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 ھتشذگ ھب یھاگن
 

 یرذآ دیجم
 

 تیدوجوم مالعا ھناھب ھب تسیتمکح بزح ردیل ،یسردم شروک یاقآ اریخا
 تشاد دوخ بزح یاضعا اب یرانیمس ناریا تسینومک بزح رد ینویسکارف
 رھب یسک رھ اقطنم .تسا هدیدرگ شخپزین ناشدوخ نویزیولت قیرط زا  ھک
 ناگدنونش .دناسرب ھعماج شوگ ھب ار دوخ تارظن دراد قح یا ھناھب و لیلد
 تواضق ھب نآ مقس ای تحص رد دنراد قح زین ثحابم نیا ناگدنناوخ و
 .دننیشنب
 
 رد یعامتجا و یسایس یاھیگدنام بقع ھب دوخ رانیمس رد یسردم یاقآ
 یو اب دوشیم ،ھھد دنچ یط زا سپ دروم نیا رد .دنکیم هراشا ھل ھموک
 زا یدایز دادعت الامتحا و نم یارب ھک یلاوس اما .تشاد تفلاخم ای قفاوت
 تسنیا دیآیم شیپ دنا هدرک تیلاعف ھل ھموک مان رتچ ریز ینامز ھک یناسک
 زا و دیتشاد رارق یا هدنام بقع نایرج نینچ یربھر رد ھنوگچ امش ،ھک
 و دیدوب لیخد اھیگدنام بقع  نیا دیلوت زابرد ردقچ امش دوخ رتمھم ھمھ
 ؟ دیدرب عفن نآ دوجو زا ردقچ
 
 عوجر دوخ تارطاخ ھب ،یتاقبط یلیلحت یاجب رانیمس نیا رد یسردم یاقآ
 یکچوک یاھ ھشوگ ،تارطاخ نیا نادھاش زا یکی ناونع ھب مھ نم .دنکیم
 ھک یناسک ھمھ و یو هاگیاج ات منکیم لقن مراد رطاخ ھب ھک اجنآ ات ار نآ زا
 دنوشیم لسوتم یا ھلیسو رھ ھب یسایس تردق ھب یبایتسد یارب اھنت و اھنت
 .دوش نشور
 
 تارکومد بزح یوس زا یرسارس یلیمحت گنج رطاخب 1364 لاس
 یاھھاگودرا رد دش روبجم ھیمورا 22 نادرگ ،ھل ھموک ھب ناریا ناتسدرک
 سپ مھ و دنامب ناما رد تارکومد بزح دنزگ زا مھ ات دوش رقتسم یزکرم
 نادرگ ،تدم نیا رد .دزادرپب تحارتسا ھب یماظن تخس تیلاعف هرودکی زا
 رد .تفرگ هدھع ھب ار یزکرم ھتیمک هاگودرا زا تظافح تیلوئسم رتشیب
 نآ رد .دیسر نم یزپشآ تبون لاس نیمھ رد ناتسبات یاھ زور زا یکی
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 راھان و ھناحبص تمدخشیپ دننام ،ھل ھموک ناگرمشیپ زا یکی زور رھ نامز
 (یزکرم ھتیمک زا و ھتفرگ لیوحت ھناخزپشآ زا ار یزکرم ھتیمک ماش و
 هاگودرا اب نامز نآ ات ھک ام .درکیم ییاریذپ )"ناریا یایراتلورپ ناربھر"
 .میدوبن ھجاوم مھ یلیاسم نینچ اب عبطلاب ،میتشادن ییانشآ یربھر و یزکرم
 
 میوگب دیاب تقادص یور زا .دیسر نم ھب تبون متفگ ھک روطنامھ لاح رھب
 یھاگودرا زا اذغ ندروآ و هرفس ندرک نھپ ای و یاچ ھیھت عقوم نآ رد ھک
 رکف نامز نآ رد نوچ ،دوب یداع یرما مھ نم دوخ یارب رگید هاگودرا ھب
 یناھج بالقنا یژتارتسا ھیھت راکردنا تسد زور و بش دارفا نیا میدرکیم
 .دنرادن مھ ار ناشرس ندناراخ تصرف یتح و دنتسھ
 

 و نان و رینپ و هرک اب ناربھر را و هدرک بترم ار هرفس  تقو لوا حبص
 ار فورظ و فرظ .دش کیدزن راھان تقو .مدرک ییاریذپ نیریش یاچ
 رارق نآ رد یمومع ھناخزپشآ ھک یرگید هاگودرا ھب ات مدرکیم هدامآ جیردتب
 ارم ھک مدید ار یمناخ متشگرب .دیسر مشوگ ھب ییادص هرابکی .مربب تشاد

 ھناحبص .دیسرپ یفارشا ربکت اب یو .مدرک مالس و مدش کیدزن .دزیم ادص
 ھتیمک زپشآ زورما نم متفگ .مدوب هدیدن ار مناخ نیا رتشیپ نم ؟وک نم
 یتلاح اب راب نیا یو ؟دیتسھ یزکرم ھتیمک وضع مھ امش .متسھ یزکرم
 .متسھ یسردم رسمھ نم تفگ و درک یفرعم ار شدوخ لبق زا رت یدج
 و دیا هدش رادیب رید امش مناخ متفگ نم .تسا یزکرم ھتیمک وضع نم رھوش

 رد و ھناحبص ھن ،تسا راھان تقو نآلا  هوالعب .تسا هدش مامت ھناحبص
 راب نیا یو .یزکرم ھتیمک رسمھ ھن متسھ یزکرم ھتیمک زپشآ نم نمض

 یرادھگن ارم ھناحبص ھک تسوت ھفیظو نیا" :تفگ و دش ھتفشآرب تدشب
 ".رید ای موش رادیب دوز هاوخ
 
 بلقنم نانچ .درک کیرحت ارم یتاقبط هزیرغ هرابکی ھناربکتم دروخرب نیا

 میژر ھب نم .متفگیم دوخاب .منک رکف متسناوتیمن رگید ھک مدوب هدش
 یتسینومک یتالیکشت رد دیاب نونکا و متفگ ھن یمالسا یروھمج و یھاشنھاش
 ار راھان فورظ .مدوب هدرک شومارف ار زیچ ھمھ رگید  .موش ریقحت نینچ
 هار تشاد رارق هوک یالاب رد ھک نامدوخ هاگیاپ فرط ھب و متشاذگ نیمز
 .تسا یبزح تاررقم ضقن ینعم ھب راک نیا ھک متسنادیم .مداتفا
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 یماظن هدنامرف اینرباص میلس دای هدنز اب ار نایرج مدیسر هاگیاپ ھب یتقو
 مھ اب اھلاس نوچ دوب انشآ نم تایصوصخ اب میلس .متشاذگ نایم رد نادرگ
 مدوخ راکرس ھب ھک درک شھاوخ نم زا یو .میدوب هدرک راک کیدزن زا
 راک نیا مدشن رضاح نم .درک دھاوخ دروخرب یزکرم ھتیمک  الا و مدرگرب
 کی اھنت و مھدیم سپ ار متیوضع نالا نیمھ نم .متفگ باوج رد و منکب ار
 دش روبجم دوب هدشن قفوم نم عاتقا رد ھک میلس .منامیم یقاب هداس گرمشیپ
 .دریگب هدھع ھب ار یزکرم ھتیمک یزپشآ ،زور نآ نم یاج ھب
 
 نادرگ زا مھنم .دش عورش یبزح ھسردم مجنپ هرود ات تشذگ یھام کی

 یدوس ناربھر نارکیب شناد زا ات مدش توعد ھسردم نیا ھب ھیمورا 22
 نیا رد تالیکشت فلتخم یاھشخب یاھ رداک زا رفن لھچ هرود نآ رد .مربب
 اب نداتفارد یارب یبسانم ناکم اجنیا مدوخ رطن زا .دنتفای روضح اھسالک
 یزکرم ھتیمک ھب یزپشآ زا عانتما عوضوم .دوب یتیعر و بابرا تنس نیا

   مراظتنا فالخ رب یلو .متشاذگ نایم رد اھ رداک زا ھتسد نیا عمج رد ار
 .تسا هدش نیھوت ینامسآ تاسدقم ھب ییوگ وت.دندش توھبم و تام اھنآ ھمھ
 یزکرم ھتیمک وضع زورما ھک ناتسود نیا زا یکی مراد رطاخب اقیقد
 ("ھیچ ھناسق مئ ھبیع ھکاک"تفگ بجعت اب تسا "ناریا تسینومک بزح"
 ود یط رد .مدرک دیکات دوخ عضوم رب نم اما)ھیچ اھفرح نیا ھبیع ردارب

 یگدنز نآ رد ام ھک دوب ییاھرداچ و لفاحم لقن ھلاسم نیا زور ھس
 ھتیمک شوگ ھب ھطبار نیا رد نم موادم حرط  و رارصا هرخالاب .میدرکیم
 .دیسر یزکرم
 
 )منکیم یراددوخ وا یقیقح مان ندروآ زا ادمع( "اضر مام" هرود نیا رد
 دنچ زا سپ .تشاد هدھعرب ار ھسردم تیریدم ،بزح یاھ رداک زا یکی
 اھنآ زا یدودعم ،ھسردم رد هدننک تکرش ناتسود اب نتفر راجنلک زور
 مامتا زا سپ اھزور زا یکی رد .دندرک تبثم دروخرب ھلاسم ھب یبسن روطب
 قیفر شیپ دیاب ادرف"تفگ یمارآ ھب و دمآ مشیپ اضر مام، ھنازور یاھشزومآ
 .دنک تبحص امش اب دھاوخیم نوچ میورب هدازیلع میھاربا
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 نآ رد اھنت ھک میدش یزکرم ھتیمک یمومع رداچ دراو وا هارمھ دعب زور 
 یسرپلاوحا زا سپ و دش دنلب دوخ یاج زا یو .تشاد روضح هدازیلع یاقآ
 .دومن نتسشن ھب توعد ار ام مرگ
 
 ھلاسم نیا دیجم قیفر":تفگ و هدرک نم ھب ور  هدازیلع ،نتسشن زا سپ
تسایزور دنچ ھلاسم نیا ؟تسیچ یزپشآ زا عانتما  یاقفر نھذ ھک 
 هدرمش و مارآ رایسب باوج رد مھ نم ".تسا هدرک لوغشم دوخب ار ھسردم
 لکشم یزکرم ھتیمک ھب نداد یزپشآ اب یکیژولوئدیا ظاحل ھب نم ":متفگ
 لیصفت اب ار یسردم شروک رسمھ دروخرب یارجام، ھمادا رد و ".مراد
 گرمشیپ کی اھنت و مھدب سپ ار متیوضع مراد میمصت ھک متفگ و مدرک نایب

 رتھب نم رظن ھب "تفگ نم یاھتبحص لباقم رد هدازیلع یاقآ .منامب هداس
 دارفا تسردان دروخرب زا یداقتنا رگا و دینک یزپشآ ناتدوخ تبون رد تس
 سفن اب نم متفگ باوج رد .دینک ھعجارم تالیکشت ھب دیتشاد یزکرم ھتیمک
 .مفلاخم یزکرم ھتیمک ھب نداد یزپشآ اب اساسا و راک نیا
 
 تبحص تبون .دنک میھفت نداد یزپشآ ھب تبسن ارم ھفیظو ات درک شالت وا
 رفن دنچ بزح نیا ھک مدیسرپ یبصع یودحات اما یمارآ اب زاب .دیسر نم ھب
 ناشدادعت منکن هابتشا رگا متفگ و مدشن باوج رظتنم ؟دراد یزکرم ھتیمک
 نویسیزوپا رد یبزح ام زورما ھک متفگ یو عانقا یارب .تسا رفن هدزاود
 دیاب روشک رسارس یارب لقادح دسرب تردق ھب بزح نیا یزور رگا .میتسھ

 نارگراک دیاب امتح تروص نیارد .دشاب ھتشاد یزکرم ھتیمک وضع 60-50
 رد ھنیسرب تسد تمدخشیپ ناونع ھب  زیربت یزاس روتکارت و یزاس نیشام
 نم زا هراشا اب یوحن ھب اضر مام اجنیا رد( .دنتسیاب یزکرم ھتیمک تمدخ
 رارق یلالدتسا نینچ لباقم رد یتقو هدازیلع ).میایب هاتوک یمک تساوخیم
 رد ار ھلاسم نیا اما هدن یزپشآ وت درادن یلاکشا "تفگ ارابجا ،تفرگ
 زا یعضوم نینچ ندینشزا ".نکن لوغشم ار ناشنھذ و نکن غیلبت ھسردم
 زا دیاب نم متفگ باوج رد .دیشک توس مرس ھل ھموک ھتیروتا نیرتمھم نابز
 ھب نامیاھتبحص یتقو .تسا ییورود ھک نیا ؟ منک یراددوخ میاھرواب غیلبت
 ھک دیدیشک تمحز .دیھدن یزپشآ امش تسین مھم" .تفگ هدازیلع دیسر اجنیا
  ".دیدمآ
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 رگید هرود نآ رد .مدرک کرت ار یزکرم ھتیمک رداچ اضر مام هارمھ نم
 ھب راب نیا اما ،دشن راضحا یزپشآ ھب ھسردم رد ناگدننک تکرش زا یسک
 یلصف نارگراک و ناناقھد نادنزرف ینعی ،هداس ناگرمشیپ اھنآ یاج
 .دندش هدرامگ راک نیا ھب ناتسدرک
 
 دیاب یزکرم ھتیمک یاضعا ھیق بو نایوگ مک مناخ و یسردم یاقآ زا نونکا

 رظن لوبقم تدم نیا رد ھل ھموک ناگرمشیپ تامدخ ایآ ھک درک لاوس
  ؟ریخ ای تسا هدش عقاو یربھر
 
 .مینک رورم ار خیرات نیا زا یرگید ھشوگ دیھد هزاجا
 
 ھل ھموک طباور نتخاس دودحم یارب قارع ثعب میژر، 67 لاس ناتسبات رد
 لالج یربھر ھب ،ناتسدرک ینھیم ھیداحتا اصوصخ و قارع نویسایس اب

 نیا رد .داد رارق ییایمیش نارابمب و ھلمح دروم ار یتوب هاگودرا ،ینابلاط
 رب رفن اھھد و دنتخاب ناج داباھم نادرگ ناتسود زا نت 22 شارخلد ھثداح
 و شترا یاھناتسرامیب رد اھتدم ھک ،دندید بیسآ تدشب لدرخ زاگ سفنت رثا
 یردقب ییایمیش نارابمب نیا راثآ .دندش یرتسب ھینامیلس رد ھل ھموک تارقم
 فارطا یشحو تاناویح و دش کشخ ھقطنم ناتخرد یتح ھک دوب برخم
 داباھم نادرگ، کانتشحو ھثداح نیا رثا رب .دنتفر نیب زا یتوب یاھھوک
 زا هدافتسا اب مھنآ ،اھاگ، اھتدم و دوش رقتسم نالوگ هرد رد دش روبجم
 .دوش دمآ و تفر هدش نارابمب ھقطنم ھب کسام
 
 ھمانزور کی اب ھبحاصم رد یسردم یاقآ ،دیدش تامطل نیا ھبوبحب رد
 میژر یوس زا ییایمیش نارابمب ھب طوبرم لاوس لباقم رد یتیوک راگن

 رد نیا .دیدرگ میژر نیا دزن رد یا ھحلسا نینچ دوجو رکنم یلکب مادص
 ناتسدرک رد تعرسب ھعجاف نیا کانتشحو ربخ نامز نامھ ھک دوب یلاح
 و تالاقم یبرغ و یبرع یاھ روشک یاھ ھمانزور و دیچیپ ناریا و قارع
 راھظا و ھبحاصم نیا یدراوم رد .دندومن شخپ ھنیمز نیا رد یتاشرازگ
 نآ رد .تفرگ رارق لاوس دروم ھل ھموک یاھ رداک و اضعا یوس زا رظن
 ھکلب تسین دوخ تراھظا لوئسم یو ھک دومن راھظا نینچ یسردم نامز
 نیا .تسا ھلاسم نیا ھب دروخرب رد یزکرم ھتیمک یمسر تسایس نیا
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 ھک تفرگ ماجنا یطیارش رد "نارگراک ربھر" یوس زا تایعقاو فیرحت
 رد للملا نیب حلص یوتیتسنا زا تالبداگ فزوج و نوسنیبار یرپ نایلوج
 زا یایمیش یاھبمب یریگراکب زا 1984 لاس رد ار دوخ شرازگ ملھلکتسا

 دھاش ھمھ ام نامز نامھ رد .دندرک میدقت للم نامزاس ھب مادص میژر یوس
 ییایمیش نارابمب رثا رب ناسیلاب هرد هانگیب مدرم زا رفن 400 نتفر نیب زا
 دندرک نارابمب ار ھچبلح 23 گیم نیدنچ یتوب نارابمب زا لبق یتح .میدوب
 رد ھچبلح ناینابرق شارخلد یاھسکع اکیرما تلود راکنا مغریلع ھک
 .دش پاچ زمیات لاشننیاف
 
 یسایس تانایرج نیا ینورد تابسانم زا یتخانش الاب ھنومن ود منکیم رکف
 ،درذگیم نامز نآ زا لاس تسیب زا شیب نونکا.دشاب هداد تسدب اھنآ تیھامو
 دیاب زیچ رھ زا لبق  . میدرک توکس تدم نیا رد نم لاثما و نم ارچ اما

 طوبرم مدوخ ھب ھک اجنآ ات نم .درک وجتسج ار ینالوط توکس نیا تلع
 .درک مھاوخ هراشا للع نیا ھب ریز رد.دوشیم
 
 نایرج نیرت هدنمزر و نیرتلاکیدار ھک متسویپ ھل ھموک ھب یعظقم رد نم )1
 و هدرک ملعدق یمالسا یروھمج لباقم رد .دشیم بوسحم پچ یسایس
 ھک دوب یتبثم راب کی نیا .دوب هدشن میژر یاھلاچھایس و بوکرس بوعرم
 .تشاذگیم ریثات نم نھذ رب
 
 یاھنادیم رد نایرج نیا، میژر اب گنج ھھد کی زا شیب نایرج رد )2
 دوجو .دندوب ناش هداوناخ روآ نان اھنت ھک داد تسد زا ار ییاھناسنا گنج
 فک رد میژراب هزرابم رد ار دوخ ناج شیالآ یب ھک ییاھناسنا نینچ
 .دومن داجیا نم رد یبلق یگتسباو کی، دنداھن صالخا

 
 یاھ دوبمک  و تیبرت و میلعت ،یگداوناخ طیحم ،قوف لیاسم رب هوالع )3
 ھک تسا یلماوع ام زا مادک رھ تیصخش یریگ لکش و رھوج و یناور
 یسایس و یعامتجا یاھ هدیدپ و تاقبط ھب تبسن ام یریگ عضوم رد دناوتیم
 .دشاب ھتشاد ریثات
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 توکس نیا لیلد .تسین توکس نیا یلصا لیلد لیاسم نیا زا مادکچیھ اما
 تیعقوم و نایرج نیا اب نم یئوسمھو تاکارتشا رد دیاب ار ینالوط
 کی رد نم ھک تسا تسرد .درک وجتسج نم یعامتجا یتسھ ینعی ،یتاقبط
 مورحم راشقا و تاقبط ھب تبسن ھشیمھ و ما هدش گرزب یرگراک هداوناخ
 یقاب ساسحا و هزیرغ ھصرع رد اھنت نیا یلو متشاد یدردمھ سح ھعماج
 زا ھشوگ نیا ھب ضارتعا و زرم نتشاد اب یزارد نایلاس دوخ نم .دنامیم
 نایرج نیا اب یوھام یتوافت ،یتالیکشت تابسانم و اھکیتکات ،اھتسایس
 رد اخیرات ھکلب ،تشاد ھلصاف اھنت ھن ،ھقبط اب نم یعامتجا یتسھ .متشادن
  گنھرف و طیحم رد ندش ھطاحا ،مالک کی رد .دوب ھتفرگ رارق نآ لباقم
 یترابعب و ھقبط یخیرات تعفنم اب نآ قابطنا مدعو ییاوژروب هدرخ
 .تسا ینالوط توکس نیا لیلد، نم یعامتجا تیدوجوم،
  
 ھچ رگراک ھقبط ھب تبسن نامشرگن نارود نآ رد نم ریظن دارفا ھمھ و نم
 مانب ییاھ هدیا ھب رواب و یروئت ھب انب ھک میدوب رکفنشور ی ا هدع ام ؟دوب
 یتوافت نآ ینورد تابسانم  رد ھچو لکش رد ھچ ھک میتخاس یبزح ،رگراک
 تیلا ،تیرثکا زا تیلقا تیعبت مانب .تشادن یزاوژروب تالکشت اب یوھام
 ،ینورد تابسانم رد .دوب مکاح رگید رفن نارازھ تشونرس رب یکچوک
 زا ندرب هرھب و تازایتما ھنوگنیا ،مداد ناشن ھنومن ود نیا اب ھک روطنامھ
 .دوب یتالیکشت یداع مرن کی ،نآ
 
 یمیژر یمالسا یروھمج، ھکنیا لیلحت مکح ھب اھلاس و نارود نآ رد ام
 ھب دوخ یاھایور رد دنک تیبثت ار دوخ دش دھاوخن رداق و تسا نازرل

 رطاخب ،تاقبط و راشقا ھمھ ھک ،میدرکیم رکف 57 لاس دننام ینایغط
 رب یتکرح نینچ ناربھر ناونع ھب ام و دنیآیم اھنابایخ ھب یمومع ییاضران
 ھمھ ،نآ نتفرگ و یسایس تردق .میدرکیم ھضبق ار تموکح و هدش راوس نآ
 .دادیم لیکشت ار ام مغ و مھ
 
 نآ بوخ یاھ رداک زا و ناتسود زا یکی اب ناتسبات یاھزور زا یکی رد
 ھک متساوخ یو زا نم .میتشاد یثحب رگراک ھقبط و ایراتلورپ رسرب نامز
 هداس رس زا زیزع تسود نیا .دھدب تسدب ایراتلورپ زا یھاتوک فیرعت
 رتلورپ اھ دص زور رھ رگم درادن فیرعت ھب یزاین ھک نیا" :تفگ یرگن
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 بلغا .دنتسین رتلورپ ھک اھنیا" :متفگ نم ."ینیبیمن دوخ فارطا رد ار
 زین نانآ زا یمک دادعت و ناقھد میراد راکورس اھنآ اب زور رھ ام ھک یناسک
 تعنص لوصحم ایراتلورپ ما هدناوخ نم ھکاجنآ ات  .دنتسھ یلصف رگراک
 رھ ناوتیمن و تسھ لیخد یعامتجا تورث دیلوت رد ھنازور و تسا گرزب
 ھک دوب نیا تیعقاو ".دیمان ایراتلورپ دنکیم راک ھک لیلد نیا ھب ار یسک
 زا یتسرد کرد ،دوخ یتاقبط تیعقوم ھب انب ،ام قافتا ھب بیرق تیرثکا
 یتاقبط هزرابم زا ھن و میتسنادیم ار ھقبط خیرات ھن .میشادن ھقبط و رگراک
 هدناوخ تسینومک دوخ ام ،ھملک کی رد .میتشاد یحطس یتح ،یتخانش یراج
 رد ھکنیا نودب میدرکیم باطخ قیفر ار رگیدمھ ،تنس ھب انب ھک میدوب ییاھ
  .میشاب ھتشاد یقمعت ھملک نیا دوخ ینعم
 
 رگا .میدوب یا هدوت کیتارکومد یروھمج رارقتسا ناھاوخ ام نارود نآ رد
 ھب انب میدشیم زوریپ میژر اب گنج رد لاحم ضرف ھب نامز نآ رد ام
 بقع ات میدیشکیم راک یناریا نارگراک هدرگ زا نیچ ربھر یاھ دومنھر
 قیقد ترابع ھب .مینک ناربج ار ناریا راد ھیامرس ھقبط یخیرات یاھیگدنام
 و میدرکیم هرادا ھناخزابرس  ھباثم ھب ار اھھاگراک و اھ ھناخراک دیاب رت
 ھنازور و دندرگرب هدجیھ و هدفھ نرق ھب ھک میدرکیم روبجم ار نارگراک
  ار نانآ نامتاروتسد زا فلخت تروص رد و دننک راک تعاس 16 ات 12 نیب
 .میدرکیم موکحم گرم ھب یتحای و نادنز ھب، بالقنادض ناونع ھب
 
 نودب، یا هدوت کیتارکومد یروھمج راعش زا یلاس جنپ تشذگ زا سپ
 تموکح ، یربارب، یدازآ" راعش بحاص ام ،دوش ریگرد یثحب ھکنیا
 ار یسک تقفاوم ھن راعش نیا ضیوعت نامز نآ رد .میدش "یرگراک
 لماکت یوس ھب ام ارھاظ .تساخرب تفلاخم ھب نآ اب یسک ھن و تخیگنارب
 نامھ اب ام ھمھ .میدوب هدش نارگراک تیناقح ھجوتم و میتشادیمرب مدق
 لوغشم زور و بش ،ریزبرس تسا ینایم راشقا هژیو ھک یرگن یحطس
  .میشیدنایب نام کیتارپ دروخزاب ھب ھکنآ نودب، میدوب تیلاعف و شالت
 هدعو نارگراک ھب ھک راعش نیمھ ھک تفایرد ناوتیم، خیرات ھب یھاگن اب

 و یعاجترا یراعش زورما ھچ و نامز نآ رد ھچ دھدیم تموکح
 لامآ و وزرآ و راعش نامھ یردارب و یربارب .تسا یرگراکدض

 رانک و یسایس تردق بسک یارب دوب مھدجیھ نرق رد ھسنارف یزاوژروب
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 تسیابیم و دوبن راکنیا ھب رداق ییاھنت ھب دوخ یزاوژروب .نارادنیمز ندز
 و دروآدرگ دوخ مچرپ ریز ار یرھش نارگراک و ناناقھد، راعش نیا تحت
 نیا ھکینامز .دنک هدافتسا نارادنیمز ھیلع وجگنج و زابرس ناونع ھب اھنآ زا
 اب گنج رد و تخادنا هار نوخ مامح یزاوژروب نامھ تفرگ ماجنا راک
 و ناردام و ناکدوک ھب ھکییاج ات دومن ماع لتق ار نارگراک سیراپ نومک
 تموکح" ،اھ راعش نیا نیب رد اما .دومنن محر زین نارگراک ریپ ناردپ
 یرگراک تموکح زا نانیا روظنم .تسا رت هدنبیرف ھمھ زا "یرگراک
 تیلا نارگراک مانب تسا رارق .تسین و هدوبن ھیامرس ھطلس یزادنارب
 تسد ھب ار تردق ،یبزح سار رد اوژروب و اوژروب هدرخ رشق زا یکچوک
 رھ رد ، مسیلایسوس مانب راب نیا تردق نیا زا هدافتسا اب نانیا .دنریگ
 راک طیحم تاررقم ظفح یارب ار دوخ یبزح ناگدنیامن یھاگراک و ھناخراک
 دنھاوخ نارگراک نیرتھاگآ یلصا ناینابرق لوا ھجرد رد اج نیا .دنرامگب
 و کیوشلب ھچ رگراک نارازھ مسینینل دھم ینعی ھیسور رد ھک روطنامھ دوب

 .دندش نارابریت اتیاھن و دیعبت ،ینادنز ،ریگتسد کیوشلب ریغ ھچ
 
 دوخ یخیرات تلاسر ھب رگا نارگراک .دنتسین یسایس تردق لابند نارگراک
 .درپس دنھاوخن رگید تاقبط و راشقا ھب ار دوخ تشونرس ،دندرگ هاگآ
 یضاق و ناملراپ هدنیامن و روھمج سیئر و یفخم و ینلع سیلپ ھب نارگراک
 ھتشاد ار ھیامرس تردق نتسکش مھرد تردق رگا اھنآ .دنرادن زاین لیکو و
 اب یراکمھ رد ھک دوب دنھاوخ ینومک یگدنز زا یلاکشا لابند ھب دنشاب
 .دننک اپرب یتلادع یب و ضیعبت و  رامثتسا زا یراع ییایند رگیدمھ
 
 و نانیا .تسین هریغو یسردم ، هدازیلع نایاقآ دقن هاتوک ھتشون نیا زا فدھ
 ھب یبایتسد یارب فلتخم یسایس یاھلکشت رد تشرد و زیر درف اھھد
 ھجرد رد یا ھتشون نینچ .دنراد ار دوخ یاھ رازبا و اھتسایس دوخ تعفنم
 لقادح دوب مزال ،روطنیمھ .دوب یرورض مدوخ ھتشذگ ینیبزاب یارب لوا
 هدوب ناشیاھ هرفس نامھیم اھلاس ھک ناتسدرک نارگراک و ناشکتمحز یارب
 ات منک وگزاب ار زور نادرمتسایس ھب طوبرم قیاقح زا کچوک یا ھشوگ ،ما
 شبنج بیرفو دننک ھیکت دوخ  یتاقبط یھاگآ و ورین ،هزیرغ ھب اھنت و اھنت

 .درب دنھاوخ خلسم ھب ار نارگراک دوز ای رید نانیا نوچ دنروخن ار نازاس
 تایح ھب یقارع نارگراک یفاضا شزرا زا هدافتسا قیرط زا اھلاس ھکیناسک
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 نامھ یفاضا شزرا نیا .دنگنجب ھیامرس ھیلع دنناوتیمن دنا هداد ھمادا دوخ
 یاھ داضت زا هدافتسا ھیجوت اب ھک دوب یقارع رگراک یگدنز ھظحل ھظحل
 ،اھنآ .درکیم عفتنم ار بزح نیا ناربھر ،لوا ھجرد رد و ام، یزاوژروب
 تشرد و زیر نیرومام ھب یا ھطبار نینچ ھمادا یارب اھ راب و اھ راب
 ویدار زورما نیمھ ھکیناسک  .دنداد اھ ینامھیم و اھ ھیدھ قارع یزاوژروب
 ،دننکیم هرادا نارگراک جنرتسد زا هدافتسا اب ار دوخ یاھنویزیولت و اھ
 عفانم نیب رد ندز گازگیز اب رادمتسایس ھباثمب ھک دنرادن نیا زج یھار
 رد یئزج حالصا دنچ ھب تلاح نیرتھب رد، ھعماج فلتخم راشقا و تاقبط
 ظاحل ھب یتانایرج نینچ یقطنم تشونرس نیا .دننک افتکا تابسانم نیا
  .تسا یخیرات
 
 ھکیناسک یارب یروآدای ،تسا یخیرات یروآدای کی اھنت تاکن نیا ھب هراشا
 ھنابش ،یتاقبط عفانم ھب هاگآ رصانع ھباثم ھب رگراک یاھ هدوت نیب رد زورما

 دوخ ناج زا ھیامرس ماظن نتخاس دوبان یارب ،یردبرد و رقف لمحت اب زور
 و یروآدای ،ارذگ ولو ،یخیرات یاھ ھبرجت نیا ھب هراشا  .دنراذگیم ھیام
 تخس لد رد ھک تسا یدج نارگراک یعامتجا تیلوئسم ینیگنس رب دیکات
 ناگدنیامن و ھیامرس ھب ار دوخ ،ھقبط نیا یاھ زور نیرتھایس و نیرت

 یاھ هدوت نیب رد ار یتاقبط یھاگآ رذب و ھتخورفن نآ یسایس و یتاقبط
 تیھام و اھ تسکش زا یزودنا ھبرجت اب یدج نارگراک .دنناشفایم رگراک
 میھافم و نابز ھب ار دوخ رگید تاقبط میھافم و اھ هژاو ،نابز دقن اب تاقبط
 ،دزمتسد ،راک یورین میھافم و اھ هژاو زورما .دنزاسیم حلسم یتاقبط
 ،یبسن و قلطم یفاضا شزرا ،یفاضا شزرا ،راک تاعاس ، راک طیارش
 قیقحت و قمعت و ثحب عوضوم ،دلوم ریغو دلوم راک ،یفاضا شزرا خرن
 ھقبط دوخ هاگآ رصانع یوس زا دیاب یثحابم نینچ .تسا یدج نارگراک
 مدع تروص رد .دوش هداد صیخشت یتسردب نمشد و تسود ات دوش لابند
 رگید تاقبط رگشل یھایس ھب مھ زاب نارگراک نمشد و تسود قیقد تخانش
 ھیامرس ماظن مادھنا تھج رد اھنت ھن ناششالت و یراکادف و دش دنھاوخ لیدبت
 .تفر دھاوخ ردھ ھب نآ دیلوتزاب و اقبا تھج رد ھکلب
 
  
 



 

11 
 

 
 
 
 
 


