیسو تاناکما یلام و تراجت و رازاب ظاحل ھب اھنآ یارب

 تساوخیم لالقتسا قارع ناتسدرک ریخا یلم شبنج .دندوبن بلط یئادج ناریا رد یلم

 تلم مسینوش یزاوژروب .دوب نینچ مھ اینولاتاک رد .دوبن قارع زا یئادج ناھاوخ یلو

 ود تسایس ھجیتن .دھاوخیم گرزب یاھسناوآ رگمتس تلم یزاوژروب زا متس تحت

 “یلم متس عفر رطاخ ھب هزرابم„ راعش .تسیراتخمدوخ ،شکمتس و رگمتس یزاوژروب

 ار رگمتس تلم یزاوژروب ھطلس اریز .دشابیم متس تحت تلم یارب یراتخمدوخ راعش

 نتفرگ تھج متس تحت تلم یزاوژروب ھب لاح نیع رد و دنکیم لوبق متس تحت تلم رب

 رد متس تحت تلم یزاوژروب تسایس ھب ھن لیلد نیمھ ھب و دناسریم یرای یئاھسناوآ

 تلم یزاوژروب ھنارگبوکرس یاھتسایس ھن و دھدیم نایاپ یلم ترفن ھب ندز نماد

 ھقبط نورد رد ار ھقرفت و باعشنا قوف لئالد ھب ھمھ زا رتمھم و دشخبیم نایاپ ار مکاح

 .دزاسیم یدبا ناریا رگراک

 تلم یزاوژروب عضوم ات یلم ھلئسم دروم رد مسیخام زا تمکح روصنم ،تشذگ ھکنانچ

 .دنکیم ناسون شکمتس و رگمتس

 و درگ ،دریگیم داضتم عضاوم ،دیوگیم زیچ ھمھ یلم ھلأسم دروم رد تمکح روصنم

 تحت للم یفن :دناشوپب شایعقاو عضوم یور ھب ار هدنناوخ مشچ ات دنکیم اپ ھب کاخ

 یزاوژروب عفن ھب عضوم و اھنآ لابق رد یرتلورپ تسایس کی ذاختا زا ینارگور ، متس

 .مسیلایرپما و رگمتس تلم

 نییعت رد للم قح ھلئسم رد ناربجنر بزح عضاوم حیضوت ھب میزادرپیم ام لاح

 :لقتسم تلود داجیا و یئادج ات شیوخ تشونرس

 )شاعون رھ( یرادھیامرس ھب ھک تسا یعاجترا ھشیدنا کی )یئارگ یلم( مسیلانویسان

 ،تلم دنچ ای کی رب تیمکاح یارب ،مکاح یزاژروب مھم یاھرازبا زا یکی .دنکیم تمدخ
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 ،قاحلا تروص ھب ھک تسا ترفن و باعشنا ،یگتسدود داجیا ،ھنابلط تمظع مسیلانویسان

      ُ                    مدآ در ک ،رخ کرت لثم .دوشیم رھاظ یخیرات و یگنھرف ریقحت ،نتخادنا مھ ناج ھب

 ....هریغ و روخ شوم برع ،سومان یب یلامش ،یھوک

 قاحلا ھیلع ادص و رس ھفاضا ھب ،تسا نیمھ زین متس تحت تلم یزاوژروب یاھرازبا

 ار ایراتلورپ و دوشیم دیلوت راجزنا و ترفن فرط ود زا .یلم ترفن و ھنیک داجیا تھج

 نیا ھب نداد ھمتاخ یارب .داد ھمتاخ ترفن و اجزنا و ھئطوت نیا ھب دیاب .دنکیم ھکت ھکت

 تلم کی یایراتلورپ  ھک یماگنھ .درک رثا یب ار یزاژروب ھحلسا دیاب کانرطخ ترفن

 یربج قاحلا فلاخم ،رگمتس تلم یایراتلرپ ھک دوش نئمطم و دنک ساسحا متس تحت

 رد شیاھیاھقبط مھ بناج زا وا یتاقبط و یلم قوقح مامت ھک دنادب یتقو و تسوا تلم

 اب وا داحتا لماع تقونآ .درادیمنرب حالس اھنآ ھیلع رگید ،تسا دییأت دروم رگید للم

 ار دوخ تدش اب یتاقبط یاھداضت و دوریم نیب زا ،دوشیم وحم شدوخ تلم یزاوژروب

 ایراتلورپ یاھھخاش یگتسبمھ ھک تسا تروص نیا رد طقف و تروص نیا رد .دننایامنیم

 للم قح .دروخیم تسکش یزاوژروب مسیلانویسان و دوشیم تیوقت فلتخم یاھتلم رد

 تسایس لباقم رد ایراتلورپ ماع تسایس لقتسم تلود داجیا ات شیوخ تشونرس نییعت رد

 نییعت رد للم قح عقاو رد  .تسا یلم ھلئسم دروم رد )مسیلانویسان( یزاوژروب ماع

 تسا یتساوخرد و ،دوشیم لامعا مسیلایسوس یالاب ناورد ات ھک شیوخ تشونرس

 کیتارکومد اوژروب تسا یتساوخرد ھک مسیلانویسان لباقم رد یتسیلایسوس - یرتلورپ

 اعد خاروس عقاو رد .دناھتفرگ هابتشا مسیلانویسان اب ار للم قح اھیضعب  .دریگیم رارق

 .دناهدرک مگ ار

 ایراتلورپ یگچراپکی و تدحو ،تشونرس نییعت قح نطب رد ،دوشیم ھظحالم ھکنانچ

 تلم کی یایراتلورپ یتاقبط ترفن شیوخ تشونرس رد للم قح یئاسانش .تسا یزکرم

 ،یسایس ،یرکف متسیس و دربیم نیب زا رگید للم رد شیاھیاھقبط مھ زا ار متس تحت

 طیارش و دھدیم تمس رگمتس تلم و دوخ تلم یزاژروب ھیلع ار ایراتلورپ نیا یماظن

 عقاو رد .دنکیم مھارف ناھج و ھقطنم حطس رد ایراتلورپ یگچراپکی و تدحو یارب ار

 یایراتلورپ راعش ققحت تھج طیارش داجیا شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح نطب رد

 ام یاھتسیسکرام کدنا ار یتسیسکرام اقیمع عضوم نیا .تسا ھتفھن دیوش دحتم ناھج
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 نیا عقاو رد .دنا هدش نآ “رادمچرپ„ اھتسیلایرپما ھک یئاج ات دناھتخادنا رود ھب ھناراوگرزب

 اھ تسیلایرپما ھب ار مچرپ یاروگرزب اب یئاوژروب هدرخ یتاقبط أشنم اب یاھتسیسکرام

 .دناهدرک میدقت

 کی ،نآ رد ایراتلورپ تدحو و عفانم ندوب یزکرم تلع ھب شیوخ تشونرس رد للم قح

 ناھج للم ھیلک یارب تشونرس نییعت قح لوبق مالعا نآ لوا ھجو .تسا یھجو ود ھلوقم

 ھیلع هزرابم تمس ھب دوخ یاھیاھقبط مھ ھیلع ار ایراتلورپ ھلمح تمس عضوم نیا .تسا

 یزکرم مھ زاب ،تسا ھکس رگید یور ھک یلم ھلئسم رگید ھجو .دناشکیم یزاوژروب

 و تیامح یایلم یاھشبنج نآ زا ینعی .دراد رظن دم ار ناھج یایراتلورپ عفانم ندوب

 و فادھا ،ناشیوس و تمس ،اھنآ یراگدنام ای و یئادج ھک دنکیم ینابیتشپ

 تمدخ یزاوژروب ھیلع ایراتلورپ رتشیب یھدندمزاس و جیسب ،تدحو ھب ناشیاھکیتکات

 ھفیظو اذل .دنھدیم رارق ینابیتشپ دروم ار یییلم یاھشبنج نینچ طقف اھتسینومک .دنک

 دیاب ھک گرتس تسیاھفیظو هراب نیا رد شکتمحز یاھهدوت ھب نداد یھاگآ رد اھتسینومک

 .دوش ماجنا

  مسینومک ھب دادترا و تمکح روصنم
 ھب ،ناریا تسینومک بزح زا باعشنا زا سپ شنارکفمھ اب تمکح روصنم ھک میتفگ

 ناریا یایراتلورپ اب “رتتقشم مک و رتهاتوک هار“ زا ات دندرک ترجاھم روشک زا جراخ

 .دننک رارقرب سامت

 رد ھک یروط ھب .دندرکیم یگدنیامن ار یفلتخم تاشیارگ .دندوبن تسد کی نیرجاھم نیا

 ھب ام اذل .داد ناشن ار دوخ تیفافش اب قیمع ینارحب  تروص ھب بزح مود هرگنک

 ینشور ھب وا هرگنک نیا رد اریز .میزادرپیم مود هرگنک رد تمکح عضاوم یسررب

 .دناهداد افعتسا رفن اھهد ،هرگنک زا دعب عضاوم نیا ھیلع و هدرک نایب ار دوخ عضاوم

  ناریا یرگراک تسینومک بزح مود هرگنک یسررب
 دوب هرگنک ھیحاتتفا ینارنخس لوا راب .تسا هدرک ینارنخس راب ود هرگنک نیا رد تمکح

 هدامآ ش“دولآرفک“ عضاوم یارب ار هرگنک رد ناگدننک تکرش راکفا درک یعس نآ رد ھک
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 ھب ار شدادترا نآ رد ھک دوب “یسایس تردق و بزح“ دروم رد وا مود ینارنخس و دنک

 نیا رد وا یاھینارنخس ام اذل .تسا هداد ناشن یملع مسینومک ھب تبسن ھجو نیرتنشور

   .مینکیم یسررب ار هرگنک

 یسایس تردق یروف بسک تیمھا ندرک ھتسجرب وا ھیحاتتفا ینارنخس رد یزکرم ھلأسم

 تردق رگا :رگید نایب ھب .“دوبن وا تسد ھب و دوب نم تسد ھب رگا“ :دوب بزح طسوت

 ...دوبن یمالسا یروھمج نادرمتلود تسد ھب و دوب ام بزح تسد ھب یسایس

 خیرات اب ىصاخ رارق چیھ ام !ىخیرات ىاھلومرف ھن ...تسا مدآ ھب عجار مسیلایسوس“ 

 زاً               الثم رشب ىگدنز ٢٨٠٠ لاس رد ھکنیا ىارب ىسک زا ىتلاسر و ىتیرومأم چیھ ،میرادن

 ٩٤“.میرادن دشاب ھتفرگ رارق ىکارتشا تیکلام رب ىنتبم هویش ھب لوپ رب ىنتبم دیلوت هویش

 نیا درد ھب و تسا یخیرات لومرف کی مسیسکرام ھک ھنالوبقب هرگنک ھب دھاوخیم وا

 دوخ رد دیابن هدنیآ یاھلسن ھب تبسن یتلاسر مھ هرگنک یاضعا و .دروخیمن ھظحل

  .دننک ساسحا

 کیتارکمد تازرابم رد تکرش نیع رد ،اھتسینومک ھک تسا نآ رب مسیسکرام یلو

 ندروآ تسدب تھج یراکادف نیع رد ،ھظحل نیا رد اھنآ یگدنز یدوبھب یارب مدرم

 تشونرس ھب تبسن گرزب یتلاسر ،ھظحل نیا رد مدرم یارب یدازآ یولئلت نیرتکچوک

 ھب .دنراد یزاوژروب دیق زا ھقبط نیا یدازآ و نآ یخیرات تشونرس ،هدش رامثتسا ھقبط

 قبط رد ھقبط نیا یدازآ هار رد ار دوخ رمع مامت اھتسینومک ھک تسا تھج نیمھ

 ات دنھدیم ھمادا ار اھنآ هار دعب یاھلسن و دسریم نایاپ ھب ناشرمع ،دنراذگیم صالخا

 هدنیآ یاھلسن ھب تبسن تلاسر .٣٠٠٠ لاس رد دیاش ،دبای ققحت یدازآ نیا ھک یزور

 و دشابن نینچ رگا .تسا یقرتم ناسنا یدازآ رد یملع مسینومک ناشخرد هوجو زا یکی

 ھقبط اریز .دننک اھر ار ھقبط دیاب اھتسینومک ،دیوگیم تمکح روصنم ھک دشاب یروط

 لکشتم ھن و دوشیم جیسب ھن دننکیم روصت نارکفنشور ھک یناسآ نیا ھب رگراک

 دید اب و دوشیم کیدزن لئاسم ھب ،ماگ ھب ماگ و شدوخ ھبرجت اب رگراک ھقبط .ددرگیم

 .درادن یتبارق چیھ ام ھنالوجع
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 نیا ندرک لکشتم و جیسب زا ینارنخس نیا رد تمکح روصنم ھک تسانبم نیا رب اقیقد

 عضوم کی لوا ھلحرم رد وا .دروآیمن نایم ھب ینخس ،اھاروش تروصب ھقبط

 وا یئاوژروب هدرخ مسیناموھ ھک دراذگیم شیامن ھب ار ھب ناسنا دروم رد یتسینویزیور

 مسیلایسوس زکرم“ :دریگیم رارق یحطس نارکفنشور دیجمت و ھجوت دروم و دنایامنیم ار

 .تسا یتاقبط مسیلایسوس یالاب ھلحرم ات ناسنا دیوگیم مسیسکرام یلو .“تسا ناسنا ام

 سئاسد اب ھلباقم رد نویبالقنا یرایشوھ ،ناسنا دروم رد تمکح یتاقبط ریغ عضوم

 .دربیم نیب زا ار یبالقنا دض یاوژروب ناسنا

 ندش سدنھم زا ھک یمدآ نآ ھک دسریم ھجیتن نیا ھب مسیسکرام زا تسسگ ھمادا رد وا

 مسیلایسوس ساسا نیا“ ،دروآ دوجو ھب رییغت شمدرم یگدنز رد ات دنکیم رظن فرص

 دراد طبر ارچ میوگیم نآلا ،متفگ بزح رد ھتشذگ مین و لاسکی -لاسکی ھک ىقافتا ...تسا

 ىریذپان بانتجا کرد کی ھب ھن !ىخیرات کرد کی ھب ھن .مسیلایسوس زا کرد نیا ھب

  ٩٥“!دیلوت ىاھهویش لاقتنا

 ،مدرم ھب یرایمھ یارب ار درف کی یگتشذگ دوخ زا تمکح ھک دوشیم ھجوتم هدنناوخ

 چیھ اھنت ھن ود نیا ھک یلاح رد .تسا هداد رارق خیرات زا یتسیسکرام کرد لباقم رد

 تاساسحا رب ھیکت اب تسا ھتساوخ وا .دنتسھ رگیدمھ لمکم اقیقد ھکلب ،دنرادن یداضت

 .دش رود مسیسکرام زا دیاب ،زورما رد مدرم ھب تمدخ یارب ھک دنک اقلا نینچ ،ناگدنونش

 و نتفریذپ داقتنا و ندرک داقتنا و نداد رج ھقی و نتفگ سکرام و ندوب تسیلایسوس“

 رد ار مدآ کی ىگدنز ىنزوسرس ھظحل نیا ات ام هریغ و ندروخ شحف و ندرک کیملپ

  “.تسا هدادن رییغت شاھناخراک رد و ھسردم رد ،شاھناخ

 ھئارا یاهدش لعج و ھنوگرگد ریوصت یتسینومک یاھنامزاس زا تمکح ھک دینیبیم

 رد ،ناریا و ناھج حطس رد یتسینومک شبنج یاھشخب زا کی چیھ .دھدیم

 شبنج .“دنھد زج ار مھ ھقی“ و دننک یسایس ثحب طقف ھک دناھتسشنن دوخ یاھهدکتلزع

 یشبنج چیھ .تسا هدش ھتخانش هزرابم نادیم رد شروضح اب ناریا و یللملانیب یتسینومک

 ینابرق تعسو نیا ھب و ھتشادن مدرم تازرابم رد هدرتسگ روضح هزادنا نیا ات ناھج رد

 نجل ھب ار ناریا یتسینومک یاھنامزاس و دنک لعج ار عیاقو دیاب تمکح یلو .تسا هدادن
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 ھک تسا یتیعقاو نیا .دھد هولج یقطنم و ھناقحم ار مسیسکرام زا شاندش رود ات ،دشکب

 تلع ھب ،ناریا رد مسیشاف تیمکاح تلع ھب یناریا یتسینومک یاھنامزاس زا یشخب

 یسک ھچ یلو .دنتسھ ناریا زا جراخ رد ،یللملانیب طیارش تلع ھب و ناشدوخ تاھابتشا

 ھقبط ھب ات دننکیم شالت ،دنراد ندب رد ھک یئورین مامت اب اھنامزاس نیا ھک دنادیمن

 نیا تیادھ و تالوحت رد و دندنویپب نادب کیناگرا روط ھب ،دنوش کیدزن ناریا رگراک

 نارازھ نیرفآ راختفا و اسرفناج یاھششوک رب تمکح روصنم .دندرگ میھس ھقبط

 .دھد هولج ھناقحم ار دوخ دادترا ات دنکفایم هدرپ تسینومک

 یعس وا ،درکیم نییعت مھ خرن اوعد نیب ،ادص و رس رپ ینلع راک تیزم رد تمکح

  .دزاسب نینل دننام ھب یاهرھچ نیراخوب و یکستورت زا دنکیم

 رد ات نینل حدم رد دیوگیم رعش راھب ىارعشلاکلم ىاقآ ناریا ات ىزنودنا ھت زا“

 ھچ نیراخوب و نینل و ىکستورت ىاھھتشون دننیبب ھک دنوشیم عمج اکیرمآ ىاھھناخباتک

  “.دنروخیم ناکت ھمھ ؟تسا

 یسوساج یاھنامزاس اب طابترا رد ،مود یناھج گنج زا شیپ زا نیراخوب و یکستورت

 مان ،تمکح روصنم یلو .دندرک تنایخ یوروش یایراتلورپ ھب و دنتفرگ رارق ناملآ

 ،نینل رانک و نینل دح رد اھنآ یارب دنکیم یعس و دروآیم نینل مان زا شیپ ار یکستورت

 .دنروخیم ناکت مدرم ناشراثآ ندناوخ زا ھک دزاسب تبثم ھھجو

  :دیوگیم هرگنک رد “دوب نم تسد ھب رگا“ دروم رد وا

 یتاقبط یزوریپ کی ثحب ینعم کی ھب تسا یسایس تردق ثحب کی نیا میوگیم“

 ھب یسایس تردق ،تمکح روصنم یروئت رد بیترت نیدب ٩٦“تفرگ تفر دیاب ،ھلب ...تسا

 رگا ھک دوشیم دومناو و دریگیم ار ھقبط تسد ھب یسایس تردق یاج ،بزح تسد

 نینچ سپس وا .تسا هداتفا ھقبط تسد ھب ینعی ،دتفایب بزح تسد ھب یسایس تردق

  :دیوگیم

 تتسد ھب ای داتفا تتسد ھب هرخألاب تسا نیا ھیضق رخآ فرح ،ىیاھن کحم ،تیاھن رد“

 ىارب امش تیلاعف لاس ٢٠٠٠ ،لاس ١٠٠ ،لاس ٥٠ مامت دشاب هداتفین تتسد ھب رگا ؟داتفین
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 ار دیلوت ىاھهویش ای ،دیھدب ھبلغ ىناملآ ھفسلف لباقم رد ىملع مسیلایسوس ھب ھکنیا

 “.دیاهدروخن دردب ،دینک انشآ ناشقوقح اب ار اھهدوت ای دینک نوگرگد

 ار یرگراک تسینومک بزح تمکح روصنم اجنیا رد( یتسینومک شبنج رگا بیترت نیدب

 یسایس تردق دناوتن هدنیآ لاس ود یکی ای و اھزور نیمھ رد )دنادیم یتسینومک بزح طقف

 کیتکلاید ھبلغ رد رگراک ھقبط یھاگآ ءاقترا تھج شایخیرات شالت ،دنک بسک ار

 دیشیدنایمن نیا ھب اساسا وا .دروخ دھاوخن درد ھب ،یتسیلآدیا کیزیفاتم رب  یتسیلایرتام

 نیا ندرک لکشتم نودب ،یملع مسینومک یبالقنا ھشیدنا ھب رگراک ھقبط زیھجت نودب ھک

 رامثتسا تمدخ رد یسایس تردق بسک اساسا ،تسا ینالوط و تخس راک رایسب ھک ھقبط

 یناسک ھن و دنک بسک شدوخ ار تردق تسیابیم هدش رامثتسا اریز .تسین نکمم ناگدش

 تردق بسک یارب دناوتیم یتقو ایراتلورپ .دنزیم ھنیس ھب ار وا یگدنیامن گنس ھک

 نیشناج دیاب ھک ار یزیچ و دشاب هاگآ رما نیا ترورض ھب الماک ھک درادرب زیخ یسایس

 ار تردق ،یتسینومک شبنج زا یشخب یطیارش رثا رب رگا .دسانشب اقیمع دشاب میدق ماظن

 ھیلع کیتارکمد لایسوس نایرج کی ھب ،دروآ تسدب رگراک ھقبط هدرتسگ روضح نودب

 .دش دھاوخ لیدبت یرگراک شبنج

 و رایعم اب دھاوخیمن وا ؟ھنوگچ یلو .دریگب تسد ھب دھاوخیم تمکح روصنم یلو

 ،دنتسین نینل و سکرام وا راگزومآ ،دروآ تسد ھب ار یسایس تردق یتسیسکرام تیلاعف

  :ورتساک لدیف .تسا ورتساک وا لودیا

 ھطبغ ابوک رد ورتساک نایرج و ورتساک لثم ىیاھمدآ ھب نم ىنعم کی ھب ىتسار“

 ،دندروآ نکسم ،دندروآ تشادھب دندوب راک رس لاس ٢٠ لاس ٣٠ ،دندمآ اھنیا .مروخیم

 ىملع ناشمسیلایسوس .ىسک شوگ ىوت دینزب دیرادن قح دنتفگ ،دندرک زیمت ار اھنابایخ

 تدوخ راک ىپ اباب ورب تفگیم دوب اجنیا ورتساک نآلا رگا ،دوبن ىبالقنا مسیسکرام و دوبن

  ٩٧“اقآ

 رد شاھناقداص عضاوم و ھتسجرب تیصخش نآ اب ورتساک لدیف رگا ھک میرذگب نیا زا

 یتسینومک یاھنامزاس خیرات تمکح روصنم لثم هاگ چیھ ،تفرگیم رارق یطیارش نینچ

 .میرذگب نیا زا .اقآ تراک یپ اباب ورب :تفگیمن اھتسینومک ھب وا لثم و درکیمن لعج ار
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 یسایس تردق ھب تسا رضاح تمکح ھک تسا نیا راتفگ نیا رد قمعت لباق ھتکن نآ یلو

 رد رگید یسایس تردق نیا تقو نآ .دشابن یملع مھ شامسیلایسوس رگا یتح دبای تسد

 بوخ تمکح روصنم ار نیا ؟دوب دھاوخ یک تمدخ رد .دوب دھاوخن رگراک ھقبط تمدخ

 .یزاوژروب تمدخ رد ؛دنادیم

 و تشذگ یملع مسینومک زا دوشیم یسایس تردق نتفرگ تسد ھب یارب ،تمکح رظن زا

 رد دیاب ،ىصاخ ىاج کی دیورب دیاب " دعب و تفریذپ ،دشابن مھ یملع ھک ار یمسیلایسوس

  “.تسا تسایس ملاع زکرم نآ و دیشاب ھعماج زا ىصاخ ىاج کی

 رگراک ھقبط و ھناخراک ،تسایس ملاع زکرم اھتسیسکرام رظن زا .تسا یلع رایسب

 زا ھک ھفاضا شزرا بحاصت رس رب .تسا نیدلارصن الم فاحل رس اھاوعد ھمھ .تسا

 یلو .تسا تسایس و داصتقا ملاع زکرم اجنآ .دوشیم لصاح رگراک ھقبط رامثتسا

 رد دیورب دیاب ھک دناسریم فرط کی زا .دھدیم ام ھب یرگید سردآ تمکح روصنم

 رگید بناج زا و دیوش حرطم ات دیشاب ادص و رس رپ دیاب ،دینک تیلاعف غولش یاھلحم

  :دنکیم حرط

 امش .دننزب فرح نآ زا اھھناسر رد دیاب و دنھدیم شرازگ ار امش تاکرح ھک ىیاجنآ“

  .“.دوشیم لصف و لح دراد تسایس ىلصا رتسب ھک ىیاجنآ ھعماج بلق رد دیورب دیاب

 یتاقبط یاھیریگرد ،دھدیم یور یرامش یب ثداوح یبالقنا لوحت لاح رد ھعماج رد

 لصف و لح یلصا رتسب ،نارود نیا  رد .تسا ھنازور ھمانرب اھھناخراک و اھنابایخ رد

 هزرابم یاھھگر و دنرادن دوجو زونھ جاوما نیا ھک ینامز رد یلو تسا نابایخ ،تسایس

 یمالسا یروھمج میژر نورد تسایس لصف و لح یلصا رتسب ،دنتسین ھتسویپ مھ ھب

 نیا یاج ھب“ ھکلب تسین یمالسا یروھمج میژر نورد نتفر تمکح روظنم ھتبلا ...تسا

 رس یوت ...]تسا یتسینومک لاکیدار یاھنامزاس شروظنم[ “یطارفا یاھپچ“ لثم ھک

 میوگب وا ھب نم یتسھ ادوھی یکستورت نامھ وت دیوگب نم ھب وا !کراپ رد مینزب مھ ھلک و

 موشب ىسارکمد لایسوس وضع مورب نم رگا راک نیا یاج ھب !یاهدیمھفن ار کیتکاتود وت

 موشیم رثا أشنم و ىناملراپ کی رد ،ىلحم ىاروش کی رد ،ىنومک کی رد موریمً     القا

تسیسار ىولج  القا ای ھسردم  القا موریم .مریگیم ار اھ           ً     مراذگیمن میآیمً     القا میزاسیم      ً        

 ھقبط رگید تمکح یوس و تمس ،دوشیم ھظحالم ھک نانچ “...دننزب ار ىکشزپ بآریز
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 رد تکرش ،تسا یسارکمد لایسوس شبنج ھکلب تسین یتسینومک شبنج و رگراک

 :دھدیم ھمادا ار تردق نتفرگ تسد ھب ھنوگچ وا .تسا ناملراپ و یلحم یاھاروش

 نآ اب دناوتیم ھک ىبازحا اب دوریم ،نیرگ اب دوریم ،ىسارکمد لایسوس اب دوریم“

 دناوتیم ىکشزپ ھتیمک ىاج کی رد ،ىرادرھش ىاج کی رد ىیاج کی اھاروش رد دورب

تسرد دیوگب  القا .دنرامشب ار وا ىأر دوش رثا أشنم  ىبالقنا تسینومک رگید نم ھک تسا           ً       

نیامن  القا ىلو ...متسین  ار اھتسیسار ىولج الاح ات و اجنالف رد متارکمد لایسوس بزح هد     ً    

  “.ماھتفرگ نامدوخ لحم نیا رد

 مسینومک خیرات نآ رد تمکح رکفت یساسا ھتسھ ،دنیبیم دوخ هدنناوخ ھک یروط ھب

 ،اھیرادرھش یاھاروش ،اھھتیمک لثم غولش یاھاج ھب نتفر ھخسن وا .تسین یبالقنا

 یمرگلد یارب یلو .دچیپیم شیاقفر یارب ار ناملراپ و یسارکمد لایسوس بازحا

 کی ،تسا گنت ناشرس رب هالک نیا و دنراد یتسینومک عضوم اجنامھ رد ھک یئاھرداک

 ھناعشعشم یاھتیلاعف نیا تیقفوم ھک ھلئسم نیا لح رد .دنکیم یزاب ھقح و دنزیم قلعم

 نوتس نآ و دنکیم نیمضت زیچ کی نم رظنب“ :دیوگیم ،دنکیم نینمضت یزیچ ھچ ار

 رانک یتسیسکرام یاھمرن ھک یتقو .تسا رادهدنخ اعقاو “.تسا بزح ىتسیسکرام تارقف

 یارب الا .دشاب نایم رد یتبحص یناوتیمن یتسیسکرام تارقف نوتس زا رگید ،دنوریم

 .نارگید بیرف

 هرگنک رد نیرضاح یرکف تمس دنکیم یعس ،بزح مود هرگنک ھیحاتتفا ینارنخس رد وا

 تخس و ینالوط راک ترورض و رگراک ھقبط نیب رد تیلاعف یاھھنیمز زا ار

 زکارم ،ینابایخ یادص و رس رپ ماع تازرابم ھب ،ھقبط نیا رد یسایس - کیژولوئدیا

 هدامآ مسینومک و رگراک ھقبط زا وا ینارگور  یارب هرگنک ات دناشکب ناملراپ و یتلود

  .ددرگ

 .دیوگب “دولآرفک“ نانخس دھاوخیم دیوگیم شامود ینارنخس رد وا

 کی زا ای و نیئآ کی زا ندنادرگور :دنناسریم ار موھفم کی ،دادترا و رفک یاھهژاو

 .ھقبط

 ھیلع یگدنز و گرم لادج رد ھک دنوشیم ادیپ ینادترم و نارادیاپ ،یبتکم و نیئآ رھ رد

 لثم دندوب ینادترم و نارفاک .تسا هدوب نینچ زین مسیسکرام رد .دنریگیم رارق مھ
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 ھناکریز ھک یکستوئاک لثم ای و دندرکیم یفن ار مسیسکرام یساسا لوصا ھک نیتشنرب

 یعس و دندناشوپیم ار دوخ دادترا اھنآ ھمھ یلو .دنتشاذگیم اپریز ار لوصا نیا

 متسیس ای و نیئآ نیا زا ناشریسفت ھکلب دنتسین دترم و رفاک ھک دننک عناق ار مدرم دندرکیم

 یادص اب ک دندش تفای یئاھروتایکیراک ناریا یتسینومک شبنج رد یلو .تسیرگید روط

 دادترا نیا رد ار دوخ تاجن هار و دننکیم مالعا ار مسینومک ھب تبسن دوخ دادترا دنلب

 .دننیبیم

 شبنج تابسانم تسیروروض ،دروم نیا رد تمکح روصنم نانخس ھب دروخرب زا شیپ

 :ددرگ نشور یرادھیامرس ینوگنرس رد نآ شبنج و رگراک ھقبط و یتسینومک

 و یبالقنا ھقبط طسوت شاتلود و یعاجترا ھقبط کی ینوگنرس زا تسا ترابع بالقنا

 ،یرادهدرب ھعماج رد .تسا یتاقبط بالقنا ،ھجیتن رد .شاتلود و ھقبط نیا تیمکاح

 ار مسیلادوئف و دننک نوگنرس ار نارادهدرب دنتشاد ھفیظو ،ھقبط کی ناونع ھب اھهدرب

 یزاوژروب یربھر ھب رگراک ھقبط ار لادوئف ھقبط ینوگنرس مسیلادوئف رد .دیامن رارقرب

 یئاپرب و یرادھیامرس ماظن یشاپورف ھفیظو یرادھیامرس ھعماج رد .تشاد هدھع ھب

  .دراد هدھع ھب ایراتلورپ ،ار ایراتلورپ یروتاتکید

 خیرات رد ،قوف یاھرایعم اب .دنزاسیم نیعم ار یتسینومک راک یاھهویش و اھمرن ،اھنیا

 بالقنا ،ھفرم یزاوژروب بالقنا ،یزاوژروب هدرخ بالقنا دناوتیمن ،یزاوژروب تایح

 و تسا یتاقبط بالقنا .دشاب ھتشاد دوجو تسیشرانآ بزح بالقنا ای و تسینومک بزح

 مسیسکرام یاھدرواتسد رب مکحم ناوتب دیاب دنکب یتسیلایسوس بالقنا دھاوخیم ھک یسک

 لک ،ایراتلورپ رصانع نیرتھتفرشیپ ندرک لکشتم و جیسب اب و دھدن مل نآ یور و دتسیاب

 لوق ھب .دیامن لکشتم و هاگآ ،جیسب ،یزاوژروب ھقبط ھیلع ار ناگدید متس رگید و ھقبط

 تایعقاو نیا زا لودع .تسین راک رد یبالقنا ،ایراتلورپ نپمول یتح جیسب نودب ؛سلگنا

 .تسا دادترا .تسا رفک ،مسیسکرام رد

  :دیوگیم شامود ینارنخس رد تمکح
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 .تسا ام دوخ زا ىدولآرفک تالاؤس ھب ھیبش رتشیب ھک منک عورش ھتکن دنچ اب مھاوخیم"

 ار تالاؤس نیا دوخ حرط ،ىنونکات ىروئت ىاھباوج ارھاظ ھک ىنعم نیا ھب دولآرفک

  ٩٨».دربیم لاؤس ریز

 ھک یلئاسم رب نالطب طخ ،یتسیسکرام عضاوم ھک دنکیم رارقا و دیوگیم ھناھاگآ وا

  :دوش دترم .دیوگب رفک مسینومک ھب تبسن دھاوخیم وا .دشکیم دنکیم حرطم

 ؟دینزیم فرح ىسایس تردق و "بزح" ھب عجار دیراد ارچ دیسرپ دنھاوخ ام زا ...«

 امش ،دینزب فرح ىسایس تردق و "ھقبط" ھب عجار دوب رارق ىتسیلایسوس ىروئت قباطم

 ]رظنم نیا زا[ ھجیتن رد .دینزب فرح ناتبزح ىریگتردق ھب عجار تسین رارق اھتسینومک

 ھب تفگ دنھاوخ ام ھب .تسا ىتسیلایسوس ىروئت فالخ ،"ىسایس تردق و بزح" ثحب

 ھب ار دوخ و دریگیم ىزاوژروب زا ار تردق رگراک ھقبط ھک دیوگیم ىروئت ھکنیا لیلد

 دراد ىتیعوضوم ھچ اجنیا رد بزح ھک تسین مولعم ،دھدیم نامزاس ھمکاح ھقبط ناونع

 »؟دینزيم فرح "ىسایس تردق و بزح" زا ارچ الصا و

 تردق بسک تمکح روصنم ھک تسا هدیدرگ ثداح یرییغت ھچ ،؟هدش ھچ یتسار ھب یلو

 رد رگا ؟تسا هدناشن ھقبط طسوت یسایس تردق بسک یاج ار شدوخ بزح طسوت یسایس

 ینوگنرس اذل و دنتسھ ایراتلورپ و یزاوژروب ،یلصا ھقبط ود ناریا یرادھیامرس ھعماج

 ناریا یرساترس تسینومک بزح یربھر ھب ایراتلورپ ریذپان یطخت ھفیظو یزاوژروب

 ؟دنکیم فذح بالقنا هریاد زا ار )ایراتلورپ( یبالقنا ھقبط نیا تمکح روصنم ارچ ،تسا

 نارگراک دنکیم رکف .تسا هدش ھتسخ .درادن رگراک ھقبط ھب یدامتعا رگید وا اریز ؟ارچ

 .ناشراک یپ دنوریم و دننکیم لو دوز و دنتسھ جازم یمدمد

 یریگ هرانک یسایس راک زا نارگراک“ دیوگیم ھک تمکح عضوم ھب ندیسر زا شیپ

 یاج ار بزح ارچ ھک نیا رد ار وا ھیلوا باوج ام ھک دوب دھاوخ زیگنا فعش ،“دننکیم

  :میونشب ،تسا ھتشاذگ ھقبط

 ام طقف .تسام دروم رد طقف ىسایس تردق و بزح اب ھطبار رد "تیعونمم" نیا“

 ھک دنھدیم رادشھ ام ھب ،مینزیم فرح ىسایس ىریگتردق زا ىتقو ھک میتسھ اھتسینومک
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 تردق ھب بزح ناونع ھب تسین رارق ناتدوخ ىروئت قباطم امش ،دینیشنب دوخ ىاج رس

 رفن جنپ رگا .دوش کیدزن ىسایس تردق ھب رگراک ھقبط تسا رارق ،دیوش کیدزن ىسایس

 ىسایس تردق نتفرگ زا اروف ،دنھدب لیکشت دیدج بزح کی و دنوش عمج تسیلانویسان

 بزح دنیوگیم !سکچیھ ،دریگیمن ىداریا اھنآ ھب مھ سک چیھ و دننزیم فرح

 ىارب ار دوخ میمصت و تسا نآ سیئر ىنالف ىاقآ و هدش سیسأت ناریا دیدج تسیلانویسان

 و دننکیم ىفرعم مھ ار ریزو تسخن و روھمج سیئر ،دنکیم مالعا ىسایس تردق نتفرگ

 ھک میئوگب ام رگا ىلو ،دننکیم ھبحاصم مھ دروم نیا رد نویزیولت ویدار و اھھمانزور رد

 ھقی ھک ىسک نیلوا ،درادرب ماگ ىسایس تردق فرط ھب دھاوخیم ىرگراک تسینومک بزح

 ھک تسا ىتسینومک تدحو عون زا ام تسد لغب ىاھپچ نیمھ زا ىکی دریگیم ار ام

 ار ىوروش هدیدپ رگم ،دریگب ار تردق تسا رارق ھک تسا ھقبط نیا ؟دش ھچ اقآ :دیوگیم

  “؟دینیبیمن

 !!!یییوق لالدتسا ھچ .تسا هدنزومآ اعقاو !تسا زیگناروش

 اقافتا ھک دنتسھ دقتعم یعقاو یاھتسینومک ھمھ ھک دنادیم بوخ یلیخ تمکح بانج

 اب ھکلب یئاھنت ھب ھن الوا یلو دننک تکرح تردق بسک تمس ھب دیاب تسینومک بازحا

 - یتاقبط روعش و یھاگآ ندرب الاب ریس نیا رد و رگراک ھقبط ندرک لکشتم و جیسب

 طسوت ھن ھقبط نیا و رگراک ھقبط یارب ھکلب بزح یارب ھن امود و نآ یسایس - کیروئت

 لامعا )ایراتلورپ یروتاتکید( دوخ یاھاروش ناگدنیامن زا لکشتم تلود طسوت ھکلب بزح

 ھک تسا ھقبط یامنھار و کیژولوئدیا هدنیامن مسیلایسوس نارود رد بزح .دنکیم تردق

 ھب یتسینومک عضوم زا اھپچ ھجیتن رد .دنک یربھر مسینومک یوس ھب ار ھعماج دیاب

 .دنراد مھ قح .دننکیم ھلمح امش مسینویزیور

  “....دنوش عمج تسیلانویسان رفن جنپ رگا“  ھک دراد تیاکش الاب لوق لقن رد تمکح

 یضوع ھنیباک ای و میژر اب ار ھقبط هدنیامن ناونع ھب تلود تمکح بانج مولعم رارق زا

 رد ناششالت ،دننکیم شالت تردق بسک یارب تسیلانویسان رفن جنپ نآ رگا .تسا ھتفرگ

 رفن جنپ نیا .تسا هداد لیکشت ار شاتلود یرادھیامرس البق ھک تسیرادھیامرس ماظن

 .دنشاب میھس تلود نیا رد ناشدوخ و دننک جارخا تلود نیا زا ار اھمدآ نالف دنھاوخیم

 رد ار میژر نیا دنھاوخیم اھنآ .دننکیم شالت تردق بسک یارب اکرش و یوجر مناخ
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 رقتسم یزاوژروب تلود نیمھ رد ار ناشدوخ میژر و دننک طقاس یزاوژروب تلود

  .دنزاس

 ھنیباک نالف رد دیھاوخیم ارچ ھک تسین نیا امش اب هدازآ و یقرتم مدرم و اھپچ ثحب

 کرابم لیم لیم .دینک تکرش داژن یدمحا ھنیباک رد دیورب دیناوتیم امش .دینک تکرش

 .تسا

 یارب ایراتلورپ روضح نودب ایراتلورپ تلود بسک ھک تسا نیا امش اب اھپچ ثحب

 بسک تھج رد هاگآ و لکشتم یایراتلورپ شالت زا ریغ .تسا نکمم ریغ “ایراتلورپ“

 تمکح .تسیزاوژروب هدنیامن امتح ،دبای تسد تردق ھب ینامزاس و بزح رھ ،تردق

  :دریگب ار یسایس تردق دیاب یرگراک تسینومک بزح ھک دیوگیم نشور یلیخ

 بزح نیا ھک تسا نیا دسرب رظن ھب دولآرفک دیاش و میوگب مھاوخیم نم ھک ىاھتکن نیلوا“

  ٩٩“دریگب تسد ھب ار ىسایس تردق دھاوخیم و دراد رظن ىسایس تردق ھب

 دیوگیم تھج نیمھ ھب دنکفایم رود ھب ار مسیسکرام دراد ھناھاگآ ؟دینکیم ھظحالم

 .ماهدش دترم مسیسکرام ھب تبسن ھک دیوگیم عقاو رد .میوگب رفک مھاوخیم

 یرتلورپ بالقنا هریاد زا ار رگراک ھقبط ارچ ھک میسرپیم تمکح روصنم یاقآ زا لاح

  :دھدیم باوج وا ؟ییهدرک جراخ

 ٢٠ زا شیب ھسورپ نیا رگا :منکب حرطم رگید دولآرفک لاوئس کی اجنیا مھاوخیم نم اما“

 ھک ىنارگراک الثم نارگراک نایم رد ىھدنامزاس ھب مینک عورش ام و ،دشکب لوط لاس

 ١٥ ات ١٠ زا دعب تروص نیا رد .مینک ىھدنامزاس ار اھنیا و دنتسھ ھلاس ٢٢ و ٢٠ نالا

 زا اھنآ زا هدع کی و دنوشيم ضیرم ىدادعت ،دنوشيم رادھچب اھنآ زا هدع کی لاس

 فرط کی زا ارھاظ ام اھلاس نیا زا دعب ھک مینیبيم رخآ رد .دنشکیم رانک ىسایس راک

 ىسایس راک زا و دنوشيم ھتسشنزاب اھنآ رگید فرط زا و مینکيم تسینومک ار اھمدآ

  “.دننکيم ىریگهرانک

 نایم رد ىتسینومک بزح کی لاس ٥٠ ىط رد دوشيم“ :دنکیم لاوؤس ھناموصعم دعب

 “دھدیم باوج شدوخ و “؟دسرب تردق ھب لاس ٥٠ زا دعب و دنک راک نارگراک
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 رطاخ ھب ،تسین نکمم ىراظتنا نینچ ھعماج رد هانگىب رباع کی ناونع ھب نم ىارب

 بزح ھطبار نیا و ىتاقبط ىھاگآ نیا ،ىکیژولوئدیا دھعت نیا ،ىتالیکشت ثاریم نیا ھکنیا

 ىسایس ىگدنز رد ام .دوشیمن لقتنم رگید لسن ھب ىلسن زا ىگداس نیمھ ھب ھقبط و

 ،میاهدرک تیلاعف و راک اھنآ اب ھک ار ىنارگراک نآ ھک ىلاح رد ،مینامیم ىقاب نامدوخ

 لوا رد ھک دوب ىبزح نیا .مینیبیم نامدوخ ىسایس ىگدنز ھبرجت رد ار نیا ام و .دنوریم

 ،دندرکیم شوگ ویدار ھک فلتخم ىرگراک لفاحم اب ،تشاد تلاخد جدننس ىاھھم هام

 دوب طبترم ،دندرکیم رفس جراخ ھب ،دندرکیم ریثکت و عیزوت ار ویدار و بزح ىاھھمانرب

 ام ھک ىذوفن نآ دش ھچ سپ ھک دنسرپیم ام زا نارگید و میسرپیم نامدوخ زا نالا و

 ىاھبوکرس زا سپ و لد رد ار اھطابترا و ىرگراک ذوفن نآ ام ھک تسا نیا بلاج ؟میتشاد

 ؟دندش ھچ .میرادن نالا و میتشاد ىرگراک ھیاپ و تفاب ،میدرک ادیپ ٦٠ دادرخ ٣٠ نینوخ

 اب ار اھنآ و دیایب بالقنا ات دنوشیمن رظتنم ھک ھمھ ،تفر رس ھمھ ھلصوح ،تسا مولعم

 و دننکیم ىرگید راک و دنریگیم ناشیگدنز رد ىرگید میمصت ىتدم زا دعب .دربب شدوخ

 نآ رد ھک ىرگراک لاعف و رگراک لفاحم .درادن ىا هدیاف و ھجیتن راک نیا دنیوگیم الصا ای

 “ .دننکیم ىرگید راک دنراد ھک میونشیم نالا ،دندوب ام اب اھهرود

 ھک یثداوح مامت اریز .تسا بلط لالحنا کی عضوم ،دیدناوخ الاب رد ھک ار یعضوم

 قداص دناوتیم زین بزح کی یاضعا یارب ،تفگ ھناخراک کی نارگراک یارب تمکح

 رادھچب یبزح نانز یضعب ،دننکیم راک لاس دنچ ،دنروآیم ور بزح ھب یاهدع :دشاب

 رد .هریغ و دنوریم رخآ ھب ات ییهدع و دنراذگیم رانک ار یبزح راک یاهدع ،دنوشیم

 دنوریم ھک یاهدع ھک مینیبیم ام یلو .تشاذگ رانک دیاب زین ار یبزح راک تروص نیا

 رد .دنھدیم ھمادا و دنیآیم رگید ییهدع )دنریمیم ای و دنراذگیم رانک ار یبزح راک(

 اھهدش تسینومک قیرط زا .دنوشیم تسینومک یاهدع تسا روط نیمھ مھ یرگراک شبنج

 ،دنتسھ بزح نیمھ رد ھک دعب لسن یاھتسینومک ،دنکیم ادیپ لاقتنا دعب لسن ھب ھبرجت

 .رخآ ھب ات و .دنھدیم ھمادا ار راک

 ھب نویساتیژآ نیلوا اب ھک دنتسین نارکفنشور لثم نارگراک ھک نیا زا تمکح روصنم

 لابند یناسآ نیا ھب نارگراک ھک نیا زا ،دنزیرب ورف تسکش نیلوا رد و دنروآ ور بزح

 نکمم شیارب یراظتنا نینچ ھک نیا یارب و ھتفشآرب تخس ،دننکیمن اولھ اولھ یسک
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 ھک هدروآ ور “یرتلورپ بالقنا“ زا عون نآ ھب و .تساهدرک اھر ار رگراک ھقبط ،تسین

 یارب ار یسایس تردق ،تقو فالتا و راظتنا نودب شبزح اب دھاوخیم ایراتلورپ نودب

  :دنک بسک “ایراتلورپ“

 مھ ام ىنعی ،میرادیمرب زیخ تردق ىارب ىئاوژروب بازحا لثم مھ ام نیا رب انب“

  “١٠٠.میریگب ار تردق میھاوخیم

 ینشور ھب مود هرگنک ھیحاتتفا ینارنخس رد ار تمکح یاھاربک ارغص لیلد دوشیم لاح

  :درک کرد

 رارکت زا ھک پچ یاھنامزاس ھب یلمع یب رھم زا ھتشذگ :ناریا پچ تالکشت ھئطخت -١

 شرگن رد“ :دنکیم فیرحت ار ناریا لاکیدار پچ عضاوم ھناھاگا ،دربیم تذل رایسب نآ

 ار تردق میوریم ،میدش هدامآ ام تقو رھ ھک دوشیم ھتفگ پچ ىرکف و ىنامزاس

 امومع .دشیدنایمن نینچ پچ یاھنامزاس زا کی چیھ .درادن تیعقاو نیا “.میریگيم

 عاضوا زا الاب یھاگآ بسک و ندش لکشتم ،جیسب( ایراتلورپ ندش هدامآ اب ھک دندقتعم

 رد و ایراتلورپ ،یناھج دعاسم طیارش شیادیپ لاح نیع رد و )ناریا یلخاد و یللملانیب

 دبوکب مھرد ار یزاوژروب ماظن تسیابیم ،یرساترس و یعقاو تسینومک بزح نآ سأر

 .دناشنب تلود یاج ھب ار بزح ھک نیا ھن .دزاس رقتسم ار دوخ ھقبط یروتاتکید و

 :بالقنا ھسورپ زا رگراک ھقبط لماک ندرک نوریب یارب هرگنک رفسمتا ندرک هدامآ -٢

 ھب اھھناسر طسوت شیاھتیلاعف رابخا ات دشاب ایاضق نتم رد دیاب یرگراک تسینومک بزح

 ھک یئاجنآ ،اھیرادرھش یاھاروش ،تارکومد لایسوس بازحا رد دورب دیاب ،دسرب هللاقلخ

 داجیا ،یرگراک ینلع یاھاروش داجیا ،ھقبط نورد رد نتفر زا یلو ،تسھ دنوخآ

 یربخ ،نارگراک یھاکآ ندرب الاب و شبنج یراک ھمادا یارب یفخم یبزح یاھلولس

 یلو دوریم رگراک ھقبط دیوگب ھک تسا هدوب نیا یارب اھاربک ارغص نیا ھمھ .تسین

 .دننامیم هدش تسینومک نارکفنشور و اھتسینومک

 یخیرات شقن ھب دقتعم یاھرداک ضارتعا مک مک ،یرگراک تسینومک بزح مود هرگنک رد

 یعس اھنآ ندرک مارآ یارب تمکح روصنم .دوشیم دنلب ،ناریا بالقنا رد رگراک ھقبط
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 نایم رد ھکنیا دوجو اب ىرگراک بزح کی“ :دنک فیطلت یردق ار دوخ عضاوم دنکیم

 تیرثکا تکرح ،ىاهدننک نییعت ىخیرات تاظحل رد دناوتيم ،تسا تیلقا رد نارگراک

 قیرط نیا زا الصا و درادھگن و دریگب ار تردق و دنک مایق ،دھدب لکش ار نارگراک

 .١٠١“دوش تیرثکا ھب لیدبت دوشیم

 ھقبط نیب رد ینالوط راک ھک هانگ یب رباع کی ؛دوشیم ھنوگچ .تسیزاب هدبعش کی نیا

 ،دننامیم شدوخ لاثما یلو دنوریم نارگراک ھک تسا دقتعم و ،دباتیمنرب ار رگراک

 یارب هاگآ و لکشتم ،جیسب ار ھقبط تیرثکا ،“یخیرات هدننک نییعت یھظحل کی“ رد دناوتب

 چیھ و تسیسایس مسیناتالراش کی نیا ؟دریگب ار تردق و دیامن یسایس تردق بسک

 .درادن ھقبط و ھعماج زا یکیتکلاید لیلحت و یملع مسینومک ھب یطبر

 رد وا یتسینومک دض عضاوم ذاختا زا یشان ھک ار ینارحب ،دشن رداق تمکح روصنم

 زا رداک اھهد یافعتسا ھب لوا مدق رد نارحب نیا .دنک لرتنک ،دوب هدمآ دوجو ھب هرگنک

 یددعتم تاباعشنا ،بزح نورد رد یدعب ھسورپ رد و ،دیماجنا یرگراک تسینومک بزح

 رپوس عضاوم اب ار یتسینومک شبنج زا یرگید شخب هرابود تمکح .دش ثعاب ار

 .درک هزیمتا شاھنادترم و یئاجترا

 یرگراک تسینومک بزح هدنام یقاب ،یغیلبت و ادص و رس رپ راک یشم طخ تھج رھ ھب

 اب یاهدرشف ھطبار یللملانیب یزاوژروب ھک یطیارش رد .داد قوس لماک یرگ ینلع ھب ار

 ینلع ،دراذگیم نآ رایتخا رد ار یعالطا رھ و دراد یمالسا یروھمج راوخنوخ میژر

 ینعی یرگ ینلع .دنتسھ لاعف ناریا رد ھک ینیزرابم نداد دالج غیت مد ینعی یرگ

 یرگراک تسینومک بزح موس هرگنک تھج نیمھ ھب .یزاوژروب نیناوق اب ندش گنھامھ

  .دش رازگرب ینلع روط ھب یتسیلایرپما یزاوژروب نماد رد ناریا

 دیدم یاھتدم یارب یرگراک تسینومک بزح گنھرف زا ،مسیلایرپما هژاو نارود نیا زا

  :نوچ ،دش گنر مک
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 نایرج کی ناونع ھب ام تفلاخم عضوم .دوشیمن وربور ام تفلاخم اب اکیرمآ اب ھطبار“

 ای دنراد ھطبار اکیرمآ اب ىمالسا تانایرج ھکنیا اب مالسا دض ىتسیلایسوس و ىتسینومک

  102“تسین ام ىاھکیتاملبورپ وزج ،ھن

  :دیوگیم ھک دیارگیم داسف ھب اجنآ ات تمکح سپس و

 ھب .میریگیم رظن رد تسا هدمآ ایند ھب اجنیا رد ھک ىتلم ھباثم ھب ار لیئارسا نینچمھ ام“

 ىاھنادنز رگا .تسا رتهدش ىبرغ و رتکیتارکمد ،رتنردم لییارسا ،ىسایس ظاحل

 منکیمن رکف ھک ىزیچ .تسھ اجنآ رد مھ داقتنا و ضارتعا ناکما ىلو ،دراد ىصوصخم

 دوشیمن رتھب نیا زا ١٠٣“.دشاب ھتشاد ناکما دھف کلم و نیسح کلم ىاھنادنز رد

 .دش یتسینویھص راکتیانج میژر هرھچ رگھطاشم

 شدوخ یاقفر رد دنکیم یعس ،شاھناور تسار یشم طخ ھیجوت یارب تمکح روصنم

 .دنیرفایب ترفن پچ ھب تبسن

 دادتدا ھب و دوریم طاطحنا ھب ایراتلورپ ایراتلورپ یاھدایرف اب هزادنا نیا ات ھک یناسنا نیا

 یرگراک تسینومک بزح موس هرگنک ھک یزور نآ ناریا عاضوا زا ،دنکیم راختفا دوخ

  :دھدیم یبایزرا نینچ ،دشیم رازگرب

 هزاجا ایآ ....هدش عورش اھنیا نتفر ھسورپ و تسین ماود لباق ]یمالسا یروھمج[ اھنیا“

 نیمھ دیایب ...دیدج ىاھشیارآ اب راب نیا ،ناریا ىتنس نویسیزوپا رگید رابکی میھدیم

 ١٠٤“؟دنک رتدحتم ار هداوناخ

 نامزاس ،تیرثکا یاھکیرچ ،یدازآ تصھن ،یلم ھبج ؛یتنس نویسیزوپا زا تمکح

 .دمھفیم ار ناریا لاکیدار پچ یاھنامزاس مامت و ناریا ناربجنر بزح ،تیلقا نایئادف

 هداوناخ کی یمالسا یروھمج اب ھمھ اھنیا دیوگیم ینشور ھب ھک دوریم شیپ اجنیا ات و

 پچ یاھنامزاس رگید و تیلقا نامزاس و ناریا ناربجنر بزح وا رگید ترابع ھب .دنتسھ

 دھدیم رارق یلم ھھبج دننام ھب یئاھنامزاس و تیرثکا و هدوت بزح رانک رد ار لاکیدار
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 پچ زا دوخ یعطق ندیرب ات دنکیم ھساک کی یمالسا یروھمج  میژر اب ار ھمھ و

 و قیمع داقتنا و ناریا ناربجنر بزح دروم رد وا دینیبب .دھد هولج ھجوم ار لاکیدار

 ھیعالطا کی ناربجنر بزح“ :دیوگیم ھچ ،تسا هدرک دوخ زا بزح نیا ھک ییھناقادص

 اب ار قلخ !ىعرف ار ایراتلورپ و میدرک هدمع ار ىزاوژروب ،میدرک هابتشا ام تفگ و داد

 ھب میداد اھب مک و شترا ھب میداد اھبرپ - ناشدوخ تالمج نیع - !میتفرگ ىضوع قلخ دض

 هرود !دیشخبب میدرک هابتشا !مدرم ىاھتساوخ ھب میداد اھب مک مالسا ھب میداد اھب رپ !مدرم

 دناوتیم روطچ ناربجنر بزح و اھنادنز رد دیدش ىاھمادعا و دادرخ ٣٠ زا دعب دوب ىا

 “؟دنک عافد تموکح رد شدوخ ىاھومع رسپ راکنیا زا

 شالد و ،تسا ناھاوخ ار متس و رامثتسا زا رگراک ھقبط یدازآ اعقاو ھک تسینومک کی

 لماوع و اھهدیدپ دنکیم یعس ،دپطیم ھعماج ناھاوخیدازآ و ناگدید متس مامت یدازآ یارب

 یعس ،دنک زکرمتم و دحتم ار یتسینومک شبنج رد تبثم لماوع هژیو ھب ھعماج تبثم

 روصنم .دنک لیدبت میژر ھیلع ناشورخ رھن کی ھب ار هدنکارپ یاھرابیوج ھمھ دنکیم

 داقتنا نیا ھب تسیابیم ،تشاد یاج مدرم فوفص رد رگا ،دوب تسینومک رگا تمکح

 یعس و ،دشیم لاحشوخ ،تفگیم دمآ شوخ ناریا ناربجنر بزح ھناقداص و هدنزاس

 بزح ھلمجنم نویسیزوپا ھمھ وا یلو .دنک زارد تبثم تکرح نیا یوس ھب یتسد درکیم

 ھمھ زا ،دناخا ھمھ دیوگب ات دنکیم یفرعم یمالسا یروھمج یاھومعرسپ ار ناربجنر

 ادیپ و دوریم دعب و .منک ادیپ ومع رسپ کی مدوخ مورب دیاب ،مرازیب اھومع رسپ نیا

  :دنکیم

 ھس دوشیم ھک ھعماج دصرد جنپ اب متفگ ناملآ رد ھمانزور کی ھب شیپ لاس ود نم ىتقو“

 ،دوشیمن تفگن اکیرمآ ،دوشیمن دنتفگن اھ بلط تنطلس ،میریگیم ار تردق ام ،رفن نویلیم

 نم !؟دیریگب ار تردق دیھاوخیم رفن نویلیم ھس اب ...دوشیمن دنتفگ ھک دندوب اھپچ نیا

 ،نویلیم ود اب نم رظنب .)راضح ندز فک و هدنخ( مروایب نیئاپ ار ددع نیا مھاوخیم نالا

 کی هدنیامن شدوخ ھطوبرم تموکح ىتقو ...؟دوشیمن ارچ .دوشیم مھ نویلیم کی اب

 ود اب ،هداتسیا اپ رس ھحلسا روز ھب و تسا عاجترا و ىگدنام بقع لبمس و زیچان تیلقا

 دصق ،میوشیم ادج نآ زا میراد ام ھک ىپچ ىلو .تخادنا دیاب شتخادنا دوشب رگا مھ رفن

  “.دنکب لاح شدوخ قیفر اب دھاوخیم .دنکب ىراک درادن
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 ینوگنرس یارب رفن ود نآ یلو ،درک دییأت ار اھپچ عضوم خیرات دنور ھک میرذگب نیا زا

 مسیلایرپما ھب ھتسباو یولھپ اضر و تمکح بانج دوخ .دندش ادیپ یمالسا یروھمج میژر

 .“دوشیم“ تفگ ھک اکیرمآ

 و زان اب وا و دندرک شتوعد ناشدوخ ینلع هرگنک ھب ار ]مود هاش اضر[ یولھپ اضر دعب

 تروص ھب ومع رتخد و ومع رسپ نیا یدزمان نشج هاگنآ .درک در ار توعد ھمشرک

 تنطلس یاھھناسر رد کرتشم یاھدرگزیم و اکیرمآ و اداناک رد کرتشم یاھنویسکآ

 .دش رازگرب ،بلط

 اھنآ یفن زا و تخادرپ ھتشذگ یفسلف یاھمتسیس و اھنیئآ دقن ھب سکرام ھک روط نامھ

 یفن ھب زین )یکستورت روتاکیراک نیا( تمکح روصنم ،دروآربرس یملع مسینومک

 )مسیکستورت زا یجوعم و جک لکش( مسیتمکح و تخادرپ یملع مسینومک یاھدرواتسد

 ،دنناسکی نیشیپ یاھھشیدنا یفن ظاحل ھب روتاکیراک نیا و سکرام نوچ .دروآربرس

  .تسا ھنامز سکرام تمکح ھک ،دناهدرک لوبق ناتسرپ تمکح

 یرگراک تسینومک بزح زا مود هرگنک زا دعب ناگدش ادج یضعب بناج زا یئاھتبحص

 و .مینادیمن ار نیا ام .دیآیم شوگ ھب لیئارسا ھب بزح نیا یلام یگتسباو رب لاد

 ریغ هدننک عناق لئالد یئاھبسچرب نینچ اریز .مینک تواضق اعدا نیا دروم رد میناوتیمن

 بزح روھظون یسایس یاھدرکلمع زا یضعب دروم رد ناوتیم یلو .دھاوخیم در لباق

 زا یرایسب ھک اجنآ ات ناملآ رد .درک تواضق مود هرگنک زا دعب یرگراک تسینومک

 رایسب طباور ،یرگراک تسینومک بزح مود هرگنک زا دعب زا ،دناهدوب دھاش اھتسینومک

 کی = اھ ناملآ دض(  Anti-Deutschen و بزح نیا دارفا نیب یاھنسح و مرگ

 .)دراد مھ زونھ ای و( تشاد دوجو )لیئارسا یتسینویھص تلود ھب ھتسباو یناملآ نامزاس

 بزح دارفا و دندرکیم رازگرب پچ نایناریا ھک یمالسا یروھمج دض نویسکآ رھ رد

 ای و رانک ،دنروآیم ار لیئارسا مچرپ هورگ نیا ،دنتشاد روضح زین یرگراک تسینومک

 رھاظت و دشیم ضارتعا ھک مھ یتقو .دنتفرگیم سکع و دنداتسیایم نویسکآ یولج

 رود دوخ تارھاظت زا ار اھنآ دندرکیم شالت و دندادیم ناشن ار دوخ مشخ ناگدننک

 لئاھ ،Anti-Deutschen و نیضرتعم نیب یرگراک تسینومک بزح یاضعا ،دننک
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 رد ھک یمدرم زا یرایسب ار درک لمع نیا ..دندرکیم عافد اھنآ زا و دندشیم

  .دناهدید ،دناهدرک تکرش نایناریا یاھنویسکآ

 یرگراک ھیاپ ناتسدرک رد شدوخ لوق ھب ھک تمکح روصنم .تسا هدنزگ خیرات زنط

 ار هزرابم و دندنام ناتسدرک نارگراک یلو اپورا تفر و درک اھر ار نارگراک ،تشاد

 یرگراک نانز .دراد اھنآ نیب رد یبسن ذوفن ناریا تسینومک بزح نونکا و .دنداد ھمادا

 دیاب یگدنز تخس طیارش تلع ھب ،دناهدش مھ رادھچب و ھتسویپ یتسینومک شبنج ھب ھک زین

 یرگراک تسینومک بزح تسینومک نانز یلو .دننک راک اھھناخراک رد تعاس ١٢ یزور

 نارگراک و دندرک رارف اپورا ھب تمکح روصنم یاھدومنھر تحت ،دندشن مھ رادھچب ھک

 .دنتشاذگ اھنت ار اھھناخراک رد هدش رادھچب نز

 ور ار اھمدآ ینورد تقیقح یگدنز دنور لثم یلماع چیھ .خیرات خلت زنط تسا نیا

 ھمھ ،دیوگیم دنلب یادص اب ار اھ ناسنا ینورد یاھینتفگان ھمھ ،یگدنز دنور .دنکیمن

 نآ ھن دنایامنیم دنتسھ ھک روط نآ ار اھناسنا و دنزیم کحم لمع رایعم اب ار اھھشیدنا

 .دنوش هداد ناشن دنالیام ھک روط

 

 :یدنبعمج
 و بیقعت ،یمالسا یروھمج یبھذم یرادھیامرس میژر ندیسر تردق ھب زا دعب هام دنچ

 روبجم شبنج .دیدزگ زاغآ یتسینومک و یرگراک شبنج هژیو ھب یبالقنا شبنج  بوکرس

 یاھنامزاس بلغا یکیتکات و یسایس تاھابتشا .دیدرگ زاغآ یگدنکارپ .دش ینیشن بقع ھب

 نماد نارحب قیمعت و یگدنکارپ شرتسگ ھب ،ھعماج داح لئاسم اب طابترا رد یتسینومک

 ھسورپ و دندش ادج ناشاھنامزاس زا یتسینومک یاھنامزاس یاضعا زا یدادعت .دز

 کچوک ینامزاس تروص ھب تسینومک نازرابم داحتا .تفرگ تدش شبنج نیا ندش هزیمتا
 ماع یاھلومرف ھئارا و رتلورپ رتلورپ یاھیظافل اب و دش دوگ دراو ھتخانشان و

 و دوش کیدزن ناریا ناتسدرک ھلموک نامزاس ھب تسناوت ،تسیسکرام یاھرکیسالک

 ماغدا زا .دنک بلج دوخ ھب ار یتسینومک یاھنامزاس قباس یاضعا و اھرداک زا یضعب

 و اھتسایس تحت بزح نیا .دمآ دوجو ھب ناریا تسینومک بزح ،نامزاس ود نیا
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 ار یتسینومک شبنج یاھنامزاس تاھابتشا نامھ تمکحروصنم یتسیکستورت یاھکیتکات

 ار دوخ زا داقتنا ھسورپ اھنامزاس نیا ھک درکیم رارکت یلاح رد رگید لاکشا ھب

 ات دشیم یلحنیال نارحب راچد زور رھ اھتسایس نیا تحت تسینومک بزح .دندنارذگیم

 و درک باعشنا ،درک دیدج یاضعا یدادعت و شدوخ نامزاس اب تمکح روصنم ھک نیا

 ھقبط ھب دوخ دادترا راکشآ روط ھب ماگ ھب ماگ وا اپورا رد .دش روشک زا جراخ یھار

 ثعاب ھک دوب یرگراک تسینومک بزح رد نارحب نیرتگرزب نیا .درک مالعا ار رگراک

   .دیدرگ نامزاس نیا ندش هزیمتا و باعشنا یدعب ھسورپ رد و وضع اھهد یافعتسا

 شالت ،ناھج و ناریا یتسینومک شبنج یاھشخب مامت لماک یفن ،ادص و رس رپ راک کبس

 و تسینومک کی ماقم رد یکستورت نداد رارق ،یتسینومک یاھنامزاس مامت مادھنا یارب

 تحت یوروش داحتا یاھدرواتسد لماک ھئطخت ،اوژروب کی ماقم رد نیئاپ ھب نینل ندیشک

 یربھر تحت نیچ یتسیلایسوس سپس و کیتارکمد بالقنا یاھدرواتسد و نیلاتسا یربھر

 نویسکارف داجیا لکش رد ینامزاس یتسیکستورت راک کبس نتفرگ شیپ رد ،نود ھستوئام

 هژیو ھب ناریا یتسینومک شبنج رد یرتشیب یمگردرس و یگتفشآ ھب ،تسینومک بزح رد

 و یژولوئدیا نیا نارحب قیمعت ھسورپ ھناتخبشوخ .دز نماد درک تلم یتسینومک شبنج

 نیا ندودز رد نیتسار یاھتسینومک شالت و اھنآ لماک تسکش ،نآ زا یشان یاھتسایس

 یتسینومک شبنج دددجم و ماگ ھب ماگ ماجسنا ثعاب دوجوم تافارحنا رگید و تافارحنا

 .تسا قیمعت لاح رد ھسورپ نیا ھک هدیدرگ

 

 گنرھب

03.06.2020 
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 DN5 = ھحفص کی رد ھحفص ود :پاچ یارب فورح هزادنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


