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روپ یدحاو جريا

نمهب ات اه شنُک نيتسخن زا قلخ ییادف یاهکیرچ„ باتک دوجو زا تنرتنیا رد رادهگن خرف ی هلاقم ندناوخ اب راب نيلوا
نیا رد !هناضرغ یب ًاتبسن یباتک هک مديسر یقطنم هجيتن نیا هب دوب هداد ناشیا هک یحيضوت اب .متفای عالطا “۵٧
رارق ناگمه رايتخا رد دانسا نیا ،یبرغ یاهروشک همه دننام ارچ هک تسا فسأتم رادهگن یاقآ و هدش نیودت هنيمز
!دريگ یمن
هسنارف زا یناخ چيلق زیورپ ،هلاقم نیا ندناوخ زا دعب زور تسرد .مداتفا عبنم نیا هب یسرتسد رکف هب تسا یعيبط
درک داهن شيپ و درک تبحص ،ناریا هدوت بزح اب هطبار رد یهباشم باتک و باتک نیا هب عجار نفلت رد و ،تفرگ سامت
.دومن ليهست زين ار اهباتک نیا هب نم یسر تسد و ديشک تمحز وا دوخ .مسیونب یبلطم باتک ود نیا هب عجار
زا دنچ ینت یريگتسد اب هطبار رد اجهباج ،“١٣٥٧ نمهب ات اه شنک نيتسخن زا - قلخ ییادف یاه کیرچ„ باتک رد
تسين تبسانم یب اذل .تسا هدش رکذ مه نم مان )هدش ناونع باتک رد هکنانچنآ( یفیرظ -ینزج هورگ ءاضعا
.مناسرب یهاگآ هب شخب نیا ندش نشور یارب ار ناتسود نیا اب دوخ تاطابترا زا یاهصالخ
رد ،مدوب هدرک اديپ شیارگ تمواقم تضهن و پچ هب ،ناتسريبد نارود رد ٣٢ دادرم تشه و تسيب ريثأت تحت هک نم
یروهمج تسایر نارود یسايس یاضف ندش زاب طیارش رد ٣٩ لاس .مدش نارهت یکشزپ هدکشناد دراو ،٣٧ لاس
نیزرابم یگهژیو هک زرابم رصانع نیرتیدج ندرک اديپ .متسويپ ههبج فوفص هب ،مود یلم ههبج یاهتيلاعف زاغآ و یدنک
اب ۴۶ لاس رد هک ار یناسک رثکا ,ندش ینادنز راب ود زا سپ هژیو هب ۴٠ لاس رد .دوبن یراوشد راک ،دوب پچ حانج
رذآ ١۶ رد .مدش انشآ ۴٢ لاس رد ،داز نايک ینعی یرس نیا دارفا نیرخآ اب .متخانشيم دنداتفا نادنز هب ینزج نژيب
.درک یفرعم نم هب ،هاگشناد یاهراوید یسیونراعش یارب ار وا نژيب ،لاس نیا
و ینزج یريگوضع یارب داژن یرایرهش سابع نامزمه .متفای هار ناریا هدوت بزح نارهت تاليکشت هب ۴٠ لاس رد
.دوب قفومان هک درک شالت مه یفیرظ
یهدنامزاس زا لمع رد ،دندشيم هتخانش پچ حانج ناونع هب ۴١ لاس لیاوا و ۴٠ لاس رخاوا زا هک ینایوجشناد
رد هک هرگنک و یتاليکشت تاباختنا .دندرکيم لمع لکشتم روط هب ،یاه هبج یاهتيلاعف رد و دندوب رادروخرب یبسانم
تضهن نایوجشناد و ناریا تلم بزح اب داحتا اب تاباختنا نیا رد .داد ناشن ار یهدنامزاس نیا ،دش رازگرب هام ید
زا ار یفیرظ و ینزج .دنامن یقاب ،دوب فورعم یجنخ رتکد حانج هب هک ههبج تسار حانج یارب ییاضف ًالمع ،یدازآ
باختنا لوا رفن یواسم یأر اب ردص ینب و یفیرظ ،قوقح هدکشناد رد لاح نیا اب یلو دندرک مورحم تاباختنا

هرگنک رد تکرش زا تشاد ار لوا یآر هک نیا اب یفیرظ .دوب تسار حانج هب یجک نهد عقاولايف باختنا نیا و دندش
.دنام مورحم
تشادزاب ،دادرخ مهدزناش رد یفیرظ نسح ،میدرک تکرش نآ رد هنالاعف ام همه هک دادرخ ١۵ یهثداح زا سپ
همين رد ار “نادرم دازآ و نانز دازآ„ حالطصا هب ِسلجم تاباختنا خیرات ،یماظن تموکح مالعا نمض زين تلود .دش
.دومن نييعت هام رویرهش
رد یربهر هک تفرگ رویرهش مهدزناپ زور رد یگنيتيم یرازگرب هب ميمصت ،۴٢ لاس رد یلم ههبج نایوجشناد نامزاس
هورگ زا ینايتشآ یرافص و درک تکرش نآ رد هنالاعف ییوجشناد پچ حانج .دومن تقفاوم نآ اب ،یلم ههبج ِنادنز
،گنيتيم یرازگرب اب و دش دازآ رویرهش مهدراهچ زور ههبج یربهر .دندش تشادزاب ماگنه نآ رد رگید یدادعت و ینزج
،تکرح نیا رد مه پچ نایوجشناد ًاتعيبط هک دش زاغآ موس یلم ههبج ليکشت همزمز اج نيمه زا .درک تفلاخم
.دندرک تکرش هنالاعف
رد ارنآ هرامش نیرخآ هک دش هدرپس ییوجشناد پچ حانج هب ًالمع وجشناد مايپ هیرشن شخپ و پاچ دعب هب نیا زا
وجشناد مايپ رشن رد تلاخد ماهتا زا ار نژيب کاواس لباقم رد هک میدروآ رد ینزج نژيب تشادزاب زا سپ ۴۴ دادرخ
ام رانک رد هشيمه ،ردص زرواشک و یرتفد نيتم لثم یدرفنم رصانع و ناریا تلم بزح هک مراذگن هتفگان .ميناهرب
هعماج و ناریا مدرم بزح و ناریا بزح زا یشخب هوالع هب ،موس یلم ههبج ليکشت نایرج رد .دندوب
قوف بازحا زا مادک ره زا رفن ود لقادح و دنتشاد تکرش زين یبيبح و ردص ینب و یکلم ليلخ یاهتسيلايسوس
.دندش تشادزاب ،موس ههبج یاروش ليکشت زا سپ
و پچ زا یشخب ،ییاتدوک ناقفخ دیدشت ینعی ،موس یلم ههبج یاه شالت تسکش و دادرخ ١۵ یاتدوک زا سپ
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راکب ارنآ بسانم راکهار دیاب تنوشخ لباقم رد هک دنديسر هجيتن نیا هب یلم ههبج پچ حانج رد نم ناتسود هلمجنم
زا رفن ٢٠ زا شيب روضح اب وگتفگ و ثحب هسلج ود .تفرگ رارق هجوت دروم هناحلسم هزرابم یوس و تمس اذل و درب
طیارش رد تاطابترا همادا هب ميمصت نآ لصاح هک دش رازگرب جرک رد یغاب رد فلتخم یاه هدکشناد نایوجشناد
کيپ یویدار هک درکيم هتکید ار ندش حلسم و پچ هب شیارگ نانچنآ بوکرس ّوج لاحرهب .دوب یلم ههبج یشالت
شخپ هتبلا .درک زاغآ ار اراوگ هچ یکیرچ یاه گنج باتک همجرت یگتفه شخپ ،یگنهآ مه نیا رد یعون هب زين ناریا
مادقا دنهاوخب هک یقرتم تانایرج هب هک دش مالعا هسلج نیرخآ نامه رد یلو دش عطق هتفه دنچ زا دعب نآ
قیرط زا هن و ًاصخش تساوخ نم زا ینزج هک دوب هتشذگن نآ زا یتدم .دش دهاوخ ینف کمک دنیامنب هناحلسم
رد مه یفیرظ نسح هک وا هب نم هدعو .منک مادقا شناتسود و وا یارب یتاحيلست کمک نتفرگ یارب ،یرایرهش
اهنآ سپ نآ زا .دش هجاوم یماکان اب هک دوب روشک زا جورخ یارب همانرذگ نتفرگ یارب مادقا ,تفرگ رارق نآ نایرج
هک مداد یم هلاوح روشک زا جورخ ناکما نيلوا هب مهنم هک دنداد یم ناشن دروم نیا رد یراکبلط تلاح کی هشيمه
نيتسخن زا - قلخ ییادف یاه کیرچ„ باتک هب و منک یم عطق اجنيمه ار نارود نآ عیاقو حرش .دشن رسيم تقو چيه
هب هتسباو یاهداهن زا یکی هک – “یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسوم„ طسوت هک ،“١٣٥٧ نمهب ات اه شنک
.مزادرپيم ،هتفای راشتنا -تسا ناریا یمالسا یروهمج میژر تاعالطا ترازو
.دنک لقتنم ام هب تساهيیوجزاب رد هدش ليکشت یاه هدنورپ ساسا رب و دنتسم هک ار یتاعالطا تسا رارق باتک نیا
ميسانش یم هدنورپ کی دروم رد مهنآ و ملسم روط هب هک ار یقیاقح ادتبا اه ییوجزاب هدنورپ هب نديسر زا لبق
.مينک یم یسررب
اب اهتاقالم نیا .دنزب رس وا هب ًامئاد هک دیديم فظوم ار دوخ و تخانش یم ٣٩ لاس نادنز زا ار یکروس ،ینزج -١
و هتسخ تشگيم زاب وا تاقالم زا تقو ره و دوب هارمه هزرابم یاه هويش و یعامتجا تخانش یندشن مامت یاهثحب
ديق ۴۵ لاس طساوا ار ود نآ ییانشآ خیرات باتک نیا رد .درکيم دای وا زا هاريب و دب اب و ديسريم رظن هب هدروخ تسکش
.تسا تسردان هک )۶۵ هحفص( دنک یم
هحفص( دوب عالطا یب وا تیوه زا یرتنالک و دوشيم یفرعم یرتنالک هب راعتسم مسا اب ۴۶ لاس رد داز نايک -٢
دادتما ِنابايخ یور هب ور هاش نابايخ رد یاهفاک هب ارم ینزج ۴٢ رذآ ١۶ زا لبق بش هک تسا یلاح رد نیا .)٧٩
ار وا هک دوب لوا راب نم هتبلا .دنتخانش یم ار رگیدمه و دندوب اجنآ ود ره یرتنالکو داز نايک هک درب هاگشناد نابايخ
نم رايتخا رد ،بش نآ یادرف رد هاگشناد لخاد یسیونراعش یارب ار یناهارف یئافص و وا ینزج و میدیديم
.تشاذگ
یمامت رد نژيب و تسين تسرد مه زاب هک دهد یم عالطا ۴٣ لاس همين رد ینزج ندوب ینادنز زا ۶٢ هحفص رد -٣
.تسا هدوبن نادنز ۴٣ لاس
لاس زا هک یلاح رد ؛دناهتشادن یاهناميمص هطبار هک دهديم ربخ ۶٢ هحفص رد ینزج و یفیرظ یروص ییانشآ زا -۴
نامز نامه رد ار وا ليماف یاضعا زا یکی اب جاودزا دصق یفیرظ یتح و دوب مکاح اهنآ نيب یقيمع هناتسود هطبار ،۴٠
.دشن یلمع هک تشاد
هدنسیون یتقد مک زا یشان ای هک میروخيم رب یتسردان ِتاعالطا هب ،مينک تقد باتک تايئزج هب نیا زا رتشيب رگا
و هتشاد یسرتسد اهنآ هب هدنسیون یلو مينيب یمن ام هک تسا ییاه هدنورپ تادنتسم ساسا رب ًاعقاو ای و هدوب
کی رد مهنآ و نآ زا شخب کی طقف رد تسردان تاعالطا همه نیا دوجو ,میريگب یتقد یب رب ار انب رگا .تسا هدید
.دوب دهاوخ !یخیرات شرازگ نیا یرابتعا یب یایوگ ،یحطسرظن
رواب نآ هب دیاب ٌاقطنم ,دشاب هدش تبث اه هدنورپ رد هدش هئارا هک هچنآ ًاعقاو و دشابن یتقد یب طقف تسا نکمم
.دوب یرگید لئالد لابند هب دیاب دراد تریاغم یعقاو یگدنز اب هک اجنآ زا یلو .مينکب
اهيئوجزاب نایرج رد دنشاب ییوگغورد و دايش یاهمدآ یعقاو یگدنز رد هکنیا نودب اهمدآ نیا همه تسا نکمم
؟دنشاب هداد هئارا غورد هب یتسردان تاعالطا
تیوه اب ار دوخ اتدوک زا دعب نادنز رد وا .تسا هدرک شرازگ ینزج نژيب دروم رد باتک یهدنسیون دوخ ار دروم کی
زا دعب نادنز نامه رد هک اجنآ زا :منک هفاضا نم ار یاهتکن یلو .تسا هتشادن مه یدب دصق .دنکيم یفرعم بذاک
رد ار دوخ نادنز نارود ,یلم ههبج نارود یاهنادنز رد .دندوب هدرک یراگن تشگنا وا زا هدوب ینابرهش نادنز رد اتدوک
وا یگدننار همان یهاوگ دیدمت نامز ۴٣ لاس .دوب هتفرن ول اذل دش یمن یراگن تشگنا هک تسا هدوب هعلق لزق
روما رد هک ییانشآ قیرط زا نم .دوش ور وا قباس هدنورپ یراگن تشگنا تروص رد هک تفريم نآ ميب و دوب هديسر
لاس هتبلا .تسا زيمآ هرطاخم همان یهاوگ دیدمت ًاعقاو هک مدید و مدرک مادقا تشاد قيقحت ناکما یراگن تشگنا

.دش حيحصت وا یتیوه یراتفرگ ،هام ٩ تيموکحم اب و دش لقتنم ینابرهش نادنز هب دش تشادزاب هک ۴۴
.تشاد ار یهورگ رد تیوضع ماهتا هک دندرک تشادزاب ار وا ۴٩ هام ید .مربيم مان ار یحالس مظاک رگید دروم
ار وا حبص زور کی .تسا هدوب ريگ رد مه یحالس مظاک دش مولعم ،لکهايس یایاضق نتفر ول زا دعب هام نمهب رخاوا
لولس هب دوب دولآ نوخ و هدرک مرو شندب مامت هکيلاح رد ار وا ,راکنارب اب زابرس راهچ ،بش و دندرک راضحا یئوجزاب هب
متساوخ اهزابرس زا دوب هدش رتهب یمک هک یزور دنچ زا دعب .ديشک لوط ررکم زور ٨ دودح عضو نیا .دندنادرگزاب
یشکدوخ یارب یناکما تساوخ نم زا و درک هدافتسا یتصرف زا ،منک کمک ییوشتسد هب وا ندرب یارب دنهد هزاجا
.منک هيهت وا
،ییوجشناد نارود رد نادنز یهبترم هس رد ،نارهت تاليکشت رد متیوضع و متشاد هک یعيسو تاطابترا اب نم دوخ
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یلم ههبج اب هطبار رد طقف ار ،۴۶ لاس ات زين رخآ هبترم ود رد و ماهتشون دوب ینلع هک یلم ههبج تیوضع زا طقف
ارم نتفگ غورد دراوم نیا مامت رد کاواس هک تسا نشور مراد یرایرهش زا نالا هک یتخانش اب .ماهدرک ناونع
ار دوخ نم .دنکيمن رييغت یزيچ لاح نیا اب .دنزب یمهفن هب ار دوخ هدرکيم باجیا کاواس دوخ حلاصم یلو هتسناديم
.دنک یم ینادنز ره هک تسا یراک نیا .میوگب غورد کاواس هب ماهدیديم فظوم
زا یکی یزرد منکيمن شومارف .دراد عالطا ار یناوارف یاههنومن ،هدرک هبرجت ار هاش میژر یاهنادنز هک سک ره
یا هديسر هزات ینادتز یهليسوب ندش دازآ عقوم دوب هدرک مامت ار شا تيموکحم زا لاس کی هک نیدهاجم
.دش موکحم دبا سبح هب و تفر ول شاتاطابترا
یم نشور وا نتشون هويش .تسا راعتسم یمسا یوق لامتحا هب .مناد یمن نم ،تسا یسک هچ باتک هدنسیون
یطاق یبرع یاهملک دنچ هللاايلع ًهبرُق دصق هب مه ییاج دنچ .تسانشآ پچ قايس و کبس و تايبدا اب هک دزاس
رد هک یباتک ٣٣ ی هحفص رد هک تسا هتفر شيپ ییاج ات عضوم نیا رد و تسا هديشکن بآ یليخ ،تسا هدرک طالم
یابفلا ندش لیدبت زا تسا هدش هتشون -“یسايس یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسوم„ طسوت – هدوت بزح یهراب
.دنکيم فسأت راهظا قباس یوروش نارود رد یزکرم یايسآ نيشن ناملسم یاهیروهمج رد یسور یابفلا هب !!یبرع
تاعالطا زا روطچ هک تسا نیا نم بجعت .تسا ملق هب تسد نيمدان زا ،باتک یهدنسیون هک تفگ ناوت یم اذل
رد دنهدب وا هب تشگزاب هزاجا هک دوب هدرک اضاقت رّصبُم زا :دسیونيم ینزج ردپ دروم رد .تسا هرهب یب یهیدب
یماظن نامزاس زا یدرف ره هک دوب هدرک مالعا یوروش رد ناریا ترافس اهلاس نآ رد هک تسا نیا تيعقاو هکيلاح
تشگزاب اب ءانثتسا نودب و دهدب ترافس هب ار دوخ یاضاقت دیاب ددرگرب دهاوخب رگا ،یتيموکحم ره اب و ،هدوت بزح
یب دنناوت یم دعب و دننام یم نادنز رد یئوجزاب یارب یهام راهچ هس هک دشيم هتفگ اهنآ هب .دوشيم تقفاوم همه
مادعا ار وا و دندرک شومارف ار دوخ لوق نایاقآ و تشگرب یدابق ناوتس هطبار نيمه رد هتبلا .دننک یگدنز رسدرد
نم هب نژيب هک ار اهنآ زا ات ود و تشون یم شرسپ هب نارجه درد زا یروشرپ یاه همان هک ینزج ردپ دروم رد .دندرک
وا تسناوت تشاد ذوفن رابرد و کاواس رد هک شردارب ،درادن ار نطو زا رتشيب یرود ناوت هک دوب نآ زا یکاح داد ناشن
دنتفرگ هلصاف وا زا شرتخد و رسپ دش نکاس شردارب راوج رد هک نيمه .دروايب هناخ هب نادنز رد هام دنچ فقوت نودب ار
.دندرک هطبار عطق و
تسا هدادن جرخ هب یناسر عالطا رد تقد یارب یفاک ساوسو و هدرک یراگنا لهس ار یدراوم هدنسیون قوف حرش اب
دیاب دشاب هتشادن تين ءوس رگا یلو دهديم شرازگ تناما اب ٌالثم هک هتشاد رواب دوخ تسردان دید اب ار یدراوم و
وا خساپ دیوگيم دوخ و دومن دامتعا یتاعالطا دانسا هب ناوتيم ایآ دسرپيم ٢٠ هحفص رد وا .تسا هدوب هابتشا رد تفگ
هدنسیون تبثم خساپ اذل و هدوب اتدوک نادنز رد یلعج یتیوه اب ینزج هک دریذپيم دوخ وا .تسا تبثم شسرپ نیا هب
هک تسا نکمم نیا زا رت مکحم یدنس رگم ,مريگيم هدیدان ار رگید دراوم مامت نم .دشاب هتشاد دناوتيم ینعم هچ
سک ره دنک یم یفن ارنآ دوخ یتقو اذل .دنک یم لقن ارنآ تسا هدوب زين وجزاب ینامز دوخ دیاش هک هدنسیون دوخ
ود هب منيب یم مزال ,مزادرپب عوضوم نیا اب هدنسیون دروخرب یئارچ ليلحت هب هکنیا زا لبق .دهاوخب ار نآ ليلد دراد قح
.منک هراشا دروم
هناحلسم تاکرح اب عقوم نآ هن نم .تسا هدش تبحص یتشز ماهتا اب یدمرس زیزع تشادزاب زا ٨٧ هحفص رد
دصق دشاب نشور هک متفگ ليلد نیا هب نیا .منک یم یناميشپ ساسحا منامز نآ عضوم زا نالا هن و ماهدوب قفاوم
ميمصت شیاقفر و وا هک تفگ نم هب ینزج نژيب .مراذگب شوپرس یسک یاطخ رب مهاوخ یمن و مرادن ار یسک هئربت
هک درب مسا ار رفن ود .دوش رود اهنآ زا هجوت هک دنهد ناشن یرگید یاهسابل رد نمشد مشچ رد ار ناشدوخ دناهتفرگ
عقوم هب هک دیامن ددرت سابعردنب نارهت طخ رد و دنک هولج یچقاچاق کی شقن رد دوب رارق هک دوب یدمرس زیزع یکی
هب )٩ هحفص( ینپمول شقن ،ینامزاس حلاصم اب یقيفر ینعی .دنهد روبع مه هحلسا لاناک نيمه زا دش مزال رگا
اه هدنورپ رد و دشاب هدز یفرح یدمرس طباور نیا هيلع مه نادنز رد ینزج عقاو هب رگا یتح دروم نیا رد .دريگب هدهع
ندرک اپ رب دوب ريگمشچ یليخ هک رگید رفن دروم رد .تسا هتشاد ار وجزاب بیرف دصق حوضو هب ،دشاب مه تبث
دمحا منکيم لايخ و تفرگيم اج هلوقم نيمه رد یتيفيک هب هک دوب اه هعمج بش رد زرواشک راولوب رد یکسويک
.دنک هرادا ارنآ دوب رارق راشفا یليلج
هچب اهکیرچ دنتفگ و دندز ادص ار وا شنادنزرف نتشک زا دعب زور ود دیوگ یم اهنآ ردام .تساهناگیاش دروم رگید دروم
و ماهدوب هتيمک رد زور نامه رد هک ینادنز ناونع هب یلو مدوب عالطا یب عوضوم نیا زا هک نم .دنا هتشک ار وا یاه
یفيخس ماهتا نينچ تقوچيه ,مدوب نادنز رد زين بالقنا نامز ات و دندرک لقتنم رصق نادنز هب نارگید اب ارم زورنآ یادرف
هعیاش تروص هب دوب رارق هکنیا ای و داديم خر تروص نیا هب یاهثداح نينچ رگا صوصخ هب و مدينشن کاواس زا ار
.دشن پاچ تایرشن نیا رد یزيچ نينچ و دشيم سکعنم تاعالطا و ناهيک تایرشن رد دیاب دوش رشتنم
و دنتشاديم مه تين نسح باتک ناگدنسیون ای یردان یاقآ رگا هک مهدب ناشن ماهتساوخ نم بلطم یاجنیا ات
هراشا رخآ رد هک یدروم ود .دوبيم توافتم یليخ تيعقاو اب اهنآ یاوتحم ،دندرکيم هئارا زين ار اهيیوجزاب هدنورپ یپکوتف
رازه ٣ باتک و یشاپورف ات یريگ لکش زا هدوت بزح باتک و باتک نیا راشتنا زا ناگدنسیون ای هدنسیون تين هب مدرک
لکش زا هدوت بزح باتک ناگدنسیون و یردان یاقآ تين هرابرد .دراد هراشا “ماجرف ات ییاديپ زا„ نیدهاجم یا هحفص
.منک یم هراشا ریز دراوم هب راو تسرهف یشاپورف ات یريگ
هحفص رد .تسا هدش هلمح مسيلاکیدنس یتح و مسينومک ,مسيلايسوس ,مسيسکرام هب اهباتک نیا ود ره رد -١
۴٢ هحفص رد “.تسا یدوبان و انف هب موکحم ,گنر و ششوپ ره زا رظنفرص ,مسيسکرام„ :دسیون یم بزح باتک ۴٧
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یم تبحم ٣٧ هحفص رد و “.تسا ییاکیدنس تکرح روحم یبلط نوزف و یدام یاه هزيگنا„ دسیون یم باتک نيمه
نوزفازور شیارگ و تسا ريگمشچ مسيسکرام لوفا زين مالسا ناهج رد„ :دنهد یم هئارا مه ار ويتانرتلآ و دنیامرف
ریذپان نامتک و نوزفازور مالسا یناهج بالقنا جاوما زا یریذپريثأت و یمالسا بان یتازرابم یاهوگلا هب ناوج لسن
و تسينومک بزح نيب فالتخا عفر یارب هک یلغواومع رديح :هک دنسیونيم ۶٣ یهحفص رد باتک نامه رد .“.تسا
تبسن روک یا هنيک زا ناشن اهنیا یهمه .دش هتشک و ديسر شلامعا یازس هب ماجنارس درکيم شالت لگنج تضهن
.تساهباتک نیا ناگدنسیون رد اهپچ و پچ هب
تاحيضوت رد .ددرگيم رکذ زين صخش نآ یعقاو مسا دوشيم هدروآ یراعتسم مسا یتقو اه باتک نیا یاج همه رد -٢
مانب یدرف زا داز نايک و هدازناپوچ ،یرتنالک نتفرول رد ناریا هدوت بزح نارهت تاليکشت تلاخد هب عجار
دنکيم ههبش داجیا دتفايم قافتا تلاح نیا اج دنچ رد نوچ و دیوگب ار وا یعقاو مان هکنیا نودب دربيم مان نمهبراعتسم
لاحرهب .دنکيم راک یمالسا یروهمج تاعالطا ترازو یارب و تسا هدنز زونه هدوب سوساج هک درف نیا ًالامتحا هک
هب دوخ راک طيحم رد دوب یرتسگداد یضاق هک نمهب یاقآ نیا .دراد ار دوخ یاهیراتفرگ یفخم راک طیارش هنافسأتم
یم ار وا هک تفگ نم هب ًادعب یرتفد نيتم یاقآ و تسا بحاص سواک وا مان و دوب هدش هتخانش سيلپ ناونع
ناشن دوخ ،بحاص مان ندرکن شاف .ميتخانشيمن ار وا یتاليکشت طابترا نارود رد ام هک دوس هچ یلو تسا هتخانش
یب دروم نیا رد هتکن ود رکذ .دراد نامزاس نآ ای نیا رد نينئاخ و ناسوساج زا ِتیامح رد باتک نیا یهزيگنا زا
ینزج تشادزاب زا دعب لوا هتفه نامه رد ،تسا هدمآ وا مان اج هب اج هک ،نایاقآ رصان دروم رد لوا :تسين تبسانم
وا یراکمه زا نوچ طقف و دناهتشاد عالطا نایاقآ ندوب سيلپ زا نژيب مه و وا مه هک تفگ نم هب شمناخ ،۴۶ لاس رد
یاقآ .دهديم خر بزح دروم رد رگید یعون هب یهباشم تيفيک .دنداتفا سيلپ ماد رد دندوب عالطا یب یکروس اب
نیا یاج هب ۵٩ لاس نادنز زا یدازآ زا سپ ،دشاب دناوتيم زين هدوت بزح باتک ناگدنسیون زا یکی ًالامتحا هک یوترپ
مه یرتشيب تيلوئسم وا هب ،دوش تیاعر وا دروم رد نادنز زا ناگدش دازآ ندرک هنيطنرق دروم رد بزح روتسد هک
.دنک یم ینیرفآ هعجاف ،هبناج ود سوساج شقن رد و دنهديم
ناگمه رايتخا رد یتاعالطا دانسا هب یسرتسد هک تسا نشور میراد یروتاتکید یاهمتسيس زا هک یتخانش اب -٣
میژر یتاعالطا یاهناگرا هدومرف هب و روتسد هب ناریا رد تسينومک ريس و هايس باتک نوچمه زين اهباتک نیا و تسين
هب ناریا رد مسينومک ريس باتک اهدعب هتبلا .دنشاب هتشاد دنناوتيم اهباتک نامه هزادنا هب یرابتعا ،دناهدش هتشاگن
.تفريم راکب زين دنتشاد هناخ رد تشادزاب ماگنه رد ارنآ هک یناسک هيلع مرج دنس ناونع
رهچونم رتکد همجرت “خیرات هاگداد رد„ باتک مدوب هدش یفخم دوخ نایانشآ زا یکی لزنم رد هکيلاح رد ۶٢ لاس -۴
هجنکش همادا و دناوتن تمواقم ماود هجنکش لباقم رد سکچيه دوب هدش هتفگ ییاج رد .مدناوخ ار یناخرازه
دالج هک موشيمن ینانامرهق یاهتمواقم رکنم نم .دوش هتشک ًافداصت هکنیا رگم ,دنکشيم ار ینادنز تمواقم هرخالاب
هزرابم یهزيگنا هب اج نیا رد نم .دنوشيم هراتس ،ولماش یهدورس قادصم هب دوخ اهنآ .دنراذگ یم ماکان رخآ هب ات ار
یاج هب مکاح عاجترا لباقم رد و دراد رس رد ار مدرم یزورهب یوزرآ و یمدرم روش هک یسک منکيم رکف و .منکيم هيکت
اهنآ هب وا لاثما و یردان تسد هک دهد یم رارق نآ زا رتالاب ار دوخ یاج و حطس ،دنک یم باختنا ار هزرابم ميلست
نیرتالاو دننام هب ار اههجنکش یهمه هک درادن نهآ زا یباصعا و تشوگ و تسوپ ٌاترورض یصخش نينچ .دسرب
مهدب عوضوم نیا زا یقادصم هک نیا یارب .تسا ميلست هن و هزرابم هار باختنا رد وا ینامرهق .دنک لمحت نانامرهق
:منک یم لقن ار ریز هعقاو
١٠ دودح قافتا هب نم هک یلولس هب دوب هدش تشادزاب هزات هک ار ینادنز کی یبش ،نم ۵۴ لاس یوجزاب یلوسر
نآ ،تعاسکی زا دعب .دنک تابثا ار درف نآ تیوه ،عمج نیا زا رفنکی هراشا و ءامیا اب هک دروآ میدوب نآ رد رگید رفن
ود یارب ،زور نآ یادرف .دوب یشوهيب فرش رد و نينوخ ،مروتم هدراو تابرض تدش زا وا .دندروآ ام لولس هب ار ینادنز
ناتسراميب هب ار وا هتفرگن تاعالطا و هدرک یور هدایز ارچ هک دوب فسأتم وجزاب و دش مازعا ناتسراميب هب هتفه
یم دیدهت ار نارگید و ارم هشيمه وا .دوب هدش جراخ شتسد زا لرتنک و دوب تسم بش نآ رد هتبلا .تسا هداتسرف
یلو مدیدن ار رتکد یاقآ نیا نم .دنيچب بابک خيس ام یاپ فک و دیايب نیوا زا یداش رتکد هک دنکيم نفلت هک درک
اب درکيم عورش قيقد یليخ ینعی ،دروخن قالش یرگید هطقن زا رتشيب اپ فک زا یاهطقن چيه هک دوب نیا وا صصخت
تسناوتيم هليسو نیا هب .دشيم عورش لکيس نيمه هبترم ود و تفريم شيپ هنشاپ ات و دزيم ناتشگنا کون زا قالش
همه .دنکشب ار ینادنز هک ديما نیا هب دنک لامعا ار هجنکش یرت ینالوط تدم ،دوش شال و شآ اپ هکنآ زا لبق
یور و دناهدیدرونرد ار اهزرم همه ،نارگهجنکش و دنرتهنايشحو یليخ یمالسا یروهمج رد اههجنکش هک دنناديم
.دناهدرک ديفس اه هنيمز همه رد ار هاش میژر ِنادالج
دناهدوب یايناور ِناراميب اهنیا ایوگ هک دننکيم تبحص باتک رد هدش دای یاهينادنز فعض زا نانچ اهباتک نیا ناگدنسیون
.دناهداد ول ار دوخ یاقفر و هدش ميلست هنابلطواد مه دعب و هدرک ینامزاس یفخم راک هک
نارود رد .تسا هدوب بلط ميلست و وسرت و نوبز یدوجوم ایوگ هک دننزيم فرح نارگنهآ یحور مظعا زا نانچنآ
و یوق هيحور زا میدید یم ار رگیدمه تقو ره و تشاد اج وا یرانک لولس رد نم رهاوخ رهوش ،یدارفنا نادنز
رد هک یتاماهتا زا یليخ .دنتشاد ار رظن نيمه دنتخانش یم ار وا هک یناسک مامت .دزيم فرح رتخد نیا ینامرهق
نسحلاوبا .ماهدينش یرگید وحن هب یرگید سک نابز زا نم هدش هداد تبسن عماس یدهم و روپ نسح هب باتک
هک دوب ینف هدکشناد یوجشناد دش هتشک تموکح نیا نادالج تسد هب و درب ردب ناج کاواس نادنز زا هک بيطخ
هلمج زا ،زيچ همه و دوب هدرب موجه اهنآ هناخ هب سيلپ .دوب هدرک تکرش هاگشناد رد رذآ ١۶ تارهاظت رد ۴٩ لاس رد
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یاهلومرف هک یتشاددای ،اهنيتوپ نیا نورد رد .دنکيم طبض ،دوب بيطخ هناخ رد هک ار روپنسح هب طوبرم هوک یاهنيتوپ
منامگ هب .دوشيم هديشک نايم هب لکش نیدب عماس و روپ نسح یاپ و دوشيم فشک دوب نآ یور ییايميش
.تسا باتک رد وا اب یمالسا میژر یاهيتاعالطا ینمشد هزيگنا نیدهاجم اب عماس ینونک یراکمه
تکرش ود ماهس هکنیا رطاخ هب مه ینزج ندوب یبالقنا اتح .تسين فیرعت راوازس مه رفن کی اتح اهباتک نیا رد
تيلاعف تلع هب هک دربيم مان نژيب کیرش زا باتک .دوريم لاوئس ریز ،هدرکيم تیریدم ار اهنآ و هتشاد ار قفوم
زا و تشاد تسود شناج دننام ار نژيب ،وا .دش ینادنز ،مود یلم ههبج نایرج رد مه و اتدوک زا دعب مه ،یسايس
تسا یروآدای هب مزال .دندرکيم راک تکرش نيمه رد مامت یزوسلد اب وا ییاد ود ..درکيمن غیرد وا یارب یراکمه چيه
.درکيم نيمأت رمم نيمه زا نژيب ار هاگشناد پچ نایرج یاه تيلاعف جراخم زا یشخب هک
هدمع .تشاد توافتم یاه مدآ اب تاقالم رارق تشه ات ۶ نيب هنازور ,تکرش ود تیریدم نتشاد اب ینزج نژيب
رضاح ،ینلع یاهدرک لمع و تارهاظت مامت رد هشيمه وا .دوب هنازور یاهراک اب هطبار رد و طخ مه ناتسود اب اهتاقالم
۴٢ دادرخ مهدزناپ رهظ یتح .دوب رضاح اج همه .تساکيمن شا یسايس تيلاعف زا ،یرادا راک رطاخ هب تقوچيه .دوب
اجنآ وا دعب هقيقد هد .دیآيم نژيب و تسين نفلت هب یزاين مدوب نئمطم مديسر هاگشناد ولج ١٢ تعاس دودح یتقو
هک یاهعمج زور مامت ،یفخم راک نایرج جوا رد و ۴۶ لاس رد ینعی دسیونيم باتک نیا رد هک یطیارش رد یتح .دوب
تشاد روضح فلتخم یاههزوح رد رهظزادعب ۶ ات حبص ٨ تعاس زا ،دشيم رازگرب هام رویرهش مهد رد سلجم تاباختنا
زا ار دوخ دروآرب دیوگيم تموکح هچنآ زا ادج ات میدرکيم ینيع هدهاشم ار تاباختنا رد مدرم تکرش مه قافتا هب هک
اب دشاب هتشاد مهافت نکمم دح ات و سامت فلتخم یرکف تانایرج اب درکيم یعس .ميشاب هتشاد مدرم تکرش
رابکی هام ٣ ات ٢ زا ره ار یساپس .درک یم تاقالم ٌاررکم ،تشادن مهافت وا اب ۴۴ ات ۴٠ یاهلاس رد هک یکروس
هب دمآيم هاگشناد یوک تقو ره تشاذگيم مارتحا وا هب یليخ و دوب هتخانش نادنز رد ار وا هک نسحم ديعس .دیديم
نايعاعش و رتشيب یبوانت اب ار یربکا .دیديم شرتفد رد رابکی هتفه ود ره ار رهورف شویراد .تفريم مه وا غارس
اب نوچ میدرکيم تاقالم مه اب ار نسحم ديعس و رهورف .درک یم تاقالم ٌاررکم یلم ههبج هرگنک ليکشت نارود رد ار
زين نژيب متفريم وا تدايع هب ۴٣ ناتسمز رد شندش راميب رطاخ هب هک هعفدکی تشادن یروضح ییانشآ یرتفد نيتم
شناد اب یهباشم تصرف رد .دمآ دوجوب اهنآ نيب نآ زا سپ یاهناميمص طباور هک دش هارمه و درک هدافتسا تصرف زا
ره و داد یمن تسد زا ار یتصرف چيه نژيب ،تخانش یم وا قیرط زا زين ار یچدنق ثدحم هک دش انشآ یدازهب
هیام تشاد ناوت رد هک ار یسک ره و .درکيم تاقالم و تسجيم دناسر یرای هزرابم هب تسناوت یم هک ار هچ
.تشاذگيم
یارب هزور راهچ ِرفس ود .ماهدیدن ار وا دننام هک دوب یناسنا ًاعقاو نژيب .دسانشن ار نژيب هک دراد قح باتک هدنسیون
عمج وا رد همه ،ینيب نشور و راک تشپ ،راکتبا ،یهد نامزاس ،تمواقم یورين .ميتفر لامش یاهلگنج ییاسانش
زا ینارود هکنیا زا یتسار هب هک دوب هتخاس یناسنا وا زا ییارگ عمج حور و ییوگ هلذب ،اهنیا همه رانک رد و دوب
ار اهنآ کاواس هک دنتسه اهنامه اهنیا زا شيب یليخ و اهزيچ نیا همه .منکيم تاهابم نآ هب ،ماهدوب وا اب ار یگدنز
شتاليصحت یگنوگچ زا دسیون یم یتح .دنراد لکشم نآ اب زين -باتک ناگدنسیون ای - هدنسیون و ديبات یمنرب
هرود رد وا ییوجشناد و دوب هاگشناد رد شدوخ هتشر زاتمم درگاش دنتسناد یم همه .تسين تسد رد یعالطا
.دوش دراو هاگشناد هب تارهاظت یاهزور رد دناوتب هک دوب ییوجشناد تراک بسک رطاخ هب مه هفسلف یارتکد
یاقآ هچنآ فالخرب هدوت بزح باتک نآ زا رتدب و “١٣٥٧ نمهب ات اه شنک نيتسخن زا - قلخ ییادف یاه کیرچ„ باتک
حرطم هک یتيفيک اب هکلب درادن تيعقاو اب یطبر چيه اهنت هن دراد ار یعقاو تاعالطا زا یمهم شخب دوخ هک رادهگن
و مسيسکرام ,مسيلايسوس ,پچ طخ هيلع یناتسداد هماناعدا اهباتک نیا .تسا تيعقاو بلق هناهاگآ ،هدش
نیرتهب و هدرک بوکرس ار یقرتم یسايس یاهنامزاس همه یمالسا یروهمج هک یطیارش رد .تسا مسينومک
،تسا هدز یسايس ناينادنز ماع لتق هب تسد ١٣۶٧ ناتسبات رد و هتخیوآ راد هب بالقنا یادرف زا ار قلخ نادنزرف
زج یاهزيگنا هک ار ینانامرهق دهاوخ یم و هدرکن اديپ یگدوسآ ،پچ و یقرتم تانایرج ددجم دشر تشحو زا زونه
هزانج ،دناديمن یفاک ار دوخ ،١٣۶٠ لاس یههد ميقتسم ِتایانج .دنک تيثيح یب ،دناهتشادن قلخ ییاهر یادوس
میژر نآ تایانج هکنیا نامگ هب و دروآ یمرد کاخ زا زين ار یماظن یرادنامرف و کاواس یاههاگ هجنکش ِنانامرهق یاه
رد هک کاواس یوجزاب ینارهت .دراذگ یم نآ رب یسیون خیرات مان و دنز یم بوچ ار اهنآ ًاددجم ،هدوبن یفاک اهنآ هيلع
نم هک دهد تداهش روپ یدحاو رگا„ :تفگ دشيم طوبرم نم هجنکش هب هک یماهتا در رد دشيم همکاحم بالقنا لیاوا
مادعا و موکحم و هجنکش ،دندنبيم ار ام هک اهنآ همه یرآ “.مریذپ یم زين ار رگید تاماهتا همه ماهدرک هجنکش اروا
.ميتسين ییوگ غورد هب رضاح مه دالج زا ماقتنا یارب یتح هک دنناد یم دننکيم
ناگدننک ميظنت رايتخا رد دانسا همه هکنیا مغر یلع مهد ناشن متساوخ رادهگن یاقآ فالخرب هتشون نیا رد
رد اهنآ لاح نيع رد .تسا هتفر راک هب اهنآ نتشون رد ینز ماهتا و یزرو ضرغ و یراگنا لهس ردقچ ,تسا هدوب اهباتک
.دنا هدرک ديفس ار وا کاواس و هاش میژر یور ،نامنهيم خیرات لماکت نایرج هب تبسن یزوت هنيک و قیاقح فیرحت
رارق ام مدرم یخیرات تازرابم رد یدنلب هاگیاج نانچ رد دنراد ار ناشتيثيح و هرهچ بیرخت دصق اهنیا هک ینانامرهق
.تسا تيعقاو نیا ,تسين نداد راعش نیا .تسين نآ هب یهار ار یخیرات تملظ نارود یاهروک شوم هک دناهتفرگ
.دهديم یهاوگ تيعقاو نیا هب یتنرتنیا تالاقم نيمه هب یهاگن طقف
*****
- قلخ ییادف یاه کیرچ„ باتک رد هک ناریا هدوت بزح نارهت تاليکشت اب هطبار رد ار دوخ تاعالطا زا یا هصالخ ریز رد

مسيسکرام و مسيلايسوس ،پچ هيلع یمالسا ميژر یناتسداد هماناعدا  : asre-nou.net http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=2598

5 von 8 09.02.2010 17:21



.مهديم رارق ناگدنناوخ رايتخا رد تسا هدش هراشا نآ هب “١٣٥٧ نمهب ات اه شنک نيتسخن زا
زا هک وج تمکح زیورپ دوب بزح ناريبد تأيه رد ناریا لوئسم شنمدار اضر رتکد هک ینامز ١٣۴٠ لاس طساوا رد
ناریا هب لخاد رد راک یارب ،درکيم یتاليکشت تيلاعف -روشک زا جراخ رد - ديعبت رد و دوب یماظن نامزاس نارسفا
یاهطيحم اب یطباور ،هيشاح رد و یمیدق نارگراک اب یتاطابترا تعرس اب .داد رارق نارهت رد ار دوخ راک زکرم و تشگرب
یاههنيمز رد صوصخ هب هک درک جراخ زا یکمک لنسرپ تساوخرد یهاتوک یليخ هلصاف هب .درک رارقرب زين یرکفنشور
هب تشاد تيلاعف بونج و جيلخ هزوح رد هک ار داژن یرایرهش یلعسابع شنمدار رتکد .دنناسرب کمک وا هب ینف
دصرد اب یهاتوک یليخ هلصاف رد و دوب یضرعت یليخ اهنآ راک عورش .داتسرف وج تمکح کمک هب ینف لوئسم ناونع
یرایرهش ندمآ زا دعب .دنتفرگ سامت دندوب تيلاعف لاح رد دوخ ای و دنتشاد تيلاعف یگدامآ هک ییاهيمیدق زا ییالاب
تاليکشت راک هب عورش زا یفیرظ و ینزج هک دوب اهسامت نيمه رد و تفرگيم تروص وا هليسو هب تاطابترا بلغا
هب ۴٠ ناتسمز رد نم دوخ .دوب هاگآ نارهت رد وا روضح زا و دوب هدينش مه ار وج تمکح مان یتح نژيب و دنتفای عالطا
،ناریا یلم ههبج رد یتاليکشت تيلوئسم تلع هب ًادعب هک مدش لاعف ییوجشناد هتيمک رد و متسويپ تاليکشت
.دشاب رتناسآ ههبج رد نم لمع لالقتسا هک دش رارقرب میارب یصاصتخا هطبار
هب ناریا کيپ ویدار زا بزح هکيلاح رد و دوبن زيمآ تيقفوم هشيمه یمیدق یاهیاهدوت اب سامت یارب وجتمکح شالت
یاههورگ ،سکعرب یدراوم رد دندنويپ هب نارهت تاليکشت هب هک درک هيصوت دندوب دوجوم لبق زا هک ییاههورگ همه
هلمج نآ زا و دنداتفا سيلپ گنچ هب یهاتوک هلصاف هب اهنآ بلغا هک دنتفای تیدوجوم تاليکشت زا لقتسم زين یدیدج
۴۵ لاس مراد دايب هک اهنآ نیرخآ .نارگید و یزوريپ سدنهم ،فصنم سدنهم ،ینالبس – یرغصا یاههورگ دندوب
رتکد و دش تشادزاب راگن همانزور روپ یتشهب یدهم هک دادرارق هبرض ضرعم رد مه ار نارهت تاليکشت و دروخ هبرض
.ددرگزاب روشک هب یلیاسو اب ۵۴ لاس تسناوت و دش روشک زا جورخ هب روبجم یوزنم
هاگتسد .دوب عقوم نآ راک ترورض یعون هب و تشاد دوخ بنج رد مه ار ییاه یگ هساک کی زورنآ طیارش یهاگ زا ره
هتفرگ رارق ینزج رايتخا رد دندرکيم هدافتسا تحار نآ زا ارحص و هوک رد هزرابم یافتخا طیارش رد اهينانوی هک یپک یلپ
ناکما نیا .میدرکيم پاچ نآ اب یلم ههبج ییوجشناد پچ حانج نایرج رد ار دوخ یاه هيمالعا و وجشناد مايپ ام و دوب
.دش لقتنم دوب هدشن یاهدوت زونه هک یبازيت هورگ هب و نارهت تاليکشت هب نم قیرط زا
زا جراخ هب هلئسم نیا یتقو و دش حرطم زين نارهت تاليکشت رد هناحلسم تکرح هب شیارگ دادرخ مهدزناپ زا دعب
شش تیرومأم )یرایرهش هتفگ هب( ایوگ .دنداتسرف ناریا هب عاضوا یسررب یارب ار یرواخ یلع ،دش سکعنم ناریا
رد هک دوب تشگرب مزاع ناریا عاضوا زا یشرازگ اب یرواخ یلع ،یتاليکشت عالطا ساسا رب تروصرهب .تشاد ههام
.درکيم هقردب ار یرواخ ،وج تمکح دش هتفگ .دندش تشادزاب رگید رفن ۵ و وج تمکح قافتا هب اراتسآ زرم کیدزن
دروم نایدمتعم مانب ناوراک ناهارمه زا یکی هک تفرگ تروص ییاهیزاس هنحص یسيلپ یاهدرگش اب اج نيمه رد
شود هب ار اوران ماهتا نیا راب نادنز رد تيموکحم نارود مامت رد وا .تسا هتشاذگ نایرج رد ار سيلپ هک دريگ رارق ماهتا
رخاوا زا یرایرهش “١٣٥٧ نمهب ات اه شنک نيتسخن زا - قلخ ییادف یاه کیرچ„ باتک بلاطم ساسا رب .ديشکيم
زا ار وا هک یناسک دوب هدش شاف یرایرهش تیوه هک ۴٩ لاس زا دعب .تسا هدمآرد سيلپ یرودزم هب ۴٢ لاس
هچون هب و هدرکيم یسيلپ راک نارود نامه رد دندوب یعدم دنتخانشيم یرگراک تاباصتعا نایرج رد نادابآ رد یناوج
و دوب هتفرگ رارق نظ وس دروم زاريش تاليکشت نتفر ول نایرج رد زين ٣٨ لاس رد .تسا هدوب فورعم لامک پيترس
نامزاس ليکشت اب تروص ره رد .تسا هدرک هئربت ار وا و هدرک ییوجزاب وا زا شدوخ تفگ یم یردنکسا جریا
هب هک یناسک مامت خیرات نیا زا و .دوب وا راکش نیرتگرزب وج تمکح و >یرواخ اقفر نتخادنا ماد هب نارهت تاليکشت
زا رارف یارب هک یقارع یاه تسينومک زا یشخب یريگتسد زين و دندش ريگتسد نارهت تاليکشت رد تیوضع تلع
دندربيم هانپ نارهت تاليکشت هب یوروش هب نتفر یارب رکبلا نسح یروهمج تسایر نارود رد قارع یثعب میژر راتشک
.دوب یرایرهش ميقتسم یراکمه اب
یرسفا اهنآ زا یکی .دندش مازعا نارهت تاليکشت هرادا یارب جراخ زا رفن ود یرواخ و وج تمکح تشادزاب زا دعب
,یلخاد تاثحابم رد رفن ود نیا .دوب یزرواشک سدنهم ایوگ هک هداز موصعم یرگید و یمزر درگرس مانب یناجیابرذآ
تسا کاندرد و روآ فسأت تخس داتفا قافتا عطقم نیا رد هک هچنآ .دندوب هناحلسم هزرابم هلحرم هب راذگ رادفرط دوخ
.تسا هتفاين راشتنا یمسر روط هب مه ییاج لاحبات و
ددعتم تاسلج رد .میدش یرایرهش کانرطخ یزابداشگ و یراب و دنبيب هجوتم میدوب لاعف نارهت تاليکشت رد هک ام
هداز موصعم و یمزر درگرس ینعی یرخآ قيفر ود .درکن یدج هجوت هک میدرک دزشوگ ار شراتفر ندوب زيمآ هرطاخم
شدوخ قیرط زا ریزگان هب و میدرک عطق یرایرهش اب ار دوخ طابترا راچان .دندش تسين هب رس یحيضوت چيه یب زين
اب هک تسا یهیدب .میدرک یرایرهش یاج هب یرگید لوئسم تساوخرد و ميتشون یربهر هب ار دوخ طابترا عطق لیالد
تيلوئسم یرایرهش نامز نامه رد .ميتشادن یسيلپ نظءوس وا هب دوب هداتسرف یربهر ار یرایرهش هکنیا هب هجوت
,بونج هلعش و نارهت تاليکشت هیرشن مدرم هميمض .تشاد هدهع هب زين ار بونج تاليکشت و ناجیابرذآ نامزاس
و یکاولسکچ ميقم و هدرک ليصحت هک ار یميکح مان هب یدرف ،یربهر .درک یم هرادا زين ار بونج تاليکشت هیرشن
یب دورو هظحل زا دیدج لوئسم .داتسرف یرایرهش یاج هب دوب یميکح دمص مانب یبزح ناربهر زا یکی رسپ
ار نکمم یاهیراکبارخ مامت تخانش یم ار تاليکشت تاناکما همه هک زين یرایرهش و داد ناشن ار دوخ یتيحالص
و هداز دمحم رباص ,نآ لوئسم ود و تفر ول هناخپاچ ۴۶ تشهبیدرا رد .دنک رابتعا یب رتشيب ار وا هک داد ماجنا
تدم زا سپ و دندش تشادزاب رگراک یهورگ اب یميکح دوخ هامنابآ یلاوح .دندش تشادزاب هدید مزر فصآ
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یسک هک ناونع نیا هب شنمدار .دش تشادزاب ًاددجم روشک زا جورخ لاح رد یميکح دندش دازآ هک یهاتوک
مان اب مه ار بحاص سواک مان هب یدرف وا راب نیا .درک ليمحت ام هب ار وا رگید راب یارب درادن یرایرهش زا رت هتسیاش
هب وا تشگزاب .دش زرحم وا ندوب سيلپ نارهت تاليکشت ۴٩ لاس بوکرس نایرج رد هک دروآ دوخ اب ابهص راعتسم
یافتخا رد نارهت تاليکشت فرط زا ییاهتلاخد نآ لابند هب .تسا یکروس و ینزج تشادزاب اب نامزمه ،تيلوئسم
رد و تسا یرگید کاندرد هثداح دوخ هک تفرگ تروص روشک زا شناتسود زا رفن جنپ ندادرارف و یفیرظ ءايض نسح
.دوش یم هداد حيضوت ریز
ینزج اب و متشاد نارهت رد یاهتفه کی یرانيمس ٢٣/١٠/۴۶ هبنش زور .مدرکيم راک رهشوب رد نامز نآ رد دوخ نم
دوب هدرک دهعت ینزج و دشيم لماش ار هتفه رخآ مامت هک متشاد هام ید مکی و تسيب هبنشجنپ رهظ یارب یرارق
نآ زا لبق زور ود مدش هجوتم مديسر هک نارهت هب .دنک هدايپ مراک لحم رد ،رانيمس رد تکرش یارب ارم هبنش حبص
اديپ ار یفیرظ مدرک شالت .متفای عالطا مه یکروس نامز مه تشادزاب زا وا مناخ قیرط زا و هدش تشادزاب ینزج
ناتسمز دراد ميمصت هک نیا و درک تبحص افتخا لکشم طیارش زا .متفای یسرتسد وا هب ید ٢٧ هبنشراهچ زور و منک
یارب هطبار نیا رد .دنزب لگنج و هوک هب شناتسود اب دناوتب اوه ندش رتهب و راهب رد دیاش ات دنامب افتخا رد نارهت رد ار
نارهت رد مدوخ نوچ هک مدرک هدعو وا هب ار مدوخ هناخ اج رد .تساوخ کمک شیاقفر رفن جنپ و دوخ ندش یفخم
اب نم طابترا زا وا .منک اديپ اج تاليکشت اب تبحص زا سپ مدرک هدعو شناتسود یارب و دوبيم ینما یاج دیاب مدوبن
یکی هناخ ود نتشاذگ رايتخا رد اب ار تاليکشت تقفاوم و متشاذگ رارق وا اب هعمج یارب .تشاد ربخ نارهت تاليکشت
اذل ,دنا هدرک اديپ دوخ یارب اج رفن جنپ نآ تشاد راهظا هک مداد عالطا وا هب رفن هس یارب یرگید و رفن ود یارب
یکمک رگا -یعون ره زا -یطابترا ای و یسايس رظن زا دش رارق و مدرک یفرعم وا هب طبار ناونع هب ار نیورپ مرهاوخ
دش نکاس نم لزنم رد مرهاوخ قیرط زا یفیرظ و مدرک کرت ار نارهت زور نامه .دشاب وا رايتخا رد یرایرهش تساوخ
ايض نسح تشادزاب ربخ هک مدوب رهشوب رد نم .دوب هدرک هرکاذم و تاقالم یرایرهش اب راب نیدنچ نم بايغ رد و
رد( .تفگ یم ار نيمه مه یرایرهش و هتشاد ار تماقا لحم رييغت دصق وا هک تفگ مرهاوخ و مدينش ار یفیرظ
).تسا هتسناديم ار وا یدعب تاقالم لحم یرایرهش هک تسا هدمآ یفیرظ تارطاخ باتک
زا یفخم جورخ هار و ینف تاناکما هب و دننک یم روشک زا جورخ دصق یفیرظ ناتسود زا رفن جنپ ۴٧ لاس راهب لیاوا
راشبآ نابايخ رد هک یرارق رد .دننک یم هعجارم یرایرهش و نم رهاوخ هب مه راب نیا زاب هک دننکيم اديپ زاين زرم
یرایرهش زا و دوشيم رارق یلاوح رد یموس درف روضح هجوتم یرتنالک ،دناهتشاد یرایرهش و یرتنالک فوعشم
هب راک هک دوشيم زرحم یرایرهش ییوگغورد دعب یقیاقد .دهديم یفنم باوج وا و دراد هارمه یسک ایآ هک دسرپ یم
ليلد هب ًالامتحا .دنکيم کرت ار هنحص و دوشيم یسکات راوس یرتنالک و دشک یم ندش هقی هب تسد دح ات هلداجم
یرافص و یناهارف ییافص( رفن ود ادتبا لاقتنا بيترت هرخالاب و دننکيم هعجارم لاناک نیا هب ٌاددجم طیارش راشف
ادتبا هک تسا هدوب نیا رب رارق .دوشيم هداد )داز نايک و هداز ناپوچ ,یرتنالک( یمود رفن هس دعب و )ینايتشآ
.دنتفايب هار نانيمطا اب رگید رفن هس هک دسرب لوا رفن ود ديسر
حرطم نارهت تاليکشت رد سيلپ ذوفن و یرایرهش یسيلپ لمع نآ لابند هب .ديسر مود رفن هس یريگتسد ربخ ناهگان
ار بلطم نیا یرایرهش و تسناديم ريسم نتفرول ليلد ار هقطنم رد کاواس روردنل روضح ًاصوصخم یرتنالک .دش
زرم هک بآ تمس نآ هب ار دوخ هدرک روبع بآ زا یاهکیراب زا دناهتسناوتن رفن هس نیا هک دوب یعدم و درکيم بیذکت
اهنآ هک درک اعدا لاح نيع رد وا .دننکيم مهتم ار وا دوخ فعض ندناشوپ یارب و دنتسه هدنمرش و دنناسرب دوب قارع
هدنامن یقاب اهنآ یارب یزيچ و دناهدرک جرخ کرادم هيهت یارب یناوارف لوپ هک دناهتفگ و دناهتشادن لوپ جورخ عقوم
.تسا هتفرگ تروص زين یلام هدافتساءوس اهنآ تاطابترا رد و هدرکن تفایرد یلوپ نينچ هک دش یعدم وا .تسا
هاپس فرط زا شترا یزرم یاهدحاو یارب نارلهد رد ییارحص یناتسراميب و مدرکيم راک هاشنامرک رد عقوم نآ رد نم
قیرط زا مدوب هتفر ناتسراميب نیا یشکرس یارب هک راب کی .دوب نم هدهع هب نآ تيلوئسم دوب هدش داجیا تشادهب
ناتسود نیا هنافسأتم .متفر نادابآ رد مناتسود غارس لکشم نیا دروم رد قيقحت یارب و مدرک جک ار هار ناتسزوخ
.دنداد نم لیوحت ار یرایرهش یاه فرح نامه و دندوب طوبرم یرایرهش اب بونج تاليکشت قیرط زا مه نم ینادابآ
حرطم یلام هدافتساءوس ناکما و دش هعجارم ميقتسمريغ روط هب یرتنالک تاطابترا هب یتقو هک نیا رتشيب فسأت
یدج یسررب یتايح تيمها دوجو اب .دش تیوقت یرایرهش عضوم هک ,دنداد ارنآ عوقو لامتحا یتيفيک هب دش
.دادن ار مزال یفاکشوم هزاجا طیارش عومجم ،عوضوم
هب رفن ود نیا اهتيلاعف نایرج رد .تسا نارهت تاليکشت نيلوئسم رفن ود ندش تسين هب رس رتکاندرد همه زا هعقاو
زا جراخ هب یوروش زرم قیرط زا یکيپ ،یرایرهش عالطا نودب .دنوشيم نئمطم نآ زا ای و نينظ یرایرهش ندوب سيلپ
شتيهام هب انب هک یرایرهش .دننکيم حرطم ار دوخ نظءوس یارجام شنمدار هب یاهمان رد و دنتسرفيم روشک
کيپ ناونع هب ود نیا هک ار یصخش و دوب هدرک هدولآ ار ود نیا تاطابترا دراذگب لرتنک زا رود ار ود نیا هتسناوتيمن
.دهديم یرایرهش هب ار همان هتشاد مان یریالم هک وا .تسا هدوب یرایرهش سيلپ ناراکمه زا یکی ،دننکيم باختنا

مه ار قيفر ود نیا ندرک تسين هب رس بيترت و دتسرفيم جراخ هب زمر میالع نامه اب و دنکيم ضوع ار همان یرایرهش
.دوشيم یوروش یزرم نیرومأم یرايشوه ثعاب دندربيم زرم هب ار یریالم هک کاواس نادنمراک یاطخ کی .دهديم
یزرم نیرومأم .تسا هدرک روبع زرم زا تمالس هب یریالم هک دندوب هدز ميسيب تشر رد دوخ زکرم هب اهيکاواس
عقوام همه وا و دننکيم ییوجزاب وا زا ،یریالم دورو ضحم هب دناهدوب یدراو هزات دورو رظتنم و هدش واکجنک هک یوروش
شنمدار رتکد .دنک ییوجزاب درف نیا زا شدوخ هک دنکيم توعد ناجیابرذآ هب ار شنمدار یوروش سيلپ .دنکيم وگزاب ار
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هلمج کی یریالم تافارتعا همه نايم زا و دوب هدرک روک ار وا تافالتخا نیا و هدوب یبزح نورد یاهاوعد ريگرد هنافسأتم
یشايع هديسريم جراخ زا هک بزح یاهلوپ اب یرایرهش قافتا هب هک هدوب هتفگ ییاج رد یریالم .دنکيم هتسجرب ار
.دهدب ار یسک یشايع یوفاکت هک هدوبن ردقنآ هداديم تاليکشت هب وا هک یلوپ هک دوب دقتعم شنمدار .دنا هدرکيم
تيلوئسم شنمدار هک تسا یتاليکشت و وا هيلع یيحی مالغ یزاس هدنورپ زا یشان اهنیا همه هک دريگيم هجيتن
ليلد وا رظن زا دندرک ینادنز لاس هس هب موکحم طقف ار یریالم یوروش ییاضق تاماقم هک یتقو دعب یمک .دراد ارنآ
یزکرم هتيمک و ناريبد تئيه هب شدوخ تشادرب اب ،نایرج زا یشرازگ شنمدار .دوب وا ندوبن سوساج رب یرگید
سپ یتقو .درک دهاوخ ميلست ار عماج شرازگ ،یسررب زا سپ و تسا نایرج یسررب لوغشم هک دیوگيم و دهديم
وا زا یوروش یاقفر هک دنکيم حرطم مهدزيس مونلپ رد یيحی مالغ ،درکن هئارا یشرازگ چيه لاس هس زا تشذگ
یسررب لوئسم ار ینويسيمک مونلپ هجيتن رد .تسا هدرک هچ وا تاراهظا و یریالم هرابرد بزح هک دناهدرک لاوئس
یردنکسا هب ًاتقوم ار وا تيلوئسم و قلعم زين ار شنمدار رتکد و دنکيم مهدراهچ مونلپ هب شرازگ هئارا و نایرج
لاس یوروش رد یریالم تشادزاب و هداز موصعم و یمزر اقفر ندش تسين هب رس ینعی نایرج نیا عورش .دهديم
هطبار عطق یتاليکشت زابداشگ ناونع هب هکلب سوساج ناونع هب هن هتبلا یرایرهش اب ام هک تسا ینامز نامه ۴۵
.میداتسرف راطخا یربهر هب و میدرک
هس مونلپ فرط زا یگدنیامن هب بحاص و یتاضق ,یناميلس رتکد ینعی ,رگید رفن هس قافتا هب بناجنیا ۴٩ لاس
لبق .دوب یلعج ،نم و یناميلس یاه همانرذگ ،ندوب جورخلا عونمم تلع هب هک ميتفر جراخ هب یلخاد یبزح نامزاس
هلداجم هب راک و تسين یملاس مدآ داد ناشن هک تفگ یغورد بحاص یبرغ نيلرب رد ،یقرش نيلرب هب نديسر زا
ار وا رقن ود نآ و درک ندش هقی هب تسد ِدصق هک مدش روآدای وا هب ار وا ندوب سيلپ ناکما رگید رفن ود روضح رد .ديشک
ديکأت وا ندوب سيلپ رب ًارصم شخبماک و درک رارصا یرایرهش زا شاتیامح رب شنمدار رتکد نيلرب رد .دندرک تکاس
لابقتسا عضوم نيمه زا مه نم .دیايب جراخ هب ییوگباوج یارب دیاب یرایرهش هک تفریذپ یم یردنکسا .تشاد
کيپ ویدار زا مدشن قفوم رگید هامکی ات رگا و متسرفب جراخ هب یناونع هب ار یرایرهش منک شالت مدرک دهعت و مدرک
یاضعا هک هامید لوا زور ات دوب ۴٩ هامرهم نایاپ رد دهعت نیا و تارکاذم نیا هکيلاح رد .دوش مالعا تاليکشت لالحنا
.دشن لحنم تاليکشت میدش تشادزاب نم دوخ هلمجنم و تاليکشت
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