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فيس دسا

١
و تاعلاطم هسسؤم" مان هب یاهسسؤم یوس زا خیرات هصرع رد ميجح یباتک ،هاگ زا ره ،ريخا لاس تسيب یط
هب هجوت اب .دسر یم ناونع هاجنپ زا شيب هب راثآ نیا دادعت .تسا هدش رشتنم ناریا رد “یسايس یاهشهوژپ
یلصا بحاص یمالسا یروهمج تاعالطا ترازو هک تشاد ناوت یمن یکش چيه ،اهباتک یاوتحم و عوضوم ،اهناونع
)١(.دنراد قلعت هسسؤم نيمه هب زين "نارود یکينورتکلا هیرشن" و “یخیرات تاعلاطم همانلصف" .تسا داينب نیا
لاس رد هدوت بزح هب شروی زا سپ و دوب ناریا هدوت بزح نيلوئسم زا بالقنا زا سپ هک یصخش ،یزابهش هللادبع

یاهباتک .تسا هسسؤم نیا دارفا نیرتلاعف زا ،دش لدب یمالسا یروهمج تاعالطا نامزاس نيسیروئت هب ،١٣۶١
.دنراد شیوخ یناشيپ رب ،راتساریو ای و هدنسیون ناونع هب ار وا مان یلکش هب ،شیوخ تیرثکا رد زين هدش رشتنم
هابتشا ؛زيخاتسر بزح" ،یزابهش هللادبع رثا ")ناریا رد دیدج یراگن خیرات و یولهپ تنطلس دوعص( هئطوت هیرظن"
،یولهپ تنطلس طوقس و روهظ" ،یدهاش رفظم هدنسیون ،دلج ود رد )گرزب یماآان كی یسانشبيسآ( گرزب
ماجرف ات ییاديپ - قلخ نیدهاجم نامزاس" ،یزابهش هللادبع راتساریو ،دلج ود رد "تسودرف نيسح دبشترا تارطاخ
هدنسیون ،)نیون ناریا ،نويلم ،مدرم بازحا( بزح هس" ،نارگشهوژپ زا یعمج ششوآ هب ،دلج ٣ )١٣۴۴-١٣٨۴(
نمهب ات اهشنک نيتسخن زا "قلخ ییادف یاهکیرچ" ،یرونايک نیدلارون اب هبحاصم ،"خیرات اب وگتفگ" ،یدهاش رفظم

هلمج زا...و ،نارگشهوژپ زا یعمج ششوک هب “یشاپورف ات یريگلكش زا هدوت بزح" ،یردان دومحم هدنسیون ،١٣۵٧
.دنتسه راثآ نیا
یاهلاس هک دناهتشاد رظن یتاعوضوم هب شیوخ تيلک رد هک درب یپ یتحار هب ناوت یم اهباتک نیوانع هب یهاگن اب
تیاور هب دنتسه ناگدش بوکرس خیرات ،نخس رگید هب .دناهدوب زاسهلأسم و هلأسم یمالسا یروهمج یارب لاس
و کاواس دانسا ای و دنتسه یمالسا یروهمج ِدنبرد ِناريسا اب هبحاصم ای ،یرگنب هک اهباتک هب .یمالسا یروهمج
زا نانخس و ناگدشهجنکش ریراقا ینعی .یمالسا یروهمج و هاش میژر ود رد ناگدش هديشک دنب هب یاهيیوجزاب
ره ِسپ رد ناوت یم مه زونه ار تشحو و هرهلد و سرت ،دنتسه هدش یخالس هکنیا اب .هدش هديشک نورب موقلح
.درک ساسحا یبوخ هب ،راثآ نیا رد لوق لقن
دامتعا ،تسا هتشاگن ار اهنآ صاخ طیارش رد مهتم هک ییاهيیوجزاب هب ًاصوصخ ،یتاعالطا دانسا هب ناوت یم ایآ"
:دسیون یم دوخ .تسا هدرک هدنناوخ ای و دوخ زا هسسؤم نیا نارگشهوژپ زا یکی هک تسا یلاوئس نیا "؟دومن
هب زين "ماجرف ات ییاديپ زا ،قلخ نیدهاجم نامزاس" باتک رد شور نيمه )٢("...تسا تبثم شسرپ نیا هب ام خساپ"
۵۵٠٠ ات تفرگ لکش "هرفن جنپ یاهتيمک" نآ نیودت رد هک هدش مالعا تحارص هب نآ همدقم رد .تسا هدش هتفرگ راک
هاگتسد ناينابرق رامش رد دارفا نیا تیرثکا هک تسين یکش نیا رد )٣(.دنريگ راک هب ،نوگانوگ یاههصرع رد ار رقن
هب ،هنایزات ریز رد و اههاگهجنکش رد مسج ییاهر یازا رد هک دنتسه ینيباوت هلمج زا ،تاعالطا نامزاس یمنهج
.دناهدش هتفرگ تمدخ هب میژر یتاقيقحت یاهنامزاس رد "باوت" ناونع

٢
مشکب مدآ نانزدنخبل و منزب دنخبل مناوت یم ارچ
.ريگ مارآ هک منز بيهن دزاس یم نيگمغ ار ملد هک هچنآ هب و
منک یم رت ،نيغورد گشا اب ار میاه هنوگ
.منک یم ضوع گنر تيعقوم هب انب و
.درک مهاوخ قرغ ایرد رد ار نادرونایرد ،)mermaid( ایرد نایرپ زا شيب نم
.تشک مهاوخ ار دوخ ناگدننيب کسيليساب یاهدژا زا شيب نم
.تفرگ مهاوخ هدهع رب هنتکی ار روتسن و نارنخس شقن نم
تسب مهاوخ تشپ زا ار سيلوا تسد ،یتسدرت رد
.درک مهاوخ ريخست ار یرگید یاورت ،نونيس دننام و
منوملقوب زا رتتفصنوملقوب
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میابر یم ار تقبس یوگ سوئتورپ زا تروص رييغت رد
)۴(.متسرف یم هسردم هب ار راکتیانج یلوايکام و
ناسنا تیوه خیرات .تسا ناسنا یگدنز ِناشوج همشچرس خیرات .دنناد یم خیرات هراب رد نديشیدنا ار خیرات هفسلف
میراد دای هب ار نآ اهنت هن هک تسا یاهرطاخ ام یارب خیرات" .دسانشب رتهب و دنيبب نآ هنيیآ رد ار دوخ ات ناهج رد تسا
روهرهب ندوب ناسنا زا هکلب ،میوشن وحم ءالخ رد ميهاوخب رگا و ،میراد رارق نآ رب هک تسا یاهیاپ...،ميسانش یم و
)۴(".میراد هاگن نآ اب ار دوخ دنويپ میراچان ،میدرگ
رودارود" .تسا خیرات ِتاذ ،دشاب یهاگآدوخ هک نآ رب فوقو .هتسويپ عوقو هب و هداتفا قافتا هک تسیزيچ نآ خیرات
)۶(".دوب دناوت یمن خیرات رگید ،دنتفيب اهکاغم نیا رد هرابود خیرات رگا و تسا هتفرگ ارف ییاهکاغم ار خیرات
لیدبت تايبدا زا یعون هب دوخ اهدعب هک ار نيتسوگآ تنس "تافارتعا" ای و میراد ار وسور کاژ ناژ "تافارتعا" خیرات رد
ريس هب ،دننک ینوريب هنادازآ و شیوخ ليم هب ار شیوخ نورد لوحت ات دناهديشوک رثا ود نیا ناگدنسیون .دندش
شمارآ دناوت یم فارتعا .دنهد لاقتنا نارگید هب ،دوب ناشنورد رگبوشآ اهلاس هک ار هچنآ و دنرگنب هناداقن دوخ هشیدنا
،رگنامردناور تخت زا نتساخرب ِسپ رد شیرپناور هک ناس نآ هب تسرد ،دشاب هتشاد هارمه هب رگفارتعا یارب ناج
یدازآ رد رگفارتعا هک تسا نیا رد تافارتعا زا هنوگ نیا یگژیو .دنک یم یکبس ساسحا ،هداشگ لد هرفس هک هاگنآ
نابز هنابلطواد .تسين راشف تحت و دراد یم هدوسآ رطاخ ،دنار یم نابز رب لد نخس هکنآ .دیاشگ یم نخس هب بل
.دناود یم ذغاک رب ملق و دنز یم موب رب شقن ،دناخرچ یم ماک رد
.خیرات زا یعون ریرحت رد دنشاب دنس تسا رارق هک یتافارتعا .دوش یم هدید زين تافارتعا زا رگید یلکش خیرات رد
یم ماشم هب نآ زا روز یوب .تسا دیدهت هب هتشغآ هک یتافارتعا ،هدشن یراج نابز رب دازآ یطیارش رد هک یتافارتعا
.دراد نوخ گنر و دسر
.دوش یم هدید بوکرس ِنشخ هرهچ ،مود عون تافارتعا زا و تسا دنلب یدازآ شوخ یوب تسخن عون "تافارتعا" زا
ییاهر دایرف دازآ یطیارش رد یلوا .دراد ريجنز و دنب رد رس یمود .دنک یم رظن یدازآ هب ،دراد ییاهر هب ماگ یلوا
هک ینانخس ،دنتسه فارتعا اما ود ره .لصأتسم و هديشکدرد تسيناسنا هجض ،روآناقفخ یطيحم رد یمود و تسا
.دنراد رارق مه ربارب رد و دنرب یم شيپ ار توافتم ًالماک فده ود ،فلتخم طیارش رد
زا ات دندرک یم عمج ار یلاها ،دندش یم دراو ییاتسور ای و هلحم هب نکينمد هقرف زا اسيلک نامداخ اطسو نورق رد
هک سک نآ .دراد هیارا شرازگ نارگید زا و دوخ زا تسیاب یم درف ره یبهذم شیامن نیا رد .دنريگب فارتعا نانآ
فارتعا هب و دنک هبوت ات دش یم هديشک دنب هب اهلاچهايس رد ،دش یم هاگهجنکش یهار ،دوب ضرتعم و کوکشم
یم یدنس تافارتعا زا اسيلک نامداخ .همه روضح رد هانگ هب رارقا و تفریذپ یم ماجنا افخ رد هجنکش .دهن ندرگ
رد ،فارتعا اب مهتم" ،ییاطسو نورق تافارتعا رد .دنشخب توق شیوخ رادتقا و دنبیرفب قلخ ،نآ رب هيکت اب ات دنتخاس
ءاضما ار قيقحت ِتقيقح وا ؛دوش یم دهعتم یسرداد نيیآ هب تبسن...دنک یم تکرش یرفيک تقيقح ِديلوت نيیآ
)٧(".دنک یم

٣
رارق شیوخ فده ار تلم یخیرات و ینهذ هظفاح ِبیرخت ،دنک یم یزاسزاب هاوخلد هب ار یخیرات دانسا هک یماظن نآ
هک قلطم یتقيقح .درادنپ یم تقيقح دوخ هک دنک نیزگیاج ار یتيعقاو نآ ،یعمج روعش رب دهاوخ یم .تسا هداد
دیاب ار ناهذا .دنتسه نيتسخن رازبا فیرحت و لعج "نیون خیرات" نیودت رد .ددرگ بوتکم لاح تيعقوم اب بسانتم دیاب
نکممان دیدج راتفر و گنهرف و رکف ندومن نیزگیاج ،ددرگن ريخست اههدوت نهذ ات .درک ريخست نکمم ِلکش ره هب
خیرات" ات دوش هدرپس یشومارف هب دیاب یخیرات .تسا کیژولوئدیا و دبتسم ،رتيلاتوت یاهماظن تاذ خیرات ِلعج .تسا
یعنصت یژولوئدیا کی عزانمالب تردق و تايح یاه هصرع همه یتلود لرتنک مزلتسم مسیراتيلاتوت" .ددرگ ریرحت "نیون
ای ،درادرب نايم زا ار ینهذ و یعيبط تيعقاو تمواقم هک دسر یم لامک هب ینامز اهنت ،تسا مدرم ناهذا رب یعرف و
)٨(".دنک تسين ار تيعقاو ،رگید نابز هب
ار هشیدنا بحاص ،دنک دوبان دناوتن ار یاهشیدنا رگا .دروآ یمن بات یاهصرع چيه رد ار یشیدنارگد چيه هماکدوخ
اب هن تردق" یعيبط یطیارش رد .تسين نادرگیور یتیانج چيه زا هعماج رکف رييغت هار هب هماکدوخ .دشک یم
دوخ ربهر ،اما هماکدوخ تموکح رد )٩(".دريگب أشنم مدرم زا دیاب عورشم تردق...تنوشخ اب هن و تسا یکی تيعجرم
.دوش یم رداص وا زا تيعورشم و تسا تردق
یراتفر و دنشاب رکفمه ،دنشیدنيب ربهر نوچ هک ییاهناسنا .تسا "نیون ناسنا" تيبرت کیژولوئدیا یاهماظن رد فده
دوخ راتفر رايعم اهنت ار یمومع تحلصم هک دننک یم تيبرت نانچ ار دیدج ناسنا" یماظن نينچ رد .دنريگ شيپ دحاو
.تموکح هدارا زج تسين یزيچ یمومع تحلصم و )١٠(".دنادب
نآ ناربهر زا هکلب ،بالقنا نادنزرف هن ناينابرق نيتسخن .درب دهاوخن دای زا هاگچيه ار "وکسم تامکاحم" رصاعم خیرات
تردق هکیرا رب نيلاتسا هک هاگنآ نانآ زا یرايسب .دنتخیر یپ ار "اهاروش یروهمج" نينل رانک رد هک ینانآمه .دندوب
هک دندرک فارتعا هنایزات ریز هب ،اههاگهجنکش رد نانآ تیرثکا .دندش مادعا "قلخ نمشد" ناونع هب ،دز هيکت
روتسد هب یکستورت و دناهلمج نآ زا...،فونماک ،فیوونیز ،نیراخوب .طابترا رد نمشد لماوع اب و دناهناگيب سوساج
،دنوش یم تشادزاب نيفلاخم ینويليم فص هک تسيیاههيفصت نينچ لابند هب .دش رورت روشک زا جراخ رد نيلاتسا
رگهجنکش ،ینيلاتسا ماظن رد" )١١(.دنريم یم یگنسرگ و امرس زا "کالوگ ریازجلاعمجم" رد ای و دندرگ یم نارابريت
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یراشفاپ اهغورد نیا رب اهنآ یلو ،دنانيغورد همه اهرارقا و تاعالطا هک دنتسناد یم بوخ ود ره هدنوشهجنکش و
نآ رد هک یناهج ؛دندرک یم کمک یعقاوريغ کیژولوئدیا ناهج کی نتخاس هب یگمه راک نیا اب اریز ؛دندرک یم
)١٢(".دش یم رهاظ تقيقح یهماج رد ريگهمه یغورد
فذح اهباتک زا اهمان .دش عونمم ناشراثآ .ديسررارف هعماج نهذ زا نانآ دای و رکف ندودز نامز نيفلاخم راتشک لابند هب
ات ديسرارف ینامز ماجنارس و .دش کاپ اهسکع زا یبزح عماجم رد ای و نينل رانک رد ناشریوصت اتح هار نیا رد و دش
.دنسیونب ار "تسينومک بزح رصتخم خیرات" ربهر رظن ریز ات دندش هدناوخارف یهورگ .دوش هتشون هنوگرگد خیرات
ار باتک هفقويب اجهمه .درک هسیاقم برغ رد سدقم باتک ژاريت اب ناوت یم اهنت ار باتک نیا یاهپاچ زا یکی ره ژاريت"
باتک اهراب و اهراب هک دندوب فظؤم مدرم رثکا...دوب یوروش دنورهش هدمع یرکف یاذغ...دندرک یم سیردت و رشتنم
نايم رد .دراد یناهج دروکر رصتخم خیرات...دنتشاد رب زا شيب و مک ار باتک یبزح نانارنخس و ناغلبم .دنناوخب ار
خیرات...دشاب فیرحت و غورد زا رُپ دح نیا ات هک درادن دوجو یباتک چيه ًالامتحا ،دنراد یراگنخیرات یوعد هک ییاهباتک
یصاخ بادآ و کسانم هکلب ،دروآ دیدپ نيلاتسا و نينل شيک درگ ار یکیوشلب یاههناسفا زا یاهکبش اهنت هن رصتخم
زين دنمورين یعامتجا داهن کی هکلب دوبن خیرات فیرحت کی ًافرص رصتخم خیرات...درک یم زیوجت ناوارف تايئزج اب زين ار
هتشذگ زا هعماج هرطاخ و داقن یهشیدنا یدوبان یارب یاهليسو ؛ینهذ لرتنک یارب بزح رازبا نیرتمهم زا یکی .دوب
)١٣(".دوب شیوخ
رد "سيتنملک هالک" ناتساد .دنتفرگ شيپ یراگنخیرات رد ار شور نيمه زين...و ینيمخ ،ینيلوسوم ،رلتيه
،هجراخ روما ریزو ،ستنملک ١٩۴٨ لاس رد )١۴(.تسا هتشون مان نيمه هب یناتساد رد اردنوک ناليم ار یکاولسکچ
یم ربهر رس رب شیوخ هالک ،دوب درس اوه هک اجنآ زا ،تسينومک بزح ربهر ،دلاوتوک تنملک ینارنخس ماگنه هب
.دش هتشک تنايخ مرج هب ستنملک دعب لاس دنچ .دوش یم اهباتک و اههمانزور شخبنیذآ هنحص نیا ریوصت .دراذگ
ار ستنملک .تشاذگ یم ربهر رس رب هالک یفرب زور نآ رد هک یسکع زا وا ریوصت اتح ،دش فذح خیرات زا وا راثآ همه
.دننک فذح دلاوتوک رس زا دنتسناوتن ار وا هالک اما ،دندرک فذح
هورگ" هب هک بزح ناربهر رگید و وئام رسمه یاهریوصت فذح .میدهاش وئام گرم زا سپ ،نيچ رد ار شور نيمه
و ناتسهل ،یلامش هرک ،ینابلآ .تسا هنومن کی اهنت ،روشک یخیرات رابخا و اهسکع زا ،دندوب روهشم "هرفنراهچ
.دندرک یط ار هار نيمه یراگنخیرات رد ،اقیرفآ و ايسآ یاهروشک زا یرايسب
.میاهدوب ،دندوب نآ اب یلکش هب هک نانآ اتح ،میژر هب نیدقتنم و نافلاخم همه ریواصت و اهمان فذح دهاش زين ناریا رد
هللااتیآ ،ناگرزاب ،هدازبطق ،ردصينب نوچ یدارفا رانک رد ینيمخ هللااتیآ زا یریوصت ای و نتم ناوت یمن هک تساهلاس رگید
.دید ...و یرظتنم

۴
،تسا عونمم رشب قوقح یناهج روشنم قبط ،رارقا یارب رازآ و هجنکش و ،یشیدنارگد رطاخ هب نادنز و تشادزاب
هک یتافارتعا اهلاس نتشاذگ رس ِتشپ ینعی هبوصم نیا هب یخیرات یبايتسد .هتفریذپ ار نآ نردم یاپورا هک یرما
نوخ ،هجنکش و تسا درد رسارس ،دنب نیا ِناهنپ ِسپ رد .دش یم هدنار نابز رب مکاح ِتردق عفن هب تسیاب یم
زا یاهمشچ ،هدشنيجآعمش یاهنت ،هدیرد یاهندب ،قالش ،هدشهفخ ضغب رد و هتفخورف یاهدایرف ،گرم و تسا
ینعی هبوصم نیا...و سرت ،بارطضا ،قالش ،هدش هقشراهچ یاهندب و هدیرب یاهنابز ،هدش هديشک نوريب هقدح
.ون ییايند ،رگید یزاغآ ینعی ،تیربرب نایاپ شریذپ
تردق شوغآ رد ربرب ناهج تافارتعا .دنک یم رواب ار نآ ربرب ناسنا و دریذپ یم ربرب ناهج طقف ار ربرب ناهج تافارتعا
هدروخ هرگ هتينردم و یرگنشور خیرات اب ناهج رد "تافارتعا" خیرات .تسا نآ ناشن سرت و روز .دنک یم دشر دبتسم
.یتسه یصخش هبرجت ندنار نابز رب هنادازآ زاغآ و ییاطسو نورق تافارتعا نتشاذگ رس تشپ ینعی .تسا
یاهژیو هاگیاج ام گنهرف رد زونه نردم یايند "تافارتعا" .تسيیاطسو نورق هويش هب تافارتعا خیرات ام روشک خیرات
"تافارتعا" و سفن ِثیدح زا نتفگ نخس ،تسا دنب رد ناسنا تیدرف و دنار یم نامرف نآ رب روز هک یروشک رد .درادن
راک هب مکاح ِتردق ِتمدخ هب دیاب هک تسينانخس ،دراد تیربرب زا ناشن زونه ام یايند ِتافارتعا .تسا هدوهيب یرما
رد هک تسا نامه ،تسين ام یخیرات یتسه زا یاهزات گرب ،یمالسا یروهمج ماظن رد تافارتعا خیرات .دوش هتفرگ
و دوب اه"همانترفن" هاگنالوج دادرم ٢٨ ییاکیرمآ یاتدوک زا سپ خیرات ِتاحفص .دش یم لامعا رتشيپ یاهلاس
هب یرگید لکش زين تافارتعا ،تفرگ ناينب هاش کاواس هک هاگنآ .تسا ميلست ِشیامن فده دانسا نیا رد .تافارتعا
،هنازجاع هچ میدید یم و میدوب نویزیولت هحفص رب ناينابرق برطضم و هدیرپگنر یاههرهچ دهاش هاگزاره .دنتفرگ دوخ
یاهنادنز رد مدان .دندش یم راتساوخ ار هناکولم وفع ،شیوخ راتفر زا هدنمرش و دننک یم راکنا ار شیوخ هتشذگ
و هتشگزاب مالسا شوغآ هب شیوخ هتشذگ زا رفنت زاربا اب هک تسيسک وا و دراد مان باوت یمالسا یروهمج
.تسا هدش میژر هدرپسرس
هدننک فارتعا صخش دنیوگ یم .درادن ماک رد دازآ ِشخرچ ِتردق و تسا دنب رد هک هدش یراج ینابز نآ رب فارتعا
و هجنکش ،اهيیوجزاب ،اهتشادزاب زا .تسا راکشآ ام رب اما لوحت هجرد هب نديسر یاههار .تسا هدش لوحت راچد
یم یدردمه ساسحا هدننکفارتعا ِصخش اب ميشابن ربرب رگا .درادن تحص ميناد یم .میراد عالطا سبح و همکاحم
هب راداو ار وا ،ینادنز تيصخش ندرک درخ اب هک یهاگتسد ،رگمتس یماظن ینابرق ،ميناد یم ینابرق ار وا و مينک
.دهد تداهش دوخ هيلع رب ات دنک یم شیوخ یفن
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ناونع هب "توکس قح" .دش ینوناقريغ ماجنارس تازرابم یرس کی یپ رد ،دوخ هيلع تداهش ،نردم یاپورا رد
لابند هار نیا رد و دنک تباث ار مرج هک تسا ناتسداد هفيظو لصا نیا قبط .تسشن نآ یاج هب دنمشزرا یدرواتسد
.دنارن نابز رب یفرح چيه و دیاشگن نخس هب بل دراد قح مهتم .دشاب مزال کرادم و دانسا
دنکن زاب ناهد هجنکش قاتا رد هک ار نآ .دیوج یم نامرهق رورپهروطسا نهذ .دراد شوخ لد هروطسا هب تنس ناهج
ای و دنادب نت ناوت هکنآ یب ،درواين هجنکش ِبات و دنکشب ای و دهد او هک ار نآ .دنک یم سیدقت ،درواين نابز رب یفرح و
ناوت یم ،تسا زيگناربشیاتس ،تسابیز تمواقم هک تسين یکش نیا رد .دنک یم درط ،دنادب هک دهاوخب هکنیا
ار ینابرق ندش هتسکش مهرد رايعم نيمه اب ناوت یمن اما ،دنتسه اههاگهجنکش حتاف هک دوب یناسک رگنيسحت
ار نآ دیاب هک تسا یهار یدردمه ات شیاتس زا .تسب وا یناور و یمسج تيعقوم رب مشچ و تفرگ هدیدان
ههاريب هب دوخ یاهیرواد رد ،ميسانشن ار نآ رگا .تسناد ميلست ات تمواقم نيب هلصاف دیاب هک ناس نآ هب ،تخانش
.تفرگ ميهاوخ هدیدان ار "رشب قوقح" و “یدنورهش قح" مان هب یعوضوم و تفر ميهاوخ

۵
عوقو للع هرابرد اهشسرپ هوبنا هب ییوگ خساپ روظنم هب ١٣۶٧ لاس رد یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسم"
دوب رواب نیا رب هسسؤم .دش هداهن ناينب نادنم هقالع زا یعمج طسوت ،رصاعم خیرات ناهنپ یایاوز و یمالسا بالقنا
تمه نآ طبض و تبث هب دیادزب خیرات ريمض و نهذ زا ار نآ و دنيشن ورف اه دادیور رب “هنامز رابغ„ هآ نآ زا شيپ دیاب هآ
خیرات رد میژر تاعالطا نامزاس "نارگشهوژپ" ،یفده نينچ هب یبايتسد یپ رد )١۵(".درپس ناگدنیآ هب و تشامگ
هدمع روط هب هک ،یمدرم و ارگتلاصا نایرج" :زا دنترابع هک دناهدرک فشک یگنهرف -یسايس نایرج هس ناریا رصاعم
هک ،هنايم و تسار هنایارگبرغ نایرج ،دوب...نآ هرمث ناریا یمالسا دنمهوکش بالقنا و تفای رولبت تيناحور تضهن رد
و یسايس تانوئش رد...برغ رابکتسا تیامح اب و یتموکح هاگتسد هب هتسباو ناگبخن و نارکفنشور تسد هب
و...دوب هيسور یسارکمد لايسوس زا رثأتم هک...پچ هنایارگبرغ نایرج هرخالاب و ،تفای رثؤم شقن ناریا یگنهرف
)١۶(".دومن جیورت دوخ یسايس بتکم و یژولوئدیا ناونع هب ار مسينينل -مسيسکرام
نيمه و درک تباث ار یهاشنهاش ماظن ندوب لطاب “یمالسا بالقنا" یزوريپ هک دنرواب نیا رب یتموکح "نارگشهوژپ"
یمامت .دننک تباث ار یمالسا یروهمج تيناقح دیاب ،دنراد یسايس یاههورگ ِتسکش زا ناشن لصا رد هک اهباتک
تشرد و زیر یاههسسؤم رد ار رودزم نارازه یمالسا یروهمج .دناهدش هتشون اتسار نيمه رد زين راثآ نیا
تقيقح هفک رب خیرات هاگداد یوزارت رد ار یمالسا یروهمج نکمم قیرط ره هب ات هدرک جيسب شیوخ یتاقيقحت
،دنس لعج ،یخیرات یاههداد ِلیدعت و حرج ،دانسا یدوبان ،روسناس ،یخیرات ثداوح فذح ،حیرات یخالس .دنناشنب
نارگشهوژپ راک رازبا و راک هلمج زا...و یخیرات دانسا یمامت ندروآرد شیوخ راصحنا هب ،یخیرات یاهتيصخش فذح
روشک نیا رد هک ینامدود و هلسلس ره هک یراک نامه ینعی ،تسا تلم یخیرات هظفاح یدوبان فده .تسيتموکح
.تسيلاخ ام ِنهذ نوچمه زين ام یخیرات یاهويشرآ هکنآ هجيتن و .درک بولغم میژر و نادناخ اب ،ديسر تردق هب
دوبان ار نآ ادتبا ات دشوک یم ،نارگید تیدرف یفن رد ،تسا هناگيب تیدرف نوچ یاهلوقم اب هک اجنآ زا ارگتنس نهذ
هظفاح هک تسيخیرات تينهذ نادقف رد .تسام یخیرات تيعقاو نیا .دنک تابثا شیوخ تیدرف نآ هزانج رب هاگنآ و هدرک
.مينک تباث ار دوخ ،رگید نآ فذح رد هک میاهتخومآ ام ".دنجنگن یميلقا رد هاشداپ ود" .دسر یم تسبنب هب یخیرات
هدوب نينچ ناریا رد زين اهتموکح راتفر .ميسانشب تيمسر هب شیوخ رانک رد ار رگید نآ روضح و دوجو میاهتفرگن دای
یم نيشيپ تموکح هداوناخ یاضعا یمامت راتشک هب نامرف دیدج تردق اتح هک تسا هعجاف نيمه قمع رد .تسا
.دنامن یاج رب نيشيپ تردق زا یرثا چيه هزات تموکح رد هک تسا نیا فده .دهد
زا نت اهنويليم ،تشکب ناوارف یاهدع .تشادرب هار رس زا نابيقر همه هک هاگنآ ،یمالسا یروهمج راتفر تسا نينچ و
لسن دیاب هک ار هچنآ و درگنب حیرات هب ات تفای یتصرف ماجنارس و .دناشک یشومخ هب ار یميظع ِليخ ،دنارات روشک
هب شیوخ ناسانشراک ،راک نیا تهج .دمآ مزال یدیدج یخیرات هظفاح ار رورپديهش تما .دنراپسب هظفاح هب دیدج
ات تخادنا راک هب نالک یاهیامرس ،دومن ريجا رگید یاهدع ،تفرگ تمدخ هب ار نافلاخم زا یاهدع ،تشاداو راک
اههدوت ناهذا رب یکش و هشدخ چيه یب ار یمالسا یروهمج یخیرات تيناقح هک یخیرات ،دوش هتشون رگد یخیرات
.دنيشنب نانآ هظفاح رب و دنک کح
اب .دوش یمن هدوشگ یخیرات هرگ چيه ،دنک یم ديلوت یمالسا یروهمج تاعالطا نامزاس هک یخیرات یاهباتک رد
ار یو هک دنک یم هدافتسا لکش نآ هب دانسا زا ،دراد رايتخا رد مه ار کاواس دانسا یمامت یمالسا یروهمج هکنیا
هب اههاگهجنکش رگید ینابرق اههد و یدنواهن سوريس و یرایرهش هنوگچ هک دسیون یمن هنومن یارب .دیآ راک هب
نوچ و دنچ .دندرک یم لمع هنوگچ یميت یاههناخ و یسايس نيلاعف نداد ول رد دارفا نیا و دندمآرد کاواس تمدخ
یاهنامزاس رد اماواس ذوفن ،هدوت بزح یماظن نامزاس ای و هبزور ورسخ نتفر ول یگنوگچ ،فرشا ديمح هورگ نتفر ول
تيناحور زا ات درادن تسود یتموکح نارگشهوژپ .دوش یم هتشاذگ توکسم نانچمه رگید دروم اههد ای و یسايس
هورگ نیا عفن هب خیرات لعج .دننک رشتنم ار کاواس دانسا هار نیا رد و دنیوگب یزيچ ناریا خیرات رد نآ یعاجترا شقن و
.تسا ماظن فده
زاغآ ،ددرگ ديکأت هک تسا مهم هتکن نیا ،دنک یم ديلوت یمالسا یروهمج تاعالطا نامزاس هک یخیرات یاهباتک رد
و دارفا همه هکنیا و .تسا دادرخ مهدزناپ یعاجترا نایرج هکلب ،تيطورشم شبنج هن ناریا رد یرگنشور نارود
یم زاب مالسا ناماد هب و دنوش یم "لوحتم" یربط ناسحا نوچمه ،دنشاب هتشاد تقادص رگا فلاخم یاههورگ
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تبقاع اب اهباتک همه ًابیرقت )١٧(.دنوش یم دوبان و دندرگ یم راچد انف ِشتآ هب ،یهلا یورين کمک هب ای و دندرگ
.دنبای یم نایاپ میژر تيناقح ديیأت ِشوخ

۶
نیرتکچوک زا یرادروخرب نودب یمالسا یروهمج یاههاگداد رد ١٣۵٧ لاس بالقنا زا سپ هک سک نيتسخن مناد یمن
اما ،دوب یسک هچ ،دونشب ار دوخ هدش رداص شيپ زا مکح ات دش رضاح هرهچ رب هتسشن یسرت اب ،ییاضق قوقح
.میدوب یشور نينچ رگديیأت ،دیدرت چيه یب ،نيشيپ تموکح نافلاخم ام هک مناد یم
هب موکحم یمالسا ِداينبون یروهمج یشیامرف یهاگداد رد هک قباس میژر هب ناگتسباو زا سک نيتسخن مناد یمن
زا ،ناریا رسارس رد ،دشاب مادعا هک یمکح نانچ و هاگداد نينچ نافلاخم هدع هک مناد یم اما ،دوب هک ،دش مادعا
نافلاخم ،ام “یلم نشج" هب اهمادعا نیا هک دوش هتفگ دیاب یراسمرش لامک اب .دوبن نوزفا تسد ناتشگنا دادعت
.دش لدب نيشيپ تموکح
و دوخ ات دش رهاظ نویزیولت هحفص رب ناشیرپ و هتفشآ ١٣۵٧ لاس بالقنا یپ رد هک سک نيتسخن مناد یمن
.تساخنرب ضارتعا هب ام زا سک چيه هک مناد یم اما .دوب هک ،دنک یفن ار شاهتشذگ
ار اههاگهجنکش ناينابرق نانخس ،میدوب میژر هب نادقتنم ای و نافلاخم زا هک ،ام نايم زا سک نيتسخن مناد یمن
.دوب هک ،دومن هناريقح یاهدافتسا نآ زا باتک و هلاقم رد شیوخ یهورگ دصاقم یارب و درک دنس هناهاگآان ای و هتسناد
رد هک درمشرب ناوت یم باتک و هلاقم اهدص هزورما هک هزادنا نآ ات تشگ لدب تنس هب مکمک رما نیا هک مناد یم اما
.تسا هدش هدافتسا نانآ تيموکحم دنس ناونع هب ناينابرق نانخس زا اهنآ
زا شیوخ تارظن تابثا رد ود ره ،وا و ام ؟تسيچ رد یمالسا یروهمج اب راک نیا رد ام قرف ؛هک یتسار هب و...
تسين یکش نیا رد )١٨(.ميهد یم همادا راتفر نیا هب نانچمه میراد و .میاهدرک ناسمه هدافتسا دنس نیرتیرشبان
هفسلف یاجک رد ام یلو )١٩(".تسا هتسباو شناگدنناوخ ِتيفرظ هب یباتک ره ِتخب" نوچمه ،باتک نیا ِتخب هک
؟ميهداتسیا خیرات
درخ ات دش ميهاوخ یفاک تخانش و یهاگآ ،مزال روعش بحاص ،لمع رد هکلب ،فرح رد هن ،یزور ماجنارس ام ایآ
رد ار مزال یندم تراسج ماجنارس ایآ ؟مينک عافد ،رگا و اما چيه یب ،ناسنا یدنورهش قوقح زا ،میريگ راک هب شیوخ
ناسنا سابل ،دمآ ميهاوخ رد شیوخ ِتیربرب زا ام ،دسرب ارف زور نآ رگا ؟درک ميهاوخ بسک یناسنا تفارش زا عافد
:هک دنرواب نیا رب و دنهاوخ یم دازآ ار ناسنا هک دنکفا ميهاوخ ینانآ همه دایرف رد دایرف ،درک ميهاوخ نت هب رصاعم
و اما ره نودب ،ددرگ جراخ ینابرق ناهد زا هاگهجنکش رد هک ینخس ره .تسيناسنا ريغ و هنايشحو یلمع هجنکش
.ددرگ یراج نابز رب یدازآ رد هک تسينخس نآ دنس .تسا خیرات ِدض هکلب ،خیرات هن .درادن یتیدنس هنوگ چيه ،یرگا
هب یمالسا یروهمج هک یراثآ نآ همه :تفگ ميهاوخ ندمتم ناهج دنورهش کی ناس هب هک تسيطیارش نينچ رد
یرما هباثم هب یاهباشم دنس هنوگ ره دربراک هکلب ،تسيتیدنس هنوگره دقاف اهنت هن ،دنک یم رشتنم خیرات ناونع
.تسا موکحم شيپ زا ،ناسنا یدنورهش قوقح فالخ

٧
شوماخ یرگهراظن زورما هکنآ .تساههورگ همه یارب خیرات نتشون مرگرس یمالسا یروهمج هک میراپسب نهذ هب
.دوب دهاوخ وا تبون ادرف ،تسا

:تشوناپ
www.ir-psri.com :تسا نينچ هسسؤم یتنرتنیا سردآ -١
٢٠ ص ،١٣٨٧ راهب ،لوا دلج ،١٣۵٧ نمهب ات اهشنک نيتسخن زا ،قلخ ییادف یاهکیرچ ،یردان دومحم -٢
هدافتسا یارب هسسؤم تیاس رد باتک نیا دلج هس ره .١١ ص ،راتفگشيپ ،ماجرف ات زاغآ زا ،قلخ نیدهاجم -٣
.تسا دوجوم یمومع
هروطسا" باتک رد تسا نقوم هللادی زا الاب همجرت .موس شخب ،مشش یرناه هاش همانشیامن ،ريپسکش مايلیو -۴
٢٠۴ ص ،١٣٧٧ نارهت ،سمره تاراشتنا ،رريساک تسنرا "تلود
٣٠٩ ص ،١٣٧۴ نارهت ،یمزراوخ تاراشتنا تکرش ،یفطل نسحدمحم همجرت ،خیرات ماجنا و زاغآ ،سرپسای لراک -۵
٣١٣ ص ،نيشيپ ،سرپسای لراک -۶
ص ،١٣٧٨ نارهت ،ین رشن ،هدیدناهج نيشفا و شوخرس وکين همجرت ،نادنز دلوت -هيبنت و تبقارم ،وکوف لشيم -٧
.دوش عوجر وکوف لشيم ناشخرد رثا نیا هب لمع نیا هرتسگ و یگنوگچ زا عالطا تهج .۵٢
اکیرمآ ،یناليم سابع همجرت ،مسیراتيلاتوت باب رد یثحابم ،غورد تليضف و مسیراتيلاتوت ،یکسفوکالوک کچل -٨

١٨٨ ص ،١٩٨٨
٢۵٨ ص ،١٣٨١ نارهت ،یمزراوخ تاراشتنا ،دنودالوف هللااتزع همجرت ،بالقنا ،تنرآ اناه -٩
سرپ سراپ ،اکیرمآ ،یناليم سابع همجرت ،"مسیراتيلاتوت باب رد یثحابم" باتک زا ،دنبرد نهذ ،شوليم والسچ -١٠

١۴۴ ص ،١٩٨٨
ود رد( یرتسکاخ نابانجيلاع و نارکفنشور ،یکسنيلاتنش یلاتیو :هب دوش عوجر دروم نیا رد رتشيب عالطا یارب -١١
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همجرت ،فودیدم رثا "خیرات هاگداد رد" باتک ای و ١٣٧٨ نارهت ،رایزام تاراشتنا ،حلاصازريم نيسحمالغ همجرت ،)دلج
.روشک زا جراخ و لخاد رد ررکم یاهپاچ ،یناخرازه رهچونم
،نارواخ تاراشتنا ،نارهت ،یناليم سابع همجرت ،موس دلج ،مسيسکرام یلصا یاهنایرج ،یکسفوکالوک کشل -١٢
١١١ ص
١١٨-١١٩ صص ،نيشيپ ،یکسفوکالوک کشل -١٣
ییالعريم دمحا همجرت ،ستنملک هالک ،اردنوک ناليم -١۴
هسسؤم یتنرتنیا تیاس زا لقن هب -١۵
یاهشهوژپ و تاعلاعطم هسسؤم ،نارگشهوژپ زا یعمج ششوک هب ،یشاپورف ات یريگلکش زا هدوت بزح -١۶
همدقم ،١٣٨٧ راهب ،نارهت ،یسايس
صاصتخا وا ندش ناملسم و یربط ناسحا هلأسم هب “یشاپورف ات یريگلکش زا هدوت بزح" ِباتک ینایاپ لصف -١٧
.دراد
چيه رادهگن یاقآ .دید “ییادف یاهکیرچ" باتک رب رادهگن خرف یاقآ دقن رد ناوت یم ار یراتفر نينچ هنومن نیرخآ -١٨
سردآ هب ار باتک هابتشا دروم دنچ ناشیا .دشاب دنس دناوت یمن هجنکش ریز نخس هک دنرادن هتکن نیا رب یضارتعا
تاعالطا نامزاس نوچمه ،لصا رد رادهگن یاقآ .دريگ رارق رظن دیدجت دروم یدعب پاچ رد ات دتسرف یم هدنسیون
زا رادهگن یاقآ .دنريگ رارق یخیرات هدافتسا دروم دناوت یم هاگهجنکش نانخس هک دنریذپ یم ،یمالسا یروهمج
راصحنا رد زونه یلبق تموکح هنامرحم دانسا هب یسرتسد" ارچ هکنیا و دنک یم تبحص "باتک فعض و توق طاقن"
رد هلاقم نیا .تسا میژر تاعالطا ترازو هب هتسباو رشان هسسؤم هک دریذپب دهاوخ یمن وا همهنیا اب ".تسا تلود
.تسا هدش رشتنم١٣٨٧ هامرهم مهدزناپ رد "زوررما ناریا" هلمج زا یتنرتنیا تیاس دنچ
-ناریا قلخ نايئادف نامزاس ییارجا -یسايس تأيه" نامزاس ود یاضما اب هک تسا یکرتشم هينايب الاب دروم زا رتدب
یارب یاهفيظو" هک روکذم نامزاس ود .تسا هدش رشتنم "ناریا قلخ نايئادف داحتا نامزاس یزکرم هتيمک و تیرثکا
" ناریا زورما یسارکمد لابق" رد و دنتسه "لیاق ییادف شبنج و پچ خیرات بیرخت و فیرحت زا یريگولج رد دوخ
.دشاب دیابن و تسين دنس هاگهجنکش و هجنکش ریز فرح هک دننک یمن یضارتعا چيه ،دننک یم تيلوئسم ساسحا
ترازو یاهيناگیاب رد یخیرات دانسا ندنام نوفدم زا رتهب اهراب ار خیرات یاهيکیرات رب -جک ولو-رون ندش هديبات" ،سکعرب
نیا رد نامزاس ود ".دننک یم یبایزرا یرگنشور و یبايتقيقح یوس هب یاهنزور ار دح نيمه" و .دنناد یم "تاعالطا
یمالسا یروهمج" هک دنراد یم مالعا اما ،رشب قوقح رادم زا جراخ و تسا عونمم هجنکش هک دنیوگ یمن هينايب
هدرک مورحم مه تاعالطا هب یسرتسد قح نیا زا ،رشب قوقح رگید دراوم زا یرايسب دننام ار ناریا نادنورهش
http://www.fadai.org/message :تسا هدش رشتنم ریز تیاس هلمج زا ،یتنرتنیا تیاس دنچ رد هينايب نیا ".تسا

/unicode/el٠٣٠۶٨٧.htm
همجرت ،تلود هروطسا باتک زا لقن هب .یلوايکام رثا "رایرهش" باتک اب هطبار ردرريساک تسنرا زا تسیاهلمج -١٩
ص ،١٣٧٧ نارهت ،سمره رشن ،نقوم هللادی
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