
!ديزيرن حاسمت كشا نم نادنزرف يارب
 

)نمشد ريخا باتک دروم رد ناريا نامرهق یاهقلخ هب هداشگرس همان(
 
 
!ناریا نامرهق یاهقلخ
هدیدمتس مدرم تداعس و یدازآ یارب هشيمه لثم و نانچمه مبلق هک یطیارش رد ،تلوهک و یريپ نارود نیا رد
هک ديسر متسد هب یباتک ،دپت یم ما هدوب اهنآ زا یئزج دوخ هک ناشکتمحز و نارگراک همه یارب و ناریا
رشتنم ناریا مدرم هيلع رب ،کاواس تایانج و اه یرگبوکرس ليمکت و همادا رد یمالسا یروهمج یاه یتاعالطا
حالطصا هب فرط زا "1357 نمهب ات اه شنک نيتسخن زا ،قلخ یئادف یاهکیرچ " ناونع تحت باتک نیا .دنا هدرک
یمالسا یروهمج یقلخ دض کاواس زا یا هبعش تقيقح رد هک "یسايس یاه شهوژپ و تاعلاطم هسسوم"
.تسا هدش رشتنم و پاچ "یردان" مان هب یرودزم راعتسم مان تحت تسا
 
کت کت و قلخ یئادف یاهکیرچ هيلع رب نآ رطس رطسرد هک یئاهارتفا و اه تمهت ندید و باتک نیا ندناوخ اب
یارب کاواسرگا .دمآ درد هب مبلق ،هدش زاس ،ما هدناوخ دوخ یبالقنا نادنزرف هشيمه ار اهنآ نم هک یئادف یاقفر
هب هعماج رد دوجوم یقلخ دض مظن ظفح و اه تسيلایرپما و هاش میژر هيلع رب اه هدوت تازرابم دشر زا یريگولج
،تسج لسوت نیزرابم هب فيصوت لباق ريغ یاه باذع و جنر ليمحت و یئاطسو نورق یاه هجنکش عاونا لامعِا
زا هرود کی دروم رد قیاقح بلق و غورد اپارس بلاطم حرط اب باتک نیا رد یمالسا یروهمج میژر یتينما هاگتسد
لباقم ردو یتينما یاه هاگتسد نداد ناشن تردقردق و کاواس هئربت تمدخ رد ًامامت هک ناریا مدرم ناشخرد خیرات
ار یرگید هجنکش و هدز رجنخ ام یاه لد رب تسا هدرک یعس ،هدش هتشون هزرابم نداد هولج هدوهيب و چوپ
راکتیانج و تسپ میژر زا هک یزرابم یاهورين همه ناور و حور باتک نیا رد هک تسا نیا تيعقاو .دنک ليمحت
هجنکش نينچ ليمحت نم رظن زا .تسا هدش هتفرگ یملق یاه بوکرس قالش ریز هب ،دنرفنتم یمالسا یروهمج
.دهد یم ليکشت ار ريخا باتک یاه فده زا یکی دوخ ،یباذع و
 
رارق قلخ یئادف یاهکیرچ اب طابترا رد ملاسدرخ نادنزرف هارمه هب مناوتب هک دش نم بيصن راختفا نیا ،50 ههد رد
هک نیا هب هجوت اب .میامن هزرابم هاش مسيلایرپما هب هتسباو و روتاتکید میژر هيلعرب نامزاس نیا نورد رد و هتفرگ
رد هک دنتسه یئاقفر و ملاسدرخ نادنزرف ،نم دوخ ،ريخا باتک یاه ینز ارتفا و یزادرپ غورد تاعوضوم زا یکی
نیا رد صوصخ هب کاواس تایانج یروآدای هک یجنر همه مغريلع منيب یم بجاو دوخ رب ،دنتشاد رارق طابترا نیا

.مراذگب نايم رد ناریا نامرهق و زرابم یاهقلخ امش اب ار یقیاقح ،دنک یم ليمحت نم رب تلوهک نس
 
رد ریرحت هب ار قلخ یئادف یاهکیرچ خیرات ،ثحب دروم باتک ایوگ هک تسا هدش اعدا هک میوگب ار نیا همه زا لوا
هک دشاب یم کاواس یاه یئوجزاب زا یا هعومجم ًاتدمع ،هدمآ یراگن خیرات نیا یاعدم رب هچنآ ،اما .تسا هدروآ
یمن زگره هک یئاه یئوجزاب نينچ تسرد .دنا هدش ذخا یئاطسو نورق یاه هجنکش نیرت فيثک و نیرتدب ریز رد
نامزاس لامعا و تارظن دروم رد باتک یعقاو ريغ تیاغ هب یاه هدیا تابثا یارب ،دنشاب قیاقح هدننک وگزاب دنناوت
هک منک بلج عوضوم نیا هب ار امش هجوت مهاوخ یم اجنیا رد .دنا هتفرگ رارق هدافتسا دروم قلخ یئادف یاهکیرچ
روطب هکلب تسا یقالخا ريغ و یناسنا ريغ اهنت هن ،دنا هداد ماجنا باتک نیا ناگدننک هيهت هک یراک سفن
هک تسا یتیانج و مرج ،راک نیا .دشاب یم تیرشب هيلع تیانج و هجنکش قیوشت و غيلبت زراب قادصم هتسجرب
دروم ناونع نيمه تحت نآ ناگدنهد هعاشا و نيبکترم و هتفرگ رارق یسررب دروم یمدرم یاه هاگداد رد دیاب
.دنريگ رارق تازاجم و همکاحم
 
هجنکش ریز یاه یئوجزاب رد هک هچنآ ره ،50 ههد رد یسايس یاهدادیور یزاس زاب حالطصا هب یارب باتک
رد هک تسناد دیاب .تسين نينچ ًادبا تقيقح ،اما .تسا هدروآ باسح هب تقيقح نيع ار هدش ناونع کاواس
زا ،دوب هداتفا قافتا هک یدادیور و تيعقاو زا یا هشوگ هب یتح تسناوتن و تسناوت یمن کاواس دراوم زا یرايسب
نخس نیا تابثا تهج .دیآ لیان تقيقح لک فشک هب هک نیا هب دسر هچ ،دبای تسد نیزرابم هجنکش قیرط
:دنا هتشون 478  هحفص رد .مهد یم عوجر ،هدش اعدا نم دوخ دروم رد باتک نیا رد هک یا هنومن هب ار امش ًاراچان
".دنک یم رارکت تساک و مک یب فلتخم یاه یئوجزاب رد اهراب ار دوخ ندش ريگتسد هوحن یديعس همطاف "
ار میوگ یم اهنآ هب "دوخ ندش ريگتسد هوحن" دروم رد نم هک هچنآ همه دندوب راچان کاواس نارگ هجنکش ،یلب
یم "رارکت" اهنآ یارب نم هک دوب هنوگنامه هب تيعقاو ایآ اما .ما هتفگ اهنآ هب ار تقيقح نم هک دننک روصت و دنریذپب
یروهمج ريگب دزم رومأم نيمه لوق هب ،کاواس هنايشحو یاه هجنکش ندیرخ ناج هب اب نم هچنآ ایآ ؟مدرک
هجنکش یارب "تساک و مک یب " فلتخم یاه یئوجزاب رد اهراب و اهراب ،نمشد باتک هدنسیون ینعی یمالسا
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هب لسوت و یمسج یاه هجنکش همه اب کاواس ایآ و ؟تسا هدوب تقيقح نيع ،ما هدرک رارکت و هتفگ منارگ
"یريگتسد یارجام" هب اهنیا لوق هب دش رداق یناور یاه هجنکش و کانفوخ  ًادیدش یاضف داجیا و باعرا و دیدهت
هدرک یعس و هدز هنيس هب ار راکتیانج کاواس زا عافد گنس هک باتک ناگدننک هيهت .تسناوتن !هن ؟دربب یپ نم
و هجنکش ریز رد نیزرابم هچنآ ره یئوگ و دنهد هولج نیزرابم زا یتاعالطا ره ذخا هب رداق ار یتينما هاگتسد نآ دنا
یديعس همطاف " :دنا هدرک اعدا هنامرشيب دوخ بلطم همادا رد ،هدوب تقيقح نيع ،دنا هتفگ کاواس هب یئوجزاب
نم زا ديکأت ،479 هحفص("تسا هتشادن دوخ یريگتسد یارجام ندومن هنوراو و یئوگ فالخ یارب یا هزيگنا چيه
یئوگ فالخ یارب " مدرم یناج نانمشد نآ ،کاواس ناميخژد لباقم رد "یا هزيگنا چيه" !داب امش رب گنن .)تسا
ماقم و لوپ بسک رد ًافرص ناتريقح یگدنز هک نارودزم امش ؟!ما هتشادن "دوخ یريگتسد یارجام ندومن هنوراو و
فالخ" یارب نويبالقنا هزيگنا ديتسين رداق ًاساسا ،دوش یم هصالخ مدرم هيلع یتیانج ره هب باکترا تميق هب
ندرک مورحم هک دنناد یم ناریا هاگآ و  هدیدجنر یاه هدوت اما .دينک کرد ار ناشنارگ هجنکش لباقم رد "یئوگ
کی ،هعماج زرابم یاهورين هب اهنآ ندز هبرض زا یريگولج و یعقاو تاعالطا هب یبای تسد زا یتينما یاه هاگتسد
کرد ديناوت یم زگره ایآ .دندنام یم رادافو نآ هب ناج یاپ ات 50 ههد نويبالقنا هک تسا یبالقنا دهعت و هفيظو
؟موجب ار نآ و هدرک درخ نادند ریز ار مرونايس هشيش ،یريگتسد ماگنه هک تشاد نآ رب ارم یا هزيگنا هچ هک دينک
رس اهنآ لباقم رد زگره و منک لمحت ار کاواس ناراکتیانج هنايشحو یاه هجنکش هک دش ثعاب یا هزيگنا هچ
عطاقمر د منادنز نارود همه لوط رد هکلب میريگتسد لوا یاهزور رد طقف هن هک یئاه هجنکش ؟مرواين دورف ميلست
!دش لامعا نم رب نوگانوگ لاکشا و ءاحنا هب فلتخم
 
ناج هجنکش ریز رد ،نمشد هب تاعالطا ندادن رطاخ هب تسرد هک یئادف ريبک نويبالقنا هب یتح باتک نیا رد
نانآ نيسحت زا دنتسناوت یمن زين کاواس نادالج دوخ هک دوب زيگنارب نيسحت نانچ ناشتمواقم ای و ؛دندرپس
نينچ دروم زين نم ،ًاقافتا .هدش هدز کاواس هب "دوخ تاعالطا یمامت "نداد و تمواقم مدع ماهتا ،دننک یراددوخ
اعدا ،تساه دواد جاح و اه یدروجال یاه یگلاپمه هتسیاش اهنت هک یتلاذر و تحاقو اب .ما هتفرگ رارق یماهتا

میوگب دیاب ".تخاس الم رب ار دوخ تاعالطا یمامت ،یئوجزاب هسلج نيتسخن نامه رد یديعس همطاف " :هدش
ناش هشيپ تیانج میژر نيگنن رمع ندرک رت ینالوط رطاخ هب اهنت هک یمالسا یروهمج رودزم نارومأم نیا هک
دروم رد ناشیاه غورد یاشفا ددص رد اجنیا رد نم هک دننآ زا رتاوسر و رت شزرا یب ،رتريقح ،دنا هدرب ملق هب تسد
یاه هجنکش ،نمشد هب ما " تاعالطا یمامت " ندادن رطاخ هب دوخ مه هک ما هدنز دهاش کی نم ،اما .میآرب دوخ
رد نداتسیا ليلد هب زين اهنآ هک ما هدید ار ینیزرابم ،نادنز رد مه و ما هدرک هبرجت ار کاواس یمنهج هاگتسد
زا عافد هفيظو نم شود رب هک منيب یم سپ  ،دندوب هدش لمحتم ار یئاسرف تقاط یاه هجنکش ،نادالج لباقم
نیا هب هجوت اب نیاربانب .دراد رارق ناریا زرابم یاهقلخ اب نآ نتشاذگ نايم رد و ميئادف نادنزرف زا ماهتا عفر ،تقيقح
یمامت" ندادن و نمشد لباقم رد ندرکن مخرس رطاخ هب تسرد هک ارچ -دنتسين ام نايم رد زورما نويبالقنا نآ هک
ناديم رد هاش میژر نارودزم طسوت ناشنوخ ای و دندش ديهش هجنکش ریز رد ای اه یکاواس هب "دوخ تاعالطا
هشوگ هب رصتخم روط هب هتخاب ناج ِ یئادف یاهکیرچ نآ ردام ناونع هب منيب یم مزال ،دش هتخیر نيمز رب ريت یاه
تاماهتا در رد هدنز یا هنومن ات مزادرپب ،دش لامعا نم رب کاواس ناراکتیانج فرط زا هک یئاه هجنکش زا یا
نيمه ات ؛دوش هداد تسد هب 50 ههد نويبالقنا هيلع رب یمالسا یروهمج تينما و تاعالطا ترازو نارودزم هنالیذر
یم هک دشکب باتک نیا رد یمالسا یروهمج یاه یتاعالطا یاه شالت رب نالطب طخ دوخ دح رد هدنز هنومن
هسلج نيتسخن نامه رد " ایوگ هک یناوتان یاه ناسنا ار نويبالقنا و تردقردق ار یتينما یاه هاگتسد دنشوک
.دننزب اج ،دنزاس یم الم رب "ار دوخ تاعالطا یمامت ،یئوجزاب
 
کاواس اب هک یا هناخ بحاص تسد زا زیرگ یارب یتقو هک دوب یا هنوگب نم یريگتسد هوحن هک میوگب شيپاشيپ
ار میولج و دمآ وربور زا ،دوب میژر نارومأم هب قلعتم هک ینيشام ،مدیود یم یريسم رد متشاد ،دوب هدرک یراکمه
رد مزال هحلسا نادقف هب هجوت اب نامز نآ رد .دنتخادنا نيشام نآ یوت روز هب و هتفرگ ارم ماگنه نیا رد .تفرگ
ات منک رجفنم ار نآ متساوخ نيشام هب ندش راوس اب هک مدوب حلسم یا هليتف کجنران کی هب اهنت نم ،نامزاس
نيشام رودزم هدننار هچب و نز هب ممشچ ناهگان ،اما .منک لصاو کرد هب ار رودزم نآ مه و موش هتشک مدوخ مه
نآ رد هچب نآ دوجو .مدرک لرتنک ار دوخ ًاعیرس شردام لغب رد هچب ندید اب .دندوب هتسشن ولج فیدر رد هک داتفا
هدايپ زا سپ ار راک نیا متفرگ ميمصت .منک یراددوخ مکجنران ندرک رجفنم زا هک دوب یعطاق و نشور ليلد نيشام
،دوب شهار رس رب هک یرتنالک نيلوا رد هدننار .مهد ماجنا میژر نارومأم اب ندش هجاوم ماگنه هب نيشام زا ندش
بلس نم زا کجنران زا هدافتسا ناکما رگید مرس رب نارومأم نتخیر اب اما .مدش هدايپ نيشام زا نم و دومن فقوت
هداتفا نيمز هب ًاملسم رونايس ندروخ اب .موجب ار نآ و هتسکش مناهد رد ار مرونايس هشيش متسناوت اهنت و دش
لحم(دهشم رهش رد یناتسراميب رد ،تسا مولعمان میارب نآ تدم هک ینامز تشذگ زا سپ اهنت نم .مدوب
.مدمآ شوه هب متشاد رارق اه یکاواس هرصاحم رد هک یلاح رد )میريگتسد
 
،یليس و تشم .دش عورش مندمآ شوه هب لوا قیاقد نامه زا و ناتسراميب نامه رد یئوجزاب و هجنکش
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یشان تيمومسم هب هجوت اب .دمآ یم دورف نم رب ،مکانتشحو یمسج طیارش نآ رد هک دوب یتالاوئس ینشاچ
نم گرم بجوم و هدرک لمع تسرد دوب هتسناوتن و هتشاد یصقان بيکرت دش مولعم ًادعب هک (رونايس ندروخ زا

نمرب اجنامه رد ار ناش یئاطسو نورق لومعم یاه هجنکش دنناوتب هک دوب نآ زا رتميخو ما یمسج عضو ،)دوش
نم نتشاد هاگن هدنز رد ششوک و ناتسراميب هب ندرب ليلد و دندوب نم تاعالطا جاتحم اهنآ هک ارچ -دننک لامعا
نيلوا .دندرک لقتنم دهشم یزکرم کاواس هب ارم حبص ادرف و مدنارذگ ناتسراميب نامه رد ار بش .دوب نيمه زين
اجنآ زا مندرک نازیوآ و هرجنپ کی یاه هليم هب میاهتسد نتسب ،مدش هجاوم نآ اب اجنآ رد هک یکانتشحو هجنکش
.تفای همادا زين هجنکش تدم مامت رد هتبلا هک تفرگ تروص نم رخسمت و کيکر یاه شحف اب هارمه راک نیا .دوب
مدنام عضو نامه هب یتدم  .دمآ یم راشف اهنآ یور ًادیدش و هتفرگ رارق میاهتسد یور مندب ینيگنسو نزو همه
دنداتفا مناج هب قالش اب ،متشاد رارق هک یتلاح نامه رد ،دنتسبن یفرط هجنکش نیا زا نوچ نارگ هجنکش یلو
هک یا هنوگ هب نم هک دندوب نآ ناهاوخ نارگ هجنکش .دندز قالش مامت هنيک و ضيغ اب ارم نازیوآ رکيپ و
رد منامزاس و اقفر زا ار "دوخ تاعالطا یمامت " دنا هتشون باتک نیا رد یمالسا یروهمج ريگب دزم ناگدنسیون
تصرف و دندش هاگآ نآ زا اقفر ،یريگتسد عقوم هک اجنآ زا یلو دوب حرطم مه هناخ سردآ .مهد رارق اهنآ رايتخا
تمواقم لاحره رد .دوب یتاعالطاراب دقاف رما نیا ،دننک هيلخت ار هاگیاپ ینامزاس رارق قبط هک دنتشاد مه یفاک
هاگتسد اجنآ رد .دننک ناحتما نم یور ار یرگید هجنکش هک تشاد نآ رب ار کاواس نارودزم ،هجنکش لباقم رد نم
هنعط هب کی ره و دنداد یم کيکر یاه شحف نانچمه هک یلاح رد کاواس نادالج .تشاد دوجو یکیرتکلا کوش
ار میاه سابل ،دنداتفا مناج هب دگل و تشم اب ادتبا ،دننک درخ یباسح ار ما هيحور ات دنتفگ یم یزيچ هرخسم و
هريگ و دوب لصو یدایز یاه ميس یکیرتکلا هاگتسد هب .دنديشک نيئاپ ار متروش یتح ،دندروآ رد منت زا و هدیرد
هريگ اب ميس رس هاگنآ و مروخب ناکت مناوتن هک دنتفرگ ار میاپ و تسد .دوب هدش هيبعت اهنآ زا کی ره رس رد یئاه
اه ناتسپ کون ،میولگ ریز ات منامشچ کلپ یور ات هتفرگ شوگ هلال زا مندب ساسح طاقن هب ار ناشیور یاه
زا دنبتسد اب ارم ،سپس  .دندرک مدنلب  نيمززا و هدز دنبتسد مناتسد هب لاح نیا رد .دندرک لصو ممکشو....و
رد یشتآ ،)یکیرتکلا کوش هاگتسد ندرک نشور اب عقاو رد (ناهگان .دندومن نازیوآ قاتا هرجنپ ميخض یاه هليم
و دندرک عطق ار کوش هاگتسد دعب .مخرچ یم عیرس و دنت نازوس یشتآ نايم رد مدید  .مدرک ساسحا دوخ ناج
نآ و فرط نیا هب مرس ،کوش هاگتسد لصو و عطق اب .دندرک نشور ار هاگتسد هرابود .دندش متاعالطا ناهاوخ
زا اجنیا رد مهاوخ یمن ًاعقاو....میوگب هچ ....و ديچيپ یم مزغم رد و مشوگ رد یئاهادص .دروخ یم ناکت فرط
قالش ،ندرک نازیوآ هجنکش هک میوگب ار نیا طقف .منک تبحص ليصفت اب مدید هک ییاه هجنکش و اه باذع همه
یاهزور یط رد راب نیدنچ  هريغ و یکیرتکلا کوش ،یميس قالش اب نينچمه و هیال دنچ ِتفلک بانط کی اب ندز
زا هک یقرع رطاخ هب یهاگ .ديکچ یم نوخ نآ زا هک دوب هدش مخز نانچ متسد چم .دش ارجا نم دروم رد یلاوتم
هجنکش و دش یمن ریذپ ناکما یکیرتکلا کوش یاه هريگ ندرک لصو ،دوب هتسشن مندب یور هجنکش لمحت
)مدیدن ار وا تقوچيه رگید نوچ( مناد یمن ار شمان هک یناوج رگ هجنکش رابکی .دندرک یم لامعا  ار یرگید
هجنکش لحم نآ زا و داد یم نم هب هک یکيکر یاه شحف هارمه هب ،دش ديما ان نم زا فارتعا نتفرگ زا یتقو
،دروآ رد فرح هب ارم تسناوت یم رگا هک ديسر یم رظن هب ."میرادن اه سناش نیا زا ام "تفگ ،تفر یم نوريب
عورش مه نم .نزب ار تیاهفرح همه دنتفگ و هدناشن ارم زين هجنکش لحارم زا یکی رد .درک یم تفایرد شاداپ
قوذ رگ هجنکش .نتفگ اهنآ هب ار دنا هدش ريگتسد شيپ اهتدم متسناد یم هک ردان ميبالقنا رسپ یاقفر مان مدرک
و یدالج هب هک یرگ هجنکش ،یدضع ."دنز یم ار شیاهفرح دراد " :تفگ و دز ادص ار شیاه یگلاپمه هدز
تاعالطا دراد هدش نالف نالف نیا " :تفگ ،دينش ار اهنآ یتقو و دمآ ،دوب دهشم رد عقومنآ و دوب فورعم یکافس
یارب رطاخ نيمه هب .دوب هدش دهشم رد اهکیرچ روضح هجوتم هزات کاواس ،نامز نآ رد ."دهد یم هتخوس
زا یگزات هب یپيکا سأر رد  هطبار نیا رد زين یدضع و دوب هدرک هدايپ رهش نیا رد ار یدایز یورين اقفر یريگتسد
.دوب هدمآ دهشم هب نارهت
 
دهشم یزکرم کاواس رد هاش میژر نارودزم یاه یکافس زا هنومن دنچ طقف ،دش هراشا اهنآ هب قوف رد هک هچنآ
نيظفاح میدقت ار "دوخ تاعالطا یمامت" دندش یمن رضاح هک دوب ینیزرابم زا ًاعبط و  نم زا "فارتعا" نتفرگ یارب
کرت اب اما .دندرک لقتنم نارهت هب دهشم زا ارم ًادعب .دننکب ناریا هعماج رب هاش هرود رد مکاح یقلخ دض مظن
هب مندب ،مدش لقتنم نارهت رد هتيمک نادنز هب هک یماگنه .تفاين نایاپ نم یاه هجنکش ،دهشم یزکرم کاواس
رد ینيگنس ساسحا ،رگید یاه هجنکش و یکیرتکلا کوش رثا رد .دوب شال و شآ ،هدش دراو یاه هجنکش رطاخ
،ندش نازیوآ رطاخ هب و دوب هداد تسد زا ار قباس یئاونش مشوگ .ديچيپ یم مزغم رد یئادص و مدرک یم مرس
.دندوب هدمآ رد جلف تلاح هب و یمخز میاهتسد
 
" :مداد شخساپ هتشارفا یرس اب ؟یا هراک هچ هک دوب نیا نم زا نادالج زا یکی لاوئس نيلوا ،هتيمک نادنز رد
.مناد یم ار نیا " :تفگ هنعط اب ،دز یم جوم شنامشچ رد هک یبضغ اب و دش هتفشآ رب وا ."مقلخ یئادف کیرچ
( دندرک لامعا نم رب اجنآ رد هک یئاه هجنکش نایرج رد ًادعب هک دش ثعاب وگتفگ نیا ...!"تسا تلغش مروظنم
کی رد ،)دوب هدش هفاضا اهنآ هب مه "ولوپآ" اجنیا رد  هک تفرگ تروص دهشم رد هک یئ اه هجنکش عون نامه زا
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یئادف کیرچ ینزب غيج رگا هدش نالف نالف ،دنتفگ ،دندز یم قالش و هدرب نيمزریز هب ارم هک یعقوم دروم
متشادن یسفن ًالصا هک دوب ميخو نانچ ما یمسج عضو و متشاد یشال و شآ عضو نانچ ،عقوم نآ رد !یتسين
نم زا یداد و غيج هک منک لرتنک ار مدوخ مدرک یم یعس قالش ریز مدينش هک ار فرح نیا یلو .منزب غيج هک
.مدرک یم یا هلان ،قالش ره اب لاحنیا اب .دوشن دنلب
 
هجاوم هجنکش و یئوجزاب اب بترم نم  تدم نیا مامت رد و دنتشاد هاگن ینابرهش هتيمک رد ارم ،هام هدزای تدم هب
درخ و نتسکش اهنآ یارب .دوبن تاعالطا بسک ًافرص نم تیذا و رازآ و هجنکش زا روظنم هک میوگب مه ار نیا .مدوب
و ناشکتمحز نايم زا مدوب یردام نم رخآ .دوب رادروخرب یدایز تيمها زا مندناشک ميلست هب و نم هيحور ندرک
نابابرا و هاش میژر هيلع رب هعماج رد یراج یبالقنا هزرابم هب منادنزرف هارمه هب هک منهيم هدیدمتس یاه هدوت
 زا ادج هک تسیرورت و راکبارخ ار حلسم نیزرابم هراومه هاش میژر یاه یچ تاغيلبت .مدوب هتسويپ شتسيلایرپما
هداوناخ کی روضح هک یلاح رد .دندرک یم یفرعم مدرم هب ،دننک یم لمع نانآ عفانم فالخ رب و هدوب مدرم
تاغيلبت نآ رب نالطب طخ ،دش یم هتفرگ رظن رد مه هنومن کی ناونع هب رگا یتح نیزرابم نآ نايم رد شکتمحز
یارب یقشمرس دوخ ،هزرابم هب ما هداوناخ اب نم نتسويپ مدش هجوتم ًادعب نم هک روطنآ ،نينچمه ؛ديشک یم
یدامو یونعم یورين و هتخادرپ هعماج رد یبالقنا نیزرابم زا ینابيتشپ هب ات دوب ناریا هدیدمتس یاه هداوناخ رگید
همه یارب  یناسنا ًاعقاو یگدنز کی و هافر و یدازآ هب نديسر و ناشنارکون و اهتسيلایرپما یدوبان یارب ار دوخ
شالت مه ًادیدش ،دنديشک یم ماقتنا نم زا هک یلاح رد اه هدوت نانمشد رطاخ نيمه هب .دنهد رارق ،ناریا مدرم
شبنج هک میوگب دیاب ،نمشد یارب عوضوم نیا تيمها کرد یارب .دننک راداو ميلست و نيکمت هب ارم هک دندرک یم
هتسجرب رايسب شقن ، هزرابم هنحص هب اه هدوت ندناشک و هعماج رد یتازرابم و یسايس وج داجیا رد هناحلسم
هاش میژر ندوب تردق  ردق هب تبسن مدرم مهوت زونه مدش ريگتسد نم هک یلاس رد یلو .دومن یم ءافیا یا
دوب راوديما زونه هاش میژر نیاربانب .دندوب هدشن هزرابم هنحص دراو عيسو یسايقم رد اهنآ و دوب هتخیرن ورف ًالماک
ناينادنز ندناشک شزاس هب اب دناوتب ،اه هدوت بیرف و بوکرس یگشيمه یاه شور زا هدافتسا رب هوالع هک
یاه هدوت فک رب ناج و حلسم نويبالقنا نديبوک اهنآ قیرط زا و نویزیولت تشپ هب اهنآ ندروآ و یسايس
.دنز نماد هعماج رد ار یديما ان و سأی وج و هداد هولج ریذپان تسکش و تردقردق نانچمه ار دوخ ،هدیدمتس
ام هب رگا هک دنتفگ یم هنارگ هليح .میايب رانک اهنآ اب هک دنتساوخ یم نم زا هراومه اهوجزاب هک دوب رطاخ نيمهب
و ؛درک ميهاوخ مهارف وت یارب ار یتحار و بوخرايسب یگدنز هاگنآ و مينک اديپ ار تیاه هچب ميناوت یم ینک کمک
نیا منادنز نارود لوط مامت رد .داتسرف دنهاوخ سرادم نیرتهب هب ارم یاه هچب تروص نیا رد هک دنداد یم هدعو
نآ هب تقوچيه هتبلا هک -دوب اهنآ یاهوزرآ زا یکی عقاو رد ،نیا ؛دوب نم زا یتينما تاماقم یاه تساوخ زا یکی
.دندنام ماکان نآ هب لين رد و هتفاين تسد
 
،مزرابم قيفر و رسپ هک نیا زا سپ نم .مدرک تبحص قلخ یئادف یاهکیرچ فوفص هب منادنزرف و دوخ نتسويپ زا
هارمه هب ،)1352 دادرخ 5(ديسر تداهش هب نمشد یتينما یاهورين  اب هنانامرهق یريگرد کی یط ناگیاش ردان
نکمم نامز نآ زا ههد راهچ تشذگ اب زورما  .متسويپ قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس هب ،نايعاعش یفطصم قيفر
ینادنزرف بحاص ینز یتقو دنیوگب تسا نکمم یناسک .دشاب هتشاد دوجو هنيمز نیا رد ینوگانوگ تارظن تسا
ار  هدنام بقع رکف و رظن نیا ،دننادن دوخ رگا یتح رکف نیا نابحاص اما .دنک تکرش هزرابم رد دیابن رگید تسا
نیاربانب .دننک تکرش نآ رد دنناوت یم ناوج نارتخد رثکادح و تسا نادرم راک طقف هزرابم ایوگ هک دننک یم غيلبت
بقع و یتسردان منک یم رکف .دزادرپب هچب ندرک گرزب و یزپشآ راک هب دیاب اهنت هداتفا اج نز کی رظن نیا قبط
و رکف نیا .مهد حيضوت نآ دروم رد اجنیا رد مهاوخب نم هک تسا نآ زا رت راکشآ رظن نیا ندوب یعاجترا و هدنام
راک ماجنا هب دعب و هتشاذگ ینما یاج رد ار دوخ یاه هچب دیاب ردام کی هک دشاب حرطم تسا نکمم مه رظن
هک تسا نیا تيعقاو اما .درک مه دیاب و درک نينچ ناوتب ًاعقاو یا هژیو طیارش رد دیاش .دوش لوغشم یتازرابم
اب ناوتب هک تسين "یتراپ" اه یزورما لوق هب ای و ینامهم کی هب نتفر دننامه یتازرابم راک هب ندش دراو
یتاعوضوم نينچ حرط .دش یتراپ دراو دعب و درپس کدوک هدنرادهگنراتسرپ تسد هب  ًالثم ار هچب لايخ یگدوسآ
نم یاه هچب یارب مه حاسمت کشا هک تسين نآ هدنسیون و نمشد ريخا باتک مومسم تاغيلبت اب طابترا یب
و طیارش نيب هک موش روآدای زرابم یاهورين یهاگآ یارب منيب یم مزال تيعقاو نیا اب طابترا رد .تسا هتخیر
و شکتمحز و رگراک یاه هدوت هک یطیارش اب دندنويپ یم هزرابم هب نآ رد هعماج کی نارکفنشور هک یتيعضو
اب نارکفنشور و نایوجشناد رگا هک دروآ رطاخ هب دیاب .دراد دوجو یگرزب توافت ،دنروآ یم یور هزرابم هب هدیدمتس
ریز رد اه هدوت کانتشهد یگدنز طیارش زا دوخ تخانش ندرب الاب و یئانشآ اب لاح نيع رد و باتک ندناوخ
هزرابم هب شکتمحز یاه هدوت ندیورگ ،دنراذگ یم نآ رد مدق و هدرب یپ هزرابم ترورض هب ،یتاقبط یاه متسيس
.دنهجاوم دوخ یگدنز رد نوگانوگ یاه تبيصم و یتخبدب و جنر اب ناشکتمحز .دريگ یم تروص یرگید هسورپ رد
یم کرد و سمل دوخ تشوگ و تسوپ اب ار دوش یم لامعا اهنآ رب هک یا هبناج مه و دیدش متس و ملظ اهنآ
دوخ اهنآ هک تسا یفاک ؛دبای هار نانآ یگدنز نوردب یبالقنا یهاگآ رون هک تسا یفاک اهنت رطاخ نيمه هب .دننک
هيجوتره اب ای و ادخ تحلصم ار دوجوم یاه یتخبدب و متس و ملظ ًالثم هک نمشد  هناراکایر تاغيلبت ریز زا ار
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ًالمع و نکمم ار مکاح عضو رييغت یارب هزرابم لاح نيع رد و دنناهرب ،دنهد یم هولج ریذپان رييغت و هنادواج یرگید
یورين و هدمآ هزرابم ناديم هب یئوج تيفاع و یراک هظفاحم هنوگچيه نودب ،نانآ تروص نیا رد .دننيبب ریذپ ناکما
رد شکتمحز و رگراک یاه هداوناخ تکرش دهاش هراومه ام ،خیرات لوط رد .داد دنهاوخ رارق شبنج رايتخا رد ار دوخ
طیارش هعلاطم دیاش .دسرب یزوريپ هب دناوت یمن اه هدوت تکرش نودب یا هزرابم چيه ًاساسا و میا هدوب هزرابم
الاب رد هچنآ رب یقادصم ،هنومن کی ناونع هب ،مدرک یط هزرابم هب نتسويپ ات هک یريسم و ما هداوناخ و نم یگدنز
هک تسا ریرحت تسد رد نآ زا نوريب و نادنز رد نم هزرابم و یگدنز لماک فيصوت و حرش .دشاب ،مدرک حرطم
دای" مسارم رد ینارنخس کی یط رد نم هتبلا .دريگ رارق ناگدنناوخ رايتخا رد و هدش ليمکت رتدوز هچ ره مراوديما
یئادف یاهکیرچ فرط زا )رصان و گنژرا (نم کچوک دنزرف ود نتخاب ناج درگلاس نيما یس رد هک "داب دای نارای
رد .مدرک  تبحص دروم نیا رد یدودح ات ،دوب هدش اپ رب ناملآ روناه رهشرد 2006 یم هام20 خيرات رد رد قلخ
.مزادرپب نآ هب رصتخم یليخ مهاوخ یم زين اجنیا
 
نم طیارش نیا رد .ديماجنا ،رهوش زا قالط و یئادج هب هرخالاب نم راوشد و تخس یگدنز هک هک دوب 1347 لاس
مه یتقوم -ار منادنزرف و نم هک یهانپرس یتح نتشاد نودب و شاعم نيمأت ناکما نیرتمک زا یرادروخرب نودب
ردان ،مزیزعرسپ ینعی ،دشاب مهانپ و تشپ تسناوت یم هک یسک اهنت هب ،دهد یاج دوخ رد ،دشاب هدش
وا ،مدرک جاودزا وا ردپ اب نم هک زاغآ نامه زا و دوب هداد تسد زا یگلاس جنپ رد ار شردام ردان .مدروآ یور ناگیاش
هب ردان اب یگدنز .دوب رارق رب یدنزرف و ردام قيمع هطبار ام نيب رطاخ نيمه هب .متسیرگن دوخ دنزرف مشچ هب ار
رد هناحلسم شبنج زاغآ هناتسآ رد هعماج یتازرابم طیارش .دومن انشآ یسايس لیاسم زا یرايسب اب ارم  جیردت
تفر ام هناخ هب هک شيبالقنا ناتسود و ردان دوجو هب هجوت اب هناخ یتازرابم و یسايس وج و فرط کی زا لکهايس
مک و هداد اقترا ار ميبالقنا یاه یهاگآ مناوتب هک دروآ دوجوب نم یارب ار ناکما نیا ،رگید فرط زا دندرک یم دمآ و
طیارش رد .دش هتخانش سيلپ یارب ردان یبالقنا یاه تيلاعف هک دوب هسورپ نیا رد .مدرگ هزرابم هصرع دراو مک
یاه نادنز رد یئاطسو نورق یاه هجنکش دوجو طیارش رد و هعماج رد مکاح راب تیانج یروتاتکید و دیدش قانتخا
روبجم ،کاواس فرط زا ردان نتفرگ رارق  بيقعت تحت اب ،مکاح میژر هيلع رب رت یدج هچ ره هزرابم موزل و هاش میژر
رتشيب هچ ره ندش رت یدج اب ،ريسم نیارد .میروايب یور یفخم همين یگدنز هب هداوناخ کی ناونع هب میدش
لاس ديعرد ًابیرقت .دش هتخيمآ رد یدج یتازرابم راک اب رتشيب هچ ره زين ام یگدنز ،هعماج هصرع رد هزرابم

نیا رد هک مروآ نوريب هسردم زا ار اه هچب مدش روبجم سيلپ طسوت یريگتسد زا ندنام نوصم یارب هک دوب1352
و نم ،بيترت نیا هب .تفرگ هدهع هب ار اهنآ شزومآ تيلوئسم ،درک یم یگدنز ام اب هک هداز نژيب ابص قيفر نامز
نآ رد نم هک دوب هدش یميت هناخ کی رگید الاح  ام هناخ .ميتفرگ رارق یتازرابم یگدنز کی ريسم رد ًالماک اه هچب
هدید اراکشآ هک روطنامه .میدوب لوغشم ليسنتسا و یپک یلپ اب هوزج ريثکت ،پیات راک هب ابص قيفر هارمه هب
نم ؟دراد لاور کی هشيمه یگدنز ایآ .دوب هدش هدينت مهرد مرجال هزرابم و هرمزور یگدنز رما ام یارب دوش یم
دوخ ،یتازرابم یگدنز هک منک ديکأت مهاوخ یم و تسا هتشادن هرهچ کی تقوچيه یگدنز هک منک یم رکف
یاه هچب .تسنآ عون نیرت یلاع ،ناشکتمحز یارب تشحو و متس و ملظ زا ولمم ناهج نیا رد و یگدنز زا یعون
زين ناشیاهدادعتسا و دندش یم گرزب و هتسیز نآ اب و هدش انشآ یگدنز عون نیا اب ناشيگدنز زاغآ نامه زا نم
،یلعج همانسانش کی اب ام هک یماگنه .منک فیرعت ار یا هعقاو ناتیارب دیراذگب .تفای یم دشر هطبار نیا رد
نانآ لوق هب طسوت هناخ ادابم هک دوخ کش ندرک فرطرب یارب یرتنالک سيئر راب کی ،میدوب هدرک هراجا یا هناخ
رد مد هب نم زا لبق تشادن رتشيب لاس تشه نامز نآ رد هک رصان .دمآ هناخ رد هب ،دشاب هدش هراجا "ناراکبارخ"
یفرعم دوخ ردپ ار ردان ،درسنوخ و مارآ یليخ و گنرد نودب رصان و ديسرپ ار شردپ مان وا زا یرتنالک سيئر .تفر
نم .تفگ یرتنالک سيئر هب ردان یعقاو مان یاج هب ار دوب یلعج همانسانش رد هک یراعتسم مان نامه و درک
یدنمشوه اب وا ،مدناسر رد مد هب ار دوخ هک یماگنه و دنک یم تبحص هیاسمه درم اب رصان مدرک یم روصت
یرايشه زج دروخرب نیا مان ،یتسارب .دوب هداتسرف دوخ راک لابند و هدرک رس هب تسد ار یرتنالک سيئر
هصالخ ؟تشاد یرگید مسا هچ ،دوب هدش یشان میدرب یم رسب نآ رد ام هک یا یگدنز طیارش زا هک یسايس
،مدشرا رسپ اب طابترا رد میدنويپب قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس هب هک نیا زا لبق ملاسدرخ نادنزرف و نم ،میوگب
هناخ کی رد یگدنز ، مه و یفخم یگدنز ،مه ،دوش یم هتخانش وا مان اب هک یهورگ و ناگیاش ردان دای هدنز
.میدوب هدنارذگ رس زا و هدرک هبرجت ار یميت
 
مهنآ یحور و یمسج یاه هجنکش عاونا رگا هک مراذگب نايم رد امش اب ار تقيقح نیا و مدرگرب نادنز طیارش هب
،شکتمحز یاه هدوت تداعس و یدازآ هار رد هزرابم هب نم مزع و نامیا رد دندشن رداق زگره ینالوط تدم کی رد
دیدش ینارگن لد بجوم هشيمه زيچ کی اما ،دنهاکب اه هدوت نانمشد لباقم رد نم یرادیاپ زا و دننک دراو یللخ
.دوب هدرک هنخر نم دوجو رد یا هدنهد رازآ رايسب و دیدش یا همهاو و سرت هک منک یم فارتعا .دوب نادنز رد نم
مدوجو همه اب اهنآ یفرش یب و یتسپ هجرد هب نم هک راکتیانج یاه یکاواس ادابم هک نیا زا همهاو و سرت
یتح .دنهد رارق هجنکش دروم و هدروآ نادنز هب و ريگتسد ار اهنآ ،دنبای تسد نم یاه هشوگ رگج هب مدوب فقاو
.درک یم هناوید ارم ،دنتفايب تفص ناويح و فيثک یاه یکاواس لاگنچ هب موصعم ناکدوک نآ هک عوضوم نیا روصت
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یارب دوبن ديعب هک دندوب زيچ همه یب و فرش یب و دالج ردقنآ اه یکاواس .متشادن ار یزيچ نينچ لمحت تقاط
رد صوصخ هب رکف نیا .دننک هجنکش نم مشچ یولج ار ناکدوک نآ ،دوخ اب نم ندرک هارمه و نديشک شزاس هب
نیدنچ هک دوب رطاخ نيمه هب .دومن یم مبلقنم و داد یم رازآ ارم ًادیدش ،مدوب هتيمک رد هک هام هدزای تدم مامت
ندروخ اب ،فلتخم یاه صرق ندروخ اب .مدز یشکدوخ هب تسد یلیاسو هيهت اب هتيمک لولس نامه رد راب
روصت .متفای تاجن گرم زا هرخالاب یلو ديشک مه ناتسراميب هب مراک .میاهتسد گر ندیرب اب ،هدروخ هشيش
هدنناوخ .دوب کاواس ناميخژد تسدب اهنآ هجنکش و ندش راتفرگ روصت زا رت لمحت لباق میارب اه هچب ندش ديهش
تقاط و نيگنس نانچ نم یارب شروصت یتح هک( اه یکاواس طسوت کدوک هجنکش ایآ هک دسرپب تسا نکمم
،اه یهللا بزح نامه رابت زا اه یکاواس  .هن ؟دوبن نم یئارگ ینهذ زا یشان و یعقاوريغ ،)دومن یم اسرف
روهمج میژر رد هک روطنامه هک دندوب ثحب دروم باتک ناگدننک هيهت نيمه نوخ مه ناردارب و اهرادساپ نامه
و کدوک چيه هب ناشراب تبکن و ملاظ تموکح یاه هیاپ ظفح یارب دوش یم و دش هداد ناشن اراکشآ یمالسا
و نس مک نارتخد هب هک دش هداد هفيظو نارادساپ هب روطچ هک میدید ام زين 60 ههد رد .دندرک یمن محر یريپ
ناکدوک یتح هک میدید .دنورن تشهب هب نانآ طسوت ندش هتشک زا سپ حالطصا هب ات دننک زواجت هرکاب لاس
،یتواسق هچ شیامن اب دالج یدروجال هک میدید .دنديشک دنب هب ناش هدش هجنکش ناردام لغب رد ار هراوخريش
هک رگید تایانج یليخ و ؛تخادرپ گرم موش صقر هب وا ردام هزانج یور رب و هتفرگ لغب رد ار یا هراوخريش کدوک
نایرج رد 1353 لاس رخاوا رد دوخ نم ،کاواس طسوت ناکدوک هجنکش دروم رد .تسا رصاق اهنآ نايب زا نابز
هک دش یم هتفگ .متفرگ رارق کاواس نادالج طسوت ،دوب نم گنژرا لاس و نس مه ًاقافتا هک کدوک کی هجنکش
هبعج کی ،کدوک نآ هک دوب نیا اه یکاواس یاعدا و تسا هدش ريگتسد دجسم کی رد یبهذم بش کی رد وا

هداد هچب نآ هب دهاجم کی ار هبعج نآ هک دنتفگ یم و هتشاد دوجو هيمالعا نآ ریز رد هک هدرک یم شخپ ینیريش
ریز ار وا طقف هن ،کدوک نیا " تاعالطا یمامت" هب یبايتسد ی ارب تفص ناويح و محر یب یاه یکاواس .تسا
زا ار موصعم  کدوک نآ هکلب دندوب هدروآ دوجوب یو یارب دایز تشحو و بعر یاضف و هتفرگ دوخ یاه دگل و تشم
هب تسد ،منتشاداو ميلست هب و نم هيحور نتسکش یارب هک لاس نآ رد .دندوب هدرک نازیوآ مه هرجنپ یاه هليم
یاهوجزاب زا یکی ،یميهف گنشوه قاتا هب ارم ،دندرک یم هدايپ نم یور یئاه همانرب و هدز یدیدج یاهالقت
یم .دنداد ناشن نم هب ار هدش هجنکش کدوک نیا و دندرب "یراکبارخ دض کرتشم هتيمک " حالطصا هب رد کاواس
ار یراک نامه اهنآ اب دننک ريگتسد مه ار نم رصان و گنژرا رگا هک منادب و منکب ار دوخ راک باسح نم دنتساوخ
نينچ ات میايب هار اهنآ اب هک دنتساوخ یم نم زا ،یلب .دنا هدرک ناشلاگنچ رد راتفرگ کدوک نآ اب هک درک دنهاوخ
رد هک دندرک یم رارکت ار دوخ یگشيمه  هدعو گنرين و ایر اب و ؛دشابن نم یاه هچب راظتنا رد یکانلوه عضو
دوخ یاوه و لاح مهاوخ یمن .داتسرف دنهاوخ !!"اه هسردم نیرتهب هب" ار نم یاه هچب ،اهنآ اب یراکمه تروص
قامعا زا ادن نیا ،تيعضو نآ رد هک میوگب ار نیا طقف ،منک فيصوت اجنیا رد ار هدش هجنکش کدوک نآ ندید زا سپ
همه یب و یشحو نافرش یب نیا تسد هب یلو دنوش ديهش نم یاه هچب شاک یا هک تساخ رب نم دوجو
.دنتفاين زيچ
 
هب ناگیاش رصان و گنژرا هک نامزاس یاه هاگیاپ زا یکی نمشد نارودزم1355 لاس تشهبیدرا 26 رد هرخالاب
رارق ناش یئاکیرما یاه لسلسم هلولگ شتآ ریز ار نآ سپس و یئاسانش ار دندوب نآ رد رگید یاقفر هارمه
هب هجوت اب یلو دنتساخرب دوخ زا عافد هب اجنآ رد رقتسم یاقفر .تفرگ ندیراب  هاگیاپ نآ رس رب هلولگ ناراب .دنداد
اهنآ نايم رد مه رصان و گنژرا هک اقفر همه ،عيسو یعاعش رد هاگیاپ نآ هرصاحم و سيلپ حلسم یاهورين ترثک
یقیدص داهرف ،اقآ لآ ندال(دندش ديهش ،دنک رارف هکلهم نآ زا تسناوت هک فرشا ديمح قيفر زج هب دندوب
هکلب اقفر نیا نوخ طقف هن شاک یا و ؛دش یمن نينچ شاک یا .)روپ ربنق اضر دمحا ،یمتاح شوهم ،یکاشاپ
یبالقنا نادنزرف نیرتهب کاپ نوخ نیا هک مناد یم مه ار نیا یلو .دش یمن هتخیر نيمز رب یزرابم چيه نوخ
ار ناریا بالقنا تخرد هک دوب هناحلسم شبنج نويبالقنا رگید و اه ناگیاش ،اه اقآ لآ ،اه فرشا ديمح نوخ ،ناریا
هب و هدمآ هزرابم ناديم هب هچراپکی و عيسو روط هب ناریا نامرهق یاه هدوت دعب لاس ود هک دش ثعاب  و درک یرايبآ
نم لد رد رما نیا نارک یب هودنا و درد .دنديسر تداهش هب نم کچوک نادنزرف ،لاس نآ رد ،یلب .دندنويپب شبنج
یاه هجنکش تحت  و هدومن ريگتسد  هدنز  ار اهنآ دنتسناوتن مه کاواس ناميخژد نانآ ندش ديهش اب یلو .تسا
.دنهد رارق دوخ هنايشحو
 
 
مان اب )1357 نمهب ات اه شنک نيتسخن زا ،قلخ یئادف یاهکیرچ( نمشد باتک هدنسیون حالطصا هب ،زورما
ناج ،دنک یم هئربت ،دش بکترم نانآ نتشک و اقفر  هب هلمح اب هک یتایانج زا ار کاواس هک یلاح رد ،یردان
نارودزم دوخ زا اهنت هک یتحاقو و یمرشيب اب و هتخادنا فرشا ديمح ريبک قيفر ندرگ هب ار رصان و گنژرا نتخاب
هتخاس اه یدروجال و اه یلاخلخ ،اه ینيمخ ناشيک مه نیا ،یمالسا یروهمج تاعالطا ترازو هب هتسباو
یم "دنا هتخادرپ دوخ هتشذگ دقن هب " هک "ینارگید" زا هاگنآ  .دنز یم وا هب "تیانج " هب باکترا ماهتا ،تسا
همه هک ار ناریا یاهقلخ نامرهق نیا ،فرشا ديمح .دننک دقن ار فرشا ديمح یاه تواسق حالطصا هب هک دهاوخ
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هدنسیون .دومن ناگدیدمتس هدروخ مسق نانمشد و ناراکتیانج اب نديگنج فرص ار شا ینالوط یتازرابم رمع
و یمرش یب هجرد )!!(هک ًاعقاو ."ددرگن یسک راک و بسک" گرم ات دريگ تروص دیاب راک نیا هک دنک یم ديکأت
راک یور ودب زا هک یمیژر رومأم .دیوگ یم یمالسا یروهمج هجنکش و راد میژر رومأم ار نیا ؟!دينيب یم ار تحاقو
شا یمئاد "راک و بسک" ،کانلوه یتایانج هب باکترا و زيمآ تواسق و هنامحر یب یاهراتشک و یزیرنوخ شندمآ
یاه نادنز رد عافد یب یسايس ناينادنز زا نت نارازه راتشک ،شیاه تواسق زا ملق کی اهنت و تسا هدوب
باتک هدنسیون دادمتسا ایآ نیاربانب .دشاب یم 1367 لاس رد هام ود ًابیرقت هاتوک تدم یط رد روشک رسارس
ینونک ات "راک و بسک " هب نداد قنور یارب زج ،"دنا هتخادرپ دوخ هتشذگ دقن هب " هک "ینارگید" زا نمشد
رادروخرب یناسنا تفارش لقادح زا هک یسک ایآ و ؟ دشاب یمن شرتکانلوه تایانج موادت و یمالسا یروهمج
؟دوش یم تساوخ نیا هب تبثم خساپ نداد هب رضاح ،دشاب
 
هزاجا و مراذگ یمن زگره مهد تداهش مناوت یم و ما هدنز نم ات !تاعالطا ترازو ريگب دزم یردان یاقآ ،ريخ هن
هليسو هب مدرم نانمشد امش تسد رد رصان و گنژرا اقفر نوخ هلمج زا و ميئادف کیرچ نادنزرف نوخ مهد یمن
اهامش !دیزیرن حاسمت کشا نم نادنزرف یارب .دوش لیدبت نانآ راگزور ندرک هايس و ناگدیدمتس بیرف یارب یا
ناشتسد هب تشهب ديلک نداد اب ار اه  هداوناخ یاه هشوگ رگج و موصعم ناکدوک هک ديتسه یناسک نامه
،لاس 18 ریز ناناوجون مادعا ،زورما نيمه و ؛ديتفرگ یم نيم نیدايم هب اهنآ نداتسرف اب ار ناشزیزع ناج و هتفیرف
راکم یهابور دلج هب یرگ یشان اب هک الاح !!بخ ،اما .دهد یم ليکشت ار نات ینوناق و یمسر "راک و بسک"
یاه یگلاپمه هب مه ی"داقتنا" باتک نیارد لقادح ،ديهد یم هولج نم ناکدوک کاچ هنيس رادفرط ار دوخ و هتفر
ود هک ديتسناد یم و هدرک یئاسانش لبق زا ار "لزنم" نآ هک امش ديتفگ یم اهنآ هب و دیدرک یم نات یکاواس
روضح هب یهاگآ دوجو اب ارچ ؟دوش ظفح ود نآ ناج هک دیدرکن لمع یقیرط هب ارچ ،دننک یم یگدنز نآ رد کدوک
یور هب ار ناتیاه لسلسم شتآ اباحم یب و هتخادرپ اجنآ ندرک ناراب هلولگ هب ،"لزنم" نآ رد عافد یب ناکدوک
نآ نتشک اب بيترت نیا هب و دیدرک خاروس خاروس هلولگ اه هد اب ار نانآ زا کی ره رکيپ و دیدوشگ اجنآ نانکاس
زا یرادفرط ؟دیدرکن ناتیاه یگلاپمه هب ار یا هداس "داقتنا" نينچ ارچ ؟دیدیرفآ "یکانلوه تیانج" ،ناکدوک
؟اجک هب ات کاواس

 
ناریا زرابم یاهقلخ عالطا یارب  ،میرذگب ،مدرک نايب یردان یاقآ رخسمت یارب رتشيب ار اهنآ هک الاب نانخس زا ،اما
ناتسادو هدوبن دیدج هجوچيهب ،"اهکیرچ دوخ " تسد هب نم کچوک نادنزرف ندش هتشک ناتساد هک میوگب دیاب
نادنز رد ،کچوک یاقفر نآ تداهش زا سپ هلصافالب نامز نامهرد ار ناتساد نیا .تسا یا هنهک هتخاس کاواس
یئادف یاهکیرچ هيلع رب ار یزيچ نانچ هک دنداد رارق راشف تحت ارم رگید تيعقوم کی رد و دنتفگ نم هب نیوا
.مهد یم حيضوت رصتخم روط هب ار عوضوم نیا .منک مالعا مدوخ نابز اب ،قلخ
 
هچ و تشذگ هچ نم رب هک نیا ،مدش ربخ اب نیوا نادنز رد مدنبلد دنزرف ود تداهش زا هنوگچ نم هک نیا حرش
و داد اب و متفر نادنز رتفد هب تصرف نيلوا رد هک میوگب ار نیا اما .دجنگ یمن اجنیا رد ،مداد ناشن یلمعلا سکع
ارچ ؟دیزادنايب مدرم لد یوت ديهاوخ یم یتشحو هچ امش" :متفگ )نیوا نادنز سيئر( "یحور ناورس" هب ور داديب
ًامتح ؟ديهد یم هچ ار ايند باوج ؟دیراد لاسدرخ کدوک ود نیا نتشک یارب یهيجوت هچ ؟ديتشک ار اه هچب نیا
هتشک "لباقتم یريگرد رد" اهنآ هک تفگ ديهاوخ ديسیون یم ناتیاه همانزور رد هشيمه هک روطنامه لومعم قبط
!!هلاس 12-13 هچب ود و کاواس نارومأم نيب "لباقتم یريگرد" ،یلب" :مدرک هفاضا رخسمتو مشخ اب و ".دندش
ناهگان دیوگب تشادن یزيچ و دوب زمچآ تدم نیا ات هک ناورس  "؟دنک یم لوبق امش زا ار یزيچ نينچ یسک هچ
وت یاه هچب زا یکی ار ام یاهرومأم زا یکي .دوب لباقتم یريگرد ،مناخ یلب" :تفگ و تفرگ لُب نم یاهفرح زا
ینس نانچ رد یا هچب ًالصا ؟یراد هلاس12-13ردارب هناخر د ایآ متفگ .دمآ نارگ نم هب یليخ فرح نیا ".تشک
،ريخ هن !هناخ ناراب هلولگ کانتشحو طیارش رد مهنآ هزات ،دشکب ار شا هشام و دريگب هحلسا شتسد دناوت یم
لسلسم هب ارم یاه هچب هک دندوب کاواس یناج نارومأم نیا .ديتشاد هحلسا اه امش .تسا غورد کی نیا
دنب هب ارم و دوش یمن تفگ  هک دنربب میاه هچب دسج رس ارم هک متساوخ نم رخآ رد ،هصالخ ".دنتسب
.دندنادرگرب
 
یئاهفرح زا " :تفگ وا .متفر .دربب شرتفد هب ارم هک داتسرف رومأم یحور ناورس هک دوب زور نآ یادرف سپ ای و ادرف
نآ .هيچ نایرج دينود یمن امش .مدرک تبحص ،دندوب یريگرد نآ رد هک ینارومأم اب نم .متحاران مدز زور نآ هک
ایوگ هک شا یلبق فرح لکش نیا هب یحور ناورس الاح .".دنتشک اهکیرچ ار وت یاه هچب هک دنتفگ نم هب نارومأم
رد نم .دناشن یم یلبق ماهتا یاج هب ار دیدج ماهتا نیا و تفرگ یم سپ ار دنا هدرک "لباقتم یريگرد" اه هچب نآ
دوخ .دنتشک ار اه هچب اهکیرچ هک دیديمهف یروطچ امش ،نيگنس یريگرد و یماظن هرصاحم نآ رد " :متفگ باوج
دنتسناد یم اهنآ نامز نآ رد( ".دندرک رارف و دنتشک ار وت یاه هچب تیاقفر ،هن ":تفگ وا "!دندش ديهش هک اهنآ
هجوچيه هب نم یارب یکاواس ناورس فرح .)دنا هدرک رارف رفن دنچ هک دندرک یم رکف یلو هتفرگ تروص یرارف هک
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رارف و دندرک یزادنا ريت اه هچب یوس هب نم یاقفر رگا ،بخ ":متفگ وا هب هلمج نیا اب ار نیا .دوبن لوبق لباق
یدنب مهرس یتاهيجوت دیوگ یم غورد هک دوب مولعم اراکشآ هک ناورس "؟.دیديمهف ار نیا اجک زا امش ،دندومن
نم هب ار اه هچب دسج هک مدرک رارصا زاب نم رخآ رد و تفای همادا وا اب نم لدج بوچراهچ نیا رد .داد لیوحتو درک
".دنا هدرک نفد رگید ار اهنآ .دوش یمن " :تفگ ناورس .دنهدب ناشن
 
یماگنه .ديشک یم هنابز نونکا ،دوب هداتفا نم لد رد لبق یليخ زا هک یشتآ هک میوگب ناریا زیزع مدرم امش هب
نامز نامه رد ؛دننک اديپ ار اه هچب ات منک یراکمه اهنآ اب هک دندروآ یم راشف نم هب اهوجزاب و مدوب هتيمکرد هک
،دندش یم هجاوم نم هن عطاق باوج اب یلو دنداد یم نم هب ار "سرادم نیرتهب هب" اهنآ نداتسرف هدعو هک
.مشک یم مدوخ وتاه هچب " :تفگ یم و داد یم شحف نم هب کاواس یناج نارگ هجنکش زا یکی ،یرهچونم
یم لاح .دوب نم لد رد روطنيمه نخس نیا مخز  ".مزادنا یم فت تتروص هب و مرآ یم تارب ونوشاهدسج
فت ،متسد مد رودزم یکاواس ره و یرهچونم نامه تروص هب مدوخ و منيبب ار میاه هچب دسج مورب متساوخ
.مزادنايب
 
دش حرطم هک یا هدودحم نامه رد نامز نآ رد ،دنتشک ار رصان و گنژرا ،اهکیرچ  هک نیا رب ینبم کاواس ماهتا
همانزور رد ار یماهتا نينچ دندرکن تأرج ،دندوب هاگآ ناشدوخ زا مدرم رفنت هجرد هب هک اه یکاواس .دنام یقاب
هعماج رد نم نابز زا ار یزيچ نينچ  دنناوتب ات میايب رانک اهنآ اب نم هک دوب نآ ناشیوزرآ ،اما .دننک مالعا ناشیاه
نايم هب یراکشزاس و سأی وج هک یطیارش رد 56 لاس رد هک نیا ات دنتشاد دوخ لد رد ار وزرآ نیا .دننک شخپ
دهاوخ فده هب مه نم دروم رد ناشريت یئاضف نانچ رد هک نآ ديما هب ،تفای یم شرتسگ و هدومن ذوفن ناينادنز
تاقالم دروم رد هک دوب 56 لاس ديع مراد رطاخ هب هک یئاج ات .دندومن حرطم نم اب ار دوخ تساوخ ًاتحارص ،دروخ
تاقالم هب رت تحار یسايس ناينادنز و دندوب هتساک ناشلومعم یريگتخس زا یکدنا ناشیاه هداوناخ اب ناينادنز
یمن تاقالم یديعس " :دوب هديسرپ نم یاه یدنب مه زا نت دنچ زا نیوا نادنز سيئر ،یحور ناورس .دنتفر یم
هتفگ یحور ناورس "!دهاوخ یمن ارچ .تسا یسايس ناينادنز همه قح تاقالم " :دندوب هتفگ مه اهنآ "؟دهاوخ
و دنتفگ نم هب ار نادنز سيئر شرافس و اهفرح  منایدنبمه ".دريگب تاقالم و رتفد دايب ديئوگب وا هب سپ " :دوب
یهاوخ یم هک وگب و ورب مه وت ،دننک یمن ار قباس یريگتخس تاقالم دروم رد هک الاح !ردام " :هک دندرک رارصا
لاس هک نامز نآ ات مدوب هدش ريگتسد هک 1352 لاس نمهب زا منادنز لوط مامت رد نم ."یشاب هتشاد تاقالم

زا ،یسايس ناينادنز عضو یسررب یارب خرس بيلص فرط زا یناسرزاب لاس نآ رد .متشادن تاقالم ،دوب 1356
تاقالم دوبن زا اهنآ شيپ ،دندید ار ام اهنآ ًانايحا رگا هک دنتساوخ یم اه یکاواس و دندرک یم رادید اه نادنز
هب دنکن متفگ یم دوخ شيپ .دوبن صرق ملد شتسار .متفر نادنز رتفد هب منایدنب مه رارصا اب .مينکن تیاکش
یحور ناورس یتقو نادنز رتفد رد .دوب تسرد مسدح .دنريگب نم زا یزايتما دنهاوخب اهنآ اضاقت نیا رطاخ
مرن درک یعس وا .چيه هنرگ و ديهدب ديهاوخ یم رگا متفگ ؟یهاوخ یم تاقالم :ديسرپ داتفا نم هب شمشچ
یئوگب و یئايب هکنآ طرش هب یلو ميهد یم تاقالم وت هب " :درک حرطم ار شا یلصا فرح هرخالاب و دنک تبحص
هک یلاح رد باوج رد نم ".دنتشک ونم یاه هچب اهکیرچ هک ینک مالعا .دنا هتشک تیاقفر ار تیاه هچب هک
و تفرن ور زا ناورس ".دينادرگرب دنب هب ارم .مهاوخ یمن تاقالم " :متفگ رسفا نآ هب مدوب ینابصع و نيگمشخ
".نک ربخ ارم یدش یضار تقو ره و نکب ار تیاهرکف ورب " :تفگ
 
مدرم هچراپ کی شزيخ اب هک دوب هتشذگن )56 لاس ديع( نامز نآ زا یهاتوک تدم زونه ،ميناد یم هک روطنامه
و دش روخالم ناریا یاه هدوت بالقنا هنافساتم یلو .دش هديچرب ام هعماج زا هاش تموکح طاسب ،ناریا
و درذگ یم ههد هس زورما هب ات نامز نآ زا .دننک بلاق ام مدرم هب هاش یاج هب ار ینيمخ دنتسناوت اهتسيلایرپما
طسوت زورما ،دش زاس نامز نآ رد هک کاواس یمیدق ِهصق هک ميتسه نآ دهاش یدیدج طیارش رد نونکا
.دوش یم رارکت ،یدیدج یعونصم گرب و خاش ندرک هفاضا اب لبق زا رت هنالیذر و رت هناحيقو ،نانآ یاه یگلاپمه
فرط زا ،"دنتشک تیاقفر" ار اهنآ ."دنتشک اهکیرچ" ار رصان و گنژرا هک نیا رب ینبم اه یکاواس ترابع ،راب نیا
ناج لوا ،رودزم نیا .تسا هدش لیدبت ،تشک ار اه هچب فرشا ديمح  هب یمالسا یروهمج ريگب دزم هدنسیون
یئوجزاب هحفص دنچ نديشک خر هب اب دعب و دزادنا یم فرشا ديمح ريبک قيفر ندرگ هب ار رصان و گنژرا اقفر نتخاب
اهنآ رب هک یکانتشحو یاه هجنکش زا یا هشوگ هب یتح هک نیا نودب -هدرک رکذ ار اهنآ یماسا هک یئاقفر زا
هب ار وا اهراب هنوگچ نارگنهآ یحور نمهب یمارگ قيفر زا تاعالطا نتفرگ یارب ًالثم هک دیوگب و دزادرپب هدش لامعا
هچب رگم هک دسرپ یم -دنتخاس ديهش هجنکش ریز رد ار وا هرخالاب و دندرک شا هدنز هرابود و هدناسر گرم مد
نم ،خساپ رد دیراذگب  ؟تشک ار اهنآ فرشا ديمح هک دنتشاد  اقفر نآ زا رتشيب یتاعالطا هچ هلاس 12-13 یاه
،دنداد شناشن نم هب 1353 لاس رد امش یکاواس یاه یگلاپمه هک یکچوک رسپ نآ هک مسرپب رودزم نیا زا
هب هدنز مه رصان و گنژرا رگا ایآ ؟دنداد شباذع همهنآ و هديشک هجنکش ریز هب ار وا اهنآ هک تشاد تاعالطا ردقچ
موصعم کدوک نآ هب هچنآ زا رتدب راب هد یئاه هجنکش ًاملسم ،هن اه هجنکش نامه ،دندمآ یم راتفرگ اهنآ تسد
اهنآ مشچ زا ار عوضوم نیا و ديئوگ یمن ناتباتک هدنناوخ هب ار تيعقاو نیا ارچ ؟دندرک یمن لامعا اهنآ رب ار دنداد
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لامعا یارب یهيجوت ،ديهد تبسن فرشا ديمح قيفر هب ار "یکانلوه" راتفر هک نیا زا لبق دیورب ؟دينک یم ناهنپ
راد هشدخ ار نويبالقنا هرهچ ديناوت یمن امش اه دنفرت نیا اب .دينک اپ و تسد ناتیاه یگلاپمه هناراکتیانج
،لاحنیا اب .دنک یم ار اهنآ یاوه ملد و دوش یم گنت میاه هچب یارب ملد یليخ اهزور نیا صوصخ هب ،نم .دیزاس
هک مناد یم مه ار نیا .دهد یم رازآ ارم کاواس نارگ هجنکش تسدب میاه هچب نداتفا کانتشهد روصت مه زونه
رد ار نآ دوجو طقف هن هک هدش لیدبت "یعيبط" یرما نانچ هب هجنکش یمالسا یروهمج یاه یتاعالطا یارب
هلمح هک -دنراذگ یم شیامن هب مه اهنابايخو اه هچوک رد ار نآ هکلب دننک یمن ناهنپ مدرم زا دوخ یاهلاچ هايس
یا هنومن ،اهنآ ندرگ هب نتخادنا هباتفآ و ناناوج متش و برض ،نشور زور رد نانآ تروص ورس ندرک نينوخ و نانز هب
.دشاب یم ناش ینابايخ یاه هجنکش زا
 
!ناریا زرابم یاهقلخ
ناهج نیا .تسا یزیرنوخ و گنج و داسف و یگنسرگ و رقف زا ولمم هک میرب یم رس هب یئايند رد زورما ام
یاه خرچ ریز رد ار ینويليم سايقم رد شکتمحز و رگراک یاه هداوناخ یگدنز زور ره هک تسا یراد هیامرس
رپ و کانتشحو یايند نينچ .دشک یم نوخ و کاخ هب ار اهنآ و دنک یم هدرول و هل دوخ  متس و ملظ و رامثتسا
درد رازه اب و هنافسأتم ،راک نیا یارب اما .دوش نوگرگد و هتفای رييغت دناوت یم و دیاب ناگدیدمتس یارب باذع و جنر
تبيصم ،هدشرامثتسا یاه هدوت ًانئمطم هک تسا شيپ رد راوشد و بعص و خالگنس رپ و نينوخ یهار ،سوسفا و
نیا بوکرس و رامثتسا نيشام یاه هدند حرچ ریز رد ناشیاه ناوختسا ندش درخ یادص هک  هدیدجنر و هديشک
متشاذگ یهار نينچ رد مدق نم .دوميپ دنهاوخ ار نآ عطاق یمزع اب ،دوش یم هدينش زور ره یراد هیامرس ناهج
اب زاب ،ما هداد تسد زا ار میاه نیرتزیزع و نازیزع و هديشک ريسم نیا رد هک یئاه باذع و جنر همه اب زورما و
تازرابم یالتعا و دشر تمدخ رد و تسرد یهار ،مدوميپ نم هک یا هزرابم و یگدنز هار میوگ یم هتشارفا یرس
کچوک نادنزرف هک میوگ یم و هتفگ هشيمه راختفا اب مه ار نیا .دوب تداعس و یدازآ هب نديسر هار رد ناریا مدرم
ناهنپ و مراذگب نايم رد امش اب مه ار نیا اما .دندومن ناریا رد یتسينومک نیون شبنج دشر هب یگرزب تمدخ نم
هک نیا نآ و دوب نم اب یا هدنهد رازآ رکف و گرزب یمغ مناکدوک دروم رد مدوب نادنز رد هک نامز نامه زا هک منکن
دوخ ،اهدادیور ريس رد هکلب دندرکن باختنا ناشدوخ ،یگدنز رد ار ناشهار ،ناش یلاس و نس مک رطاخ هب اهنآ
ناکدوک یارب ناریا رد هک یعیاجف هب یتقو زورما یلو هداد رازآ رايسب ارم رکف نیا .دنتفرگ رارق ريسم نآ رد دوخ هب
لاس و نس مک موصعم نارتخد ندش ینابرق زا یتقو ،منک یم رکف ،دتفا یم و هداتفا قافتا اهنابايخ رد هدش اهر
هداوناخ کی ناکدوک هدش هفخ یاهدسج یتقو ،موش یم علطم سکس تراجت رد و ترشع و شيع یاهرازاب رد
ار ناکدوک نآ لوا لاصيتسا طرف زا ،نانآ یارب نان همقل کی نيمأت زا ناوتان ناشردپ هک مروآ یم رظن هب ار یرگراک
،دتفا یم قافتا نام همه مشچ یولج رد زور ره هک رگید عیاجف یليخ یليخ و ،دنزيم راد ار شدوخ دعب و هتشک
یارب ًاساسا ایآ ؟دننک یم و دندوب هدرک باختنا ناشدوخ ار ناشيگدنز هار مه ناکدوک نيا ایآ هک مسرپ یم هاگنآ
طیارش کی رد نتسیز یارب یباختنا ناکما تقوچيه ناش هدیدجنر ناکدوک اب شکتمحز و رگراک یاه هداوناخ
دنتشاد ار سناش نیا لقادح نم یاه هچب ًاقافتا هک منيب یم ،اهنیا همه ندروآ دايب اب ؟دراد دوجو یناسنا لقادح
.دندرک یگدنز ،دوب نانآ هب تبسن تبحم و قشع زا راشرس هک ملاس یطيحم رد ،ناشهاتوک یگدنز لوط رد هک
،ردام ،ردپ شقن اهنآ یارب کیره هک ناریا یبالقنا یاهتسينومک نیرت هاگآ و نیرت قیدص مرگ شوغآ رد  اهنآ
نژيب ابص ،اه یرجنس رایاشخ ،اه یرفعج ربکا یلع شوغآ رد .دندش یم گرزب ،دنتشاد ار ملعم و ردارب ،رهاوخ
یورغ ردام نوچ یردام تبحم و رهم رپ  ناماد رد اهنآ !یتداعس هچ هرخالاب و اه نارگنهآ یحور مظعا، اه هداز
.دنتشاد هانپ
 
یمن نمشد ريخا باتک هلمج زا ،یباتک چيه و سک چيه هک دنتسه و هدوب یتايعقاو متفگ اجنیا ات هچنآ همه
اب دوخ تازرابم رتسب رد ناریا مدرم مراوديما .دهدب مدرم دروخ هب یراگن خیرات مان هب و هدرک هنوراو ار اهنآ دناوت
هک دننک اپ رب ار یدنمتداعس و دازآ یا هعماج ،ناشنانمشد همه ندرب نيب زا و یمالسا یروهمج میژر ینوگنرس
جنر نآ رطاخ هب ،هدرک هزرابم نآ یئاپرب یارب اه هدوت قیدص نیزرابم و نويبالقنا همه و قلخ یئادف یاهکیرچ
.دندرکن غیرد زين دوخ نوخ نتخیر زا یتح و هديشک
 
)ناگياش ردام( یديعس همطاف
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یلصا هحفص هب تشگزاب
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