
 !دنا موصعم تاملک ردقچ

 ییادز نیلاتسا ثحب رد يوضترم نسح هب خساپ

 نامه ي هدروخ یلیس تروص زا ؟یشک یمن تلاجخ !»ادرف نامزاس يا مالس« :دورس هک يرعاش نآ زا قیلخ بانج

 ؟یشک یمن تلاجخ كرتشم هتیمک یتشه رد رعاش

 هچنآ .میا هدینش شیپ اهلاس ار نیلاتسا دقن رد اه همغن و اهدورس نیا ؟دیهد ناتسم دای دورس دیهاوخ یم يوضترم بانج

 يواعد رارکت .پچ نارکفنشور تالداجم ات هتفرگ ینامزاس یشزومآ ياه هوزج زا .تساهفرح نامه رارکت دیدومرف

 تاغیلبت ریزو ياهیزاس هناسفا و رامآ اب هتخیمآرد شترضح يربهر هب بلط تصرف ياهتسیکستورت و اهتسینویزور موهوم

 نیلاتسا هب دیاب لوا مزیلایسوس هب هلمح يارب دنناد یم بوخ يزورما و میدق ياههاگتسد نآ همه .زلبوگ -يزان میژر

 بلطم .اکیرمآ هجراخ قبسا ریزو سلاد رتسوف فورعم زت .مزیلایسوس غارس ورب دعب نک وربآ یب ار نیلاتسا لوا .درک هلمح

 هک تسا یمدآ نیلاتسا اما .دهاوخ یم تعاضب کیروئت ظاحل هب نداتفا شناج هب و تسا هدیا مزینومک .تسین يا هدیچیپ

 هدش فرص رایسب ياه هنیزه و تسا هدوب ناهج يرگراک تموکح نیلوا ربهر خیرات تاظحل نیرت هرطاخم رپ زا یکی رد

 ماظن رد .دنا هدوب مه قفوم رایسب هتبلا و .دنهد رارق شکمدآ روتاتکید ناونع هب رلتیه رانک ار وا مان یمومع راکفا ات

 نهذ تاشوارت ار نآ دوب نکمم ،تسامش ي هتشون نیا هک دوبن ملسم نم رب رگا .دنور یمن رده یتحار هب اهرالد هیامرس

 رظنفرص اما تسا دقن يارب یبسانم و بوخ عوضوم نیلاتسا .يوسنارف ياهتسیلایسوس ای منادب ینالیم هداز کلم سابع

 دقن هب ناوت یمن نیستنژلوس و زلبوگ ياه هناسفا و تایوجه ینعی ،رصتخم ي هیامتسد نیا اب ،دقن يارب ناتدصق زارحا زا

 و یظافل دییامرف یم .میا هداتسیا لوا ياج نامه رد امش و نم زاب زورما و دنا هتفر رابرازه دنا هتفر هکنانچ .تفر نیلاتسا

 زا نیلاتسا نادقتنم صصخت نتفرگ رگنس مه و یظافل مه راک ود نیا هکنآ لاح…نالف عضاوم تشپ نتفرگ رگنس

 .تسا هدوب تسار و پچ

 .یقالخا و يرشب قوقح يامن خن ياه یظافل اب اهتسار و دننارپ یم گنس نینل تشپ نتفرگ رگنس اب پچ ياهتسینویزور

 .تسناد نیتاک راتشک لوئسم ار يزان ناملآ… و ربق شبن و لماک ياه یسررب زا سپ اپورا هاگداد شیپ هام دنچ نیمه
 مکح زا یضاران ياهتسیکستورت اما .دوب هدرک دییات نآ عوقو رد ار اه یناملآ ترشابم مه گربنرون هاگداد هک يراتشک

 ي هرگنک زا اهدعب هک اهنامه .دندرک کش نآ تهاجو رد و دنتسناد گربنرون رد يوروش تاضق ذوفن ي هجیتن ار نآ

 معز هب تقیقح ناقشاع ارچ هداتفا هدرپ هک الاح .دندروآرد رس ایس نامزاس شبنود ناکد ینعی ،نالیم یگنهرف يدازآ

 نآ اب لاس هاجنپ و میداد تبسن امش هب غورد هب ار رفن نارازه راتشک هک میهاوخ یم رذع نیلاتسا بانج دنیوگ یمن امش

 تیانج باستنا نیا لیلحت رد ارچ ،مناد یم بوخ ار نیا نم مکتسد و دیراد تقیقح ي هغدغد هک امش دوخ .میداد زپ

 داجیا و نیارکوا رد یضرا ياعدا هیجوت فده اب دش حرطم زلبوگ طسوت نیلاتسا هیلع عون نیا زا تاماهتا نیلوا ؟دیتکاس

 بحاص و رنویلیم یتلوم ،تسره فلودنار مایلیو ار شا هیامرس هک یتاغیلبت هاگتسد .يوروش و ناتسهل نایم هقرفت

 لالخ رد اپورا ینویزیولت لاناک نیلوا و ییویدار هاگتسیا 14 ،همان هتفه 26 ،همانزور24 اب درک مهارف يا هناسر يروتارپما

 ياشفا رد نیستنژلوس رانک عجرم نیرتمهم زونه .دیا هدرب دای زا ای دیناد یمن ار اهنیا هک دییوگن .مود یتسیلایرپما گنج

 27 نیدراگ هک يراگن همانزور !بای تقیقح فرط یب راگن همانزور نامه .تسا تسئوکناک تربار بانج ،كالوگ عیاجف



 ناینادنز تسئوکناک .تسا هدوب ایناتیرب تاعالطادض نامزاس وضع هک درک تابثا یفاک كرادم هئارا اب 1978 ي هیوناژ

 نیا رد رفن نویلیم 26 هب کیدزن نیلاتسا گرم نامز ات تسا یعدم و تسا هدرک دروآرب رفن نویلیم 30 ات 20 ار كالوگ

 !دنا هدش هتشک نیلاتسا طسوت رفن ود يوروش داحتا رد هرفن شش ي هداوناخ ره زا ینعی !دنا هدش هتشک اههاگودرا

 نیمه و دننک یم عافد يوروش داحتا زا ورین مامت اب یمتس نینچ دوجو اب مدرم نآ تسا هنوگچ !رانم و کشجنگ تیاکح

 یم ناش هنوگ رب ترسح کشا ،یسرپ یم هک نارود نآ زا اه يروهمج رگید ای هیسور نانزریپ و نادرمریپ زا یتقو زورما

 فودودم يور بانج و نویلیم 60 ار اه هتشک نیستنژلوس هک دنامن هتفگان هتبلا .امش رظن زا دبال دنراد مسیخوزام .دنیشن

 ي هملک نیا و ؟مینک زاغآ یشهوژپ ربتعم عبانم نیا اب ار نامدقن ای مینک دقن دییامرف یم الاح !دنا هدز نیمخت نویلیم44

 نابز ي هقلقل و تسا هدش برغ يا هناسر يایند هب يوروش لئاسم نارگ لیلحت روبع زمر هک كالوگ ي هدش یلامتسد

 رد دنا هدرک مسیلایرپما هدازماما رذن ایوگ دنتفا یم ناشدای هب مادم دوخ نداداو و یلمع یب هیجوت رد هک اهپچ زا هتسد نآ

 يزاوژروب ذوفن زا يریگولج دصق هب و نینل تساوخ هب كالوگ هک دنرب یم دای زا .دننک نآ زا يدای تبسانم و لفحم ره

 ي هرود رد ات دندوب نیگنس يدی راک یتاعاس ماجنا هب فظوم یبزح ناربهر هکنانچ .دش سیسات نآ يربهر و بزح هب

 راک يورین تیرثکا هچنآ اب دنوشن هناگیب یلک هب و دننکن رامق ناشک تمحز عفانم اب يدی راک زا يرکف راک ي هلصاف

 ياج و تسا هدوبن ناسآ يزاوژروب هدرخ نارکفنشور يارب زگره ایراتلورپ يروتاتکید تقیقح كرد .دنک یم هبرجت هعماج

 مینک هچ« :دییامرف یم .دننک هدافتسا رامثتسا نارود خوسنم يژولونیمرت نامه زا دقن و لیلحت ماگنه هک تسین بجعت

 ؟ینامرد تامدخ و تشادهب ندش ناگیار و یناگمه ییاذک نارود ؟ییاذک نارود مادک .»دوشن رارکت ییاذک نارود نآ

 ،ندش یتعنص ییاذک نارود ؟تلم داحآ يارب عطاقم مامت رد شزومآ ندش ناگیار و یناگمه ،يرابجا ییاذک نارود

 ریگنابیرگ زورما ات هک نکسم لکشم لح ییاذک نارود ؟یبرغ ياهالاک تادراو زا يزاین یب و لالقتسا و مسیفوناخاتسا

 لح .دندروآ مدرم ياه هنایشآ رس رب هچ ینهر ياهکناب هک دیدید هدحتم تالایا رد شیپ لاس دنچ نیمه و تسا رشب

 قیدصت هب رضاح مه هلمج کی رد اتح هک نیلاتسا دقتنم ياهپچ سوماق رد تسا کچوک يا هلئسم ردقنآ نکسم لکشم

 هدیشک نییاپ ناشترهش ملع يا هناسر یبایرازاب رد ای دنوش نوبغم تردق یبایرازاب رد دنسرت یم .دنتسین اهدرواتسد نیا

 يارب یسناش ،تشادهب شزومآ ،نکسم دقاف ناسنا يارب ،دیا هدرک همجرت ار 1844 ياهتشاددای راب نیلوا هک امش و .دوش

 زا دعب لیچرچ هکینامز ؟برغ کیژولونکت ینومژه تسکش ییاذک نارود ؟دینیب یم یگناگیبدوخ زا یفن و ییاهر

 نایاپ يایؤر اما .»تسا هدش صخشم اهگنج مامت تشونرس بمب نیا فشک اب رگید« :تفگ یم بغبغ رد داب امیشوریه

 ؟دیمانیم ییاذک نارود امش ،درک هتفشآ ار شسوباک و داتسرف اضف هب يا هتسه بمب نیلوا شیامزا اب يوروش ار شخیرات

 دوبن لئاق یقرف گنج ياه ههبج رد ناشکتمحز نادنزرف و دوخ دنزرف نایم هک یسک يربهر اب مسیشاف تیرفع تسکش

 و زابرس ربارب رد زابرس گنج ي هداس نوناق هب دانتسا اب یناملآ ياهلارنژ يدازآ يازا رد شرسپ ي هلدابم هب رضاح و

 دازآ شیاج هب یناملآ یلومعم زابرس کی اهنت هلدابم رد و هدوبن شیب يزابرس شرسپ هکنیا و دشن لارنژ ربارب رد لارنژ

 ییاذک و ییالط نایم قرف سوماق نیا رد یتسار .تسیگدنز و انغ زا راشرس بجع ییاذک نارود نیا…درک دهاوخ

 دقن زا تقونآ و دیسیونب نکسم لکشم لح ي هرابرد هلمج کی دیتسین رضاح !دنموصعم تاملک ردقچ دینیب یم ؟تسیچ

 نوریب دوخ نهذ ي هناخباتک زا ار یباتک میسرت یم .يدنب هتسکش دقن هن یباصق روطاس دقن نامه .دینک یم تبحص

 رابدنچ چیولسازارو هب شیاه همان سکرام ات یتناکون سکرام زا میناد یم هکیلاح رد .دزیر ورف هناخاتک مامت ادابم میروایب

 مزیلایسوس الثم يراذگمان اب مینک یم یعس هک ام و تسا لیلحت دنمزاین دقن .هدش اپ رب هرابود و هتخیر شا هناخباتک

 هزات .يراذگمان نامه لثم دوب دهاوخ يزیچ نامدقن ،میورب هرفط نآ طباور یگ هدیچیپ لیلحت زا هرود کی يارب یتلود

 دقن .مینزب میناوت یمن زیچ همه ریز هک یلک هب ؟دشاب تلود تردق ي هرود ،ایراتلورپ يروتاتکید ي هرود دوبن رارق رگم



 هلاس5 همانرب نیلاتسا نامز« :تفگ تقادص اب رابکی مکتسد ادوارپ اب هبحاصم رد فچابروگ .دهاوخ یم تقادص یعقاو

 يروتاتکید توافت نیا و .»دش هچ الصا میناد یمن دعب و میسیون یم همانرب الاح .دش یم ارجا هلاس 4 و دنتشونیم

 بایسآ هب بآ هک دنتفر شیپ اجنآ ات نیلاتسا زا ترفن رد هک اهتسیفچشورخ و دساف ياهتارکوروب تموکح اب تسایراتلورپ

 رعش زج تسا هدنام یقاب هچ اما .تسه ناتدای هک یگان و وتیت .دنتخیر ناتسراجم و يوالسگوی رد بالقنادض

 هب اقافتا زورما .»هلاس جنپ ياه همانرب زا رتعیرس اتح !میودب رتعیرس ایب !یگدنز قیفر« :دیوگ یم هک اجنآ یکسفوکایام

 -ناییادف نامزاس زا يرگید .نینل ناج هب تسا هداتفا هدش هتخانش باوت نآ .تسا غاد دقن رازاب اهیرگنشور نیمه تکرب

 رجنم دیلوت هفاضا هتسناد یمن تسرد سکرام« :دوب هتشون مدناوخیم شیپ زور دنچ .دریگ یم ار سکرام چم ،قیلخ زورهب

 هیرگ دیاب هکیلاح رد دریگ یم تا هدنخ وت و !»تباقر رثا رب لزنت هب دوس خرن شیارگ ای دوشیم يراد هیامرس طوقس هب

 یلیس تروص زا ؟یشک یمن تلاجخ !»ادرف نامزاس يا مالس« :دورس هک يرعاش نآ زا !قیلخ بانج یسرپب و دریگب تا

 مناخ لوقب و تسا هار هب دقن طاسب دینیب یم !يرآ ؟یشک یمن تلاجخ كرتشم هتیمک یتشه رد رعاش نامه ي هدروخ

 لگ هزات هک ناوج نم زا يراظتنا هچ رگید…دنبای یم روضح رباکا سالک رد تلم يرکف ناگدیزگرب یتقو« :دازخرف
 و )هزره نارتخد( »تیار یسوپ« ریظن یشیامن تاکرح تیهام لیلحت ياج هب یگیب موصعم ياقآ .»دیراد ،تسا ملقع

 حور و ناج هک يزغم شحاوف نیا هب هکنیا زا اما ،دنشوماخ قرش هب وتان شرتسگ رد ناشنایماح و اهنآ یگ هلالد ياشفا

 هچ دییامرفب امش .دننک یم راجزنا زاربا 19 نرق ياهکیتنامر ي هویش هب ،هشحاف ما هتفگ ،دنا هتخورف هاگتسد هب ار دوخ

 ات دازآ نارسفا شبنج نامز1830 زا هیسور رد مهنآ !؟یسایس زرابم متفگ یم ؟دنموصعم تاملک هکنیا هن رگم .متفگ یم

 ي هیسور رد مهنآ زاب ؟نیسیزوم و زاسگنهآ متفگیم ای !تسا هدوب قرش مدرم ي هزرابم تاحفص نیرت ناشخرد زورما هب

 دبال و »…غیرد غیرد« :دنداد رظن ناشیا .تسیل رخآ دور یم نایروطاچاخ هک …و چیوکاتسوش و یکسفوکیاچ
 سرد قباس لثم ینطو مسیسکرام ي هناخ بتکم نادرگاش دننیب یم الاح اما !تسا يرگنشور و راک همهنآ رب ناشغیرد

 دندرک یم یشبنج راثن ار ناشغیرد شاک يا .دندرگ یم رگید ياههار لابند هب و دنهد یمن سپ راو یطوط ار ناشیاه

 نالقاع دنبنجن رگا و تسا هدش لیدبت هقرف هب نامز ره زا شیب زورما ،اه یشک طخ ندرک كاپ و اهنداداو نیمه اب هک

 .دناوخ نمحرلا شیارب دیاب و دنام دهاوخن يرثا مه هقرف نیمه زا رگید حابص دنچ ،موق

 هچ اب ار تمالس و تفاخس نایم زرم .میلس ار ناگ هلالد نیا زا عافد اما ،دیناد یم فیخس ار نیلاتسا زا عافد امش هنوگچ

 ناشن الوکارد ار نیلاتسا و هتشرف ار نینل هک يدقن هن اما .میجاتحم دقن هب نامز ره زا شیب !يرآ ؟دیا هدرک نییعت زیچ

 رداص ار ناسسؤم سلجم لالحنا نامرف هک سکنآ مینکن شومارف .دنک هنقح نهذلا یلاخ لسن هب ار نیا دهاوخب و دهد

 ي هرگنک رد هکنآ و نیلاتسا هن دوب نینل ،درک رداص ار تاتشنورک مایق بوکرس نامرف هکنآ .نیلاتسا هن دوب نینل ،درک

 هن دوب نینل ،مداتسرف ار دیفس ياهدراگ هک اجنامه ناتمتسرف یم دینزب فرح« :تفگ یسایس نافلاخم هب باطخ مهدزای

 یم هک الاح .دوب نینل ،درک وتو ار یکسنیژرزد طسوت هدش حرطم مادعا تازاجم وغل داهنشیپ راب هس هک یسک و .نیلاتسا

 ناهگان ،دیسر یم هک نیلاتسا هب تسین روط نیا هک دینیب یم اما .مینک دقن دحاو ي هجنس و رایعم اب ،مینک دقن میهاوخ

 یمن مه هظحل کی و .نامه هساک و نامه شآ و دنهد یم مه هب تسد اه یلدکزان رانک ییاوژروب تایقالخا یمامت

 هب يرت مزیه هچ نیلاتسا فزوژ .دربیم يدوس هچ شددعتم ياه هناسر زا نیلاتسا یلام نجل و دقن رد فیرح میسرپ

 امین« :دیسیون یم نم ي هرابرد رخآ رس و ؟تسین یندش شومارف شدرد خیرات نایاپ ات هک هتخورف يراد هیامرس رادرابنا

 نیا هب هنوگچ ،دیسانش یم ارم تساهلاس هک امش مکتسد .»تسا هدرک زاب نارگراک ي هدنیآ بوکرس رد ار دوخ ياج

 وجشناد و رگراک و هدنسیون زا عافد رد رتشیب لیکو ماقم رد متقو رخآ ياهلاس نیا دیناد یم بوخ یلیخ ؟دیا هدیسر مکح



 ياهناتسداد ؟یسک ندش بوکرس ي هلمع رب داد مکح تحار ناوت یم هنوگچ .تسا هتشذگ بوکرس هاگتسد ربارب رد

 هب مدرم بذج ي هرابرد .تسا نهو بابسا نانخس نیا و دننک یمن تیانج زا لبق صاصق نینچنیا مه یتموکح

 .درادن شیاریپ و شیارآ هب زاین و تسا تقیقح مسیلایسوس .»دننک دامتعا ام هب هنوگچ« هک دیا هتشون مسیلایسوس

 .میشاب رادافو تقیقح هب ام تسیفاک

 دهاوخن زگره ،هدرکن تیثیح ي هداعا نیلاتسا زا هک ینامز ات پچ .تشاد میهاوخن ناشکتمحز بذج زا ینارگن تقونآ

 هب رخف ،رعاش لوقب ،شا هدیسوپ ي هقرخ نامه رد و دنیشنب دیاب .دنک زاب ناشکتمحز ياه هدوت لد رد هار تسناوت

 قباس نوچمه امش هب ار ما یبلق قیمع مارتحا ات دنوش یمن عنام اه رج نم و رج و اه لدج نیا ي همه .دنک تقامح

 .منکن زاربا

 ینانبهوک امین

 1392 رذآ 17

———————– 

 يا هلاقم -”میشاب رادافو تقیقح هب ام تسیفاک .درادن شیاریپ و شیارآ هب زاین و تسا تقیقح }مسینومک{ مسیلایسوس“

 ثحب رد يوضترم نسح هب خساپ -  نا موصعم تاملک ردقچ ” مان اب ینانبهوک امین زا یمالسا يروهمج عاجترا لد رد

 ”ییادز نیلاتسا

 اناره يرازگربخ .دنا هدناوخ كوکشم ار ینانبهوک امین گرم یخرب .دومن توف يزغم هتکس زا یگلاس 36 نس رد هدنسیون

 یگزات هب هک يرتسگداد ناوج لیکو و پچ لاعف ،ینانبهوک امین هداوناخ رب راشف اب یتینما ياهورین ” :تشون زین

 .دننکن رازگرب ار يو تشادگرزب مسارم ات دنا هتساوخ نانآ زا ،تسا هتشذگرد

 هیاپ لیکو ،ناردنزام هاگشناد قوقح هتشر لیصحتلا غراف يو .داد تسد زا ار دوخ ناج 1394 نابآ 13 رد ینانبهوک امین

 يرگراک قوقح هنیمز رد دوخ يا هفرح تیلاعف ياهلاس مامت رد هک دوب يرتسگداد يالکو نوناک وضع و يرتسگداد کی

 دننام هب یلئاسم هنیمز رد دوب هتفریذپ ار يرایسب نارگراک تلاکو دوخ یقوقح تیلاعف رد ینانبهوک امین .درک تیلاعف

 هب دوخ یقوقح ياهراک رانک رد ینانبهوک امین هک تسا ینتفگ .دوب لاعف زین نارگراک هب طوبرم لئاسم و یعامتجا نیمات

 ”.تسا هدوب حرطم زین مجرتم و هدنسیون کی ناونع

 


