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یراتس یلع

یاقآ یهتشون "۵٧ نمهب ات اه شنک نيتسخن زا قلخ ییادف یاهکیرچ" ِباتک ماجنارس وجوتسج یتدم زا سپ
یاهدادخُر و انشآ یاهمان ِلابند هب .مناوخب ادتبا زا ار باتک و منک زکرمتم ار مدوخ مناوت یمن !مباييم ار یردان دومحم
ِرطع زا راشرس مناج رگید راب .مناوخيم ار یبلطم تمسق ره زا و منزيم قرو ریذپانیريس یعلو اب ار باتک ،مهم
!دناهداد خُر زورید نيمه ییوگ وت هک دناهدنام هزات ردقنآ هک دوشيم یايمیدق ِتارطاخ
* * *
)١( یندم رصان اب هطبار ییريگلکش ،ینابرهش تقوم نادنز ،۴٨ هام دنفسا مود ،ینارسوبوتا ِتاباصتعا -
دنزن دنخبل دنکيم شالت راگنا هک نابرهم یاهرهچ اب ،دیآيم رصان ،دهعيلو ِکراپ یيلامش ِرد ِمد ،۴٩ دادرخ یيباتفآ ِزور -
.دراذگيم مرايتخا رد یتينما ِطباوض ِتیاعر ِتيمها رب ديکأت اب ار وئام "خرس ِباتک" !دیآ رظن هب یدج و
،۴٩ دادرم ناهفصا رد ،یجراخ ِناراذگهیامرس ِتأيه ِرفس ِفادها یاشفا رد )٢(هيمالعا شخپ -
مکحتسم ،.دوب هتشاک ضوح ِرانک ،نآ ِطايح رد ینزج نژيب هک ینونجم ِديب اب هعلقلزق ِنادنز ،۴٩ رذآ ١۶ ِتاباصتعا -
.قلخ کيتارکومد یههبج یاقفر اب هطبار ِندش

ِشزومآ ،میژر ِرگبوکرس یاهورين ِنيشام ِنتخادنا راک زا یيگنوگچ یهراب رد اهکیرچ یاهحفص ۵ یهيمالعا نيلوا -
یهزرابم و کيتکات مه یژتارتسا مه هناحلسم هزرابم" ِندناوخ ،.۴٩ دنفسا...و ناشفادها غيلبت یارب یشور
،.یرفعجروپ اضر اب "اقب یروئت ِدر و هناحلسم
یارب ندش هدامآ ،نايعاعش یفطصم ِراثآ زا ...هدزباتش ِهاگن دنچ ،شروش ،لگنج ِتضهن و یوروش ِطباور هب یهاگن -
ِندناوخ )۴(،.یتداعس نسح و یرتشا جروت )٣(،ییاطع ردان و یرفعجروپ اضر اب نيگنس یاهيیاميپهوک ،هوک هب مازعا
نابعش ِرورت یهراب رد قلخ ِنیدهاجم ِنامزاس یهيمالعا" ِشخپ ،.جروت اب “یرهش یيکیرچ ِگنج ِتايبرجت زا یا هراپ"
...و نسح اب یويلوب یيکیرچ ِگنج ِتارطاخ ِندناوخ ،.ردان اب نارهت ِبرغ رد "خُميب
***
،دش هديشوپ گنشف یاههکوپ زا نارابريت یاهناديم ِنيمز و دندش هدوسرف دربراک ِتدش زا راد یاهبانط هکنآ زا سپ
،یدازآ هب لين یارب اهنآ ِراکيپ و جنر ِلصاح هک ار نويبالقنا ِرابتعا و تيثيح دننک شالت هک تسا هديسر نآ ِتبون
!دننک راد هشدخ ،تسا نامنهيممه ِناشکتمحز و نارگراک یارب یعامتجا تلادع ِنيمأت و لالقتسا
هيلع یناور ِگنج اب تصش یههد ِرامشيب یاهمادعا ،نويسیزوپا یيسايس یاهنامزاس ِبوکرس ِريجنز یاههقلح
“ینویزیولت یاههبحاصم" رد تکرش هب اهنامزاس نآ یاهرداک و ناربهر ِنتخاس روبجم اب اهنآ ِورشيپ یاهورين و اههدوت
!دنوشيم هتسب یراثآ نينچ ِراشتنا اب
ِلسن ِشزومآ یارب هک تسين نیا ناشهلئسم ،یردان دومحم یاقآ و “یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم یهسسؤم"
یسررب ار ريخا یهلاس دص یسايس یاهشبنج یسايس -یداصتقا و یعامتجا -یخیرات یاههنيمز نامنهيم ِناوج
یيمنهج ِتاناکما یهمه اب یهاشنهاش مسيلایرپما هب هتسباو میژر هک تسين نیا ناشييلوغشملد ،.دننک
اهنآ یارب ،.دنهد همادا ار ام یلم یاهتورث ِتراغ ِرما شنابابرا ات دنک داجیا یمارآ و نما ِطیارش تساوخيم شبوکرس
تسد هب نامنهيم ِنارکفنشور ِنیرتهاگآ و نیرتقشاع ،نیرتزابکاپ ِمزع ِندش مزج یيتخانشناور ِرتسب هک تسين مهم
دنهد ناشن نامناوج ِلسن هب هک تسا نیا ناشهلئسم ،.دوب هچ یتلود نيشام ِنتسکش مهرد یارب حالس هب ِندرب
یریذپريثأت و نيتال یاکیرمآ یاهروشک رگید ،ابوک ِنويبالقنا ِتازرابم زا یرادربيپک زا یشان دش هک “یلصاحيب تازرابم"
ِنداد ناشن یارب ار ینهذ یهنيمز دهاوخيم ،دوعسم و نژيب راثآ زا ییاهلوق ِلقن ِندروآ اب هدنسیون !دوب نيچ ِبالقنا زا
ناریا ییاتسور یهعماج رب یضرا ِتاحالصا ِتاريثأت یهنيمز رد !دنک مهارف مه اب اهنآ ِتاجاتنتسا و اهتشادرب ِضقانت
:دنکيم هصالخ نينچ ار دوعسم و نژيب اقفر تارظن باتک یهدنسیون
"تسا هتساک یتاقبط یاه داضت ِتدش زا یضرا ِتاحالصا هک تشاد داقتعا هداز دمحا فالخ رب )ینزج( یو"
طیارش وا نآ یهجيتن رد هک تسناديم یتاقبط یاهداضت ِقيمعت و شرتسگ ِبجوم ار یضرا ِتاحالصا هدازدمحا" اما
)۵(."دیديم مهارف ار بالقنا یينيع
"؟تسا یتسيسکرام ِلوصا رب قبطنم رظن ود نیا زا کی مادک یتسار هب" :دسرپيم ییوس زا هطبار نیا رد
یردان یاقآ یارب نآ زا یشان یاهيشمِطخ و یسايس یريگهجيتن ای اهنآ رظن ِندوبن ای ندوب یتسيسکرام هکنیا وگ
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ود ره و داضتم ِليلحت ود نامزمه هدیدپ کی زا ناوتيم هنوگچ" :دنکيم لاوئس رگید راب اما ،تسا تيمها دقاف أساسا
"؟درک هئارا یتسيسکرام
ِتاذ رد ضقانت ای دنتسين یتسيسکرام رظن ود نیا ای هک دوش دعاقتم هدنناوخ بيترت نیدب تسا لیام یردان یاقآ
تيعبت یعجرم یيشم و رظن زا دیاب اهتسيسکرام “یتاضقانت" نينچ ِزورب زا بانتجا یارب أرهاظ !تسا مسيسکرام
!دننک راکنا ار تسردان زا تسرد یشم ِتخانش ِکالم ِناونع هب کيتارپ و دنیامن
یرونايک یاقآ هژیو هب و )۶("دندوب هتخومآ نارگید زا رتلماک و رتهب ار مسيسکرام" هک ناریا یهدوت ِبزح ِنامز نآ یربهر
و یردان یاقآ زا ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ ِنامزاس اب ناشکیژولوئدیا یهزرابم ِرطاخ هب )٧("راکهنهک ِتسيسکرام"
!دناهدش رختفم الط ِلادم ِتفایرد هب باتک ِراشتنا ِناراکردناتسد رگید
رد نينل زا یلصفم یاهلوق لقن ِندروآ اب و یکیرچ یشم زا هدوت ِبزح ناربهر ِدقن زا ییاهشخب ِساکعنا اب یردان یاقآ
هب باطخ ،ناریا رد یتسيسکرام تانایرج زا ار دوخ "ِحلصا ِباختنا" دنا هدش لقن ايند ِکیروئت یهلجم زا هک طابترا نیا
!دنیامنيم مالعا باتک ِناگدنناوخ
دقتعم ِنويبالقنا ییريگتسد زا سپ کاواس هک ییاههجنکش ِتدش و داعبا ِنوماريپ لماک یيهاگآ ِمغريلع یردان یاقآ
ِقاروا زا ییاههدیزگ یوحن هب ،نانآ یهنانامرهق ِراکيپ ِندرک شزرايب ِفده اب ،درکيم لامعا نانآ رب هناحلسم یشم هب
ريگتسد هک دنک ءاقلا باتک ِناگدنناوخ هب ،شرادتهج ِتاديکأت اب هک تسا هدراذگ مه ِرانک ار دنبرد ِنیزرابم یيیوجزاب
رد ،هجنکش ِلمحت ِنودب ار ناشنامزرمه اب اهرارق و نما یهناخ یهراب رد دوخ ِمهم رايسب ِتاعالطا ،أمومع ،ناگدش
هب هدنسیون هک ،نارگنهآيحور ِنمهب و یناقهد ِزورهب ،قلخ ییادف یادهش ءانثتسا هب !دنداد رارق نایوجزاب ِرايتخا
تداهش هب هدراو یاههجنکش ِتدش ِرثا رب یريگتسد زا سپ زور شش و تشه اهنآ هک دهديم حيضوت ارذگ یوحن
!دنکيمن هراشا هدش ريگتسد ِنويبالقنا زا فارتعا ِنتفرگ یارب نآ ِتدش و هجنکش ِدرُبراک هب یدروم چيه رد ،دناهديسر
یقلت وجزاب یوس زا "تقيقح" ِفشک ار ییوجزاب نایرج رد نويبالقنا ِتافارتعا ،باتک یهمدقم رد یردان یاقآ سکعلاب
!؟دیامنيم یبایزرا حيحص یرما باتک ِنیودت یارب ار نآ زا هدافتسا هک تسور نیا زا مه !دنکيم
۶ طقف دیاب شنادالج ِزوستقاط و هنايشحو یاههجنکش ِمغريلع ،هدش ريگتسد ِکیرچ هک دناديمن ام ِناوج ِلسن
مهف ِلباق همه یارب نآ زا سپ .دنشاب هتشاد ار ناشيميت یهناخ یهيلخت ِتصرف شیاقفر ات درکيم تمواقم تعاس
!دوب تاليکشت ِتاناکما ِظفح ،نکمم ِدح رد و اقفر ِندروخن هبرض مهم !دیوگب ار یميت یهناخ سردآ وا هک دوب
هک دوش ربخاب یميظع راک زا باتک نیا رد هدش رشتنم دانسا و اهرطس یالب ال زا دناوتيم ،اما ام ِناوج ِلسن
ِنامزاس" یتازرابم یراکهمادا ِنيمضت و یراذگهیاپ یارب ام ِنهيم ِنارکفنشور ِنیرتهاگآ و نیرتمدقتباث ،نیرتروشرپ
ِفرص ار یدایز یورين تسیابيم نامزاس هکيلاح رد ،تسا شیاتس ِلباق" !دنداد ماجنا "ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ
ريگرد هناهاش تينما ِنامزاس اب هظحل هب هظحل یگنج رد نامزاس هکيلاح رد ".دیامن دوخ ِتاليکشت ِشرتسگ و ظفح
"حالس ِسیدقت" زا ندیزگ یرود -یردان یاقآ ِجاتنتسا ِفالخرب– نآ یهدنامرف یاهرداک ِتسايس یلصا ِتهج ،اما دوب
نورد ِتابسانم رد ار دوخ یساسا ِشیارگ نیا !دوب نانآ ِنايم یهدنامزاس ِراک و ناشکتمحز و نارگراک هب یکیدزن و
یاقآ )٨(!داديم ناشن نامزاس یزکرم یاروش یاهیريگميمصت رد اهرداک ِرتهدرتسگ ِنداد تکرش ِبلاق رد ،یتاليکشت
ِلسن ِنامشچ هب یشاپکاخ یارب و "ناریا ِقلخ ییادف یاهکیرچ ِنامزاس" هيلع شايناور ِگنج یاتسار رد ،اما یردان
ِرظن ِضقانت !دنکيم فيصوت "مسيکیرچ" یهبلغ ار نامزاس یيتازرابم ِتايح زا هرود نیا ،ناریا یيهاگآ یهدنیوج ِناوج
هک تسا نآ زا یشان "مسيکیرچ" یهژاو ِدرُبراک و تيعقاو اب نامزاس یلماکت ريس هراب رد باتک یهدنسیون یفنم
ِحتف ِِبش ِمسا ،نمهب ِبالقنا زا دعب و لبق ،کیرچ یهژاو هک تسا هدرک شومارف -هفيظو ماجنا یارب– یردان یاقآ
،ارحص نمکرت رد اهکیرچ زا یاهدوت ِلابقا وا .دوب ناریا رد نارکفنشور ِنیرتهاگآ و نیرتعاجش ،نیرتوجون یاهبلق
!تسا هدرپس یشومارف هب ار نامنهيم ِطاقن رگید و ناتسدرک
ديمح ِتيصخش اب هنایارگقلطم یدروخرب ِتمدخ رد هن و یرهش یکیرچ گنج یتسرد هب مرواب یانعم هب هن نم ِثحب
تمواقم شبنج یهتسجرب یاه هرهچ زا یکی فرشا ديمح ،باتک یهدنسیون هک تسا نآ هب ضارتعا هکلب ،فرشا
ِنتشک هب مهتم ار وا یدنس یهئارا ِنودب و دناشنيم ماهتا یلدنص رب ار اهقلخ یتسيلایرپما ِتراغ هيلع یناهج
یماظن ِتاعالطا ِنداد ِقفاوم فرشا ديمح هک دنکيم اعدا یدنس ِندروآ اب باتک یهدنسیون !دنکيم "هناوج" و "هناد"
!تسا هدوب یوروش ِداحتا هب
تکرش هيفوص و ،مر ،توريب رد یوروش ِداحتا یگدنیامن ِتايه اب هدش ماجنا ِتارکاذم رد أصخش هک یلاسام یاقآ
زا یماظن ِتاعالطا ِنداد اب طابترا رد یوروش ِتايه یاضعا ِتساوخرد ِلابق رد ار فرشا ديمح شنکاو تسا هتشاد
:تسا هدرک لقن نينچ ناریا ِشترا
)٩("ميتسين سوساج ام هک ديیوگب اه نآ هب"
و بلاطم ميظنت یارب “یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسؤم" اب دادرارق یارجا هب شدهعت ِرطاخ هب یردان یاقآ
!تسا تقيقح زا عافد هب دهعت و یدنبیاپ یگدنسیون ِراک یيساسا ِطرش هک دنکيم شومارف باتک نیا ِنتشون
وا اما ،دیازفايم نآ رب یزيچ شدئیأت هن و دهاکيم فرشا ديمح ِتيصخش هوکش زا یزيچ یردان یاقآ ِراکنا هن هکنیا وگ
:دنکيم فيصوت اهکیرچ “یاهناسفا ِربهر" ار فرشا ديمح ،دوخ
رد یفخم یگدنز ههد کی ِهارمه هب یراکناهنپ و یتاليکشت ِطابظنا ،یهدنامزاس تردق ،یکابيب ،یدرسنوخ "
هدرک لیدبت اهکیرچ “یاهناسفا ربهر" هب ار وا ديشکيم شود رب هنتکی ار یتاليکشت ِراب زا یدایز شخب هک یطیارش
)١٠("دوب
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وا ِريگملاع غيت و گنشپ ِروپ تکوش"
"نمجنا ِناتساد دش اههمانهش همه رد
ظفاح
ديمح" ،اه"هناوج" و اه"هناد" ِروضح ِنأشيب یتسار هب "دروخ یم بآ ادهش ِرس ی هساک زا خیرات" :رای نآ تفگ
،اه"ناخراتس" و اه“یلغُاومع" ،اه"هيضرم" و اه"شونرهم" ،اه“یفطصم" و اه"نژيب" ،اه"هبزور" و اه"فرشا
خیرات ،دندوب دوجوم ِرابمتس ِعضو ِرييغت یارب اه هدوت ی هدارا و هدروخورف ِمشخ ِنامجرت هک اه"نویامه" و اه"رایزام"
ِجارات و یقوقح یب ی همان جنر و اه ماع لتق و اه یشکرگشل ِفيصوت ،ناهاش ِگرم و دلوت زا روآ لالم یتیاکح
یایور رد هک ناربجنر ِناوختسا ِميسلک و ناج ی هريش یهدرورپ دندوب ییاهدیراورم اه نآ !دشيم اه هدوت یيتسه
،دننک یم ناسنا ی هدنبیز ار ناهج ی هرهچ ناشروراب ِِراک اب هک ینانآ یارب ،نادابآ دنتساوخ یم ییايند ناشزبس
!دشابن راک ِناگدرب ات ،یمدآ ِماقم ِنتساک ورف و رقف ،گنج زا یناشن نآ رد هک یناهج
:"داد هدژم و داد لگ" هک -ناگنهرباپ و نازيچيب ِخرسلگ- ورسخ دناوخ شوخ هچ ،یرآ
دنادب قلخ هک یزور
وت نوخ هرطق ره
!دوشيم بارحم

!دش دهاوخ...و !دش هک میدید
***

."قلخ نامرآ هورگ" ديهش وضع نیرتناوج -١
!دوب "خرس هراتس" یاقفر تاراشتنا زا ءاضما نودب سیونتسد هيمالعا نیا -٢
!دش ديهش و هتسب هلولگ هب ۵٢ دادرخ ١٠ هاگماش رد قلخ کيتارکومد ههبج وضع ردان قيفر -٣
ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس ديهش یاضعا زا -۴
.....یادف یاهکیرچ باتک ٣٢٧ هحفص زا لقن -۵
باتک ٧٢٢ هحفص زا لقن هب -۶
باتک نامه ٧٢۴ هحفص زا لقن هب -٧
باتک ٧٨۵ زا لقن هب ٨
١٩٨۵ ربتکا رد ناریا ِپچ ِشبنج ِنارحب یهراب رد ندابسیو ِرانيمس جیاتن یهوزج ۵٢-۵٣ هحفص زا لقن هب – ٩
...قلخ ییادف یاهکیرچ باتک ۶۶٨ هحفص زا لقن هب -١٠
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