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تسرهف
۵ناگرزاب ناروپ تشذگرد ءهیعالطا

۷ناگرزاب ناروپ تشادگرزب مسارم زا لماك شرازگ

۱۹هدوتس هرهز ناگرزاب ناروپ داي هب

۲۵نیفدت ءهباطخ

۳۵اكیرمآ زا یتسود ناگرزاب ناروپ داي هب

تسه زونه هافر هسردم و تفر مه کيرچ ريدم
۳۹هافر ءهسردم قباس نازوما شناد زا یكی

:هدش رشتنم ناگرزاب ناروپ زا هك یبلاطم یخرب

زا یشخب رد نانز تكراشم زا نم ءهرطاخ
۵۰۴۳ و ۱۳۴۰ ءههد ود ءهناحلسم شبنج

۵۷ قارع نانز اب یگتسبمه و نز یناهج زور تشادگرزب

۶۷یرجنس ردام درگلاس مسارم رد ناگرزاب ناروپ نانخس

 تساير «تاباختنا» ميرحت شبنج زا تيامح ی هتيمك فرط زا
۶۹سيراپ ــ ناريا رد یروهمج
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هیعالطا
 مسيلايسوس و بالقنا یوناب ،ناگرزاب ناروپ تشذگرد

؛یمالسا یروهمج و هاش یاه ميژر یمادعا ،یديعبت ینز
 یلع و مارآ مارهب و مارهش یقت و نسحم ديعس و داژن فينح رابت زا ینز
؛یساپس اضر

 نيرسن و ینامرك هداز فرشا هژينم ،ینيما همطاف رابت زا ینز
؛یدزيا

 ینامع ،ینيطسلف ،یمانتيو نازرابم رواي ،تسيلانويسانرتنا ینز
 ؛تسيتاپاز و

 ضيعبت عفر ليصحت ءهمادا یارب شا هزيگنا نيتسخن هك ینز
 و یناسنا تيثيح و تيصخش تابثا و رتخد کي ناونع هب دوخ هيلع
؛داتسيان زاب هار نيا رد هزرابم زا زگره و دوب نز یعامتجا

 ،یسايس تيلاعف رد هچ :یگدنز لحارم ءهيلك رد هك روسج ینز
 ؛ديعبت نارود رد یدي راك و ناريا رد یملعم قيرط زا تشيعم نيمأت رد هچ
 هديا اب هلباقم رد هچ و تسيرورت و رگبوكرس یاه ميژر هيلع تيلاعف رد هچ
 بل هدش ريگارف ريخا ءههد ود یط هك یا هنابلط ميلست و یتسيمرفر یاه
 ،نايديعبت یضارتعا تارهاظت رد و تشاذگن تسد یور تسد ،تسبن ورف
 شبنج یادهش و ناينادنز یاه هداوناخ یراي رد ،تاسلج یهدنامزاس رد
 هنالاعف نس تلوهك و یراميب مغر هب تسناوت اجره هناهاوخيدازآ و یبالقنا
...درك تكرش رثؤم و

 سالك رد ،نيمارو شكتمحز ناناقهد شودمه هك ینز
 ناريا نارگراك تازرابم ،تشاد تيلاعف جرك ءهداج نارگراك یزومآداوس
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؛دوب لاعف نانآ زا تيامح رد و دركیم بيقعت ار

 تشاد گرزب یبلق هك ريذپداقتنا و رگداقتنا و حيرص و یدج ینز
 زا و دراذگیم اپريز ار هريغ و ینامزاس جيار یاه مسيراتكس عاونا و
؛ديسارهیمن دشیم ريزارس شيوس هب هك هنانيب هتوك یاه ترفن و رهق

 ار یتسود ردق و دوب فرژ و هنمادرپ شا هفطاع و رهم هك ینز
 ناشنابز هك نانآ اب یتح یتسود دنويپ و طابترا یرارقرب رد و تسناد یم
.دوب تسد هريچ تسناد یمن ار

 ءهرود هك لاكيدار یسايس و یبالقنا ءهزرابم لاس جنپ و لهچ
 رد تيلاعف سپس و ۱۳۵۳ لاس ات ناريا قلخ نيدهاجم نامزاس تسخن
 نامزاس رد تيلاعف دعب و نيدهاجم نامزاس )یتسيسكرام( بعشنم شخب
 یم ربرد ار لاعف ديعبت لاس ۲۵ هرخالاب و ناريا رد ۱۳۶۱ لاس ات راكيپ
 تلادع و یدازآ هار رد هزرابم زا ناشخرد یا همانراك وا یارب دريگ
.دزاسیم یساركمد و یربارب و یعامتجا

 رد )۲۰۰۷ سرام ۶( ۱۳۸۵ دنفسا ۱۶ هاگنابش ناگرزاب ناروپ
 ديعبت رد یراميب اب هاكناج دربن لاس کي زا سپ یگلاس داتفه نس
.تشذگرد

 رد مسيلايسوس و بالقنا یوناب نيا تشادگرزب و عييشت مسارم
.دش دهاوخ مالعا یرگيد ءهيعالطا

 ات و ديزرویم قشع شرعش هب رايسب یو هك ظفاح نابز زا ام
 دركیم همزمز ار نآ فلتخم یاه تبسانم هب تايح یاهزور نيسپاو
:مييوگیم

.»یيالابدنلب غاد هب ميوریم هك دينك ورس ز ام توبات هثداح زور هب«

 ۲۰۰۷ سرام ۶ راكيپ و هشيدنا
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ناگرزاب ناروپ تشادگرزب مسارم لماک شرازگ
سیراپ ـ ۲۰۰۷ سرام ۱۷ و ۱۶

 ۱۶ زور رد ،تشادگرزب مسارم یرازگرب هتیمك توعد لابندب
 یدورو برد لباقم رد ناگرزاب ناروپ یاقفر و نایانشآ ، ناتسود سرام
 زور نیا رد ناگدننك تكرش دادعت .دندناسر مهب روضح زشالرپ ناتسربق
 زا هتشذگ .دیسر یم رفن ۲۵۰ زا شیب هب  رهظ زا دعب ۲ تعاس هعمج
 درگ اداناك و ییاپورا نوگانوگ یاهروشك زا هك یناریا یاقفر و ناتسود
 ،یریازجلا ،ینیطسلف ،یناملآ ،یوسنارف یاقفر و ناتسود ،دندوب هدمآ
.دنتشاد روضح زین ناروپ یناغفا و یروس

 راضح زا ،ركشت و ییوگ دمآ شوخ زا سپ هتیمك یوگنخس
 دنزادرپب یهاتوك ییامیپهار هب ،توبات لماح لیبموتا یپ رد هك درك توعد
 )دننازوس یم ار ناگتشذگرد دسج هك یلحم( مویروتامرك هب دعب ات
 لباقم هك دوب هدش ینیب شیپ یروط هتیمك طسوت ییامیپهار ریسم .دنسرب
 دهع دیدجت و سیراپ نومك دای هب هاتوك یمسارم و دوش گنرد نومك راوید
 ،تشاد یاج ناگرزاب ناروپ بلق و لد رد هشیمه هك نآ یالاو فادها اب
.ددرگ رازگرب لانویسانرتنا دورس ندناوخ اب هارمه

 لگ زا رپ هك زیزع نآ توبات لماح لیبموتا یپ رد تیعمج فص
 راوید لباقم هب هقیقد هد زا سپ و درك زاغآ ار دوخ تكرح هتسهآ دوب
 و دز هقلح نومك راوید لباقم هطوحم رود ات رود تیعمج .دیسر نومك
 یا هصالخ و هسنارف نابز هب نومك دای هب ار ریز نتم هتیمك یوگنخس
:دومن تئارق یسراف هب ار نآزا

 نداهن جرا زیچ ره زا لبق نتشاد یمارگ ار ناگرزاب ناروپ دای
 هب هراومه ار ناروپ بلق هك تسا یتلادع و یربارب یاهشزرا و لوصا هب
 سیراپ نومك :ام لباقم رد تساجنیا اهشزرا نیا لبمس .دروآ یم رد شپت
.رشب ندمت خیرات عفترم هعلق نیا

 نیا لباقم هب ناروپ اب اهراب هك امش نایم زا یناتسود دنتسه



۷

۸

۹

 یادا یارب یتعیقوم ره زا ناروپ هك دنناد یم و دنا هدمآ نومك راوید
 ار خیرات اجنیا رد هك یمانمگ و نامرهق نادرم و نانز دای هب مارتحا
 و دوب نومك نارادتسود نمجنا وضع ناروپ .تسج یم دوس دنا هتخاس
 نطب رد ام اجنیا رد .تسج یم تكرش نآ درگلاس مسارم رد هلاس ره
:هتشذگ تاراختفا و میتسه  خیرات

 فرط نآ ،۱۸۷۱ نینوخ ءهتفه ،نومك یادهش دوبدای ،راوید نیا
 رد ایناپسا یلخاد گنج یاهداگیرب دوبدای یاهانب و اه هركیپ ام لباقم رد

 راك یاه هاگودرا ،مسیشاف تایانج ینویلم ناینابرق زین و ؛۱۹۳۶ـ۳۹
 یانب و هسنارف یتسیشاف دض تمواقم شبنج نانامرهق ،اهیزان یرابجا
 ناملك تسیتاب ناژ رازم رانك رد ام یوربور .مسیشاف ینابرق نانز دوبدای
 یم ار سكرام ارول و گرافال لپ رازم "سالیگ مسوم" ءهنارت هدنیارس
 یتسینومك شبنج یاه تیصخش و راولا لپ هاگمارآ رتالاب یمك .مینیب
 روتكیو هك  ار نآ یاه شزرا و دوب ناكم نیا ءهتفیش ناروپ ...هسنارف
 رایسب ،دوب هدرك ریوصت "!اپرب اه هدیا ،کاخرب اهدسج" ِنتفگ اب وگوه
:تشاد یم تسود

 زا هك سیراپ ءهدیدمتس یاه هدوت و ناشكتمحز ،شیپ لاس ۱۳۵
 اپب دندوب هدمآ هوتس هب شیوخ ءهنامز و هعماج رب مكاح تابسانم لك
 ،هجنپ یوق نانمشد اب یریگرد بقاوع زا همهاو یب و دندیروش ،دنتساخ
 ات اهنت هن اهنآ نینط هك دندز دایرف یرشب خیرات رد ار ییاه تساوخ
 ،دشاب حرطم ناسنا ییاهر هك هاگنآ ات ،زارد نایلاس ات هكلب زورما
:دسر یم شوگ هب نانچمه

 ؛تلود زا نید هاگتسد ییادج ؛یردارب ،یربارب ،یدازآ
 یمدرم شترا ؛ناگدنیامن لزع قح ؛کیتاركوروب ریغ و میقتسم یساركومد
 ،کییال شزومآ ؛نادرم و نانز ربارب قوقح ؛یا هفرح شترا یاج هب
 نیب ضیعبت وغل ؛درجم ریغ و درجم نز نیب ضیعبت وغل ؛ناگیار و یرابجا
 تازجم لبمس( نیتویگ ندیشك شتآ هب ؛"عورشمان" و عورشم کدوك
 زا ون یحرط ندنكفارد نخس هاتوك رد و ...رنه ءهنادازآ ءهعاشا ؛)مادعا
 راتساوخ و هدازآ یاه ناسنا زغم و لد رد هك ییاه نامرآ .رتهب ییایند
 :دوب هتفگ هراب نیا رد سكرام .دنز یم جوم و دشوج یم هراومه رییغت
 دوب نینچ "...درب نیب زا ناوت یمن ار اه نآ و تسا هنادواج نومك لوصا"
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.یرگراك تموكح ءهبرجت نیتسخن
 هدیشك نوخ و کاخ هب رگید ناوارف یاه بالقنا نوچمه نومك

 خیرات دنور رد هك تسین نآ ینعم هب ور چیه هب اه بالقنا تسكش یلو دش
 ناوت یم نوگانوگ یاه هصرع رد ار اهنآ راثآ ،سكعرب .دنا هدوبن رثؤم
 روش زین و روعش تیمها ،نآ ءهرابرد رتشیب لمأتو نومك ءهبرجت .دید
.دنك یم یروآدای ام هب ،میراد مربم زاین ود ره هب هك ار یبالقنا

 هب .تشاد ناوارف ءهقالع نومك ءهبرجت هب ناگرزاب ناروپ ،یراب
 یكی ناروپ هك ناریا و ناهج یاهدرانومك مامت و ۱۸۷۱ یاهدرانومك دای
.میناوخ یم لانویسانرتنا دورس دوب نانآ زا

 دوخ ٍییامیپهار و دندناوخ ار لانویسانرتنا دورس راضح سپس
.دنتفرگ رس زا مویروتامرك یوس هب ار

 زا نت دنچ رازم لباقم رد ناگدننك عییشت فص ،دعب هقیقد هد
 ،رخاف اضریلع ،یرجنس ردام ،مالك تلیضف ردپ ینعی یناریا نایدیعبت
 قداص :یناریا ناگدنسیون زا و نانآ زا و درك گنرد حیسم ،ینیما نسحم
 زا زین و ایصوا زیورپ و ییافص تعفر لامك ،یدعاس نیسحمالغ و تیاده
 ینعی دنا هدش یمالسا یروهمج میژر مسیرورت ینابرق هك نایدیعبت یخرب
 اب دنا نوفدم زشالرپ رد هك یدنكفرش رتكد و ولمساق رتكد ،رگتیچ دیمح
 .دش لیلجت ،هسنارف هب و یسراف هب اهنآ زا ندرب مان

 نوچ دوش هدنازوس شا ناجیب ركیپ هك دوب ناروپ تساوخ نیا
 اب دهع دیدجت اب شرخآ عادو هكنیا رگید .دوب راد انعم ًالماك شیارب
 نومك فادها اب ینعی ،دوب هدرك ظفح رخآ هب ات ناج هب هك ییاهنامرآ
 زین و یدیعبت نازرابم رگید تشادگرزب اب نینچمه .دشاب هارمه ،سیراپ
 عاونا اب هراومه وا هك دوش هداد ناشن ناریا رنه و گنهرف ناگرزب
 رس یتسیلانویسان و یرظن و یا هقرف یاه یرظن هتوك و مسیراتكس
 .دناد یم دنتسه هك اجره ار الاو یاهناسنا شزرا و تسا هتشاد تفلاخم
 .دادن تسد زا ار یدعاس گرم درگلاس رد روضح وا و تشذگ اهلاس
 لتق ربخ و دندز تسد یا هریجنز یاه لتق هب میژر لامع یتقو هك نانچ
 رازم رب شرذگ رابره .تسیرگ یم ییاهنت رد یتح دیسر یراتخم و هدنیوپ

 نامزاس ءهدنیامن نیتسخن( یرشمه دومحم دای داتفا یم تیاده قداص
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 ۱۹۷۲ رد لیئارسا یفخم سیلپ تسد هب هك سیراپ رد نیطسلف شخبیدازآ
 .تشاد یم یمارگ زین ار )تسا نوفدم تیاده یرتم دنچ رد و دش رورت
 یب نازرابم" هوبنا زا تساوخ یم دوخ هك روط نامه ناروپ
militants("زرم  sans  frontières( فالخ هكنیا زا ناروپ .دوب 
 نینچ دیاب زین وا دوردب نیسپزاب .دیساره یمن درادرب ماگ تداع و مسر
 دهع دیدجت مسیلایسوس و بالقنا یناسنا لوصا اب و .تشاد یم ییاوتحم
 مه شیوخ متخ رد" ناروپ :تفگ رایرهش رعش زا ماو اب ناوت یم .دش یم
!"دوب شیوخ راك رس هب

 یلصا یاه برد هك ینامز هقیقد هد و ۱۵ تعاس سأر
 رد هتفر نلاس نورد هب هك دش توعد تیعمج زا دش هدوشگ مویروتامرك
 ًاعومجم و هتسشن یاج ۱۳۰ هك یزكرم نلاس نیا .دنبای روضح مسارم

 نآ یالاب رد هك دوش یم متخ ابیز یناكلپ هب دراد شیاجنگ رفن ۳۰۰
 زا سپ ات دریگ یم رارق نآ رب توبات هك دراد دوجو یكرحتم یوكس
.دوش تیاده دیاب هك یلحم هب کیتاموتا روطب ،مسارم

 رود هداتسیا دارفا و دش نلاس دراو ًالماك تیعمج هكنآ زا سپ
 هك ناروپ لماح توبات عبر و ۱۵ تعاس سأر ،دندوب هتفرگ ار نلاس رود ات
 هك یلاح رد و نینطرپ و نیگنس یتوكس رد دندرك یم لمح ار نآ رفن ۴
 هدرب ناكلپ یالاب هب هتسهآ و دش نلاس دراو دندوب هداتسیا مارتحا هب همه
 هقیقد کی ،نیرخآ عادو زا لبق سپس .تفرگ رارق صاخ یوكس رب و دش
 نیا رد .دش تیاده مویروتامرك نورد تمس هب توبات و دش مالعا توكس
 فك ناروپ ءهزرابم و روش زا راشرس یگدنز راختفا هب راضح ءهمه هظحل
.دندز

 نابز هب ار ینتم قلطم یتوكس رد ،هتیمك یوگنخس اجنیا رد
:میروآ یم ار شا همجرت هك درك تئارق راضح یارب هسنارف

ناروپ اب

دوش یم دیدپان ام نامسآ زا رون زا یطخ
 ۷۰ نس رد ،یرامیب اب هزرابم لاس کی زا سپ ناگرزاب ناروپ
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.تشذگرد سیراپ رد یگلاس
 یاه میژر اب دوخ ریذپان یتشآ یبالقنا راكیپ لاس ۴۵ اب ناروپ

 زا هك درك یم یگدنیامن ار نیزرابم زا یلسن ،یمالسا یروهمج و هاش
 هزرابم ءهصرع هب و دندیزگرب ار یدازآ و یربارب یودرا ناش یناوج زاغآ
.دنداهن ماگ ناریا رد یروتاتكید و مسیلایرپما هیلع محر یب و راوشد یا

 ءههد ءهمین زا و دوب قلخ نیدهاجم وضع نز نیتسخن هك یو
 یتسیسكرام شیارگ هب درك یم تیلاعف نامزاس نآ رد ۵۴ لاس ات ۱۳۴۰

 هار رد راكیپ نامزاس رد ار دوخ تیلاعف سپس و تسویپ نیدهاجم نورد
 و مسیلایسوس هار رد هزرابم زا زگره و داد همادا رگراك ءهقبط یدازآ
 ءهزرابم رد هنالاعف وا .داتسیان زاب ناریا رد ییاهر و یدازآ نامرآ
 هار دش ریزگان و تشاد تكرش ۵۰ و ۴۰ یاه لاس رد ناریا نارگراك
 گنچ زا ۵۲ لاس رد راب کی :دریگ شیپ رد ار دیعبت و یفخم یگدنز
 و تفر روشك جراخ هب لاس کی زا سپ و درك رارف کاواس نارومأم
 یبالقنا یاهورین بوكرس عیسو جوم هك ۱۳۶۱ لاس نیدرورف رد رگیدراب
 دزیرگب میژر نارومأم ماد زا دوب هتسناوت اهراب هك وا .دوب هدش زاغآ
.تفر جراخ هب سپس و دش یفخم ریزگان

 و ،یسایس ناینادنز یاه هداوناخ رانكرد وا ریذپان یگتسخ راك
 میژر نارودزم ءهلمح جامآ ار یو شا یتازرابم ءهبرجت و تیدج و روش
 وا .دوب هتخاس ناگمه بوبحم یا هرهچ وا زا شیاه تیلاعف .داد یم رارق
 دوخ هب یدیدرت چیه دوب ناتسریبد ریدم و ملعم ،یلغش ءهقباس رظن زا هك
 و نانز یداوسیب اب هزرابم یاه سالك رد یلعج مان اب هك داد یمن هار
 اب تسناوت یم بوخ وا .دنك تیلاعف نارهت یا هدوت تالحم رد ناكدوك
 یخرب هك یا هطبار ،دنك رارقرب ینابیتشپ و یتازرابم ءهطبار زیچ یب مدرم
 ییاهر یتسایس یقلخ و بوبحم ءهرهچ وا .دنام یم اج رب اه لاس ات
 دنتخانش یم ار وا هك اهنآ ظاحل نیمه هب و دوب هنایوجتلادع و شخب
 ساره وا زا شنانمشد و دندوتس یم ار وا شیاقفر ،دنتشاد شتسود
.دنتشاد

 دوخ تردق دیشوك یم یمالسا یروهمج میژر هك ۱۳۶۰ لاس رد
 ناروپ دوب هدز تسد نافلاخم رتشیب هچره بوكرس هب و دنك تیبثت ار
 ءهیحور .دهد همادا هزرابم هب ات دریگ شیپ رد ار دیعبت هار دش ریزگان
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 رگید یاه تلم نارگتمواقم و نازرابم اب ار وا شا یتسیلانویسانرتنا
 )نانبل رد( الیتاش و اربص ینیطسلف هاگودرا رد زور کی :دوب هدرك هارمه
 مه ینامز وا .درك یم یملعم )رافظ( نامع رد رگید زور و دوب راتسرپ
 یعیبط دادعتسا اب و دوب هیكرت رد یزود یرس هاگراك کی ءهداس رگراك
 رس تشپ زین ار نابز عنام تسناوت یم نارگید اب طابترا یارب دوخ
 مدزم زا وا ینابیتشپ .دشاب نارگید هب ییاهر و یدازآ روآ مایپ و دراذگب
 یرگراكیپ وا زا کیزكم و قارع ،ناغفا ،درك ،نامع ،نیطسلف
.دوب هتخاس هملك لماك یانعم هب تسیلانویسانرتنا

 ،یدازآ هار رد نانز ءهزرابم یاهدامن زا یكی نینچمه یو
 نیا وا .دوب ناریا رد یسنج متس و یرالاسدرم متس هیلع و یربارب
 راچد دوخ یتنس ءهداوناخ رد اریز دوب هدرك زاغآ دوز رایسب ار هزرابم
 ءهرود دوب هتسناوتن اذل و دوب رتخد و رسپ نیب زیمآ ضیعبت راتفر
 زا ار لیصحت ینیشن هناخ یدنچ زا سپ .دناسرب نایاپ هب ار شناتسریبد
 رد ناروپ .دروآ تسد هب ار دوخ لالقتسا و تفر هاگشناد هب و تفرگ رس
 دوب شا هناروسج و هنازور لمع رد هژیو هب و دوب هنومن کی نانز ءهزرابم
 نیا وا .تفایرد سوملم یوحن هب ار یعازتنا میهافم نیا یانعم دش یم هك
 طباور رد هچ و هداوناخ رد هچ ،رالاسدرم یتنس ءهعماج رد هچ ار دروخرب
 ضیعبت و یرالاسدرم یاهدومن ءهیلك اب و درك یم لابند نامزاس ینورد
.دیگنج یم دش یم رادیدپ اجره یسنج

 یمن درازایب ار یرگید دوب نكمم هك یداقتنا حرط زا ناروپ
 شا ینیب نشور و تحارص اب وا ءهداعلا قوف تراسج رب هوالع .دیساره
 .دیسرت یمن "هداتفااج موسر" و "تكازن" حالطصا هب زا هك میدوب وربور
 هب مه یبقاوع شیارب هاگ ندرك نایب ار نآ ًاحیرص و ندرك ركف تراسج
 یم هك یرواد اهنت و دوب یكتم شیوخ یهاگآ رب وا اما دروآ یم راب
.دوب شا لقتسم و یداقتنا ءهیحور دنك لمحت تسناوت

 یم ار کاندرد تیعقاو نیا ام .تسین ام نیب ناروپ رگید زورما
 هن نیا .دنام دهاوخ یقاب و تس یقاب ام یارب وا ءهرطاخ اما میریذپ
 یهاگآدوخ کی ،تسا نامرآ کی زیچره زا لبق هكلب ،اهدای زا یا هعومجم
 زا غراف ییایند هب ندیسر یارب هزرابم ترورض هك تسا دمآراك و نشور
.دهد یم الص ار متس



۱۲

۱۳

۱٤

 رو هلعش ینوناك و دوش یم دیدپان ام نامسآ زا رون زا یوترپ
.درشف یم یاپ راوتسا ،نامیاهلد رد

راكیپ و هشیدنا ءهیرشن
 ۲۰۰۷ سرام ،۱۳۸۵ دنفسا

*  *  *  *  *
 هك ار ینتم نابز یوسنارف ریغ یجراخ ناتسود یارب سپس

 هب )دقن( کیتیرك یتسیلایسوس یروئت ءهیرشن ءهیریرحت وضعرظیم نیمسای
  طسوت دوب هدرك رشتنم iranian.com تیاس رد و هتشون یسیلگنا
 اجنیارد یرازگساپس اب ار هتشون نومضم .دیدرگ تئارق یناهارف زورهب
:میروآ یم

 ۲۰۰۷ سرام ۶ رد ینالوط یرامیب کی یپ رد هك ناگرزاب ناروپ
 قوقح زا یرادفرط و یتسیلایسوس شبنج تمواقم ِدامن ،قح هب تشذگرد
.دوب ناریا رد نانز

 هك هاش میژر فلاخم نامزاس کی زا وا یسایس یاه تیلاعف
 ۱۳۴۰ ءههد رد )ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس( تشاد یبهذم تاداقتعا
 شخب هب سپس .دوب نامزاس نیا یاضعا نیتسخن زا یكی وا .دش زاغآ
 ۱۳۵۷ لاس زییاپ رد اهدعب هك تسویپ نامزاس نیا یتسینینل یتسیسكرام
 رد .تفای ترهش رگراك ءهقبط یدازآ هار رد راكیپ نامزاس مان هب ًاتدمع
 یتسیسكرام شخب رد و دنارذگ دیعبت رد ار یتدم ۱۳۵۰ یاه لاس
 اب طابترا رد زین و قارع و یبونج نمی هلمج زا هنایم رواخ رد نیدهاجم
 لاس رخاوا ات راكیپ نامزاس .تخادرپ تیلاعف هب ینیطسلف یاه نامزاس

 ۱۳۶۱ نیدرورف رد ار ناریا دش ریزگان ناروپ و دوب لاعف ناریا رد ۱۳۶۰
.دنك کرت

 تسیلایسوس کی نانچمه دنارذگ دیعبت رد هك لاس ۲۵ یط
 هك( یتسیمرفر یاه شیارگ ربارب رد مواقم و نانز قوقح رادفرط ،دهعتم
 .دنام یقاب )هدیعلبورف ار شنارصاعم زا یرایسب و هدش حرطم اهراب
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 ثحب رد هك تشاد ترهش یسك ناونع هب یدیعبت ءهعماج نیب رد ناروپ
 تسیلایرپما دض هك یسك ،دوب میقتسم و یلوصا یشم یاراد یسایس
 هقرفت زا وا .درك یم یرادبناج قارع و نیطسلف مدرم زا هراومه و دوب
 زا عافد رد ار شتقو زا یدایز شخب و تشاد ترفن یتسیراتكس یاه
 زین راسگنس دض ءهتیمك اب ینامز وا .دنارذگ ناریا نارگراك ءهزرابم
 و لاس لوط رد نآ یاه تیلاعف یخرب یهدنامزاس رد و تشاد یراكمه
.دیزرو یم تكراشم سرام ۸ مسارم زین

 ناریا نارگراك اب یتسیلایسوس یگتسبمه ءهتیمك یتقو زا ناروپ
 تلود اب ناریا نارگراك ءهزرابم زا و تشاد یراكمه نآ اب دش سیسأت
 یاه لاس رد هك نانچ ؛درك یم ینابیتشپ یمالسا یروهمج یراد هیامرس
 افیا یلاعف شقن هنایم رواخ رد یتسیلایرپما گنج اب تفلاخم رد ریخا
.درك

 رواخ رد اكیرمآ زواجت هك یعیاجف زا ،هتشذگ لاس راهچ یط
 یارب هك دوب یسك نیتسخن یو .دوب نیگمشخ رایسب هدروآ راب هب هنایم
 شبنج خیرات زا ۲۰۰۴ سرام ۸ مسارم رد ،اهلاس زا سپ راب نیتسخن
 پچ و کییال یاه هورگ نیتسخن رد یقارع نانز شقن و قارع یتسینیمف
 .درك ینارنخس دندرك یم هزرابم نیسح مادص میژر اب هك

 و دنام رادافو شا یتسیسكرام یاه هدیا هب وا اهلاس نیا یط
 راكیپ و هشیدنا تیاس یور ار شنانخس ای تالاقم زا یخرب

www.peykarandeesh.org  ینارنخس هلمج زا .تفای ناوت یم 
 "یقارع نانز اب یگتسبمه و نز یناهج زور مسارم رد" وا

 ءههد ود ءهناحلسم شبنج رد نانز تكراشم زا نم ءهرطاخ" و
."۵۰ و ۱۳۴۰

 یمن شومارف زگره ناریا یاه تسینومك و اه تسیلایسوس
 شبنج رد تیلاعف هب هك ینانز نیتسخن زا یكی ناونع هب ناروپ هك دننك
 و اهتسیلایسوس .درك افیا یا هناورشیپ شقن دنتسویپ ناریا پچ یبالقنا
 و هاش یروتاتكید میژر ود هیلع تمواقم دامن ار وا ناریا یاه تسینومك
 مالسا هیلع زین و مسیلایرپما اب هزرابم و تمواقم دامن ،یمالسا یروهمج
 .دنراد رطاخ رد یعاجترا یسایس

 و ناریا رد شناوارف یاقفر و سانش قح بارت شرسمه اب ام
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ِ .مینك یم یدردمه زاربا دیعبت رد

*  *  *  *  *
 زا یكی مایپ هدیسر یاه مایپ نیب زا ،نتم ود نیا زا سپ

 شخبیدازآ نامزاس یاهرداك زا هشیعوبا رونا ،ناروپ ینیطسلف ناتسود
 رهش نكاس و سدقملا تیب رد سدقلا هاگشناد رد قوقح داتسا و نیطسلف
.دش هدناوخ هسنارف نابز هب )نوربه( لیلخلا

:دینك یم هظحالم یسراف هب ار مایپ نیا ءهمجرت
 ینعم هب یبرع رد هك هدیعس ار وا یرآ .)هدیعس( ناگرزاب ناروپ

 کی اب تاقالم زا اریز ،مدز یم ادص تسا تقوشوخ و تخبشوخ
 دیدپ ام نیب یردارب زا یساسحا و درك یم یلاحشوخ ساسحا ینیطسلف
.دمآ یم

 یجنر اب یدردمه زین و نیطسلف هب قشع دحاو ِنآ رد شا هرهچ
 شنهیم هك یا هعجاف زا وا .داد یم باتزاب ار دنرب یم اه ینیطسلف هك
 یم جنر رایسب تسا راچد نادب ،نیرید خیرات و ندمت هراوهگ نیا ،ناریا
 رد هزادنا نامه هب زین هتفر اه ینیطسلف رب هك یمتس زا هك نانچ ،درب
.دوب جنر

 و درم ره یارب تا هنایوج هزرابم ءهزیرغ و عبط اب وت !هدیعس
 ما هدنارذگ بارت و وت اب نم هك یتاظحل و یدوب رهاوخ کی ینیطسلف نز
.تس یندشن شومارف میارب

.مرب یم شیاین وت کاپ ناور هب
.ام تبیصم وت تبیصم و تس ام هودنا وت هودنا !بارت ام ردارب
 و نارهاوخ و بارن و نم هك یمارتحا یادا نیرتهب !هدیعس

 وت ءهزرابم هار ءهمادا میهد ماجنا وت لابق رد میناوت یم ترامشرپ ناردارب
.داد میهاوخ همادا ار نآ ام و تس

 هشیعوبا رونا
.نیطسلف )نوربه( لیلخلا

*  *  *  *  *
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 ءهنالداع ءهزرابم زا تیامح هب ناروپ دهعت و مازتلا اب طابترا رد
 تفایرد نیطسلف ـ هسنارف یگتسبمه نمجنا زا زین مایپ نیا اه ینیطسلف
:میروآ یم ار شا همجرت اجنیا رد هك هدش

 ۲۰۰۷ سرام ۱۶ سیراپ
 دنزرف ناونع هب ار ینیطسلف کدوك ود هك ناگرزاب ناروپ مناخ

 قشمرس و هنومن هتشذگ نرق عبر یط ،درك یم یتسرپرس دوخ ءهدناوخ
 شیوخ زا ار نیتسار یمسیلانویسانرتنا و دوب نیطسلف نامرآ هب یرادافو
.میدنمزاین نادب رگید نامز ره زا شیب هك داد ناشن

.وا زا ساپس اب
نیطسلف ـ هسنارف یگتسبمه نمجنا سیئر ،لنوار رانرب
 Bernard Ravenel Président de l’AFPS

*  *  *  *  *
 مزرمه و رسمه هب ناروپ رتسكاخ فرظ هقیقد یس و ۱۷ تعاس

 راشرس ییامیپهار هظحل نیا زا .دش هدرپس سانش قح بارت یو نیرید
 یارب یا هظفحم نآ رد هك( ۳۵ ءهعطق تمس هب رثأت و ساسحا زا
 کیدزن سیراپ نومك راوید هب ًاتبسن و هدش نییعت ناروپ رتسكاخ یرادهگن
 ییامیپهار نیا رد ناروپ ناتسود زا رفن دص دودح .دش زاغآ )تسا
 خرس لگ رد قرغ ناروپ رازم میدیسر هك ۳۵ ءهعطق هب .دنتشاد تكرش
 و ناشكتمحز و نارگراك هب وا روش و قشع زا هك یخرس یاه لگ .دوب
 هك یلاح رد بارت ،توكس هطحل دنچ زا سپ .تفگ یم نخس ناش نامرآ
 مرگ رتسكاخ" :تفگ ممصم ینحل اب دوب هتفرگ تسد رس ار نادرتسكاخ
 زا هك تس ام سونقق نیا .منك یم ساسحا دوخ تسد رد شبلق لثم  اروا
 ار نادرتسكاخ سپس و "تساخ دنهاوخرب اه سونقق منئمطم شرتسكاخ
.دش کیدزن دوخ نایاپ هب مسارم و .دراذگ هظفحم رد

 نیا رد هك ییاقفر و ناتسود ءهیلك زا بارت و هتیمك یوگنخس
 و دندرك یرازگساپس دنتشاد تكراشم مسارم نیا رد روضح و یرازگرب
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 ، .دندز فك هقیقد دنچ ناروپ راشرس و قفوم یگدنز راختفا هب یگمه
 یم ،هداتسرف مایپ نارهت زا هك یتسود ءهتفگ هب شا همانراك هك یا یگدنز
 یمارگ وا مزر و ناروپ دای .دشاب زیگنا کشر نازرابم یرایسب یارب دناوت
.داب

.دیسر نایاپ هب ۱۸ تعاس رد مسارم

*  *  *  *  *

 ۲۰۰۷  سرام ۱۷ هعمج ،دعب زور هسلج شرازگ

 ناتسود زا رفن ۱۵۰ زا شیب روضح اب ۱۳ ات ۱۱ تعاس زا
 تحت یا هتشون ،دمآ شوخ زا سپ .دش رازگرب سیراپ رد یتشادگرزب
 ناروپ نابز زا تشادگرزب یرازگرب ءهتیمك هك "نیفدت ءهباطخ" ناونع
 درك یم نایب هدرشف یوحن هب ار یو مایپ و هاگن و یگدنز و دوب هتشون
 یم هدراذگ تیاس یور شرازگ نیمه اب هارمه هتشون نیا( دش هدناوخ
 ناروپ یاه هتفگ و اه هتشون زا ییاه هنومن هك هدوتس هرهز ،دعب .)دوش
 دوب هدرك میظنت "ییاهر هار رد نانآ ءهزرابم و نانز تیعقوم" ءهرابرد ار
 یم هظحالم تیاس یور شرازگ نیمه اب هارمه ار بلطم نیا( داد هئارا
 هب یو زا ناشدوخ ءهرطاخ و ناروپ ءهرابرد رفن دنچ سپس .)دینك
 ار یمظعم زورهب زا یا هتشون ادتبا نمادكاپ رصان .دنتفگ نخس راصتخا
 دوب هدش هداتسرف اكیرمآ زا "توسك شیپ کی دای هب" ناونع تحت هك
 رذآ سپس .درك نایب ناروپ تشادگرزب رد رثؤم ینانخس زین دوخ و دناوخ
 ناروپ اب ریخا یاه لاس رد هك( ییادن ءهلیمج ،تباث ابیرف ،ناشخرد
 مه هقیقد دنچ .دندرك تبحص ناروپ ءهرابرد )دنا هتشاد ییاه یراكمه
 .دش شخپ هبحاصم کی رد ناروپ یادص راون کی زا ییاه شخب

 .دیدرگ تئارق یخرب هدیسر یاه مایپ زا ،دوب تقو هك اجنآ ات
 یارب یفاك تصرف مدع زا شزوپ نمض تشادگرزب یرازگرب ءهتیمك
 هب هك ار تیلست و تیامح یاه مایپ ءهیلك دراد رظن رد ،اه مایپ ندناوخ
 یور اجكی هدمآ مه اه تیاس یور ًابلاغ و هدرك تفایرد فلتخم لیاسو
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 و اه نامزاس ءهمه هب تبسن هلیسو نیدب ات دراذگب راكیپ و هشیدنا تیاس
 و یناسنا تیصخش هب هك ،کیدزن و رود زا ،یناتسود و اقفر و اه هورگ
 .دنك نید یادا نكمم دح رد دنا هدراذگ یم مارتحا ناروپ یتازرابم

 و اه هقلح اب هك یدنمجرا ناتسود و اه نامزاس زا ،نایاپ رد
 ناش همه مان و دندرك لاسرا رود هار زا هك اهنآ ای دندمآ لگ یاه هتسد
 هك یهار رد فرصم یارب یلام کمك لاسرا اب هك یناسك زا ،میراد ار
 نیا تیقفوم رد مزال یاهراك ماجنا و تقو فرص اب ای ،دیدنسپ یم ناروپ
 دوخ مارتحا و ساسحا و راكفا هك یناسك زا ،دندرك تكراشم تشادگرزب
 یاهزور رد هك دندش ثعاب لمع رد و دندرك سكعنم اه تیاس یور ار
 ،دنهد غارس ار ناگرزاب ناروپ مان تنرتنیا یور کنیل اهدص ،تسخن

 یم زرابم ینز هب مارتحا ار تیامح همه نیا و مینك یم ركشت هنامیمص
 هك یناسنا ؛درشف یاپ مد نیسپاو ات دوخ لاكیدار یاه هدیا رب هك میناد
 .میراد و هتشاد ار شا یمزرمه راختفا ام

 تسود کی ساسحا و شنكاو هك مینك هراشا دراد اج
 هدننك راودیما میارب یلیخ" :دوب نیا مسارم نایاپ رد یوسنارف تسیلانروژ
 یتازرابم لوصا زا هك یناسك دنتسه زونه هك دهد یم ناشن نیا .دوب
."دننك یم عافد راختفا اب دوخ

 قفا زا ناتسود و نارای ءهمه زا ددجم ركشت اب هتیمك یوگنخس
:دناوخ ار  یدعس رعش نیا ،رادید نیا ماتخ نسح یارب ،فلتخم یاه

یقاب نانچمه تیاكح رتفد نیا دمآ نایاپ هب
یقاتشم لاح حرش تفگ دیاشن رتفد دص هب

ناگرزاب ناروپ تشادگرزب یرازگرب ءهتیمك
 ۲۰۰۷ سرام ۲۸
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 ناگرزاب ناروپ داي هب
 هدوتس هرهز

 رد )۲۰۰۷ سرام ۶( ۱۳۸۵ دنفسا ۱۶ هاگنابش ناگرزاب ناروپ
 ديعبت رد یراميب اب هاكناج دربن لاس کي زا سپ یگلاس داتفه نس
.تشذگرد

 یسب نم یارب خلت تيعقاو نيا رواب هچرگ تفر ام نايم زا ناروپ
.تسا راگدنام ام مدرم تازرابم خيرات رد شروضح اما ،کاندرد
 یدنا و تسيب ینعي یرايسب یاهلاس هك منك ليلجت یسك زا مهاوخ یم نم
 ميوگب شدوخ نابز اب وا زا مهاوخ یم ،مدوب شرانك رد ار ديعبت یاهلاس
 قشع زا .مشاب هدرك نايب ار شگرزب یاهوزرآ و قفا زا یا هشوگ دياش ات
 یناهج هب وا ديما زا ،رامثتسا و متس زا یراعیا هدنيآ هب و اهناسنا هب وا
.دوب هديشخب وا هب وزرآ و ديما نيا هك یتراسج و تعاجش زا ،رتهب

 رد ،دش تيبرت یبهذم و یتنس یا هداوناخ رد ناگرزاب ناروپ
 گنهرف و تنس هيلع راكيپ کي هسردم هب نارتخد نتفر هك یياضف
 دشاب دس نيا نتسكش یارب یزاغآ ات تفر هسردم هب وا .دوب هنارالاسدرم
 یرگيد زا سپ یكي ار یعامتجا یسايس تكراشم رد شروضح عناوم ات
 ،هرود نآ رد هك دش ینانز دودعم زا ناروپ هك دوب هنوگنيا و .دنز سپ
 یم دروم نيا رد وا دوخ .درك ليمحت یبالقنا شبنج هب ار دوخ هناروسج
 یارب ،دوب هتسب یعامتجا تايح رد سفنت یاهرد همه هك یلاح رد" :ديوگ
.دوب وزرآ تياهن ندشیفخم و زرابم نامزاس کي هب نتسويپ ام زرابم نانز

 تالكشت رد روضح یارب نانز رب هك یياهراشف دروم رد ناروپ
 :ديوگ یم دوب یبالقنا

 مكاح یاه تنس و هداوناخ راشف تحت رتشيب نارتخد وسكي زا"
 یم راك هب دايز لمات و ديدرت نارتخد یريگوضع رد ليلد نيا هب و دندوب
".تشاد دوجو زين هنارالاسدرم تينهذ رگيد یوس زا .تفر

 هك دشاب نامداي اما دشاب هداس یرما نيا ام یارب زورما دياش
 هب دورو یدعب لسن و نم لسن یارب "دوش ناسآ تشگ لح وچ امعم"
 اه ناروپ نوچ ینانز اريز تسا هدش رتناسآ یسايس تالكشت و اهنامزاس
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 :ديوگ یم ناروپ .دندرك زاب ام نارتخد و ام یارب ار هار قلطم تيلقا رد
 یمادقا دوخ هاگشناد تاباصتعا رد وجشناد ناونعب ام تكراشم"
 تيصخش زاربا یعون مينادب دوخ هك نآ یب و دش یم بوسحم هناروسج
".دوب نادرم اب ربارب

 یم و دنك یم یدنبعمج ار دوخ نوچ ینانز و دوخ روضح ناروپ
 یزاساج و زمر نابز زا هدافتسا رد نانز طسوت هك یياه راكتبا" :ديوگ
 هك دهد یم ناشن و تسا یندشن شومارف درك زورب هرود نيا رد دانسا
 و یركف عناوم و دنبايب شيوخ راك ماجنا یارب بسانم هنيمز نانز رگا
 رتمك نادرم زا هجو چيه هب دوش هتشادرب ناش یاپ شيپ زا یلمع
".دنتسين

 ،ديوگ یم یبالقنا هزرابم هب نتسويپ یارب نانز هزيگنا زا ناروپ
 یداينب تارييغت رد تكرش یارب نانز تيرثكا کرحم زونه هك یا هزيگنا
 :تفگ دروم نيا رد وا .تسا هعماج

 نانآ رب هك یفعاضم متس ليلد هب نانز هك دوب نيا رت مهم هتكن"
 و روش اب ميژر هيلع یتاليكشت و یسايس هزرابم هب دوش یم هتشاد اور
 یم هار نيا رد ار دوخ تاناكما همه و دنتسيرگن یم یدايز یراكادف
 اهنآ رب هك دوب یريقحت ناربج هباثمب زرابم نامزاس کي هب نتسويپ .دنداهن
 ".دوب هدش لامعا نز ناونعب

:ديوگ یم زرابم ینز نابز زا وا
 درادن یبيع موش هتشك رگا منك هزرابم نامزاس رد مهاوخ یم"

 هتسياش نم هك ديمهف دهاوخ درك یم ريقحت ردقنيا ارم هك مرهوش لقادح
".مدوبن اهدروخرب نآ

 هكلب ،درك ليلحت ار یبالقنا هزرابم رد نانز هزيگنا طقف هن ناروپ
 هچنآ اما" :دهد یم خساپ ینشور هب زين ار هزرابم زا نانآ راظتنا و عقوت
 هزرابم رد هك دنتسناد یم دوخ قح نانز هك دوب نيا تسا هلئسم رهوج
 تشاد نايرج یعامتجا تلادع و یدازآ هب لين ديما هب هك یزاس تشونرس
......دنشاب هتشاد ربارب و لاعف تكراشم

 یسايس ميژر ینوگژاو هك ميتشاد رارق یعضو رد یگمه ام
 یلئاسم هك ميدرب یم نامگ اعبط و دش یم یقلت یلوحت ره ديلك ناميارب
 بالقنا یزوريپ لابند هب یتنس جيار یاه ضيعبت و یرالاسدرم ليبق زا



۲۰

۲۱

۲۲

".تسا یندش لح
 یم شنزرس ار نانز ،یخرب اهزور نيا هك منك یروآداي تسين دب

 دننك یم هزرابم بازحا و اهنامزاس رد نادرم رانك رد یتقو ارچ هك دننك
 هك تسا هنوگنامه هلئسم رهوج هك یلاح رد .دنهد یم یرالاسدرم هب نت
 ینونك یاه یراوشد همه رگا" :ديوگ یم یروح شرهاوخ لوق زا ناروپ
 زاب دماجنايب دور یم نانز رب هك یمتس راب ندش مك هب لقادح هزرابم
".دزرا یم شتامحز هب و تسا بوخ

 و دوب رايشه و یبالقنا ینز .تشادن یمهوت چيه ناروپ اما
 و یياهر هك دوب هتخومآ وا هب یبالقنا هزرابم فوفص رد هبرجت اهلاس
 بيجع" :تفگ دوخ هتشون رد و تسين اه یگداس نيا هب نانز یدازآ
 رايسب تالوحت ندنارذگ رس زا و اهلاس زا سپ هك مينيب یم یتقو .تسين
 رتمك ام زرابم و یسايس و یركفنشور هعماج رد تينهذ نيا مه زونه
 لاح ره هب .مينك مسجم رتهب ار نامز نآ عضو ميناوت یم هدروخ ناكت
 دوجو یسايس و یتاليكشت روما رد نانز تكراشم دروم رد هك یشرگن
 ".دوب یا ههبج تشپ و یوناث تكراشم ،رما عقاو رد و لمع رد تشاد

 رد نانز ام تيلاعف ۵۰ لاس زا لبق ات یراب" :ديوگ یم هرخالاب و
 هتبلا ."یفطاع و تسا یعبت ،تسا یبناج .تسين لوا فص رد نامزاس
 ايوگ دنكن ركف یسك و دراذگن یقاب یلايخ شوخ یاج هكنيا یارب ناروپ
 :تفگ تسا هدش نوگرگد ام یبالقنا شبنج ناهگان ۵۰ ههد زا سپ
 یم یئاسرف ملق و دنفاب یم یروئت نانز قوقح هرابرد هك یناسك دنناوارف"
."دنراد ار هدنام بقع و هنهك دروخرب نامه لمع رد اما دننك

 هراشا وا یاه یگژيو نيرتمهم زا یكي هب مليام ديهد هزاجا رگا
 یا هظعوم نوچ فرح رد هن و دوب تسيلانويسانرتنا کي ناروپ .منك
 داقتعا ناگديدمتس یياهر رما ندوب یناهج هب وا .لمع رد هكلب ،یقالخا
 رد و درك یم تبحص ناهج مدرم هزرابم زا هك ینامز ناروپ .تشاد قيمع
 دياب طقف هن تسينومك کي هك داد ناشن ،درك یم تكرش نانآ تازرابم
 .دنك لمع دياب مه یتسيلانويسانرتنا هكلب دنك ركف یتسيلانويسانرتنا

 شبلق هنوگچ ناروپ هك مزادرپب عوضوم نيا هب مهاوخ یمن نم
 رد زين لمع رد هكنيا اي و ديپت یم نيطسلف مدرم شخبيئاهر تازرابم یارب

 تازرابم هب وا .درك راكيپ رافظ و نيطسلف مدرم شخبيئاهر شبنج فوفص
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 رب متس هك دوبن تهج یب و ديشيدنا یم یناهج یا هزرابم ناونعب زين نانز
 هزادنا نامه هب درك یم نيگمشخ ار وا نيطسلف و قارع و ناتسناغفا نانز
 .تفات یمن رب ار ناريا نانز رب متس هك یا

 هك ۲۰۰۴ سرام رد نز یناهج زور مسارم تشادگرزب رد ناروپ
 نانز هب هك ینارنخس یط ،دوب زين مسارم نيا ناگدننكرازگرب زا دوخ
 تازرابم و قارع نانز تيعقوم زا یلصفم رايسب ليلحت ،درك ميدقت قارع
 سپ هك ینارنخس نيا رد وا .داد هئارا ار دعب هب ۱۹۴۳ یاهلاس زا نانآ
 :تفگ دوب نآ لاغشا و قارع هب یبرغ دحتم یاهتلود و اكيرمآ هلمح زا
 تيانج نيا هب تسد ،قارع رد "یساركمد" رارقتسا مانب هك نارگلاغشا"
 زا ،دوب کچوك ناشدوخ اب هسياقم رد هك ار یراكتيانج ،دندز نرق گرزب
.....دندش نآ نيزگياج – رتدب – دوخ و دنتشادرب نايم

 رد قارع هدش لاغشا روشك هتفشآ عاضوا زا هك یياه شرازگ
 نازابرس هك یدح یب تنوشخ زا ريغ دوش یم رشتنم اجنآ و اجنيا
 یاه بوكرس هبرجت راك نيا رد و دننك یم لامعا مدرم رب رگلاغشا
 هب ار ناكدوك و نانز و دننك یم راركت ار نيطسلف و مانتيو کانتشحو
 ار ینماان و .دنا هدرك التبم یگدنز لقادح زا تيمورحم و مئاد تشحو
 رداچ نورد هب و هدرك نيشن هناخ ابلاغ ار نانز هك دنا هداد شرتسگ نانچ
 رتارب و رتاراك ینارحب عاضوا نينچ رد یسنج متس .دنا هدنار باجح و
 تابرض ريز ار قارع نانز ،یتنس و یبهذم تاهيجوت اب هارمه و هشيمه زا
".تسا هداد رارق دوخ هدننك درخ

 منك هراشا ناروپ زا یرگيد تيصوصخ هب ديهد هزاجا نم هب
 قلخ تهج شالت و ندوب تسينومك زا تبحص نآ نودب هك یتيصوصخ
 یم قشع مدرم هب ناروپ .تسا هدوهيب رامثتسا و متس زا یراع یناهج
 ملعم وا .تشاذگ یبالقنا هزرابم ريسم رد ماگ هك یياهزور نامه زا ديزرو
 هارمه دوش انشآ ،دنناهج رييغت نايدانم هك ناناوج اب کيدزن زا ات دش
.دسرب کرتشم یرواب هب و دنادب و دناوخب نانآ
 تازرابم رانك رد طقف هن وا .دوب هتسجرب اهناسنا هب ناروپ هقالع و قشع
 یدرف تازرابم رانك رد هكلب .تشاد روضح یتلادع یب هيلع مدرم یمومع
 و یيوج تيفاع هنوگ ره زا و تفرگ یم رارق زين یتلادع یب هيلع اهناسنا
.دوب رودب یعامتجا و یدرف یگدنز رد یبلط تحلصم
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 وا ،دش یم هتفگ نخس شتازرابم و شدوخ زا ناروپ اب یتقو
 توافت اهنآ اب یركف ظاحل هب هك درك یم هراشا ینانز تازرابم هب هنانتورف
 ،ینيما همطاف نوچ ینانز تازرابم هب مارتحا و شياتس نمض وا ،تشاد
 ...... و ینامرك هداز فرشا هژينم ،یريرج جات نيميس ،تسودنهيم یرز
 نوچ دندرك یم تيلاعف رگيد زرابم یاه نامزاس فوفص رد هك ینانز زا"
 زا رگيد رايسب ورايسب و .... یميهاربا همطاف ،یيوكسا یدمحا هيضرم
 زين "نامانمگ صوصخب هچ و اه هدش هتخانش هچ ،زرابم یاههورگ همه
 یم ناسنا فادها تهج رد یرما ار هزرابم ناروپ .دروآ یم لمع هب ليلجت
.تشادن یيانتعا ینامزاس گنت یبلط راصحنا هب و ديد

 راكب هرمزور یگدنز رد دوخ داد یم ار شديون ناروپ هك یناهج
 یشنم و شور ،هنالداع و یناسنا یناهج هب نتفاي تسد یارب وا .درب یم
 خرس طخ و دوب هتفايرد ار نيع و نهذ لادج زار وا .تشاد یناسنا
.دوب لمع و فرح رتشيب هچ ره شزيمآ زا یا هولج شا یگدنز

 و ناهج هب ناروپ هاگن اما تسين ام نايم رد رگيد زورما ناروپ
 و متس هنوگره ديق زا اهناسنا یياهر و یدازآ یوسب یا هچيرد ،هدنيآ
 نانز زا کاربوا یسول فرح هك داد ناشن ناروپ یگدنز .تسا رامثتسا
 ،نانز نودب ،تفگ هك یتقو دوب تسرد هسنارف تمواقم شبنج وضع
 هملك" :ديوگ یم هك وا مه .دهدب ماجنا تسناوت یمن یراك چيه تمواقم
".دوش فرص لاح نامز رد دياب هشيمه ندرك تمواقم

 ناروپ زا سپ زور دنچ یگلاس ۹۴ نس رد رد زين کاربوا یسول
 زا تسد یگدنز قياقد نيرخآ ات ناروپ دننام زين وا .تشذگرد هسنارف رد
 و نانز یار قح یارب وا هزرابم .تشادنرب یتلادع یب عونره هيلع هزرابم
 تازرابم خيرات رد تماقا تراك نودب نايجراخ تارهاظت رد وا تكرش
 یوگلا ايند رسارس رد اه یسول و اه ناروپ .تسا راگدنام اه یوسنارف
 .دنتسه نانز رب متس و یروتاتكيد و مسيشاف هيلع هزرابم

 هسنارف – سيراپ - ۲۰۰۷ سرام ۱۷
- - - - - - - - - -

 هك تسا ناگرزاب ناروپ فلتخم تالاقم زا نتم نيا یاهلوق لقن هيلك *
.درك هعجارم راكيپ و هشيدنا تياس هب ناوت یم اهنآ هب یسرتسد تهج

http://www.peykarandeesh.org/index.html



۲۳

۲٤

۲٥



۲٤

۲٥

۲٦

نیفدت  ءهباطخ
:وا نابز زا ناگرزاب ناروپ تشادگرزب هدننك رازگرب ءهتیمك

 مشچ رد نم ءهدوسرف مسج و دمآ رسب نم یگدنز لاس داتفه
 و یگدنز اب ،میاه نامرآ اب نم اما ،دش لدب رتسكاخ یكدنا هب یندز مه هب
 و تایح هب نیمز ءهرك رسارس رد رگید ربجنر ناسنا اهنویلیم ءهزرابم
 نیا نم هك میوگب ناگمه یارب راصتخا هب دیاب .مهد یم همادا دوخ تیلاعف
 یب ،رطاخ تیاضر اب ارچ و مدرك یرپس هنوگچ ار یگدنز زا دوخ مهس
 یم وزرآ هك روط نامه .موش یم جراخ هنحص زا ینامیشپ و فسأت چیه
 هك روطنآ ار یگدنز زا مهس نیا نم .مدنام هنحص یور رخآ ات مدرك
 هار نیا رد زج رگا ،دوبن راكرد یراكادف .متسیز بوخ .متسیز متساوخ
 و هدوب تخبشوخ نم .مدركیم یقلت مرج ار نآ و دوبن هتسیاش متسیز یم
.دوب دنهاوخ ناوارف دیدرت نودب تلادع و یدازآ هار ناورهر اریز متسه

 لیالد هب رالاسدرم یعامتجا تابسانم .مدش هداز رتخد نم
 یخرب اب ار نآ و تساوخ یم درم تسدورف ار نز شا یگنهرف و یخیرات
 رد هناملاظ تابسانم نیا رباربرد دیاب نم .تخیمآ یم رد سدقم یاهراتفگ
 هب مدوب هدش ریزگان .مدرك یم ار راك نیا یزیرغ .مداتسیا یم مدوخ دح
 هب تسد ینیشن هناخ جنر لاس دنچ زا سپ .منك هدنسب مهن سالك زا رتمك
 سناسیل ذخا و هنابلطواد تروص هب ملپید ات لیصحت ءهمادا هب و مدش راك
 نراقم دهشم رد نم هاگشناد ءهرود .دوب قفوم رایسب ما همانراك .متخادرپ
 تیلاعف هب .دوب ۴۲ ات ۱۳۳۹ یاهلاس یعامتجا و یسایس یاه تیلاعف
 و دنتشاد یدروخرب نینچ هك مدوب ینارتخد دودعم زا .مدروآ یور یسایس
 دوخ هكنآ یب .دركیم فقاو معضوم و راك تیمها هب ارم کاواس بیقعت
 مدوخ نامگ هب هك مدوب هتسویپ یساركومد و یدازآ یارب هزرابم هب منادب
 یناسنا تیثیح بسك و یرالاسدرم ءهطلس زا نز ییاهر یارب هزرابم زا
 مكاح قانتخا و روسناس هب هك مدش هارمه یجوم اب نم .دوبن ادج نز
 ام .مدوب هارمه رایسب یعمج اب هار نیا رد نم .تشاد ضارتعا
 هب ام رگا .میشاب توافتیب نارگید و دوخ عاضوا رباربرد میتسناوتیمن
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 ام تشونرس و دمآ یم ام غارس هب ًامتح هك وا میتفر یمن تسایس غارس
 اهنت ،تشادن ییارچ ام یارب یسایس تیلاعف رد تكرش .دز یم مقر ار
 اب و تشذگ یم میگدنز طیحم رد هچنآ ریثأت تحت .دوب حرطم نآ یگنوگچ
 هب تشاد دوجو ام رهش رد هك یبهذم بلط حالصا گنهرف رابیوج نامه
 و نارتخد نم ناراكمه .میدز تسد »دهشم ناوناب یمالسا نمجنا« لیكشت
 ،ددعتم نادیهش دعب یاهلاس رد هك هباشم یاه هداوناخ زا دندوب ینانز
 نیا رد رفن ۵ مدوخ ءهداوناخ زا هكنانچ .دنداد ،یتسینومك شبنج رد یتح
.دنداد ناج اههار

 مدش ریبد و مدناوخ یم سناسیل قوف هك ینامز ،نارهت رد اهدعب
 تكرب هب .مدش انشآ دنتشاذگ ناینب ار نیدهاجم نامزاس هك یناسك اب
 رد و متخیمآرد نانآ اب تشاد اهنآ اب روصنم مردارب هك یا هطبار
 تعاطا هب زگره اریز ،رانك رد میوگ یم .متخومآ اهزیچ ناشرانك
 نامز نآ رد ار اهنآ هك ینآرق تاملسم ءهرابرد یتح .متخادرپن هناروكروك
 مدای .مدوبن یرب دیدرت و ماهفتسا و شسرپ زا میتسناد یم دوخ یامنهار
 رد هك دهد یم انعم هچ نیا مدیسرپ نامیژولوئدیا سالك لوؤسم زا تسه
 یگدرب هب هك ینز اب یرتسبمه یارب ۶ ءهیآ )نونمؤم( نآرق ۲۳ ءهروس
 دعاقتم ارم لوؤسم هیجوت ًاعبط و ؟تسین مزال دقع یتح هدش هتفرگ
 و تشادن یراك تایئزج حالطصا هب نیا هب مه نامزاس دوخ رخآ .دركیمن
 هك یراك .دیزگ یم رب دروخ یم شا هزرابم درد هب هك ار هچنآ نآرق زا
 هدركن نیا زج شحلاصم یارب مه یمالسا یروهمج .دننك یم و هدرك همه
 ارم نز تشونرس رما رد هژیو هب لقتسم دروخرب ،لاحره هب .دنك یمن و
 مه نادنچ دراوم یخرب رد نیا و دركن مه اهدعب هك نانچ .درك یمن اهر
.متخادرپ یم مه ار شا یتالیكشت ناوات و دوبن اقفر ای ناردارب دنیاشوخ

 نم .دنتشاد یا هفرح و لغش همه ام نامزاس رد ،نامز نآ رد
 هب ِنویناحور و نایرازاب زا یعمج .مدوب نارهت یاه ناتسریبد ریبد
 و ناتسبد دندوب یبهذم یزاوژروب ناركفنشور هك یقرتم زور نآ ِحالطصا
 یسك یوجتسج رد و »هافر« مان هب دندرك سیسأت هنارتخد یناتسریبد
 هب و متفریذپ ار تیریدم نم .دنراذگاو وا هب ار ناتسریبد تیریدم هك دندوب
 دش لدب نامزاس ءههبج تشپ هب یصوصخ یگنهرف ءهسسؤم نیا جیردت
.ما هداد حرش یرگید یاج رد ار نیا نم و تفای همادا ۱۳۵۲ لاس ات هك
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 لاس .دوب هرود نیمه رد داژن فینح دمحم اب نم جاودزا
 یبالقنا یاه هورگ و ام هك اهزور نآ یتازرابم ءهلحرم تاموزلم .۱۳۴۸

 هزرابم رما زا یعبات ار یصوصخ روما ءهیلك میدوب نآ راكردنا تسد رگید
 تشاد یموسرم و یداع یگدنز دش یمن .دوبن یا هراچ نیا زج .درك یم
 هزرابم قطنم .دیگنج مه بوكرس یمنهج هاگتسد اب ،لاح نیع رد و
 یاهراب هلوك اب هن میشاب رت لابكبس هچره هار نیا رد« هك درك یم باجیا
 زورما هك یداع یگدنز کی جاودزا زا نم راظتنا .»هافر و ترهش و تورث
 رتهب هچ و دوب لصا نام یارب هزرابم رما دربشیپ .دوبن دنرادنپ یم یخرب
 .دوب گرتس هكلب درخ یراك هن میدوب شددص رد هچنآ .دوب نینچ هك

 نیلاعف و اهرداك ءهدمع کاواس شروی اب هك ۵۰ لاس رویرهش زا
 نم یارب هك میتفرگ هدهع هب یدیدج تیلوؤسم ام ،دندش ریگتسد نامزاس
 زا یریگولج یارب دهاجم ناینادنز یاه هداوناخ جیسب .دوب دنمجرا رایسب
 هداوناخ و میدش یم عمج هعلق لزق نادنز رد تشپ .ناگدش ریگتسد مادعا
 سپ راب نیتسخن یارب نیا منادیم هك اجنآ ات .دنتخانشیم ار رگیدكی اه
 یرما یارب اه هداوناخ زا دادعت نیا هك دوب ۴۲ دادرخ و دادرم ۲۸ زا
 تدم هب نانز زا رفن دص زا شیب .دندش یم جیسب کیتاركومد و یمدرم

 یور یهجوت لباق ذوفن هك یرادمتعیرش هللا تیآ لزنم رد مق رد زور ۲۰
 زا یفلتخم داعبا نصحت نیا .دندرك نصحت تشاد تموكح هاگتسد
 لاكشا رد هك تشاد یرگاشفا زین و یقوقح تاطابترا تاغیلبت ،تاكرادت
 اهزور نآ دوب ام نابیتشپ ًافرص هك نامزاس .تفای یم ساكعنا نوگانوگ
 زیچ همه .دنك تراظن اهراك نایرج رب ًامیقتسم دوخ هك تشادن نآ ناوت
 تسب نب رد ار تیناحور تساوخ یم نامزاس .دوب نانز دوخ تسد رد
 هچ هك داد ناینادنز دوس هب یا هجیتن رگا نیا ،دنریگب عضوم ات دهد رارق
 هاش میژر اب ناش یراكمه و زیمآ تیاضر نیرید توكس و اهنآ هنرگو رتهب
 ءهقبط نانز ام یارب یعامتجا و یعمج راك نیرمت .دش دهاوخ اشفا
 میتفرگ یم فلتخم بناوج زا هار نیا رد هك یشزومآ زین و نییاپ و طسوتم
.دوبن تیمها مك

 و طابترا یهدنامزاس و ناینادنز اب یریگ طابترا ،تدم نیمه رد
 قیرط زا نوریب هب نادنز زا و نادنز لخاد هب دانسا و رابخا لاقتنا
 راك یارب یرگید نیرمت ،رگید یاه ییوج هراچ و یسیونزمر و یزاساج
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 هب هك زرابم یاه هورگ رگید یاه هداوناخ اب ام اهنیا رب هوالع .دوب نانز
 و یدردمه و طابترا و میدش انشآ دندوبن ام دننام کیژولوئدیا ظاحل
 اب ام ءهطبار .دوب نارگید لمحت یارب یرگید ءهبرجت ام نیب یگتسبمه
 رمع رخآ ات هك دوب یدرواتسد نم دوخ یارب پچ ناینادنز یاه هداوناخ
 دروخرب اهنآ زا یخرب دنچره ،مدیربن اهنآ زا زگره نم .مداد همادا نادب
 رد اه هداوناخ جیسب رد ار شور نیمه .دنتشادن ام اب ای نم اب یهباشم
 زا یخرب .مداد همادا مه دیعبت رد و راكیپ نامزاس رد دعب یاه هرود
 مناتسود نیرتهب زا رخآ ات ار هریغ و ییادف یاه هداوناخ ای ناردام
.متسناد

 نیزرابم راتشك و مادعا و هجنكش و یریگتسد هب هاش میژر
 زا ار داژن فینح هلمج زا دوخ نامزرمه زا یخرب رگید ام و داد یم همادا
 شیب و موش یفخم مدش ریزگان نم ۵۲ لاس تشهبیدرا .میدوب هداد تسد
 رد هچنآ اب یلك هب هك یفیاظو اب مدرب رسب یمیت یاه هناخ رد لاس کی زا
 هداوناخ یهدنامزاس و جیسب رد تكراشم رد اهدعب و ناتسریبد تیریدم
 دیدج عضو نیا اب .تشاد توافت مدوب هداد ماجنا نادنز اب طابترا و اه
 هلمج زا ام فده هك تسا نیا هن رگم ،مدادیم قابطنا ار دوخ دیاب مه
 هیلع دوخ ءهناحلسم تایلمع اب هك دوب یا هدنمزر نامزاس تیدوجوم ظفح
 یمدرم بالقنا یارب ار هنیمز تساوخ یم شتسیلایرپما نانابیتشپ و میژر
 و اضعا کت کت یارب راك نیا یاه یراوشد ؟دنك مهارف میژر ینوگنرس و
 لباق همه میتشاد رظن رد هك یا یلاعتم فده رباربرد نامزاس نیلاعف

 و یتخبشوخ .دوبن راكرد یراكادف هك منك یم راركت مهزاب .دوب لمحت
 و ناج اب ار نیا ام و دوب هزرابم رما دربشیپ رد ام یناسنا تیثیح زارحا
 یقطنم نیا .نام تیثیح و نامدوخ یارب زیچره زا لبق ،میدوب اریذپ لد
 .دنراد نازرابم ءهمه هك تس

 هب رگید رفن دنچ و نم هك دش هداد یبیترت ۵۳ لاس دادرم یراب
 تیلاعف نامزاس روشك جراخ شخب رد نم سپ نآ زا و دنوش لقتنم جراخ
 زا ییاهیراوشد اب رگید عون زا یفیاظو اب )دوب قارع مراك لحم( متشاد
 نیا یاهتیلاعف نایرج رد .دش یم هتشادرب اپ شیپ زا دیاب هك رگید عون
 یاه تیلاعف و شورس ویدار و ناتسرپ نهیم ویدار اب هطبار رد هرود
  مدرك جاودزا متخانش یم شیپ اهلاس زا هك سانش قح بارت اب ،رگید
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 تاموزلم و هزرابم رما زا رتالاب یرما چیه زین جاودزا نیا رد .)۱۳۵۳(
 ناتسرامیب رد راك و نیطسلف شبنج اب طابترا .میتشادن )دشاب هچره( نآ
 رد )نانبل یلخاد گنج ءهرودرد( دعب و قشمد رد ینیطسلف رمحا لاله
 یناگدیدمتس نیب رد نتسیز ،دش عورش اجنیا زا توریب رد اربص هاگودرا
 .دوب نم یگدنز یاه نارود نیرتهب زا دنمزر یم و دننك یمن مخ رس هك
 رد یتاكرادت و یطابترا یهاگیاپ نامزاس هك مدش لقتنم هیكرت هب اهدعب
 ای یزود یرس یاه هاگراك رد راك ،یفخم یگدنز .دوب هدرك سیسأت اجنآ
 مه اهنیا .رگید روشك هب روشك کی زا حالس لاقتنا و لته رد یرگراك
 اب ییانشآ .هدنیآ یاهراك یارب یگدامآ و شزومآ رانك رد دوب یا هبرجت
 یتاقبط یمتس هب رتشیب هچره ارم مشچ اه تلم رگید ناشكتمحز یگدنز
 .درك رتزاب دراد یناهج یا هبنج هكلب ،تسین تلم کی لماش طقف هك

 و زاس تفرشیپ و یماظن و یسایس تیلاعف و هبرجت شیازفا اب
 رد هدش نیودت یژولوئدیا ،ام نامزاس رد ،هعماج و نامزاس ینورد راك
 ینیمخ اهنآ سأر رد و نویناحور یتنس کرد اب هتبلا هك( لبق یاهلاس
 لاؤس ریز ام بلغا نهذ رد و هنازور راك رد ،)دوب داضتم هاگ و توافتم
 یاه هدیا درط هب هك دش رجنم یكرد هب لاس دنچ تدم یط ریزگانب و تفر
 دوخ ءهبرجت قبط ام زا کیره .دیماجنا  مسیسكرام هب شیارگ و یبهذم
 یربهر میمصت اب یلو میتشاد یگدامآ یعون رتشیپ لاس ود یكی زا
 ناورشیپ زا هتبلا نم .دش مالعا ًامسر یژولوئدیا رییغت هك دوب نامزاس
 .مدش هارمه نآ اب و ممهفب ار نآ متسناوتیم یلو مدوبن لوحت نیا
 رهوج رب دناوتیمن داد خر هسورپ نیا یط هك یریذپان ناربج یاهاطخ
 هویش .دراذگب شوپرس یبهذم یاه هشیدنا زا ییاهر ءهناورشیپ و یبالقنا
 زا یرایسب دییأت دروم دش هتفرگ راك هب لوحت نیا رارقتسا یارب هك ییاه
 رد یلو دوبن )دندش یم علطم رما تیعقاو زا رگا( نامزاس نیلاعف
 و تاعالطا دیدش تیدودحم اب یكیرچ نامزاس کی رد مكاح تابسانم
 دوجو یعمج یریگ میمصت رد تكراشم ناكما ،تارظن لدابت و رابخا
 و روآ ناقفخ طیارش رد هزرابم تعیبط زا ًاساسا ،تیدودحم نیا .درادن
 یم یشان دوب هدروآ هوتس هب ار همه هك میژر بوكرس نیشام اب هلباقم
 :تشرب ءهتفگ هب .دش

دیهجیم نوریب یبادرگ لد زا هك امش ،ناگدنیآ یاهآ«
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تسا هدیعلب ار ام هك
دینز یم فرح ام یاه فعض زا یتقو
.دییوگب یزیچ مه ام تخس ءهنامز زا
 رد داقتنا زا دمآ شیپ هسورپ نیا لالخ رد هچنآ هك تسا مولعم

 لك دیدش داقتنا دروم راك یاه هویش نیا دعب لاس هس طقف و دنامن ناما
 هك تسا نیا بلاج .)۱۳۵۷ رهم( دش رشتنم ًانلع و تفرگ رارق نامزاس
 .مینك داقتنا دوخ زا دیاب هك دنروآ یم ام دای هب لاس ۳۰ زا سپ یخرب
 ناشناهد ناوت یمن یتقیقح و دنس چیه اب دننك یم یزرو ضرغ هك نانآ
.تشاد زاب ییوگ هوای زا ار

 نامزاس هك( یبیل رد مه ینامز ،ینامزاس فیاظو رب انب ،یراب
 شبنج اب طابترا رد نامزاس هك ندع رد زین و )تشاد یرتفد اجنآ رد
 اب لباقتم یراكمه .مدرب رسب تشاد ییاه تیلاعف )رافظ( نامع یبالقنا
 ناشن ار ام ءهزرابم یتسیلانویسانرتنا دعُب ،رگید یاه تلم یاه شبنج
 کی و کشزپ کی نیا زا شیپ دوب هتسناوت ام کچوك نامزاس .دادیم
 زارفا تعفر شرهاوخ و زارفا هبوبحم رتكد( دتسرفب هقطنم نآ هب راتسرپ
 راتسرپ الاح و دوب ناتسبد سیئر هافر ءهسردم رد نم تیلاعف ءهرود رد هك
 و یعامتجا تالوحت .مدرب رسب اجنآ رد مه یتدم .)رافظ نیزرابم ههبج رد
 هب ۵۷ مایق زا سپ ام و دش کیدزن تنطلس طوقس ءهناتسآ هب یسایس
 لد زا هك راكیپ نامزاس رگید الاح .۱۳۵۸ نیدرورف .میتشگزاب ناریا
 یتسینومك نامزاس کی ناونع هب دوب هدمآ نوریب نیدهاجم بعشنم شخب
.دركیم تیلاعف ناریا رد

 یم رتهب نم هك ییاه تیلاعف یارب هنیمز هرابود ،هرود نیا رد
 یاه سالك رد .دوب مهارف یا هدوت تاطابترا ینعی مهد ماجنا متسناوت
 سرد یتدم و مدرك تكرش یلعج ءهمانسانش اب ًاعبط یداوسیب اب هزرابم
 و نیمارو ناشكتمحز اب ییانشآ ردقچ .دنسانشب ارم هكنآ یب مدادیم
 اهنیا رانك رد .دوب دنمشزرا میارب جرك ءهداج یاه هناخراك نز نارگراك
 نابز هب هك ینامزاس یاه شزومآ یخرب و اه هداوناخ یهدنامزاس مهزاب
 مزال رگید هرود نیا رد .دوب شخب تذل میارب مدرك یم نایب ناشیارب هداس
.دندادیمن نم هب هك ار مقباس یگنهرف راك .منك راك ییاج دوبن

 رد یفیاظو هب دیشك لوط مین و لاس ود هك هرود نیا رد یراب
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 شخب یادهش زین و ناینادنز یاه هداوناخ جیسب و نانز ءهتیمك اب طابترا
 ماد زا راب دنچ هاش ءهرود رد هك روط نامه .مدوب لوغشم راكیپ و بعشنم
 متسناوت و متفای تاجن راب دنچ زین هرود نیا رد ،مدوب هتفای تاجن کاواس
.مراذگب لاق ار هدیسر تردق هبِ دیدج نادالج

 هب راداو ار ام ۶۰ لاس یاهراتشك و میژر ءهبناج همه مجاهت
 ،راب نیا .دش عورش نم دیعبت لاس ۲۵ نارود و درك روشك زا جورخ
 تیلاعف نآ دومنهر قبط و نآ فوفص رد هك میتشادن لاعف ینامزاس رگید
 یبایزرا و یسررب هب ناماه لآدیا و فادها ظفح رانك رد دیاب .مینك
 دیاب زیچره زا رت یروف و اهنیا رب هوالع .میزادرپب زین نام هتشذگ یاهراك
 زا .میزادرپب دوش مهارف شناكما هك یا هلیسو ره اب تشیعم نیمأت هب
 دودح هك مدش لوغشم یدی یاهراك هب هسنارف هب دورو یاه هام نیتسخن

 ءهمادا یمسج فعض تلع هب ینعی مدش تسشنزاب ات تفای همادا لاس ۲۰
 هك دوب نیا رد هلمج زا یبالقنا ناونع هب ام تفارش .دوبن نكمم میارب راك
 رثكا دح اب و رخآ هب ات ار نیا نم و میشابن یسك دنمزاین ور چیه هب

 هب مرگید دودعم یاقفر رانك رد هرود نیا رد .مداد ماجنا ییوج هفرص
 یتاقبط متس هیلع دش یم هك ار ینخس ره .مداد همادا مه یسایس تیلاعف
 .مدز دایرف دروآ نابز رب دوشیم لامعا ناریا رد هك یسنج و یگنهرف و
 نیرخآ رد هك متقوشوخ و مداتسیا هشیمه لثم ینیطسلف نازرابم رانكرد
 ما ینیطسلف ءهدناوخ دنزرف ودِ یلیصحت ءهنیزه متسناوت میرامیب یاه هتفه
 لوپ مدیمهف یتقو داد تسد نم هب شمارآ ردقچ .متسرفب ناشیارب ار
.تسا هدش لاسرا

 ناشقوقح قاقحا یارب ناش هزرابم و ناریا نارگراك رانك رد
 هك اجنآ ات دش یم اپرب هاگدیعبت نیا رد هك یتارهاظت ره رد و مداتسیا
 تكرش و هم لوا یاه ییامیپهار رد روط نیمه .مدومیپ هار دیشك یم میاپ
 هریجنز یاه لتق یادهش دوبدای یرازگرب رد ،نآ کرادت و یهدنامزاس رد
 تحلصم میلست زگره و مدرك شالت یسایس ناینادنز لك زا عافد و یا
 زا ای نابلط حالصا یوس زا هك یداب رب انب هك مدشن جیار یاه ییوج
 دای هب دیعبت یاهلاس یط .دنیآیم رد تكرح هب دزویم اكیرمآ یوس
 زا یریگولج و مسارم نیا یرازگرب رد اهراب ۶۷ و ۶۰ یاه لاس یادهش
 یدراوم رد .متشاد یلاعف شقن تایانج نیا ندش هدرپس یشومارف هب
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 نانز زا ای ،یناغفا نانز زا عافد رب ار سرام ۸ نشج تاسلج رگید
 هك هنارالاسدرم گنهرف اب هزرابم رد .میدرك زكرمتم یقارع ای ینیطسلف
 هنومن هاگ و دنكیم یناج تخس نانچمه یدیعبت ءهعماج نهذ قامعا رد
 هچره دروآ یم راب هب راسگنس عقاو رد و ازسان و تمهت زا یعیجف یاه
 ورف مرس رب ار ترفن و رهق هك یروط هب مداد ماجنا متشاد ناوت رد
 نامگ هب هك یلمع یاه شالت نیا ءهمه زا .مداتسیا لزلزت یب یلو دنتخیر
 تازواجت اب هزرابم هار رد و یتسینومك فیاظو زا تس ییزج مدوخ
.مدرك عافد هنارادافو ناهج و هقطنم یاه قلخ هب یتسیلایرپما

 زا بلط قح ناشكتمحز مامت هب ،زرابم یاه ناسنا مامت هب
 هژیو هب و نیتال یاكیرمآ ات هتفرگ ناریا و نیطسلف و قارع و ناتسناغفا
 زا دناوتب تیرشب هك مدنام یزور دیما هب و مدیزرو قشع اه تسیتاپاز
 متس عاونا و رامثتسا زا غراف یناهج و دور رتارف یراد هیامرس بوچراچ
.دراد اپرب اه

 هدش اپرب سیراپ رد ۲۰۰۷ سرام ۱۷ زور رد هك یمسارم رد نتم نیا(
).دش تئارق دوب
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 نیفدت ءهباطخ
ولماش دمحا زا

،دنزاسمه نالفاغ
! دياز يم نوگمهان ناكدوك نافوط اهنت
،دنناناس هياس زاسمه
باتفآ ياهزرم رد طاتحم
؛ دنناگدرم ،ناگدنز تئيه رد
!اهشتآ هدنراد ياپ هب ،دننانكفا ايرد هب لد نانيو
. . . گرم شيپاشيپ ،گرم شوداشود يناگدنز
دندوب هتسيز هك مان نادب هراومه و ،گرم اب هك سپس نآ زا هدنز هرامه
: درذگ يم هدنكفارس و راسمرش ناشرطاخ دنلب هاگرد زا يهابت هك

همشچ نافشاك
ناركوش نتورف نافشاك
اهناشفشتآ يرجم رد يداش ناگدنيوج
درد هالكبش رد دنخبل نازاب هدبعش
ناگدنرپ هاگرذگ رد يداش زا رتفرژ يئاپاج اب

،دنتسيا يم ردنت ربارب رد
،دننك يم نشور ار هناخ
.دنريم يم و
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ناروپ  داي هب
اكیرمآ رد یتسود زا

 یتسود .متخانشيم ار وا هكنيا زا منكيم یتخبشوخ ساسحا
 لاسرد سيراپ هب  نم رفس نيلوا رد بارت و وا اب نم ءهلاس راهچ و تسيب

 .تفرگ قمع اهلاس نيا لالخ رد یدعب یاهرفس یط  و دش عورش  ۱۹۸۳
 هچ ناهج ناگديدمتس یارب شبلق هك دوب نابرهم و افص زارپ یناسنا وا
.ديپت يم کيزكم اي ناتسناغفا ،قارع ،نيطسلف رد هچ ،ناريا رد

 و دس هنوگره نتسكش رد وا رگشسرپ و زرابم ءهيحور  حرش
 تازرابم رد ندرك تكرش ،یناوجون زا یئوج تلادع هار رد تسب هار
 ششوك و  شالت و ،یمالسا یروهمج و  یولهپ  یاه ميژر هيلعرب یبالقنا
 نانز تازرابم هژيو هب و کيتاركومد تازرابم رد ديعبت نارود  رد وا  یاه
.تسا هدمآ  ليصفت هب شناراي و  اقفر و وا دوخ ملق زا

 دنمتواخس یحور و تشاد گرزب یبلق ناروپ ،یتـسود ماقم رد 
 نيا اب یگدنز لوط رد نم نوچ هكنانْآ .یرادافو و تيميمص زا ولمم و
 اب  یميمص و کيدزن  یتسود راختفا نم نوچ و دندش انشْآ گرزب ناسنا
 ناراهب ميسن نوچمه وا یتسود و رهم هك دنناديم داد تسد ناشيا هب وا
 نوچ ینابيتشپ نتشاد  دننامه ناروپ نوچ یتسود نتشاد و دوب رگشزاون
 ار هلمج نيا دوب هدرك نيزم ار  یراويد هك یكالپ یور ″ًًًاريخا . دوب هوك
 هك تسا یرهاوخ تسود نيُرتهب" :مدناوخ دوب هتشون یسيلگنا نابز هب هك
 زيزع ناروپ داي هب ارم هلمج نيا ."دنك مبيصن درك شومارف تشونرس
 نتخانش .دوب نابرهم یرهاوخ نوچ یتسارب یتسود باب رد هك تخادنا
.نامه شنتشاد تسود و نامه ناروپ

 رد ش دوبداي سلجم رد وا یاثٍٍر رد هك ار شيگدنز ءهمانراك
 و روخرد قحلا هك مدناوخ دوب هدش تئارق شياقفر و نارادتسود روضح
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 يا هبيتك نوچ همانراك نيا .دشابيم تسينومك و زرابم نز نيا ءهتسياش
 وا زا نم هچنآ  متفايرد .دشاب دناوتيم تسودرشب ناسنا کي هچنآ زا تس
 زا تسيا هشوگ  اهنت تسا هتخاس شتيناسنا ءهتفيُش ارم هك متخانشيم
  و تمواقم هار رد شا هظحل ره هك هتسراو و رطخ رپ و ريٌطخ یگدنز کي
 رد  یسنج اي ،یلم ،یتاقبط عون زا هچ متس و ملظ ،ضيعبت هيلع هزرابم
 و یگنهرف ،یعامتجا یاه هصرع رد و ناشكمتس رانك رد ايو ،یارب ،هار
.تسا هتشذگ ینامزاس یتح

 یم شَا ینامزاس یاقفر رانكرد ندوب مزر مه هب هشيمه ناروپ
 یلو .راكيپ هچ و ‘بعشنم شخب’ هچ هيلوا نيدهاجم ءهرود رد هچ ديلاب
 .دجنگ یمن نامزاس و هورگ کي اهنت بلاق رد وا تيناسنا و رظن تعسو
 نامزاس نورد یگدنز نارود رد هچ دهديم تداهش وا یگدنز هكنانچمه
 رد ،ديعبت نارود رد هچ و نيطسلف رد اي و رافظ رد ،ناريا رد شيبالقنا
 رامثتسا و متس زا یئاهر هار رد تيرشب ءهزرابم هب قلعتم وا عقاو
.دشابيم

 هك  تسا یرگيد نيسحت و ركذ لباق ءهتكن ناروپ  یركف یئايوپ
 یمتس عون چيه هك ،دوريم راظتنا ليصا یبالقنا و زرابم درف کي زا اهنت
 يم هبرجت ینامزاس و ،یسايس  ،یعامتجا یگدنز زا ،تفات یمنرب ار
 یئاطخ ره و دربيم لاؤس ريز ارنآ و تفريذپ یمن ار یمگد چيه ،تخودنا
 ندنكفا رودب و ینكش تنس زا یساره یئايوپ نيا اب وا اذل .درمشيمرب ار
.تشادن هتشذگب قلعتم و تساسران و تسردان و هنهك هك هچنآ

 ندرب جنر مغريلع شيپ لاس دنچ نيمه رد هك مراد رطاخب وا زا
 و هناناج نانز شبنج یارب رانيمس کي یئاپرب و ليكشت یارب وناز درد زا

 ًاشخب هك نآ زيمآ تيقفوم یرازگرب زا ینامداش اب و  ديشوكيم هناميمص
.دركيم فيرعت  دوب هتفرگ تروص ناروپ مامتها هب

 و متس و روج هيلع هزرابم راختفا رپ خيرات هب نونكا ناروپ
 هتسويپ ناهج حطس رد روطنيمه و نامروشك رد دادبتسا و رامثتسا
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 ارف  تسيُلانويسانرتنا و زرابم نز نيا ناشخرد یگدنز وترپ هچنآ .تسا
 تسيُز ديابيم وا نوچ هك تسنآ دهنيم شنارادتسود و اقفر ،نامزرمه یور
 تسيناـسنا هك هچنآ هار رد ارنآ ءهظحل ره و تشاديم تسود ار یگدنز هك
 اب و ريذپان یگتسخ دهديم متس و رامثتسا و دادبتسا زا یئاهر  ديون و
  .دنارذگيم ورين نيرخآ

 یمدرم تازرابم خيرات رد یدرف نينچ کي هك تسا تاهابم ءهيام
.هتسيز ام موب و زرم

 وا هك تسا یناسك ءهمه یگدنز شخب یئانشور وا یگدنز وترپ
.)یحطس ره رد( دنتخانشيم ار
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تسه زونه هافر هسردم و تفر مه کيرچ ريدم 

 ناروپ داي هب ،دنديگنج یدازآ یارب هك یناسك یمامت داي هب
.ما هسردم ريدم ناگرزاب

 زا یزور هد زونه ،تفه و تصش و دصيسو رازه هام رهم
 یاه رتفد زا رپ یتشز یا هوهق فيك هك تسا هتشذگن فلا.ميم مادعا
 هك یدنلب یا همرس هعنقم اب ، موش لوا سالك یهار ات دوش یم یجنرطش
.دهد یم راشف ار ميولگ ريز

 فلا .ميم یاه همان زونه ،دزير یم کشا زونه ما همع رتخد ،ادن
 یم شضغب و دناوخ یم شصالخ ريت دعب و نادنز لاس راهچ زا دعب ار
 رهوش یب نارتخد رامآ زا شردپ و لتاق هب دتسرف یم تنعل شردام .دكرت
 یموجن ناشمقر ديعبت و مادعا و گنج اب هك ديوگ یم هدنيآ یاهلاس رد
.دزير یم کشا طقف ادن یلو ..دش دهاوخ

 زا نم و تسا هام رهم لوا .هافر یمالسا هسردم ،لوا سالك
 .مورب هسردم هب ات منك یم یط ار هچوك دنت چيپ فلا . ميم هناخ یولج
 حبص زور ره شگنر یيودرگ یاصع و هدش مخ شرمك فلا .ميم ردپ
.دبوشآ یم ار هچوك باوخ

 دنت یوب اب هسردم زور نيلوا هاگحبص و تسا هام رهم لوا زور
 ار ماب تشپ تشگنا اب ريدم .ديآ یم ناملابقتسا هب هتخوس یاه مچرپ
 یم تفه و هاجنپ یزوريپ یاه زور رد اه هلولگ یادص زا و دهد یم ناشن
 هك تسا یناسك نيرت یناطيش و نيرت هيرك لتقم اهماب تشپ نيا ...ديوگ
 رام رهز و تفوك ات رازه و اديوه و یريصن ،دنا هدش لصاو کرد هب
.رگيد
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 تسد زا ،مسرت یم هسردم نيا زا نم و تسا هام رهم لوا زور
 ،مسرت یم هدش هتشك اجنآ اه یرارف زا یكي دنيوگ یم هك شياه یيوش
 و مادعا زا ،مسرت یم ماب تشپ یور هلولگ یادص زا ،مسرت یم اهملعم زا
.مسرت یم فلا .ميم گرم

 تيآ قاتا هك دنرب یم یسالك هب ار ام و تسا هام رهم لوا زور
 رگا قاتا نيا هرجنپ زا ،تسا تفه و هاجنپ نمهب هدزاود رد ینيمخ هللا
 ضوح یاپ فلا.ميم ردام.ديد حضاو دوش یم ار فلا .م هناخ موش نازيوآ
دزير یم کشا اما

 یم اپ ، مورب هسردم هب مهاوخ یمن نم و تسا رهم لوا زور
 هك ،مسرت یم هسردم یاه راويد زا هك ،مناوخب سرد مهاوخ یمن هك مبوك
 گرم یادص زا هك، مسرت یم اه ورهار رد یكاواس دنچ یاپ یادص زا
 یاه نيرفن را هك ،مسرت یم هتخوس یاه مچرپ یاه هلعش زا هك مسرت یم
.مسرت یم فلا.ميم ردام

 ،موس ،مود ،درذگ یم لوا سالك ،درذگ یم هام رهم لوا زور
 شنيمزريز رد هبنش هس ره هك یا هسردم رد ،درذگ یم مجنپ و مراهچ
 رد ،اه هدازاقآ نارتخد هسردم رد ،دراد هسلج یمالسا هفلتؤم بزح
 زا ندز فرح ،عونمم ديفس باروج ،هايس یاهرداچ ،هرهلد هسردم
.عونمم قشع هسردم رد ....عونمم رس رب یگنر رس لگ ، عونمم تسايس

 ورهار زا لاس تشه ،هافر یمالسا هسردم مور یم لاس تشه
 ار زگره مرتخد نودب مناوت یم نم لاس تشه ، مسرت یم تشحو یاه
 ريدم و ما هتشونن ار مقشم یتقو ،منك مسجت هافر هسردم یاه ورهار رد
 یم لاس تشه ،دنك یم ديدهت ماب کتشپرخ یور ندش ینادنز هب ارم
 رگا و دشابن ربهر تردپ رگا و یشابن هداز اقآ رگا ممهف یم نم و درذگ
 یبوخ درگاش یناوت یمن هاگ چيه وت دشابن بنيز هعماج وضع تردام
 یشاقنو یوشب لوا ناريا لك رد یسيون همان شيامن رد رگا یتح یشاب
 هب ديابن و دتفا یم رطخ رد مالسا هك ،دوش لوا فسينوي هقباسم رد تا
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.درب یم منهج هب هر رنه هك ميوش دنم هقالع رنه

 یم ،هتشاد یرگيد ريدم یراگزور ما هسردم مناد یم اما نم
 ینانز نيلوا مناد یم ،هدوب هزرابم هتسه یراگزور شتمظع نآ اب هافر مناد
 یور دندرك هايس یاه هتخت وديفس یاه چگ قشم ار هناحلسم هزرابم هك
 رگا یتح دنسيونن ار نادنز هملك زگره دنداد داي اه هچب هب اه هتخت نيمه
 نوخ قرغ اه یوج رگا یتح دنسيونن ار سأی هملك و دوب ینادنز ناشملعم
 نم .دش مادعا ناش یسالكمه رگا یتح دنسيونن ار گرم هملك و دوب
 یم ار )نيدحتم(شوپ دالآ هبوبحم نم ،متخانش یم ار ناگرزاب ناروپ
 یم ار ناگرزاب یروح نم ،متخانش یم ار ینيما همطاف نم ،متخانش
.متخانش

 رد تسايس تمدق نآ اب ناگرزاب ناروپ هك تسا یزور دنچ الاح
 قح بارتو داژن فينح تارطاخ مامت اب ،یوق یهدنامزاس و شدوجو
 الاح ،تسا هداد مالس گرم هب هاجنپ و لهچ ههد زرابم یاه هچب و سانش
 یم پيات مه ناروپ مان ،هدرم نطو زا رود یاه یديعبت هيقب مسا رانك
 ناروپ دنتسناوتن تقو چيه هك یياهريدم اب هافر هسردم رگيد الاح ، دوش
 شوپ دالآ هبوبحم یاه یشاقن هياس رگيد هك دشك یم یتحار سفن دنوشب
 یسيلگنا سالك رد ینيما همطاف رگيد هك ، تسين هسردم یاهراويد یور
 داي اه هچب هب اه شزرو گنز رورس رگيد هك ،تفگ دهاوخن یدازآ زا
.دننك رارف یضرف نمشد تسد زا هنوگچ داد دهاوخن

 و تسه زونه هافر هسردم و ،تسين رگيد ناگرزاب ناروپ
 ار یزور اما نم دننادنز رد زونه ناتسراهب ناديم یاه ضارتعا یاهملعم
 مالس مسيونب هافر هسردم هايس هتخت یور اه ناروپ داي هب هك مهارب مشچ
.اه فلا .ميم رب مالس ،یدازآ رب

 چيه ودنك یمن ناراب ريت ار یماب تشپ چيه یدازآ رمث هك یزور
 مشچ ار زور نآ نم یرآ ،دنفاب یمن دايرف یاههاگولگ یارب ار یبانط
.نم فلاخم مهارب
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 حطس قحلا هسردم نيا ناقفخ یاهزور همه دوجو اب :تشون یپ
 ازريم ميرم لوق هب هك دوب یياج هافر ، دوب الاب هسردم نيا رد شزومآ
 نهذ رد یخيرات و تشادن نيوا اب یقرف چيه ،هسردم نآ رد ما یسالكمه
.یندناوخ تسا یباتك هك دش نم

 نتشاد رواب یانعم هب اه ناروپ زا نم ريدقت :تشون یپ
 و هدرك هزرابم یدازآ یارب تفارش اب هك سك ره نم ، تسين ناشمارم
.شا یژولوئديا زا غراف ، منك یم شياتس دنك یم

 )iranprison.blogspot.com تياس زا هتفرگرب(
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:هدش رشتنم وا زا هك بلاطم یخرب و

زا یشخب رد نانز تکراشم زا نم ءهرطاخ
۵۰ و ۱۳۴۰ ءههد ود ءهناحلسم شبنج

ناگرزاب ناروپ
 ۴۰ یاه لاس لیاوا زا ار دوخ یسایس تیلاعف ناگرزاب ناروپ

 نیلوا و هدرك زاغآ ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس نیتسخن یاه هتسه رد
 نیا ناراذگناینب زا یكی اب سپس .تسا هدوب نامزاس نیا وضع نز
 لوا رد کاواس ءهبرض زا سپ و هدرك جاودزا داژن فینح دمحم ،نامزاس
 زین شرسمه مادعا و یریگتسد هب رجنم هك( نامزاس نیا هب ۵۰ رویرهش
 نیدهاجم یادهش و ناینادنز یاه هداوناخ و نانز یهدنامزاس رد )دیدرگ
 نیب طابترا داجیا رد زین و هاش میژر هیلع نانآ ءهنارگاشفا تامادقا و
 :نآ تقو نالوؤسم اب و هتشاد هتسجرب یشقن نامزاس نآ یربهر و نادنز
.تسا هدوب یتالیكشت سامت رد مارآ مارهب دعب و یئاضر اضر و دمحا

 یارب کاواس نارومأم هك یماگنه ۱۳۵۲ تشهبیدرا رد
 هب ار نآ تیریدم هك[ هافر ءهنارتخد ناتسریبد شراك لحم هب وا یریگتسد
 یگدنز و دزیرگب نانآ گنچ زا دوش یم قفوم ،دننك یم هلمح )تشاد هدهع
 زا هنایفخم ۵۳ رویرهش رد .دنك یم عورش یمیت یاه هناخ رد ار یفخم
 روشك زا جراخ شخب هب و دوش یم جراخ روشك زا ناتسناغفا قیرط
 و تاطابترا و تاغیلبت یاه شخب رد ۵۷ مایق نامز ات و هتسویپ نیدهاجم
 سپ هچ و بعشنم شخب یژولوئدیا رییغت زا لبق هچ( نامزاس نیا تاكرادت
 ناُمع و نیطسلف یمدرم تمواقم شبنج اب وا .تسا هدومن تیلاعف )نآ زا
 نامز رد ناریا هب تشگزاب زا سپ .تسا هتشاد لاعف یراكمه زین )رافظ(
 لاس زا و هدرك تیلاعف رگراك ءهقبط یدازآ هار رد راكیپ نامزاس رد ،مایق

 رسب دیعبت رد یمالسا یروهمج میژر فلاخم زرابم نارازه دننام ۱۳۶۱
.درب یم

 ءهرامش شرآ رد هك وا اب تس ییوگتفگ لصاح دیناوخ یم هچنآ
.تسا هدش رشتنم )۱۹۹۳ لیروآ ـ سرام( ۷۲ نیدرورف ـ دنفسا ۲۶ـ۲۵

)راكیپ و هشیدنا(
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 رد نانز تكراشم زا نخس هك منك یم هراشا همدقم ناونع هب
 ار تیعمج زا یمین اهنآ هكنیا هب هجوت اب ،یعامتجا شبنج نآ ای نیا
 یخیرات یاه بوسر یلو دشاب بیجع و ینعم یب دیاش ،دنهد یم لیكشت
 رد یتح ًالومعم هك تسا هدروآ دوجو هب هنیمز نیا رد یتوافت یگنهرف و
 ،هژیو روط هب ،یعامتجا روما رد نانز تكراشم زا ،هتفرشیپ یاه تلم نیب
.دیآ یم نایم هب نخس

 و دقن لصاح ۵۰ و ۴۰ ءههد ود ءهناحلسم و یبالقنا شبنج رگا
 زین شبنج نیا رد نانز تكراشم ،دوب نیشیپ یاه لاس یزودنا هبرجت
 یرادیب زا یشان زین و تشاد ناریا یگنهرف و یعامتجا خیرات رد هشیر
 هنیشیپ نیا هب اجنیا رد .دوب یسایس و یعامتجا لئاسم هب تبسن نانآ
 نانز تكراشم ًاعبط ،بلطم نیا عوضوم .مزادرپ یمن ینیع و ینهذ یاه
 نانآ میناد یم همه هك ارچ تسین زین دیلوت رما رد ریاشع و اهاتسور
 رد یتح و دنزادرپ یم یرادماد و یزرواشك هب نادرم شود هب شود
 دیلوت یساسا راب )یلاق عون زا( یگدنفاب و یگدنسیر ریظن یتنس عیانص
 رد ،دعب هب تیطورشم زا هك یتالوحت هب نینچمه .تسا نانز ءهدهع رب
 نیا عوضوم نوچ مزادرپ یمن هداد خر ام ءهعماج رد نانز لمع و هشیدنا
 رد هك یراد هشیر و یبالقنا لوحت رد هك منك یم هراشا طقف .تسین بلطم
 روضح و دنتشاد تكراشم نادرم دننام زین نانز داد خر تیطورشم نامز
 یبایزرا هنایارگبقع ای هناورشیپ دناوت یم هك یفادها زا تیامح اب ار دوخ
 یئادتبا مغر هب هبرجت نیا .دنداد ناشن یعامتجا ءهزرابم ءهنحص رد ،دوش
 ًالثم( یماظن تیلاعف یتح و نصحت و تارهاظت نوگانوگ لاكشا رد شندوب
 بوچراچ رد و دش رگ هولج )دادبتسا هیلع ناجیابرذآ ءهناریلر تمواقم رد
 هب تفریذپ یم نرق نیا لوحتم یایند زا ام ءهعماج هتفر هتفر هك یریثأت
 تیعمج روهظ ،هنارتخد سرادم ندشزاب .تفای اقترا یرت یلاع لاكشا
 عافد یارب نانآ دوخ یوس زا هك یشالت و نانز یاه نمجنا و هیریخ یاه
 لوحت نیا زا یا هولج تفرگ تردوص ناش یعامتجا و یدرف قوقح زا
 ءهعماج یخیرات طیارش رد هك یتامدقم یاهدرواتسد نیمه .تس یلماكت
 و هاگآ ینادرم و نانز جنر و شالت و تازرابم اب تشاد ناوارف یتیمها ام
.تس یندشن شومارف ناریا خیرات رد هك دش لصاح تاركومد

 یفنم و تبثم جیاتن و اهدركلمع ،فادها ،هار نیا یاهزیخ و تفا
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 راكفا دوفن ،دش ماجنا هاش اضر ءهرود رد ،دروم نیا رد هك یتامادقا
 و هدوب نانز یدازآ حرط اب مزالم هشیمه هك کیتاركومد و هناهاوخیدازآ
 نیا رد نید یاملع یریگعضوم رد ار دوخ ًابلاغ هك یعاجترا یاه تمواقم
 هب و تسین بلطم نیا عوضوم اه نیا زا کیچیه ،داد یم ناشن هراب
 هك مدوخ ءهرطاخ و هبرجت هب مزادرپ یم و منك یم هدنسب هراشا نیمه
 نآ رد یبالقنا شبنج زا یشخب رد نانز تكراشم زا تس ییاه هشوگ
.اهلاس

*  *  *  *  *
 ۱۳۳۹ ـ۴۰ لاس زا یسایس و یعامتجا تیلاعف اب نم ییانشآ

 ًاعبط میدوب نید هب دنبیاپ و یتنس یاه هداوناخ زا هك ام .دش عورش
 دوب هیجوت و لوبق لباق نامیارب هك یا یگنهرف یاه بلاق رد ناماهتساوخ
 تروص دیاب هناخ بوچراچ زا جداخ یعامتجا تیلاعف .تفرگ یم لكش
 نآ یاضعا .درك یم ادیپ "دهشم رد ناوناب یمالسا نمجنا" ریظن یزیچ
 دارفا زا یكی قیرط زا مادكره هك میدوب یا هدرك لیصحت نارتخد ًامومع
 یروتاتكید اب تفلاخم ینعی( نامز نآ یتازرابم لئاسم اب نام هداوناخ
 و بازحا تیلاعف رد هك ،یمومع داسف و متس و رقف زا ندرك هوكش و هاش
 انشآ )دش یم هصالخ هاش فلاخم نویناحور زا یخرب و یلم یاه تیعمج
 هكنآ یب و میتسناد یم شیوخ لآدیا ار هزرابم نیا رد تكراشم ،هدش
 یم ندوب نز ریقحت زا یصالخ یارب یا هلیسو ار نآ ،دوش نایب حوضوب
 ،یمومع یاه باتك یضعب ءهعلاطم زا دوب ترابع ام راك ءهمانرب .میدید
 زا هك یدودحم شناد و تاعالطا قیمعت ،ناهج و ناریا عاضوا اب ییانشآ
 دشر و یعمج راك اب ییانشآ ،میتشاد یگنهرف و یعامتجا لئاسم
 همه هتبلا و هریغ و شراگن و ینارنخس رد ــ تشاد یسك رگا ــ یدادعتسا
 یم یقلت "نردم و هنارگنشور مالسا" ار نآ نامدوخ هك هك یبوچراچ رد
 .داد یم رارق کاواس بیقعت دروم ار ام ندوب نمجنا نیا وضع .میدرك
 نمجنا دنچ تیلاعف لثم ــ هدز ناقفخ یاضف نآ رد ام زیچان تیلاعف
 و درك یم بلج ار کاواس نارومأم هجوت ــ رگید رامش تشگنا و کچوك
 هب دوخ و تسین تیمها یب مه نادنچ ام راك هك داد یم ناشن ام هب نیمه
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 رد وجشناد ناونع هب ام تكراشم .تشگ یم ام یمرگلد بجوم دوخ
 و دش یم بوسحم هناروسج یمادقا دوخ ،هاگشناد تارهاظت و تاباصتعا
 تیلاعف نیا .دوب نادرم اب ربارب ِتیصخش زاربا یعون مینادب دوخ هكنآ یب
 یم انشآ رتشیب یسایس و یعامتجا لئاسم اب ار ام جیردت هب ار ام اه
 لیاوا( اهلاس نآ یسایس نیلاعف اب هك تسا هار نیمه ءهمادا رد .درك
 و مدش انشآ نانآ یاه هداوناخ و یسایس ناینادنز و نادنز اب ،)۴۰ ءههد
 لاكیدار رییغت ،بالقنا راتساوخ هك متفرگ رارق ینویسیزوپا ءزج جیردت هب
 ریز یفخم یاه هورگ ۴۰ ءههد طساوا رد .دوب میژر یزادنارب و هعماج
 یم لكش دزادنارب ار میژر هك یبالقنا تیلاعف یارب یگدامآ دصق هب ینیمز
 ؛دنا هبرجت مك رایسب هاگ اهنآ یاضعا و دنا کچوك اههورگ نیا .دنریگ
 یسایس تسب نب نتسكش یارب نانآ ءهدارا و تراسج و یهاوخنامرآ اما
 اههورگ نیا رد ،دودحم دادعت رد دنچره زین نانز .دراد رارق جوا رد
 اهنت ،نز هچ و درم هچ ،اههورگ نیا رد دارفا دوجو زا ًاعبط .دنراد دوجو
 رد ای دنتفا یم سیلپ گنچ هب اهنآ هك دنوش یم علطم نارگید ینامز
 یاههورگ نیا زا یكی .دوش یم شاف ناشمان هك دننك یم تكرش یتایلمع
 ار دوخ مان اهدعب و متشاد تیلاعف نآ رد نم هك دوب یهورگ یفخم
.درك مالعا ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس

 هب بیرق تیرثكا و دروخ هبرض نامزاس نیا هك ۱۳۵۰ لاس ات
 فرص ،لاس دنچ یط نآ تیلاعف ،دندش ریگتسد نآ یاهرداك قافتا
 زاغآ کرادت ،یزاسناكما ،یلمع و کیروئت یشزومآ راك ،یهدنامزاس
 ءهكبش ندروآ دوجو هب و یمدرم یاههاگیاپ داجیا و هناحلسم تایلمع
 رد عقوم نآ ات هك یدودعم نانز .دش یم جراخ رد و ناریا رد ناراكمه
.دندوب میهس اه تیلاعف نیا ءهمه رد دنتشاد تیلاعف نامزاس

 فلاخم و یضاران نویناحور و نایرازاب زا یعمج ۴۸ لاس رد
 ناتسریبد و ناتسبد دندیشوك یگنهرف داینب کی داجیا اب هاش میژر
 توعد مدوب ریبد نارهت رد دوب لاس دنچ هك نم زا و دننك زاب یا هنارتخد
 .مریگب هدهع هب دش یم هدیمان "هافر" هك ار ناتسریبد تیریدم هك دندرك
 سرادم اب مه ،ناشنارتخد تیبرت و میلعت دنتساوخ یم داینب نیا نیسسؤم
 نمجنا" هب هتسباو ًالثم سرادم زا یخرب اب مه و دشاب هتشاد قرف یتلود
 رانك رد ،ناریا رد دوب اهلاس هك منك هراشا تسا رتهب ."یمالسا تامیلعت
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 دوخ یاه یگژیو ًابلاغ هتسد ره هك یا یصوصخ سرادم ،یتلود سرادم
 ار یزار و کرادناژ یوسنارف سرادم ًالثم دندرك یم تیلاعف دنتشاد ار
 ای دندوب نایدوهی رظن ریز هك قافتا و شروك یگنهرف هورگای میتشاد
 یمالسا تامیلعت نمجنا هب هتسباو سرادم زین و ددعتم ییاكیرمآ سرادم
 نیا هك( کمران ناتسرنه و لامك ناتسریبد نینچمه و یولع سرادم ای
 یارب رگا .)دنتشاد قلعت ناگرزاب سدنهم یركف نایرج هب رخآ یاتود
 رگا و تشاد دوجد راك نیا زا یصاخ فده و کرد هافر داینب نیسسؤم
 دندید یم یرورض هك دندوب هتفای لوحت ردقنآ یتنس لفاحم نیا
 هك دنتساوخ یم اما ،دنناوخب سرد و دنورب ناتسریبد هب ناشنارتخد
 مه ام یارب .دشاب هتشاد توافت تساوخ یم هاش میژر هچنآ اب ناشتیبرت
 رد کرتشم فادها یعون دوجو نیع رد میدرك یم راك ناتسریبد نآ رد هك
 راشقا و اه هداوناخ اب هطبار نتشاد یارب دوب یا هلیسو دوخ ،اهلاس نآ
 یا هنیمز .میدوب هتساخرب اهنامه زا شیبامك مه نامدوخ هك یا یعامتجا
 هاگدید شریذپ ءهدامآ ار اهنآ ام هك یناناوج تیبرت و باختنا یارب دوب
 اب وگتفگ و دروخرب یارب دوب یلحم و میتسناد یم دوخ یسایس و یركف
 تیلاعف یاضف ،عقاو رد هافر ناتسریبد .نامدوخ عون زا یناركفنشور
 تشپ و دوب نم لاثما یسایس و یركف لاح نیع رد و یعامتجا و یا هدوت
 نیدهاجم نامزاس هك میوگب مه ار نیا .نیدهاجم نامزاس یارب یا ههبج
 تقفاوم ناتسریبد نآ رد نم راك اب ندرك نیگنس و کبس و لمأت زا سپ
 طقف هك یشنیب رب یا هدوت تیلاعف و سامت ترورض رب ینتبم شنیب .درك
 نم و دمآ قئاف دراذگ یم دیكأت یدوخ ریغ لفاحم زا زیهرپ و صولخ رب
 تشهبیدرا ات هك لاس راهچ ًابیرقت یط .مدرك عورش ار ناتسریبد راك

 نارای و تاناكما .میتخودنا یگنهرف راك زا یا هبرجت ام دیشك لوط ۱۳۵۲
 هب اهدعب نازومآ شناد زا زین و نانكراك زا یخرب .میدرك ادیپ یناوارف
 زا ،دنا هدیسر تداهش هب یضعب هك دنتسویپ ۵۰ یاه لاس یبالقنا شبنج
:هلمج

 هقباساب یراگزومآ هك وا .دوب هافر ناتسبد ریدم هك زارفا تعفر
 نیدهاجم نامزاس اب ۵۰ زا لبق یاه لاس زا دوب شكتمحز و یدج و
 یم شلامتحا هك یریگتسد رطخ زا ندش رود رطاخ هب و درك یم تیلاعف
 هارمه نامع رد هناحلسم بالقنا اب نامزاس یراكمه بوچراچ رد و تفر
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 لاس لیاوا رد دوب نامزاس وضع و کشزپ هك زارفا هبوبحم شرهاوخ اب
 هب ار یكشزپ پیكا رد تمدخ ءهفیظو یگتسیاش اب و تفر رافظ هب ۵۴
 هار رد یموب یرامیب کی هب التبا رثا رد لاس نامه دادرم رد یلو درب شیپ
 دهاجم رسمه زارفا تعفر .دیسر تداهش هب شا یبالقنا ءهفیظو ماجنا
.دوب یراربا نسح دیهش

 رد ،دوب وجشناد ابیز یاهرنه ءهدكشناد رد هك نیدحتم هبوبحم
 یبهذم و یعامتجا تیلاعف ادتبا .درك یم سیردت یشاقن ام ناتسریبد
 و سردمه اب .تشاد یتعیرش یلع رتكد ناتسود اب هارمه یریگمشچ
 اهر ار یبهذم ركفت ودره اهدعب .درك جاودزا شوپدالا نسح ،دوخ ركفمه
 شخب( .ل .م نیدهاجم نامزاس هب و دندروآ یور مسیسكرام هب هدرك
 هب کاواس نارومأم اب یریگرد رد ۵۴ لاس رد نسح .دنتسویپ )بعشنم
 اب هناحلسم یریگرد کی رد زین هبوبحم یدنچ زا سپ و دیسر تداهش
 یقیفر دوخ یزادناریت ششوپ ریز تسناوت هكنآ زا دعب و کاواس ناشكمدآ
 دوخ ،)یبوچ لپ کیدزن یهار راهچ رد( دهد تاجن دوب هارمه وا اب هك ار
.دش دیهش و تفرگ رارق هلولگ تباصا دروم

 اب و دوب ام ناتسریبد ریبد هك مرهاوخ )یروح( ناگرزاب هدیاه
 ،یمثیم هللا فطل شدزمان یریگتسد اب .تشاد یراكمه نیدهاجم نامزاس
 مایپ و نادنز اب طابترا رد هچ و دش ناینادنز یاه هداوناخ ءزج زین وا
 هنارگاشفا رفس رد یاه هداوناخ یهدنامزاس رد هچ ،یریگ مایپ و یناسر
 زا هك یعفادم یالكو اب سامت رد هچ ،)درك مهاوخ هراشا نآ هب هك( مق هب
 لاس ناتسمز رد وا .تشاد هجوت لباق تیلاعف دندوب هدمآ ناریا هب جراخ
 هب و دش لصو نامزاس روشك زا جراخ ناگرا هب ،دش جراخ روشك زا ۵۲
 هاگودرا رد هزغ ناتسرامیب رد یتدم هلمج زا داد همادا دوخ تیلاعف
 رتفد رد لاس کی زا شیب یتدم و توریب رد الیتاش و اربص ینیطسلف
 زا هك( نامزاس ییویدار ءهمانرب رد زین و )یبونج نمی( ندع رد نامزاس
 اب هارمه هك ۵۵ لاس ناتسمز رد .تشاد تیلاعف )دش یم شخپ اجنآ
 اب هارمه و تفرگ رارق سیلپ ءهرصاحم رد تشگرب ناریا هب حالس یرادقم
.دیسر تداهش هب یشوماخ یضترم شهارمه قیفر

 ۵۰ لاس رد ،دوب ام ناتسریبد ریبد زین وا هك عراز هجاوخ تفع
 رد .دش جراخ روشك زا یماظن شزومآ و اه ینیطسلف اب سامت ءهزیگنا هب
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 وا .تشگرب ناریا هب تیلاعف لاس نیدنچ زا سپ و تسویپ نامزاس هب اجنآ
 هناخراك رد یرگراك راك هبً افرص هك پچ نیزرابم زا یعمج اب مایق زا دعب
 و ریگتسد یمالسا یروهمج میژر طسوت و دوب هطبار رد دنتشاد داقتعا
.دش مادعا

 رد یژولوئدیا رییغت اب هك دندوب یناراكمه همه مدرب مان هك اهنیا
 مه ام ناراكمه زا یضعب .دندش هارمه ۵۴ ات ۵۲ یاهلاس یط نامزاس
 مردارب رسمه هك نابز ریبد ینیما همطاف دننام دندنام یبهرم هك دندوب
 هب هاش نامز رد ودره هك شزرو ریبد شوپدالآ رورس زین و دوب )روصنم(
.دندیسر تداهش

 کیره هنرگو مدرك هراشا اجنیا رد مدوخ ءهبرجت هب اجنیا رد نم
 دنتشاد یگنهآمه و سامت نآ اب ای دندوب نامزاس رد هك رتخد یاقفر زا
 هك دنتخادرپ یم مه یعامتجا یاه تیلاعف هب یتالیكشت تیلاعف رانك رد
 مه هتكن نیا هب هجوت .تفرگ یم رارق نامزاس تمدخ رد یعون هب اهدعب

 دیشوك یم یسیلپ تخس طیارش لیلد هب هلمج زا نامزاس هك تس یرورض
 هب درف هك درك یم لصاح نانیمطا دیاب و دنیزگرب تقد هب ار شدارفا
 هك یرما ،دش دهاوخن نامزاس کرت هب روبجم یعامتجا ای یگداوناخ لیالد
 مكاح یاه تنس و هداوناخ راشف تحت رتشیب ًالومعم هك نارتخد دروم رد
 دایز لمأت و دیدرت نارتخد یریگوضع رد لیلد نیا هب .دوبن هداس دنتسه
 نیا .تشاد دوجو زین هنارالاسدرم تینهذ ،رگید یوس زا .تفر یم راك هب
 ندنارذگرس زا و اهلاس زا سپ هك مینیب یم یتقو اریز .تسین بیجع
 و یسایس و یركفنشور ءهعماج رد تینهذ نیا مه زونه رایسب تالوحت
 رظن رد رتهب ار نامز نآ عضو میناوت یم هدروخ ناكت رتمك ام زرابم
 روما رد نانز تكراشم دروم رد هك یشرگن ،لاحره هب .مینك مسجم
 یوناث تكراشم ،رما عقاو رد و لمع رد تشاد دوجو یسایس و یتالیكشت
 نیا رد یگرزب مهس زین نانز ام دوخ یتیبرت فعض .دوب یا ههبج تشپ و
 یاه نامزاس رد یتح نآ نتفای تیمسر و تیبثت و یخیرات یگدنام بقع
 رد نامزاس رد نانز ام تیلاعف ۵۰ لاس زا لبق ات یراب .دراد یسایس
.یفطاع و تس یعبت ،تس یبناج ،تسین لوا فص

 رویرهش تابرض ءهرود نیمه زا ام تیلاعف ییافوكش ،سكعرب
 یا هدوت جیسب و غیلبت رما هب ادتبا نامه زا هك نامزاس .تسا دعب هب ۵۰
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 عافد کیتكات رد ار نیا و داد یم یا هژیو تیمها )یكیرچ یشم مغریلع(
 هب اه هداوناخ طسوت نآ ءهنایفخم لاسرا و تاعفادم ءهیهت ،هاگداد رد
 و نویبالقنا ندناسانش و مدرم نیب رد هدرتسگ عیزوت و نادنز زا نوریب
 تیمها ناینادنز یاه هداوناخ جیسب رما هب ،دید ناوت یم اهنآ فادها
 تیلاعف یارب یرتبسانم ءهزوح هك دوب اجنیا رد ام .دش لئاق یریگمشچ
 یمن یدادعتسا چیه بسانم ءهنیمز یب هك تس یهیدب و میدرك ادیپ دوخ
.دسوپ یم هكلب دنك دشر دناوت

 اه هداوناخ شقن

 لاگنچ رد ار دوخ نازیزع زا نت دنچ ای کی هك ییاه هداوناخ
 چیه یتینما لیالد هب نآ زا شیپ هك یلاح رد و دندید یم راتفرگ کاواس
 نامرآ و درد .دنتفرگ رارق مه اب سامت رد دنتشادن رگیدكی اب ییانشآ
 مه هب ار اهنآ )دوب ناشنادنزرف ییاهر تساوخ لوا ءهجرد رد هك( کرتشم
 یرگاشفا و ناینادنز زا نتفرگ ربخ یارب نادنز یولج عمجت .داد یم دنویپ
 یارب مزال تاناكما نیمأت ،ناینادنز یارب مزال لیاسو نیمأت ،میژر هیلع
 ءهمادا و هیحور ظفح تهج دنتشاد کمك هب جایتحا هك ییاه هداوناخ
 زا هعماج رد ذوفن زكارم ابسامت یارب تاناكما یوجتسج ،ناشتمواقم
 و یتلود نیلوؤسم رب راشف ای ،یهاگشناد ات هتفرگ یبهذم یاه تیصخش
 و دیسر یم نادنز زا هك یرابخا لاسرا .روشك زا جراخ اب سامت هرخالاب
 و تاعوبطم هب ناینادنز یاه هداوناخ تیلاعف هب طوبرم رابخا لاسرا ای
 نویساردفنك اب سامت ای و روشك جراخ رد میژر فلاخم یاهویدار
 و یللملا نیب وفع نامزاس و عفادم یالكو زا یخرب و یناریا نایوجشناد
 ندناسانش رد و میژر تایانج یاشفا رد اهنت هن اه هداوناخ .خرس بیلص
 دنمشزرا تیلاعف نانآ ءهنایوجتلادع و هناهاوخیدازآ فادها و نویبالقنا
 ظاحل هب هكلب ،دندش یم یسایس رتشیب هچره ریزگان هب دوخ و دنتشاد
 رارقرب زا دوب ترابع هك دوب ناش هدهع هب یصاخ ءهفیظو زین یتالیكشت
 .نوریب شخب و دوب نادنز رد هك نامزاس زا شخب نآ نیب سامت ندرك
 رد دانسا یزاساج و زمر نابز زا هدافتسا رد نانز طسوت هك ییاهراكتبا
 نانز رگا هك دهد یم ناشن و تس یندشن شومارف درك زورب هرود نیا
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 زا یلمع و یركف عناوم و دنبایب شیوخ راك ماجنا یارب بسانم ءهنیمز
 نیب رد .دنتسین رتمك نادرم زا هجو چیه هب ،دوش هتشادرب ناشیاپ شیپ
 و دادعتسا اما ،دنتشادن داوس یتح هك دندوب یناسك هاگ اه هداوناخ
 هك یناركفنشور هب تسناوت یم ناش غیردیب یناسنا ءهفطاع و یراكادف
.دهدب سرد دص دنراذگ یم هدوت یاج ار دوخ

 هعماج ءهدزناقفخ یاضف رد هك دوب راب نیلوا نیا ،اهلاس زا سپ
 راك یبسن یگدرتسگ اب نانز شود رب ًاساسا مهنآ یعمجتسد تكرح کی
 نآ رد دنچره ،میتفرگ یم نامزاس زا دومنهر ام .درب یم شیپ هب ار دوخ
 و یئاضر اضر دعب ای و یئاضر دمحا دننام اهرداك زا نت دنچ اهنت هرود
 نآ رد ناشدوجو و دندوب نادنز نوریب رد لوؤسم ناونع هب مارآ مارهب
 دوجو و اهنآ یاهدومنهر ،نیا دوجو اب .تشاد کیلبمس ءهبنج رتشیب عقوم
 ار اه هداوناخ یاه تیلاعف ندش هزیلاناك تابجوم تالیكشت یارب رس
 هب زور نآ تیناحور ندناشك یارب هك دوب بیترت نیا هب .دروآ یم مهارف
 ترفاسم ،اهنآ یدازآ تهج شالت و ینادنز نیدهاجم عفن هب یریگعضوم
 هللا تیآ ءهناخ رد نصحت و مق و دهشم ،زاریش هب ناینادنز یاه هداوناخ
 هب طقف اهزور نآ رد نامزاس نم رظن هب .دش هداد نامزاس یرادمتعیرش
 اب سامت هب دنراد یئاونش شوگ تیناحور هب تبسن مدرم هك رابتعا نیا
 رگا هك دوب نیا شرظن و دیشیدنا یم نانآ رب ندراذگ ریثأت و تیناحور
 هدیاف لقا دح دنكن مه رگا .رتهب هچ دنك ینابیتشپ نیدهاجم زا تیناحور
 میژر اب ناش یراكمه و توكس و کسام ندش هراپ و اهنآ ندش اوسر شا
 مه یراكره ام" :تفگ نم هب یئاضر دمحا دیهش دروم نیمه رد .تسا
 غیلبت و میژر یاشفا یارب ام .درك دنهاوخ مادعا ار اه هچب مینكب
."مینز یم تسد مادقا نیا هب نامتارظن

 و مق هب ناینادنز هب هتسباو دارفا رگید و ناردام زا یا هدع رفس
 یغیلبت راك و دیشك لوط زور ۲۰ دودح یرادمتعیرش ءهناخ رد نصحت
 یتح و نصحت و باصتعا ،تارهاظت هك یطیارش رد مهنآ دوب یدنمشزرا
 .دوب نكمم ریغ یراك مومع هجوت بلج و یرگاشفا یارب نتشاذگ تكیپ کی
.مرذگ یم نآ زا و تسین تایئزج هب نتخادرپ تصرف اجنیا رد

 میژز یاشفا رد نانز تیلاعف زا یا هدوت و یعامتجا دعُب نیا
 تكراشم ،دعب هب نیا زا ،لاح نیع رد .دنام یقاب بالقنا نامز ات هراومه
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 رت صخشم یتالیكشت تیلاعف و هناحلسم لمع هلمج زا رگید روما رد نانز
 دنداد ناشن دوخ زا نانز هك ییاه تقایل و اه تیلاعف اب .تفای شیازفا
 و بذج یارب یرتشیب یگدامآ و درب یپ نانآ تكراشم تیمها هب نامزاس
 رییغت مه هزرابم ینیع طیارش رگید فرط زا .درك ادیپ نانز یریگوضع
 زا نانز و دوب هتفرگ دوخ هب یرت هدرتسگ داعبا یتینما لئاسم و دوب هدرك
 رییغت ،راتتسا یارب ًالثم دنتشاد دراوم نیا رد یرتشیب ییاراك نادرم
 ناشكرحت و دوب رتشیب ناشناكما یریگ طابترا و لمحم و سابل و هفایق
 لیلد هب نانز هك دوب نیا رت مهم ءهتكن .درك یم بلج ار سیلپ رظن رتمك
 و یسایس ءهزرابم هب دوش یم هتشاد اور نانآ رب هك یفعاضم متس
 ءهمه و دنتسیرگن یم یدایز یراكادف و روش اب میژر هیلع یتالیكشت
 هب زرابم نامزاس کی هب نتسویپ .دنداهن یم هار نیا رد ار دوخ تاناكما
 زا یكی .دوب هدش لامعا نز ناونع هب اهنآ رب هك دوب یریقحت ناربج ءهباثم
 هلاس دنچ ءهرود کی زا سپ هك فالع رفعج ازریم همطاف ام دیهش یاقفر
 راهب رد هدرك اهر ار یگدنز و هناخ ییوشانز یگدنز رد خلت ءهبرجت زا
 یم نم هب دوب هتسویپ نامزاس هب یئاضر اضر تیلو<سم نامز ۵۲ لاس
 دح .درادن یبیع موش هتشك رگا .منك هزرابم نامزاس رد مهاوخ یم" :تفگ
 ءهتسیاش نم هك دیمهف دهاوخ درك یم ریقحت ردقنیا ارم هك مرهوش لقا
 دوب هدركن لیصحت ۶ـ۷ سالك دودح ات هك قیفر نیا ".مدوبن اهدروخرب نآ
 رد )دش دیهش هك( ۱۳۵۵ لاس رد هك داد ناشن ییاراك دوخ زا یدح هب
 ءهزرابم هك نامز نآ رد .درك یم هفیظو ماجنا یتالیكشت رداك کی دح
 هك یلاح رد ،تشاد تیمكاح ام ناركفنشور بلغا رب میژر هیلع زیمآرهق
 ام زرابم نانز یارب ،دوب هتسب یعامتجا تایح رد سفنت یاهرد ءهمه
 ار کرد نیا .دوب وزرآ تیاهن ندش یفخم و زرابم نامزاس کی هب نتسویپ
 نانز هك دوب نیا تسا هلأسم رهوج هچنآ اما مرادن لوبق هتبلا زورما نم
 هب لین دیما هب هك یزاس تشونرس ءهزرابم رد هك دنتسناد یم دوخ قح
 )میدرب یم راك هب اهزور نآ هك یریبعت هب( یعامتجا تلادع و یدازآ
 یعضو رد یگمه ام .دنشاب هتشاد ربارب و لاعف تكراشم تشاد نایرج
 یم یقلت یلوحت ره دیلك نامیارب یسایس میژر ینوگژاو هك میتشاد رارق
 یاه ضیعبت و یرالاسدرم لیبق زا یلئاسم هك میدرب یم نامگً اعبط و دش
 کرد ًامومع هتبلا و تس یندش لح بالقنا یزوریپ لابند هب یتنس جیار
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 اب هزرابم مهد ناشن هكنآ یارب .میتشادن نآ داعبا و بالقنا زا ینشور
 زا یكی هراومه و دوبن ناهنپ ام زرابم نانز دید زا هنارالاسدرم متس
 لقن ار ناگرزاب یروح مرهاوخ ءهتفگ نیا داد یم لیكشت ار نانآ فادها
 مك هب لقادح هزرابم ِینونك یاه یراوشد ءهمه رگا" :تفگ یم هك منك یم
 شتامحز هب و تسا بوخ زاب دماجنیب دور یم نانز رب هك یمتس راب ندش
."دزرا یم

 تیلاعف زا داقتنا رد هاگ هك کرد نیا اب مهاوخ یم اجنیا رد
 دنیوگ یم هك منك یدنبزرم دوش یم حرطم اهلاس نآ یبالقنا و یتازرابم
 زا داقتنا رد نم رظن هب .دنتخادرپ یمن نانز ءهژیو قوقح زا عافد هب ارچ
 تواضق و داد رارق نیعم طیارش نآ رد ار دوخ دیاب یخیرات ءهرود ره
 هب راك و دوب لمحت لباق یسك رتمك یارب رگید یولهپ رگبوكرس میژر .درك
 میژر هب هتسباو یاه هداوناخ نادنزرف زا نت نارازه هك دوب هدیسر ییاج
 هار نیا رد اهنآ زا یضعب و دندوب هتسویپ یبالقنا نویسیزوپا فص هب زین
 یطیارش نینچ رد .دوب ام دوبن و دوب ءهلأسم میژر یزادنارب .دنتخاب ناج
 ءهنارالاسدرم راتفر اب دوخ داضت و میتشاذگ یم رگج رب نادند نانز ام
 ًانایحا هك ــ ار یتالیكشت یاقفر ای ناردارث فرط زا یتح و هعماج نورد
 شیپ دوب رت مهم نامرظن هبهك یرما ات میتفرگ یم هدیدان ــ درك یم زورب
 نیا هب هیبش دوش یم حرطم مرگ یاج زا هزورما هك یتاداقتنا یخرب .دورب
 یدرك یم رارف یزوس شتآ زا یتقو هك دننك ضارتعا یسك هب هك تسا
.یدرك یمخز ار ترس و تسد ای و یتشادن اپ هب ار تشفك ارچ

 مدیشك شیپ هتشذگ یاه لاس هب تبسن یرواد رد هك رما نیا
 رارق دیدش داقتنا دروم نانز قوقح زا ام ءهمه کرد هك تسین نآ یفان
 و دنفاب یم یروئت نانز قوقح ءهرابرد هك یناسك دنا ناوارف .دریگ
 .دنراد ار نهك ءهدنام بقع دروخرب نامه لمع رد اما دننك یم ییاسرفملق
 هچ و ربارب قوقح تخانش یارب هچ ،دروم نیا رد ام نادرم مه و نانز
 هب لئاسم نیا .دنراد تیبرت و شزومآ هب جایتحا ،نآ ندرك یلمع یارب
 دوجو نیدهاجم ای پچ زا معا یسایس یاه نامزاس ءهیلك رد ،نم داقتعا
 .تسا رتهب اهنامزاس نیا زا جراخ رد عضو دینكن نامگ .تسا هتشاد
 دروخرب ام یاعدمرپ یركفنشور ءهعماج رد یتح و هعماج حطس رد .زگره
 تسا شیپ رد یزارد هار .تسا رت هناملاظ و رتزیمآریقحت بتارم هب نانز هب
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 تیلاعف ره رانك رد و دوش کاپ اه نهذ زا یگدنام بقع یاه بوسر ات
 هك یدح هب ام دوخ ان دراد دوجو هژیو زاین نانز ءهزرابم و شالت هب رگید
 رد یا هژیو شزومآ و راك .میبای اقترا تسا نام یناسنا تیثیح ءهتسیاش
 هك یشزومآ ،دوش یلمع دیاب نادرم نیب سپس و نانز دوخ نیب لوا ءهجرد
 یخیرات و یگنهرف راب .تسین یداصتقا و یسایس تیلاعف زا ادج
 و یركف یاهرایعم هك ضرف هب یتح و تسا نیگنس رایسب یرالاسدرم
 و صخشم راك یگنهرف ءهعجاف نیا یارب دیاب دوش نوگژاو مه یعامتجا
.دریگ تروص هناگادج

:منك هفاضا نخس نایاپ رد ملیام ار ریز ءهتكن ود
 نامزاس لوا ءهرود رد هچ هك تس یزرابم نانز دای لوا ءهتكن

 رییغت زا سپ( بعشنم شخب رد نآ زا دعب هچ و )۵۴ لاس ات( نیدهاجم
 منك یمن نامگ هكنیا اب ،اه هدنز زا .دندومن هزرابم و تیلاعف )یژولوئدیا
 هكنیا هب منك یم افتكا  .مربب مسا تسین تسرد ،دشاب هتشاد لاكشا
 مارتحا و شیاتس نایاش ،تخس یاهزور نآ رد ار ناشتمواقم و هزرابم
 همطاف یژولوئدیا رییغت زا لبق نیدهاجم نامزاس رد لاعف نانز زا .منادب
 مادعا یمالسا یروهمج رد هك یدمحا فرشا و هاش نامز رد هك ینیما
 دادعت .مرب یم مان تشذگرد ۵۷ مایق زا سپ هك تسود نهیم یرز و دندش
 نادنز رد ۵۷ لاس ات یخرب و دنداتفا نادنز هب اهلاس نآ رد هك ینانز
 تكراشم رد یفیك یرییغت بعشنم شخب ءهرود رد .دوب ناوارف دندنام
 و یتالیكشت تیلوؤسم رد هچ اهنآ .داد خر ینامزاس یاه تیلاعف رد نانز
 زا یریگمشچ یاه تقایل یرگراك یاه تیلاعف رد ای و یماظن راك رد هچ
 ناونع هب وگتفگ یادتیا رد هك یدیهش یاقفر رب هوالع .دنداد ناشن دوخ
 ءهرود رد دیهش نانز رگید مدرب مان اهنآ زا هافر ناتسریبد رد راكمه
:زا دنا ترابع )۵۷ ات ۵۴ زا( بعشنم شخب

 ینامزاس فیاظو ماجنا رد و دوب ریبد هك یریرج جات نیمیس
 کاواس نارومأم اب یریگرد کی رد ۱۳۵۵ هامرهم رد .راكادف و روسج
.دش دیهش

 رد رایسب یاه هجنمش زا سپ هك ینامرك هداز فرشا هژینم
 مادعا هك تس یسایس نز نیلوا وا ناریا خیرات رد .دش مادعا ۵۴ لاس
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.هدش
 هیروح ،یراختفا هژینم ،نایدرمز الیل ،یئاضر هقیدص زین و

.ولنادضع رجق سگرن و روپ قداص مركا ،یچكتفیت همطاف ،ناینسحم
 یاه نامزاس فوفص رد هك ینانز هب تسا طوبرم مود ءهتكن اما

 کیرچ نامزاس اهنآ نیرت مهم صوصخ هب دندرك یم تیلاعف رگید زرابم
 هژیو یتازرابم هاگیاج زین نامزاس نیا رد نانز .ناریا قلخ یئادف یاه
 ربخ نوچ هدوب هنوگچ اهنآ عضو هك میوگب مناوت یمن هتبلا .دنتشاد یا
 راهظا دروم نیا رد ناشدوخ هك تسا نیا تسرد و مرادن نانآ زا یقیقد
 یمیهاربا همطاف ،ییوكسا یدمحا هیضرم نوچ یزرابم نانز .دننك رظن
 رد یا هژیو نینط اهلاس نآ رد شا هناحلسم تمواقم هك )یدابق شونرهم(
 هك )ردام قیفر( ناگیاش هدیعس و تشاد یسایس ءهدز ناقفخ یاضف
 نامزاس رد هك یمیس یب زا( مدوخ ار تفر وا رب هك ییاه هجنكش حدش
 )دوب هدش تسرد کاواس نارومأم ییویدار صاخ جاوما نتفرگ یارب
 نادنز هب هك یناقهد فرشا و داد تسد زا ار شدنزرف دنچ و ما هدینش
 و درك رارف نادنز زا نیدهاجم ءهداوناخ یراكمه اب و دش هجنكش و داتفا
 نیریش و تیآ لازغ و دنناد یم همه ار شا یدعب یاه تیلاعف و عضوم
.)مالك تلیضف( دضاعم

 هتخانش هچ زرابم یاه هورگ ءهمه زا رگید رایسب و رایسب و
.نامانمگ صوصخ هب هچ و اه هدش

 تكراشم زا ههد ود نیا رد هچنآ هك منك یم هراشا همتاخ رد
 تالوحت ءهمادا رد دوب یا هلحرم دیسر روهظ هب یبالقنا شبنج رد نانز
 تكراشم رد هك یدعب تالوحت رد رثؤم یا همدقم کش یب و نیشیپ
 و هناهاوخیدازآ ،یبالقنا شبنج رد نانز یا هدوت و هنالاعف و هناروسج
 نوگانوگ لاكشا هب دعب ات دش رادومن ۵۷ لاس یتنطلس دض و هنایوجتلادع
 لاس ۱۳ـ۱۴ بیرق هك دماجنیب یمالسا یروهمج ِمژر هیلع یمدرم تمواقم
.دنمزر یم ریذپان یگتسخ ،نآ اب هزرابم مدقم فص رد نانز تسا

 ار میژر ءهدنام بقع و یعاجترا نیمارف زا یرایسب اهنت هن اهنآ
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 درم اب دوخ ربارب تیدوجوم هكلب ،دننك یم بآ رب شقن ،هتفرگ رخسمت هب
 و هعماج تینهذ هب زور هب زور یناسنا یگدنز یاه هبنج ءهیلك رد ار
 یزارد هار زونه اما دننك یم لیمحت نآ نارادساپ و ینید و یتنس گنهرف
.تسا شیپ رد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 راكیپ نامزاس رد نانز ءهزرابم و تیلاعف ءهبرجت هب نتخادرپ )۱ :یروآدای
.تسا هدوب جراخ وگتفگ نیا عوضوم زا نآ ءهراب رد نخس و
 راكیپ ءهیرشن ویشرآ رد ار هدش دای ینامزاس دیهش یاقفر لاح حرش )۲ 
.تفای ناوت یم
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 قارع نانز اب یگتسبمه و نز یناهج زور تشادگرزب

 ۸ نديسرارف تبسانم هب راسگنس دض ءهتيمك هك یمسارم رد
 ريز نانخس ناگرزاب ناروپ ،درك رازگرب سيراپ رد ،نز یناهج زور ،سرام
:دومن داريا ار
 

 یربارب و یدازآ هار نازرابم ءهمه و امش هب ار نز یناهج زور
 عفر یارب هزرابم نرق ود هب کيدزن .مييوگ یم کيربت ناهج و ناريا رد نز
 کش نودب و هدوب هارمه ناوارف یاهزيخ و تفا اب نز زا یسنج متس
 اب هارمه یرالاسردپ طباور یلو ،هتشاد هارمه هب یگرزب یاهدرواتسد
 نيمك رد هشيمه یتنس و یبهذم ءهدنام بقع راكفا و یتاقبط تابسانم
 دس یتفرشيپ ره رب ار هار و دنريگب سپ ار اهدرواتسد نيا ات دنا هدوب
 و ميراد شيپ رد یسنج متس رب ندمآ قياف یارب یزارد هار زونه .دننك
 و تيدج اب و نازرابم رثكا دح داحتا اب ،یهاگآ اب اهنت هك تسا ملسم
 .درك هبلغ یخيرات یعامتجا متس اه نرق رب ناوت یم یيابيكش و تينالقع
 ،شيپ لاس ۲۵ زا هژيو هب ،ناريا رد هزرابم نيا زا یياه هصرع دهاش ام
 و یتياضران و دنا هديمزر هراومه ههبج مدقم طخ رد نانز هك ميتسه
 ناشن یرابجا باجح هيلع هلمج زا فلتخم لاكشا هب ار دوخ ضارتعا
.دنا هداد

 ،هتفرشيپ یاهروشك رد هژيو هب و نانز ،نرق ود هب کيدزن یط
 رد ًالثم هك مينك هراشا تسين دب .دندرك هزرابم فلتخم یاه هصرع رد
 هك ۱۸۳۷ زا هدوب هصرع نيا رد اهروشك نيرتورشيپ زا یكي هك هسنارف
 ناتسيرت ارولف دننام یسك اي و تفر راك هب مسينيمف ءهملك راب نيتسخن
 اب و درك هزيروئت شراثآ رد ار شيوخ قوقح بسك یارب نانز ءهزرابم )۱(
 نآ رد یلاعف تكراشم نانز هك یعامتجا و یسايس بالقنا نيدنچ دوجو
 رد هك ینامز ،)۲( ۱۸۷۱ رد سيراپ نومك ءهبرجت دوجو اب و دنتشاد
 رد یتسار تسد بازحا دش حرطم نانز یأر قح ءهلأسم ۱۹ نرق رخاوا
 هكنيا ات دنداد همادا حرط نيا اب دوخ تفلاخم هب ردق نآ هسنارف ناملراپ
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 قوف ذوفن و مسيزان لاگنچ زا هسنارف یدازآ لابند هب ،۱۹۴۵ رد ماجنارس
 قح نيا ِتيبثت ینعي ،دش هتخانش تيمسر هب قح نيا ،اهتسينومك ءهداعلا
 زا یريگولج قح ًالثم اي دش ققحم هزرابم لاس دص زا شيب ءهناركش هب
 ءارآ اب ًاساسا و ۱۹۷۵ رد ماجنارس ،نينج طقس ِندش ینوناق و ینتسبآ
 یتسار تسد تلود ريزو( «ليو نوميس» ِنوناق ،ناملراپ پچ ناگدنيامن
 یخيرات یتقيقح نيا !تسار بازحا دوخ یارآ اب هن دش بيوصت )تقو
 یاهورين ءهزرابم اب هراومه نانز زا یسنج متس عفر یارب هزرابم هك تس
 دنا هدرك تيلاعف یعامتجا یربارب ققحت و یتاقبط متس عفر یارب هك پچ
.تسا هدوب نيجع

 هب رابكي ار سرام ۸ تشادگرزب مسارم ،هتشذگ یاه لاس رد
 مسارم نيا لاسما و ميدرك ميدقت نيطسلف نانز هب رابكي و ناتسناغفا نانز
 یطيارش رد هژيو هب هك مينك یم هيده قارع زرابم و هديدمتس نانز هب ار
.دنرب یم رسب زاس تشونرس و تخس رايسب

 رد ناوارف کرتشم دراوم مه ،قارع ام ءهياسمه روشك رد
 ءهعماج دوجو .هژيو دراوم ًاتعيبط مه و ميباي یم نانز لئاسم ءهصرع
 یاهداهن هب ءاكتا اب نانز ِنتشاد هگن تسدورف یارب شالت و رالاسدرم
 .دنك یم داديب زين قارع رد ،هدنام بقع و مگد یاهريسفت و یبهذم
 اپ و دنا هدمآ ناديم هب اهراب نانز ،یعامتجا و یسايس تالوحت نايرجرد
 حوطس رد ار دوخ ربارب و یناسنا قوقح ،مسينردم شرتسگ یاپ هب
 هب ،دراوم نيا رد یياه تفرشيپ مغر هب اما .دنا هدرك هبلاطم فلتخم
 ار نانز قوقح هدش گنت رالاسدرم و مكاح تاقبط رب طيارش هكنيا ضحم
 خيرات رد هك ار تالاح نيرت کانرطخ زا یكي زورما و دنا هدرك لامدگل
.ميدهاش ،هتشاد هقباس رتمك تعسو نيا هب دياش قارع

 رد ناش تكراشم و نانز تازرابم جوا طاقن زا یخرب هب نونكا
 یم دناسر نارگيد شوگ هب ار اه نآ یادص هك یعامتجا تازرابم
 و رقف و دوب یسيلگنا یاهورين لاغشا رد قارع هك ۱۹۴۳ رد :ميزادرپ
 نانز عيسو تارهاظت دوب هتفرگارف ار هعماج تيرثكا یئاذغ داوم یطحق
 یزوريپ زا سپ ،یداليم ۴۰ ءههد نيمه رد و داد خر نان نيمأت یارب
 و پچ یاه هشيدنا هب یمومع شيارگ یريگجوا و مسيشاف رب نيقفتم
 یگرزب یاه مدق نز یدازآ نامرآ ،یتسيلايسوس یاه باتك راشتنا
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 یب جاور و اه هاگشناد هب نارتخد عيسو ندروآ یور هلمج زا ،تشادرب
.اهرهش رد هژيو هب مدرم نيب رد یباجح

 اب هك مساق ميركلادبع یاتدوك اب ۱۹۵۸ رد تنطلس طوقس
 مارتحا دروم ،عومجم رد ،زونه و دش هارمه مدرم عيسو ینابيتشپ
 بزح لاعف روضح هب هجوت اب ،تسا قارع یقرتم و تاركمد یاهورين
 هرود نيا رد .تشاد دوجو نانز یارب یياهدرواتسد ،هعماج رد تسينومك
 ءهزرابم هب ناتسدرك رد هلمج زا و قارع رسارس رد نانز هك تسا
 هيلع هك مه یرركم یاه بوكرس رد هكنانچ ،دنتسويپ یبزح و یسايس
 و ناينابرق نانز ،دمآ شيپ لصوم رد ًالثم اه تسينومك هلمج زا نيفلاخم
 تيناحور تردق هك دوب هلحرم نيمه رد .دنداد ناوارف یسايس ناينادنز
 تيلاعف مهم زكارم زا یكي فجن رهش هكنيا هجوت بلاج و تفرگ یتساك
 رنه و یلاع تاليصحت و تايبدا یاه هنيمز رد نانز .تشگ اه تسينومك
 تسا هكئالملا کزان مناخ نانآ زا یكي هك دنديرفآ یا هتسجرب یاه هنومن
 ،رتائت رد روطنيمه .دوش یم بوسحم برع نردم رعش ناراذگناينب زا هك
 و هدنسيون نانز رامش زورما .دندرك زورب یناشخرد یاه هرهچ امنيس رد
 یم رفن اه هد هب هدش هتخانش اپورا رد ناشراثآ هك یقارع شاقن و رعاش
.دسر

 و دوب کيئال و تسيلانويسان یبزح هك ثعب ميژر ندمآ راك یور
 یم دوب مكاح ايند رد ۷۰ و ۶۰ یاه لاس رد هك یمومع وج هب هجوت اب
 دش عضو ینيناوق ،دهد ناشن یقرتم فرح رد مك تسد ار دوخ تساوخ
 نانز )۱۹۹۳( «قارع ناكدوك و نانز ءهراب رد فسينوي شرازگ» قبط هك
 ۲۵۰ زا یلم سلجم رد .تخانش یم رادروخرب یدنورهش لماك قح زا ار
 نانز یمومع ءهيداحتا یارب یا هدرتسگ ءهكبش و دندوب نز رفن ۲۷ ،وضع
 تصرف دوجو و درم و نز یربارب ۱۹۷۰ یساسا نوناق .تشگ رياد قارع
 نوناق رد .تخانش یم تيمسر هب نانآ یارب ،ضيعبت نودب ار ربارب یاه
 نييعت درم و نز یارب ربارب راك لباقم رد ربارب دزمتسد ۷۱ ءهدام راك
 یليطعت لاس کي زا ،نامياز تروص رد دندوب تلود دنمراك هك ینانز .دش
 دش یم یقلت رهوش دمآرد زا لقتسم نز دمآرد .دندوب رادروخرب قوقح اب
 نيناوق ءهطلس زا هداوناخ هب طوبرم نيناوق هرخالاب و ...ليبق نيا زا و
 نودب تسناوت یم تساوخ یم رگا روشك دنورهش و دش جراخ یبهذم
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 قلعت نادب هك )... اي کيلوتاك ،یعيش اي ینس( یبهذم نيناوق هب هجوت
.دهد ليكشت هداوناخ تشاد

 هقبط و روتاتكيد عفانم هك دوب اجنآ ات ینيناوق نينچ یيآراك اما
 تفرگ یم رارق یراوشد طيارش رد تموكح رگا .درك یم باجيا مكاح
 یم تموكح ِفلاخم یعضوم دنورهش رگا .دنام یم ذغاك یور نيناوق
 هك دوب بيترت نيدب .تشگ یم مورحم شا ینوناق قوقح ءهمه زا تفرگ
 ار شا ناوات اهرابت یناريا درك یم زورب یفالتخا قارع و ناريا نيب یتقو
 قارع فلتخم یاهرهش رد هك رابت یناريا رفن رازه اهدص و دنتخادرپ یم
 هب ،دنتسناد یمن یسراف یتح یخرب و دنتشاد تماقا شيپ لسن دنچ زا
 دنتشگ یم جارخا روشك زا هدش یقلت نمشد مجنپ نوتس و یناريا ناونع
 .تسا نينچ شيبامك ايند یاج همه هك ميا هديمهف ريخا یاه لاس رد(
 اه یناريا اب هسنارف اي و بارعا و اه یناريا اب اكيرمآ دروخرب شا هنومن
 یم جورخ ءهزاجا دياب مه ناملآ هب نتفر یارب هك ۸۰ یاه لاس رد
 یقارع هك ار شنز دياب ،دوبن لصالا یقارع حالطصا هب رگا درم .)ميتفرگ
 هك دش یم قيوشت لوپ تفايرد اب هلمج زا مه یقارع درم .دهد قالط دوب
 تشاد هك ار هچره دوب ريزگان موكحم فرط و دوش ادج شا یناريا نز زا
 و هدش راركت اهراب یتسينووش متس نيا .ددرگ ديعبت ناريا هب هدرك اهر
 کدوك و نز نارازه ناريا اب گنج لاس تشه .دنا هدوب نآ ینابرق نانز
 .دومن رادغاد و دناشن هايس کاخ هب ار رفن نارازه و درك تسرپرس یب ار
 زابرس رازه دص راتشك ،هلمج زا و دمآ شيپ تيوك هب هلمح نآ زا دعب
 ناكدوك و ناردام زاب و دندوب تيوك زا ینيشن بقع لاح رد هك یقارع
 عضو هب هدرك هدنسب هراشا نيمه هب هراب نيا رد .تسرپرس یب و رادغاد
:مينك یم یياه هراشا ینونك

 هد زا شيب ديآ یم نايم هب نآ زا ینخس رتمك هك یگرزب متس
 قطانم رمتسم نارابمب و تس یداصتقا ءهرصاحم و توكياب لاس
 اب مه نآ ،یسيلگنا و یياكيرمآ یاهاميپاوه طسوت قارع کيژتارتسا
 ار ینماان و یراكيب و تيمورحم و رقف اهنت هن نيا .للم نامزاس تقفاوم
 فيعض ءهقلح رب راشف لامعا هب ار ميژر رتشيب هچره هكلب ،دز نماد
 هك یقوقح زا یرايسب هك یروط هب تشاداو ،نانز ینعي ،رالاسدرم ءهعماج
 .دش هتفرگ سپ لمع رد دوب هدش هتخانش تيمسر هب نانز یارب ًاقباس
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 یناگرزاب و یلام و یماظن و یداصتقا ميرحت راشف ريز هك مادص ميژر
 یروشك مچرپ رب .دروآ یور یمالسا یاهراعش نتشارفارب هب تشاد رارق
 یرگ هفياط رب ميژر .تسب شقن ربكا هللا دوب هدش یفرعم کيئالً اساسا هك
 یكتم اهدرك و نايعيش ربارب رد اه ینس زا تيامح و یگليبق یاه تنس و
 هرابود نز دض کورتم یاه تنس یخرب و یرسمه دنچ هك نانچ ،تشگ
 ار هار یلو تشاذگ انگنت رد ار ميژر یداصتقا ءهرصاحم .تشگ جيار
 هعماج یخيرات ريسم رد هك یرگ هفياط و یبهذم بصعت یارب قاطراچ
 ءهدوت ار جنر نيرتشيب توكياب نيا زا .دوشگ هرابود دوب هدش فيعضت
 ،شيپ لاس اه هد زا .دندرك لمحت ناكدوك و نانز صوصخ هب شكتمحز
 ینويليم جوم راب نيا ،دندرب یم رسب ديعبت رد نايقارع زا رفن نارازه
 و نامر اه هد .دراد همادا مه زونه هك دش زاغآ یردبرد و ترجاهم
 رد نانز جنر هب عجار یقارع دنمرنه و ركفنشور نانز هك هاتوك ناتساد
 تسد رد دنا هتشون ريخا یاه لاس نيمه رد توكياب و گنج یاه لاس
.تسا

:دسيون یم هلمج زا یلصفم شرازگ رد ۲۰۰۴ هيروف ۷ دنومول
 لاس رد ،هيذغت صصختم ،کشزپ ،هلاس ۴۶ ،ناديوس لما مناخ

 دادغب نانز رب یداصتقا ميرحت یكيزيف راثآ ءهرابرد یشهوژپ ۱۹۹۸
 و دندرك هنياعم وا یتاعلاطم هورگ هك رتخد و نز ۴۶۰۰ زا .داد ماجنا
 نس هك اه نآ زا دصرد ۱۶ هك دش مولعم دنديجنس ار اه نآ دق و نزو
 ۴۱ و دندرب یم جنر «داح ءهيذغت ءوس» زا دوب لاس ۱۴ ات ۱۰ نيب ناش
 دح زا اه نآ دق هدش ثعاب هك «نمزم ءهيذغت ءوس» زا اهنآ زا دصرد
 ِرس اريز هدوب دوبمك نيا راچد رتمك ركذم سنج .دشاب رت هاتوك طسوتم
.دنرب یم یرتشيب بيصن اذغ زا هداوناخ ءهرفس

 :مينك یم قارع ناتسدرك نانز عضو هب مه یهاتوك ءهراشا
 ود نيب تباقر و عازن و فرط کي زا اهدرك و یزكرم تلود نيب گنج دوجو
 یارب یا هديچيپ عاضوا ،رگيد فرط زا ینابلاط و ینازراب یگليبق نايرج
 نيب سامت هك هدش هديد .تسا کاندرد رايسب هك هدروآ دوجو هب درك نانز
 و ضرعت تلاح سامت نيا رگا یتح( فلاخم یودرا اي هليبق اب درك نز کي

 گرم هب موكحم رتخد اي نز نآ هك دوش یم ثعاب )هتشاد نز هب زواجت
 ،باوخ لاح رد شا هداوناخ دارفا ار رتخد هك هداتفا قافتا یدراوم .دوش
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 دحتم للم نامزاس رظن ريز هك ۱۹۹۱ لاس زا سپ هزات !دنا هدرك هفخ
 یرايسب زا هقطنم نيا و هدش رئاد قارع ناتسدرك رد یديدج عضو
 راچد قارع قطانم ءهيقب هك یياكيرمآ یاه نارابمب و اه یطحق و اهراشف
 .تسا هتفاين ینادنچ دوبهب نانز دروم رد عضو ،هدوب رانكرب دنا هدوب نآ
 یاربار یراموط ناتسدرك رد نز ۳۳۷۲ دادعت ۱۹۹۲ لاس رد هنومن یارب
 ۳۰ هب ناشدادعت دعب لاس کي ات هك دندرك اضما ناش هيلوا قوقح بسك
 حرطم ناتسدرك ناملراپ رد دناوتب اهداهنشيپ هكنآ یارب .ديسر رفن رازه
 یم اضما ار نآ مه مكاح بزح ود زا ناملراپ ءهدنيامن ۱۰ دياب دوش
 ینهيم داحتا هب هتسباو هدنيامن ۳۵ دادعت ۱۹۹۳ لاس رد .دندرك
 یسك )ینازراب( تاركومد بزح زا یلو ،دندرك اضما ار نآ )ینابلاط(
 درك نانز شالت هتبلا .«تسين شتقو الاح» هك هناهب نيا هب دركن اضما
.ميرادن عالطا مه دشاب هديسر یياج هب هكنيا زا یلو هدشن فقوتم

 منهج یاهرد یثعب ميژر طوقس و سيلگنا - اكيرما ءهلمح ،یراب
 یياه شرازگ .دوشگ ،نانز هژيو هب ،روشك لك یور هب ،شيپ زا رتدب ،ار
 رشتنم اجنآ و اجنيا رد قارع ءهدش لاغشا روشك ءهتفشآ عاضوا زا هك
 لامعا مدرم رب رگلاغشا نازابرس هك یدح یب تنوشخ زا ريغ دوش یم
 ار نيطسلف و مانتيو کانتشحو یاه بوكرس ءهبرجت راك نيا رد و دننك یم
 هب ار ناكدوك و نانز و )... و اه هناخ بيرخت هلمج زا( دننك یم راركت
 ار ینماان و دنا هدرك التبم یگدنز ِلقا دح زا تيمورحم و مئاد تشحو
 رداچ نورد هب ،هدرك نيشن هناخ ًابلاغ ار نانز هك دنا هداد شرتسگ نانچ
 رتارب و رتاراك ینارحب عاضوا نينچ رد یسنج متس .دنا هدنار باجح و
 تابرض ريز ار قارع نانز ،یتنس و یبهذم تاهيجوت اب هارمه و هشيمه زا
.تسا هداد رارق دوخ ءهدننكدرخ

 نيا هب تسد ،قارع رد یساركمد رارقتسا مان هب هك نارگلاغشا
 کچوك ناشدوخ اب هسياقم رد هك ار یراكتيانج دندز نرق گرزب تيانج
 رارقتسا یاج هب .دندش نآ نيزگياج رتدب دوخ و دنتشادرب نايم زا ،دوب
 بهاذم و ماوقا یتسيزمه ءهقباس اه نرق هك یروشك رد ،یدنورهش قوقح
 لاس اه سيلگنا هكنانچ( دنتفر یگليبق تابسانم غارس هلصافالب ،تشاد
 و یبهذم فياوط هب روشك ميسقت اب و )دندش بكترم هرصب رد هتشذگ
 هب یتعنص لبقام ءهلحرم هب )۹۱( جيلخ مود گنج رد هك ار روشك ،یموق
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 یبهذم یفياوطلا کولم یعامتجا تابسانم هب زورما دوب هدش هدنار بقع
 هب طوبرم نيناوق یتح اكيرمآ ءهدناشن تسد تقوم تلود .دنا هدنار
 هدرك یبهذم ،دوبن بهذم عبات اج همه مادص نامز رد هك ار هداوناخ
 زا رفن دص دنچ هيوناژ ۱۳ رد :دسيون یم دوخ شرازگ رد دنومول .تسا
 هژيو هب هك هداوناخ ديدج نوناق هب ات دندز تارهاظت هب تسد یقارع نانز
 یناتسيس هللا تيآ یاوتف زا ار نآ ًارهاظ اكيرمآ تلود و تس یعاجترا
 رد راموط کي «قارع نانز یدازآ نامزاس» .دنيامن ضارتعا هدرك ذخا
 و ،زيتس نز ،شُك یدازآ» ینوناق حرط نيا و هدرك رشتنم یللملا نيب حطس
 دنا هدرك مالعا راموط ناگدننك اضما .ديامن یم موكحم ار «زيتس ددجت
 رد ،دوش یم یرابجا «یمومع نكاما رد یسنج ضيعبت» ،نوناق نيا اب هك
 هيلع راسگنس ،ددرگ یم یقلت زاجم و یداع یرما تاجوز ددعت هك یلاح
 ءهنادازآ دمآ و تفر و دوش یم رارقرب هرابود دنوش مهتم انز هب هك ینانز
.ددرگ یم عونمم نانز

 روط نيمه و نانز فرط زا صوصخ هب قارع رد هك یتاضارتعا
 نآ ًارهاظ هك هدش ثعاب هتفرگ تروص حرط نيا هيلع یللملا نيب عماجم رد
.دراد همادا زين هنيمز نيا رد هزرابم یلو دننك یغلم ار

 هك ،درك نانز هلمج زا ،قارع نانز اب ار دوخ یدردمه تياهن ام
 یاه تنس اب هچ و یبهذم یاه هناهب اب هچ( هنارالاسدرم تخس متس ريز
 ساكعنا مك تسد هك ميدقتعم و مينك یم مالعا ،دنرب یم رسب )یرياشع
 ءهديدمتس نارهاوخ لابق رد ام ءهفيظو نيتسخن نانآ یاه تساوخ و دايرف
 یياهر یارب یناهج ءهزرابم لبمس سرام ۸ هك تسا نيا هن رگم .تس ام
؟تسا نانز

*  *  *  *  *
Flora( ناتسيرت ارولف -۱  Tristan( رادمتسايس و نز 

 شردام و دوب یيورپ ءهدازفارشا کي شردپ ،)۱۸۰۴-۱۸۴۴( یوسنارف
 شاقن ِردام و دوب )فورعم زاس روارگ( لازاش هردنآ رسمه یو .یوسنارف
 مسينيمف ناماگشيپ زا یكي ارولف .)Gauguin( نگوگ یوسنارف روهشم
 یم هزرابم قالط قح یارب ]کيلوتاك روشك کيرد[ هك تسا هسنارف رد
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 ینز یاهرفس( Périgrénations d’une paria باتك زا ريغ .درك
 )۱۸۴۳ - یرگراك تدحو( Unité ouvrière باتك ،)۱۸۳۸ - دورطم
 ديشوك یتسيلانويسانرتنا مسيلايسوس یوس هب هار ندوشگ رد و تشون ار
.)مود دلج ،ربور گنهرف زا هتفرگرب(

 نومك ،نيا ،عاجترا تشگزاب راب دنچ و بالقنا دنچ زا سپ -۲
 زا ون یحرط و درك تيبثت هسنارف رد ار یروهمج ماظن هك دوب سيراپ
 زا نيد هاگتسد یيادج ،«یردارب ،یربارب ،یدازآ» :دنكفارد رتهب یيايند
 شترا ،ناگدنيامن لزع قح ،کيتاركوروبريغ و ميقتسم یساركومد ،تلود
 کيئال شزومآ ،نادرم و نانز ربارب قوقح ،یا هفرح شترا یاج هب یمدرم
 نيب ضيعبت وغل ،درجمريغ و درجم نز نيب ضيعبت وغل ،ناگيار و یرابجا
 تازاجم لبمس( نيتويگ نديشك شتآ هب ،«عورشمان» و عورشم کدوك
 هب هك یرگراك تموكح نيتسخن دوب نينچ ...رنه ءهنادازآ ءهعاشا ،)مادعا
.درب نيب زا ناوت یمن ار اه نآ و تسا هنادواج شلوصا سكرام ءهتفگ

 و قوف ینارنخس یپ رد هك ميروآ یم ار یرعش ءهمجرت ،ريز رد
:درك تئارق یئادن ءهليمج ،قارع نانز اب یگتسبمه رد زاب

...اهوزرآ
ّهبُك سيق مير مناخ ،یقارع رعاش زا

 ،فداصت هب
 دندوب هتفر ورف هاتوك یباوخ هب اه پوت یتقو
 ،گنج ود نايم ی هلصاف رد
 ميدش انشآ مه اب 
 هك دوب نيا نامودره یايؤر
 اه ناتسروگ 
 دنوش لدب صقر ی هنحص هب 
 هدش ناريو هچنآ ناماهديما زا» :یتفگ وت
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 .«تشارفا دهاوخ نامسآ رب رس زاب 
 ،دنا هدرم اه پوت :متفگ نم و
 .«دنام دنهاوخ باوخ رد زارد نايلاس ات اه گنج 
 هلولگ کي ريفص زا رتدنت اما
 .تشذگ نامربارب زا یشترا 
 تبرغ نيب
 نام هناقشاع ی همزمز و 
 ميا ناسون رد 
 :هك لايخ نيارد و
«!دندش یم لدب لخن هب اه هراپمخ شاك یا ،هآ» 
 ،هاتوك یا هظحل
 .تفرگرد نام موس گنج و
 :تسين اهوزرآ یارب یياج رگيد
 یا هدرك شيوخ لغش ار یشوماخ وت
 .ما هفرح ار هعجاف نم و

----------------------------
 مناخ فيلأت «نانز ملق هب قارع ی هعجاف ،قارع نانز یاه فرح باتك زا *
یچ هچك ماعنا

Inaam Kachachi: Paroles d’Irakiennes
Le drame irakien écrit par des femmes.
Editions: Le serpent à Plumes, Paris ۲۰۰۳.

 ،نامر( قارع نانز زا نت ۲۰ دودح یبدا راثآ زا تس ینيچلگ باتك نيا
 نآ رد و تسا هدش هتشون ريخا یاه لاس رد هك )رعش و هاتوك ناتساد
 رب هژيو هب و مدرم رب هك یياه متس و یگدنز راب تقشم عاضوا زا اه
 ی هرصاحم لاس هد یط هچ و ،نيسح مادص ءهرود لك رد هچ ،هتفر نانز
 هتفگ نخس یسيلگنا و یياكيرمآ یاهاميپاوه موادم تالمح و یداصتقا
 قوقح یرباربان و یرالاسدرم زا شيوخ کبس هب ناگدنسيون .تسا هدش
.دنا هدرك داقتنا دراد اه تنس رد قيمع ی هشير هك زين درم و نز نيب
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 رد ناگرزاب ناروپ نانخس
یرجنس ردام درگلاس مسارم

 ردام قيِفر تشذگرد زا سپ لاس كي ۲۰۰۴ هم ۲۰ ،هبنشجنپ
 زشالرپ ناتسربق رد شرازم رب یو ناتسود و اقفر زا يعمج ،یرجنس
 تشپ ۱۳۵۰ لاس زا ار ردام قيفر هك ناگرزاب ناروپ .دندمآ درگ )سيِراپ(
 شنامرآ زا و يو زا ريز هاتوك نخس اب ،هتخانشيم هعلق لزق نادنز ياهرد
:درك ليلجت

 
،ناتسود ،اقفر
 ًالوا هك ،درذگ یم یرجنس ردام قيفر تشذگرد زا لاس كي

 نانآ زا نت ود هك دوب زرابم دنزرف دنچ ردام ،دعب و دوب زرابم شدوخ
 یدازآ هار رد هك هدننك راوديما و رادياپ تنس كي زا یزرابم .دندش ديهش
 و ددرون یم رد ار اهزرم هك یاهزرابم .دنام یمن زاب شيوپ زا یربارب و
 كي زا هناگیب ًارهاظ یاه ناسنا و اه لسن و ددنويپ یم مه هب ار اه نامز
 .دشخب یم تدحو ار رگيد

 روشك یخیرات نكاما زا يكيِ ميا هداتسيا نآ رد هك یناكم
 .درذگ يم نآ سيسأت زا لاس تسيود تسرد و تسا هسنارف ام نابزيم
 هك دوب تراپانوب نوئلپان نامز رد ۱۸۰۴ لاس هم ۲۱ رد ،یزور نينچ رد
 ليامت نادنمتورث .كيئال ناتسربق نيتسخن .دش سيِسأت زشالرپ ناتسربق
 ،غيلبت روظنم هب اذل ،دنوش نفد دوب ريقف یا هقطنم هك اج نيا رد دنتشادن
 هب ار ... رالبآ و نتنوفال ،ريلوم دننام روهشم دارفا یخرب رتسكاخ و توبات
 و بدا و ملع نارازگتمدخ زا ِیرايسب نونكا مه و دندرك لقتنم اجنيا
 ات نپوش و دلياوراكسا و كازلاب زا ،دنا هديمرآ نآ رد یناسنا گنهرف
 يتسيشاف دض تمواقم نانامرهق زا ،تياده قداص و تسورپ لسرام
 شخبيدازآ نامزاس ي هدنيِامن یرشمه دومحم ات یناهج مود گنج
.دش رورت سيراپ رد یلییارسا ناومأم تسد هب ۱۹۷۳ لاس رد هك نيطسلف

 و درذگ يم سيراپ نومك زا لاس ۱۳۳ تسرد ،ینامز رظن زا
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 لماك بوكرس هب ۱۸۷۱هم ۲۸ رد هك تسا نيِنوخ يهتفه زاغآ هم ۲۱ ادرف
 يزاوژروب تسد هب ناهج يرگراك تموكح نيتسخن و ديماجنا نومك
 هب نومك راويد ياپ ار اهدرانومك زا رفن۱۴۷ .دش هديشك نوخ هب ياسرو
 نايرج ناتسربق نيمه رد هك ينت هب نت دربن رد ار رفن ۶۹۴و دنتسب هلولگ
.دنتشك تشاد

 رد هلمج زا اهاج رايسب رد هكلب سيراپ رد اهنت هن ار اهدرانومك
وگوه روتكيو لوق هب اما ،دنتسب هلولگ هب ناريا

»!اپرب اه هديا يلو دنام كاخ رب اهدسج«
 
 ياهدرانومك ی همه و ناريا یاهدرانومك ی همه داي هب ،ِیراب

 دوخ یرادافو و ميورب مه نومك راويد یاپ زورما هك دشاب اجب دياش ناهج
 ...و یردارب ،یربارب ،یدازآ ینعي ،سيراپ نومك ی هنادواج لوصا هب ار
.مينك راركت شيوخ زغم و لد رد رگيد راب كي
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 ناگرزاب ناروپ
 یروهمج تساير «تاباختنا» ميرحت شبنج زا تيامح ی هتيمك فرط زا

 سيراپ ــ ناريا رد

 ناريا رد اج همه تاباختنا ميرحت یاهادن هك ريخا یاه هتفه رد
 و پچ فلتخم یاه قفا زا نايناريا زا یعمج ،دش یم هدينش جراخ و
 .دنشاب ادصمه تمواقم یادن نيا اب هك دنتسناد دوخ ی هفيظو ،تاركومد
 ميرحت زا تيامح نويسكآ کي یياپرب یارب ،سيراپ رد یا هتيمك اذل
 ،ناريا یسايس ناينادنز یاذغ باصتعا زا ینابيتشپ زين و «تاباختنا»
 اب ربارب ۲۰۰۵ نئوژ ۱۷ هعمج زور رد یيآ مه درگ کي یارب و دش ليكشت

 ی هطوحم رد ۲۳ ات ۱۹ تعاس )ناريا رد تاباختنا زور( دادرخ ۲۷
.دش هداد ناوخارف )سيراپ( ورداكورت ناديم رد رشب قوقح فورعم

 زا ناگرزاب ناروپ و تشگ وربور یبوخ لابقتسا اب یيآ مهدرگ
 ريز حرش هب یعمجتسد نويسكآ نيا فادها ی هرابرد یبلاطم هتيمك یوس
 :درك نايب

 ميا هدمآ درگ اجنيا ،زورما ،یمالسا یروهمج ميژر نافلاخم ام»
 نآ رد زور ره رشب قوقح ضقن هيلع دايرف هك( نيدامن ناكم نيا رد ات
 شخب اب ادصمه زين ام هك مينك مالعا دنلب یادص اب )تسا زادنا نينط
 .مييوگ یم «هن» دساف ميژر نيا هب ناريا هاگآ و هديدمتس مدرم زا یعيسو
.مينك یم یرادبناج ميژر لك یفن و درط زا ،تاباختنا ميرحت زا مه ام

 کي زا شيب هك تس یميژر یازس ،هبناج همه ميرحت و توكياب
 نتخادنا اج هار رد و هدرك ليمحت ناريا ی هعماج رب ار شيوخ نرق عبر
 دياقع هلمج زا ،بوكرس و بيرف لياسو عاونا زا دوخ یيايفام ی هطلس
 .تسا هدرك هدافتسا ءوس ،مدرم یتنس و یبهذم

 ی هعماج زا یمين دوخ تيمكاح ی همادا یارب هك یميژر ــ
 هب روبجم ار اهنآ اهنت هن و هدومن ضيعبت لومشم ار نانز ینعي ناريا
 رامش هب درم فصن ار اهنآ ،یقوقح دراوم یرايسب رد هكلب ،هدرك باجح
 لاح» دنا هدرك مالعا هك یعاجش نانز اب ام .تسا ميرحت راوازس هدروآ
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 نتفرگ هدهع هب یارب دنرادن قح و تسا مك ناشمهف نانز ،ميژر رظن هب هك
 و توكياب هار و «ميهد یمن یأر ام نياربانب ،دنوش باختنا اه تيلوؤسم
 زرابم نانز نيا یريگ عضوم و ميتسه ادصمه دنا هتفرگ شيپ رد ميرحت
 .مينك یم دييأت ار

 هن ،ناشكتمحز رگيد یارب هن ،نارگراك یارب هن هك یميژر ــ
 یم و ديابر یم ار اهنآ و تسين لياق لقتسم لكشت قح ناگدنسيون یارب
 .تسا درط و ميرحت راوازس دشك

 هاگشناد هجنكش لامعا اب ار شياهنادنز ديشوك هك یميژر ــ
 و نايوجشناد و درك لدب نادنز هب ار اههاگشناد عقاورد یلو دمانب
 و دومن هيفصت ،نيعم یفطصم نيمه لاثما تسد هب هلمج زا ار ناداتسا
 زا ار عفادم یالكو و ناگدنسيون و ناراگن همانزور و زرابم نايوجشناد
 .تسا ميرحت راوازس هتشاد هگن لاچهايس رد نونك ات شيپ لاس نيدنچ

 زرابم و هاوخ یقرت یاهورين زاً ابلاغ هك ار نافلاخم هك یميژر ــ
 دنا هدوب یعامتجا تلادع و یربارب و یدازآ رادبناج و دادبتسا دض
 رد رفن رازه اه هد راتشك شيوخ هايس ی همانراك رد و هدرك بوكرس
 .تسا ميرحت راوازس هدرك تبث ار اههاگ هجنكش و اهنادنز

 یدوبان ثعاب هلاس تشه گنج هب ندز نماد اب هك یميژر ــ
 تكرب ار نآ و دش رفن اهنويلم یگراوآ و اهرهش یناريو و رفن رازه اهدص
 .تسا ميرحت راوازس ديمان یهلا تمعن و

 و ینس ،ناملسمريغ و ناملسم نيب روآ مرش ضيعبت هك یميژر ــ
 یاه تيانج و هدرك رارقرب رگيد یاه ضيعبت و سرافريغ و سراف ،یعيش
 یارب ار هار و هدش بكترم اه یناغفا اب هطبار رد هلمج زا هناتسرپداژن
 .تسا ميرحت راوازس هدرك مهارف هدنيآ رد زيگنا لوه تافالتخا

 و ارقف نيب فاكش شيازفا شا هلاس ۲۵ درواتسد هك یميژر ــ
 و اهباوخ نوتراك ی هديدپ و ءاشحف و رقف و یگنسرگ و یراكيب ،اينغا
 راوازس تسا هدنيآ هب ناناوج یدامتعا یب و یديمون و ینابايخ ناكدوك
 .تسا ميرحت

 هدرك ديفس ار یولهپ شنمدد ميژر یور شياهنادنز هك یميژر ــ
 یرشبدض تيانج دانسا ناونع هب ار شا ناينابرق یعمجتسد یاهروگ و
 .تسا ميرحت راوازس درپس یللملا نيب حلاص یاه هاگداد هب دياب
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 رتدزد و رتدساف یرگيد زا یكي شزاجم یاهاديدناك هك یميژر ــ
 هتفرگ یناجنسفر زا ،تسا هدولآ تيانج هب یگمه ناشتسد و رت صيرح و
 .دنا ميرحت و ترفن راوازس همه اهنيا ،رادساپ ناشكمدآ ات

 تسد هب یارب ام ی هعماج تيلباق هب نتفگ یرآ ،ميژر هب «هن»
 یساركومد ی هتسياش ناريا ی هعماج .تسا شيوخ تشونرس نتفرگ
 تاباختنا ميرحت دايرف !ماما دلقم و روجهم هن تسا هاش تيعر هن ،تس
 هيجوت یارب شالت هنوگره .تسا ليذ ات ردص زا ميژر لك هب نتفگ «هن»
 لالقتسا ندراذگ اپريز ،جراخ زا هچ و لخاد زا هچ ،ميژر نيا اب یراكمه
 .تسا ناريا مدرم یالتعا هب ور یضارتعا شبنج و یبلط

 تدمزارد یتكرح هب مادقا ینعي ،ميژر درط ینعي تاباختنا ميرحت
 مزلتسم و دشاب ميژر ناياپ زاغآ دناوت یم دوش هتفرگ یپ رگا هك هنادجم و

 .تس یمدرم و کيتاركومد ،کييال ،لقتسم ليدب نتشاد و یرادياپ و ربص
 تسد ینعي !هاتوك ناريا مدرم رس زا لذارا تسد ینعي تاباختنا ميرحت
 زيت نادند ناريا رتشيب لواپچ یارب هك زين هريغ و یياكيرمآ ناراوخناهج
 !هاتوك دنا هدرك

 تسا ناريا ی هديدمتس یاه هدوت یساسا ی هلأسم یساركومد
 ناريا مدرم .دراد رارق یناهج عاجترا سأر رد هك شوب یاقآ ی هلأسم هن
 .دنشخب یم ققحت ار نآ و دنزومآ یم دوخ تازرابم رد ار یساركومد
 هنابش عمجت ،نانز تارهاظت ،لقتسم یاه لكشت یارب جيسب شا هنومن
 .تسا هريغ و نيوا نادنز یولج یزور

 هك لزلزتم یدودعم .دنرهق ميژر نيا اب ناريا ی هديدمتس مدرم
 ميژر عطاق ميرحت اب .دنهد یمن یياهب مدرم ی هبرجت هب دنراد یتشآ رس
 .«تخير نوريب دياب ار مكاح شابوا و لذارا اه هدوت یساركومد هب ءاكتا و
 لعشم اي عمش نارضاح ،اوه ندش کيرات اب ،قوف بلاطم داريا زا سپ
 زا تيامح و یباصتعا یسايس ناينادنز داي هب و دنتفرگ تسد هب یياه
 هب ار دوخ یيآ مهدرگ درذگ یم ناريا رد هك یعاضوا هب ضارتعا و نانآ
 .دندرب ناياپ

 
ـ ـ ناريا رد یروهمج تساير «تاباختنا» ميرحت شبنج زا تيامح ی هتيمك

 ۲۰۰۵ نئوژ ۱۸  -  سيراپ


