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 !دينکفا رودب ار تامهوت
 اب هلباقم هب 

 اکيرمآ هنارگزواجت گنج
ديزيخرب قارع رد  ! 

، ا ياهقلخ همه هب ام بزح مايپ ناري
و ريپ ،درم و نز ،ناناقهد و نارگراك 

و ملعم ،وجشناد و لصحم ،ناوج 
رود ار لاعفنا و مهوت : تسنيا دنمراك

يناهج هزرابم جاوما هب . ديزادنيب
هب هناراوخناهج گنج نيا هيلع 

لقتسم تارهاظت و هزرابم . ديدنويپ
گرم راعش . ديزادنا هارب گنج هيلع

رب گرم ،يمالسا يروهمج رب 
تازرابم يلصا راعش هب ار مسيلاير پما

 .دينك ليدبت دوخ
 ۲هحفص    

 ميورب هم هام لوا لابقتسا هب

 یسايس تردق و رگراک هقبط
يارب هزرابم لوا فص رد خرس مچرپ اب 

 ، ديريگب رارق يمالسا يروهمج ميژر ينوگنرس
تسدب ار مدرم يسايس تازرابم يربهر 

هيل ع لقتسم و يتلود ريغ ياهتارهاظت! ديريگب
سيلگنا و اكيرمآ مسيلايرپما يزيرنوخ و گنج 
اب يتسيلانويسانرتنا يگتسبمه هب و ديزادنا هارب 

بالقنا . ديوش دنلب قارع ياهقلخ و رگراك هقبط
و يلخاد ناگدنيامن هيلع ،مكاح مظن هيلع حلسم 

نآ يارب . تسين رود ،يراد هيامرس يجراخ
 !ديوش هدامآ

هحفص                                                      ۴ 
 

 

 ؟گنج ارچ 
 ۹هحفص  نآ رد ناوج لسن شقنو گنج دض یناهح شبنج      

 ۱۰هحفص  دننک یم یربهر لاپن رد ار گنج دض تارهاظت اه تسيئوئام          
  ۱۴هحفص  ؟تسيچ یارب گنج نيا    

 ۲۲هحفص  هنايمرواخ رد اکيرمآ یتارمعتسم گنج زاغآ          : قارع  
 ۲۳هحفص  دينکش مه رد ار سيلگنا و اکيرمآ طسوت قارع لاغشا و زواجت            و ديوش دحتم ناهج مدرم     

 

 

 دروم رد یا هياپ لوصا 
 یدازآ و یربارب

ناريا نانز    
و بازـحا زا یـعمج کرتشم هينايب        

 یسايس یاهنامزاس 
هحفص                                             ۱۶ 

 !يهار ود رس رب هلموك
يبالقنا ن امزاس عضاوم رب يهاگن

) هلموك(ناريا ناتسدرك ناشكتمحز 
 قارع هيلع اكيرمآ گنج دروم رد

 ۶هحفص 

 :ديناوخ یم هرامش نيا رد
سرام۸تبسانم هب ) م ل م(ناريا ت سينومک بزح هيعالطا زا یياه هديزگ  ۱۸هحفص    

  ۲۰هحفص هم هام لوا یعقاو هچخيرات  
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  ٢ صفحه ٩ شماره   حقیقت                

  

 !دينکفا رود هب ار تامهوت
 !ديزيخرب قارع رد اکيرمآ هنارگزواجت گنج اب هلباقم هب

 داـعبا  و يناـهج  ساـيقم  رد هك يتازرابم جاوما 
،      هـناراكهبت  گـنج  هـيلع  ميظع هداـتفا هارـب اـكيرمآ

يطيارـش رد    .تـسا هديس  رن ناريا هب زونه هنافساتم      
دايرف و هتساخاپب گنج نيا ربارب رد رفن اهنويليم هك    
مدرم تيرثكا ،تسا دنلب ناهج هشوگ ره زا ضارتعا   

    ، هنافـساتم و تكاـس      »فرـطيب «لعفنم يعضوم ام  ،
 .دنا هدرك ذاختا كانرطخ و تشز يعضوم هاگ

ناـيم رد هـك طلغ تياغب و مومسم شيارگ كي    
نتسب ديما شيار    گ ت،سدوجوم مدرم زا يئاه شخب    

يئوـگ هـكنيا و تـسا يئاـكيرمآ ياهتـسيلايرپما هب            
ياـه   تـيانج و گـنج نورد زا يدازآ و يساركمد         

. تــسا مهوــت جوا نــيا  . دــيآ يــم نورــيب ناــنآ  
رد يـقلخ و تلم چيه يارب و هاگچيه اهتسيلايرپما          

خيرات ،اهنآ خيرات   . دنا هدرواين ناغمرا هب يدازآ ناهج     
،       اجت ،يعمج راتشك رركم    رـگيد ياهنيمزرـس هـب زو

هــنابلط لالقتــسا و شخبيئاــهر تازراــبم بوكرــس 
تـلود هيلع اتدوك دننام يتسيشاف ياهاتدوك ،مدرم        
مهلاـثما و يليـش رد هدنلآ و ناريا رد قدصم رتكد             

 ۲۴هـك دـندوبن اهتـسيلايرپما نيمه ايآ         . تسا هدوب 
ار يمالـسا راـكتيانج ميژر طسوت مدرم راتشك لاس        

ياـه هناـسر ؟دـندرك هراـظن زـيمآ          ديئات يتوكس اب    
ناينادـنز ماـع لـتق يئاـيناتيرب و يئاـكيرمآ يربخ            

هـب يـتح ار ينيمخ طسوت        ۱۳۶۷لاس رد يسايس      
اه نيمه ايآ   . دندركن رشتنم كچوك ربخ كي هزادنا     

هنايـشحو بوكرـس و درـك مدرـم راتشك هك دندوبن            
اـب ار مادـص يتـسيشاف ميژر طسوت برع ياه هدوت          

عفاـنم زـجب اـهنآ ؟دندرك رازگرب        هنارادبناج يتوكس   
دـياب ناـسنا و دنشيدنا يمن رگيد زيچ چيه هب دوخ           

گـنج  . دـنيبن ار تـقيقح نـيا اـت دـشاب باوخ رد            
هن و تساكيرمآ فرط زا ديدج يمادقا هن زين ينونك          

دراد قارـع مدرـم     »يياهر«هب يطابترا نيرتكچوك       .
رد يزورـيپ تروص رد تسرارق هك تسا يگنج نيا          

و مدرم جنرتسد رب رتدنمتردق يعضوم اب       اكيرمآ ،نآ   
رد تـسرارق ،دزادنيب گنچ هنايمرواخ و قارع عبانم        
تـسيلايرپما يابقر اب رتالاب تسد اب يزوريپ تروص         

ناـهج تراـغ هرفس رس رب   )هريغ و ينپاژ و يئاپورا   (  
 .دنيشنب

هـك تسا تسرد    «: دنيوگيم تسردانب اه يخرب   
عفانم يارب د   نكيم يراك ره و هدوب راكتيانج اكيرمآ      

نـيا اـب ار اـم فيلكت و ديايب ميراذگب اما تسا دوخ              
زا رتدـب ،دوشب دهاوخيم هچره      . دنك هيوس كي ميژر   

كـي نـيا   . »تـسين هـك اهنيا تيمكاح ريز تيعضو      
موـكحم مدرـم راگنا   . تسا هناديمون و لعفنم هيحور    

هـن نيا   . دنتسه بابرا گس و بابرا نايم باختنا هب       
تسا كانتشحو ههاريب كي    هكلب تسين » هار«اهنت     .

تــيمكاح تــحت يگدــنز هــك تــسين نــيا هلاــسم  

تــيمكاح تــحت اــي تــسرتهب يمالــسا يروــهمج  
هدرـب يگدـنز ،ود ره تحت يگدنز        . اكيرمآ ميقتسم 

یـعقاو  باختنا نياربانب . تسا رات و هريت و راو      ناـيم     
باـختنا  . تـسا دازآ ناـسنا اـي هدرـب هباثمب يگدنز          

تـسدب دوـخ ار ه      دـنيآ و يگدـنز دـياب هـك تسنيا         
درـخ هكنيا اي ميشاب نامتشونرس رب مكاح و ميريگب          
ناراد هدرـب تيمكاح تحت يگدنز هب هدش ريقحت و          

 .ميهد نت
: دـيوگيم هـك تـسدوجوم يا هنالعفنم شيارگ        

راــكره اــكيرمآ ؟هزراــبم و ضارــتعا زا هدــياف هــچ «
هـك تسا نيغورد يريوصت نيا اما       . »دنكيم دهاوخب 

گـنج  «عقاو رد   . دوش يم غ  يلبت اكيرمآ دوخ طسوت   
تسا نآ يارب . تسا گنج دوخ زا يشخب    » يتاغيلبت

ركفت نيا ناريا رد    . دنك ريقحت و بوعرم ار مدرم هك      
غـيلبت يمالـسا يروهمج لامع طسوت همه زا شيب      
اهنآ يسك تسا رارق رگا هك دنناد يم نوچ دوش يم  

تـسا تـسرد نيا     . تساكيرمآ نامه دهدب تاجن ار    
ياهحالس و دنراد يزيت ياه نادند اهتسيلايرپما هك  

اـما ،تـسا كانتـشحو و بيهم ناش يعمج راتشك           
يـمدرم دض نوچ دنا يذغاك ياهربب تياهن رد اهنآ         

نيـمز رـب بـمب نامـسآ زا مـه ردـقچ ره اهنآ              . دنا
ندرك رامثتسا و ندرك تموكح يارب هرخالاب دنزيرب   

يئاـكيرمآ ياهتـسيلايرپما    . دـنيايب نيـمز يور دياب     
زا مانتيو رد ناش هناحضتفم تسكش سوباك       اب زونه   

اـما دـنراد يـبيهم ياهحالـس اهنآ         . دنرپ يم باوخ  
نوـچ تسا هتسب اهنآ زا هدافتسا رد ناشياپ و تسد           
يـم ايند مدرم مشخ و ناشدوخ ياهروشك مدرم زا          

هدرـكن عورـش ار گـنج زوـنه اه يئاكيرمآ           . دنسرت
ياـه يليـس ناهج مدرم نيگمشخ جاوما هك دندوب          

يـتح هـك يروـطب      . تـفوك شتروـص رب يد     نمتردق
دراوـم بلغا رد هك يناگرا ،للم نامزاس زا تسناوتن          
هدوـبن اـكيرمآ مـسيلايرپما تسد هچيزاب زج يزيچ          

اكيرمآ . دريگب گنج نيا يارب تيعورشم زاوج ،تسا
هتعاس  ۴۸گنج نيا درك مالعا ،گنج زاغآ زا شيپ           

 )اكيرمآ عافد ريزو   (دلفسمار و ديسر دهاوخ مامتا هب     
اـم عناـم دنهاوخب هك دنتسه يك مدرم         «درك مالعا   

شبـنج  .دنتـسه يك مدرم هك ديد بوخ و       . »دنوش  
يئاـميپهار زا لوا ماـگ هزاـت ناـهج مدرـم تمواقم             
رـب راـب تراقح ياهتسكش ندروآ دراو يارب ينالوط          

ار ناــهج نيعجترــم رــگيد و اــكيرمآ مــسيلايرپما    
 . تساهتشادرب 

اهنآ هك مدرم    زا يياهشخب هغدغد و شيارگ كي       
گـنج رـبارب رد عطاق و حيحص يعضوم ذاختا رد ار            
گـنج لاـس تـشه هـبرجت ،دنكيم لزلزتم ينونك           

يم هدينش دايز فرح نيا زورما      . تسا قارع و ناريا   
نوـچ دـسرب ار قارع باسح اكيرمآ راذگب     «هك دوش   

تامدـص اـمب هلاـس تـشه گـنج رد مه اه يقارع         
. تـسا ت  ـسردان رايـسب يرـكفت نـيا       . »دندز يدايز 

هـكلب  . دـندز همدص امب هك دندوبن اه      » يقارع«نوچ  
هـك دـندوب قارـع و نارـيا رد يعاجترا ياهتلود نيا      

و . دـندرك دوـخ پوـت مد تـشوگ ار روشك ود مدرم      
رـه  هب  هيسور و اكيرمآ دننام يتسيلايرپما ياهتردق       

ازارد هـب گـنج نـيا اـت دنداد يم هحلسا فرط ود              
روـشك ود ره مدرم   هب هك دندوب نانمشد نيا      . دشكب

ناجب ار روشك ود مدرم ؛دندرك دراو رايسب ياهبيسآ         
دـننامب يقاب تردق رب دوخ هكنيا يارب دنتخادنا مه          
يئاـمرفمكح مدرـم لاـم و ناـج و تـشونرس رـب و       

مـه و دالـج يـنيمخ مه هك دوبن تهج يب             . دننك
يـم  » يـهلا تـبهوم  «ار گـنج نآ راكتيانج مادص      

ات دوب يتبهوم نانآ يارب گنج هك يتسارب. دنتسناد  
ار ناـش يرـشبدض ماـظن يرتـشيب نايلاـس دنناوتب           

ناريا مدرم هك تسا يگرزب سرد نيا . دنشخب موادت 
مدرم هك تسا يتصرف زورما   . دنريگب ارف دياب قارع و    

راتـشك هـب ضارتعا رد و قارع مدرم زا عافد اب ناريا     
يعاـجترا گـنج زا يشان ياه هبرض ،نانآ هنايشحو          

و ضارتعا زا هدياف هچ «: دنيوگيم
. »دنكيم دهاوخب راكره اكيرمآ ؟هزرابم

هك تسا نيغورد يريوصت نيا اما 
رد . دوش يم غيلبت اكيرمآ دوخ طسوت

دوخ زا يشخب » يتاغيلبت گنج«عقاو 
ار مدرم هك تسا نآ يارب . تسا گنج
ناريا رد . دنك ريقحت ار نانآ و بوعرم

لامع طسوت همه زا شيب ركفت نيا 
نوچ دوش يم غيلبت يمالسا يروهمج 
اهنآ يسك تسا رارق رگا هك دنناد يم 

نيا . تساكيرمآ نامه دهدب تاجن ار
نادند اهتسيلايرپما هك تسا تسرد 

راتشك ياهحالس و دنرا د يزيت ياه
 ، تسا كانتشحو و بيهم ناش يعمج
دنا يذغاك ياهربب تياهن رد اهنآ اما 

 .دنا يمدرم دض نوچ
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٣صفحه   یقت حق      ٩شماره 

دننك ناربج  ار هلاس تشه   تـيامح و يتسود مايپ     .  
بـلق توـق ناـنآ هـب قارع ياه هدوت هب ناريا مدرم              

م مـصم تـسيلايرپما نارگزواجت اب هزرابم رد و هداد         
رتراختفا رپ و رتاهبنارگ يزيچ چيه      . دنك يم ناشرت  

هــيلع هزراــبم رد مدرــم يگتــسبمه و يتــسود زا   
 .تسين كرتشم نانمشد

رد يمال ـسا يروـهمج ميژر  » يفرطيب«عضوم  
يمالـسا ميژر   . تسا هنامرشيب يغورد ،گنج لابق    

رادـبناج مـه الماـك هـك تسين         » فرطيب«اهنت هن   
يمالـسا يروهمج ياه نيسيروئت و ناربهر     . تسا
گـنج زا تـيامح و دـيجمت رد       ) حاـنج ود ره زا    (

. دـنا هدوـبر مـه زا تقبس يوگ قارع هيلع اكيرمآ           
نتف رگ و يگدرپسرس يارب هك دنا هدرك مالعا نانآ        

هدامآ نامز ره زا    اكيرمآ عفانم هب تمدخ رد شقن       
يراك و ديوگن يزيچ دنكيم شالت يا  هنماخ. دنرت
يناجنسفر . دروخب رب نادنچ اهيئاكيرمآ هب هك دنكن

هـطبار عـطق اـكيرمآ اب هك ميدوبن ام نيا      «ديوگيم  
هـظفاح زا يمتاـخ     . »دـندز مـهب اـم اب اهنآ ميدرك        

اـب هلاس تشه     گنج ات دنكيم بلط مدرم يخيرات       
هـب  » يدادرخ مود «نارس  . دننكن شومارف ار قارع   

هـب هك تسنآ رد     » ندمت و تيرح  «دنيوگيم مدرم   
. داد هراـبود يمالـس    ) اـكيرمآ يـنعي   (گرزب بابرا   

و سيـلگنا هـجراخ روـما ترازو هك تسين تهجيب     
رد يمالـسا يروـهمج هـك دـنا هدرك مالعا اكيرمآ           

ياه حانج. »تسا هدرك لمع بوخ«ينونك گنج   
ياـپ و رـپ هب ناشلوا تسد ياه هرهم و يتموكح            
رد هدـيازم هـب ار دوـخ ناش همه و دنچيپ يم مه        
يئاـكيرمآ هب دننكيم شالت و هتشاذگ يناهج رازاب         

يرـت نانيمطا لباق ياه هرهم اهنآ د        ننك تابثا اه  
نتـشاذگ جارـح هـب و رامثتسا و متس موادت يارب            

يمالسا ميژر. دنتسه روشك عبانم و مدرم جنرتسد     
رد ار عـضاوم نيرـت هـنافئاخ و نيرت ليلذ زا يكي             

تسا هدرك  ذاختاينونك ناهج    يارـب هاـگ اـكيرمآ      .  
تـسد هاـگ و دـنكيم شاخرپ اهنآ هب ناشندناسرت           
لاـح رد روناـج نـيا و ؛دشكيم ناشرس رب شزاون            

يمالـسا ماـكح   . دـهديم ناكت مد مادم نداد ناج      
ناشدوبن و دوب دنناد يم 
 تــمحرم هــب هتــسباو  

و تـــسا اهتـــسيلايرپما 
طـــسوت هـــكنيا يارـــب 
مدرـم بالـقنا و هزرابم      
دياب ،دنوشن هديشك ريزب    
ار دوخ هتشذگ زا رتشيب     
باــبرا عباــت و عــيطم   

اــب دــياب مدرــم  . دــننك
نـيا هيلع هزرابم يئاپرب     
ار دوـخ باـسح ،گنج      
زا زــــــين لــــــمع رد 
و يمالــسا ناراــكتيانج  
لاــــبق رد نآ عــــضوم 

 .دننك ادج گنج
 كـي ناـهج مدرم    

يمن هك دنيوگيم ادص    
ار دوخ هدنيآ دنهاوخ    
ياهتردــــق تــــسدب  
و يتـــــــــسيلايرپما 
عــــجترم ياــــهتلود 

مدرم كشيب  . دنراپسب
يوزرآ رد زــين نارــيا  
رـتهب يا هدنيآ و ايند      
هــــك دنناــــشخرد و  
و يدنلبرـس اب دنناوتب     
رد دازآ يمدرم ناونعب    
يارـب مدرم رگيد رانك    
يلاــــعت و تفرــــشيپ 
ناـــــهج و هـــــعماج 

اــم مدرــم. دنــشوكب  
رد ار وزرآ نــيا اــهراب 
هـنابلط قـح تازرابم     
تبكن ميژر هيلع دوخ    
هداد ناشن يمالسا راب    

هدــنيآ نــيا اــما  . دــنا
قلخ نانمشد و ناتسود زا لماك يهاگآ نودب        
نانمـشد هـمه هـيلع ريذـپان شزاس هزرابم و           

نــيا . دــش دــهاوخن هتخاــس ،كــچوك و گرزـب 
رـبارب رد رـگا دوـب دـهاوخ رتراـب تبكن هدنيآ             

و مينيشنب بقع يتسيلايرپما ياه يرگ      يشحو
رد زورـما رـگا    . ميـنك هـشيپ توكـس و لاعفنا       

قارـع مدرـم قـح    ردهـك يئاـه تـيانج ربارب         
هدنيآ نيا مينك رايتخا توكس دوش يم لامعا       
و تــفخ زــج و دــش دــهاوخن هتخاــس زــگره   

نانمـشد  . دشدهاوخن  نام بيصن   چيه يراوخ   
 اـب دـنهاوخيم و دـنا هتسب ور زا ريشمش مدرم     

و لــلم نــت رــب ار دوــخ نيناوــق بــمب شــتآ  
رد يناـشخرد هدـنيآ     . دنسيونب ناهج ياهقلخ  

و وـسمه رـگا دوـب دهاوخن ناريا مدرم راظتنا           
نــيا اــب هــلباقم هــب ناــهج مدرــم اــب ادــصمه  

 .دنزيخن رب يراكهبت
و نارگراك ،ناريا ياهقلخ همه هب ام بزح مايپ         
   ،  وجـشناد و لصحم ،ناوج و ريپ ،درم و نز ،ناناقهد

رود ار لاــعفنا و مهوــت  : تــسنيا دــنمراك و مــلعم 
گـنج نـيا هـيلع يناهج هزرابم جاوما هب          . ديزادنيب

لقتـسم تارهاظت و هزرابم     . ديدنويپ هب هناراوخناهج  
يروـهمج رـب گرـم راعـش        . ديزادنا هارب گنج هيلع   

يلـصا راعـش هـب ار مـسيلايرپما رـب گرـم ،يمالسا              
عير ـس هـمتاخ تـساوخ     . دينك ليدبت دوخ تازرابم   

زا يتـسيلايرپما ياوـق نديـشك نوريب و گنج نيا           
يناهج حطس رد هك ينايغط زا    . دينك ريگارف ار قارع   

هزاجا و ديريگب بلق توق هدش زاغآ مسيلايرپما هيلع      
و يناـهج نيعجترـم ار امـش تـشونرس هـك ديهدن             

رد اهتـسيلايرپما رـگا     . دـننك نيـيعت يمالسا ماكح     
الماـك قارـع    رد ناـش هناراكتيانج ياهحرط يارجا       

رايسب ناهج و ناريا ياهقلخ لاحب نيا ،دنوش زوريپ         
 .دوب دهاوخ رضم

         ، ناگدنـسيون ،نادـنمرنه همه هب ام بزح مايپ
تسنيا ناريا يقرتم   نارعاش ناراكمه زا رفن نارازه     :   

و تــمواقم شبــنج هــب ناــهج هــشوگراچ رد امــش 
دناهتسويپگنج هيلع هزرابم  ناش هزاوآ و رنه نانآ .  

رد يقيـسوم و يـشاقن ،مليـف ،رعـش ،زنط            ملق اب ار    ،
زا عافد و يتسيلايرپما گنج هيلع هزرابم هب تمدخ         

امــش . دــنا هداد رارــق قارــع هديدمتــس ياــه هدوــت
گنهرف و رنه هصرع رد      ناريامدرم يقرتم نانكراك      

نيـنچ شيـپ زا شيـب دـياب زـين امش سپ             . ديتسه
يراظتنا نينچ امش زا ناهج و ناريا ياهقلخ        . دينك
 .دنراد

دــيعبت رد ياــه يــناريا هــب اــم بزــح ماــيپ  
اجك ره رد :تسنيا اكيرمآ نكاس نايناريا صوصخب      

هـب گـنج دـض تاـضارتعا و هزرابم هب ديتسه هك      
ناراـي اـب اپمه و ديشابن لعفنم و تكاس          . ديدنويپ

ار هزراـبم فوفـص يتسيلايرپما ياهروشك رد دوخ         
و تـسيلايرپما دـض ناـيناريا ناونعب        . دينك تيوقت 

رـب گرـم ،مـسيلايرپما رـب گرم راعش عاجترا            دض  
و نتگنــشاو ياــهنابايخ رد ار يمالــسا يروــهمج 
داـيرف ملهكتسا و گروبماه و مر و سيراپ و ندنل           

 .دينك
دنتـسه ناـهج مدرـم طقف و طقف ديدرت نودب           
ياــه يراــكهبت و اــه هــئطوت دــنناوت يــم هــك     

اـه هدوـت هك يماگنه      . دنهد تسكشار يتسيلايرپما  
ار يــبالقنا تــسايس و شنــيب و د  ــنزيخ يــم اــپب 

يـندركن رواـب هـچنآ ،دـننكيم دوخ هزرابم يامنهار           
دـسريم رـظنب نكممان هچنآ و دباي يم ققحت تسا            

 n                                        .دوش يم ريذپ ناكما

 

تسكش سوباك اب زونه يئاكيرمآ ياهتسيلايرپما 
 دنرپ يم باوخ زا مانتيو رد ناش هناحضتفم
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  ٤ صفحه ٩ شماره   حقیقت                

يسايس تردق و رگراك هقبط
ياج رب نامنادنزرف يارب يگدرب و رقف ز ج يثاريم ،مينكن هدامآ نينوخ يبالقنا يارب ار دوخ رتدوز هچ ره ام رگا«

رگراك هيرشن-١٨٨٦هم هام لوا زا لبق زور هد  (».تشاذگ ميهاوخن  ( 
تسا هتشگ زاغآ دربن!شيپ هب تراسج اب« دنراكيب يدزم ناگدرب شترا!   ار شياهلاگنچ يراد هيامرس.  

شدراگ و سيلپ ،ناراد هيامرس رودزم ن يلتاق. دينك زيمت ار ناتياهگنفت... تسا هدرك ناهنپ ماظن يوراب و جرب تشپ
رگراك هيرشن-١٨٨٦هم هام لوا زا لبق زور  (».دنا تيانج هدامآ  (

 :رگراك ياقفر
يـبالقنا زور كي ،رگراك يناهج زور ،هم هام لوا          

نينوــخ هزراـبم هــب زور نـيا ناــينب   . تـسا خرـس و  
يمرب ١٨٨٦لاس رد ) اكيرمآ(وگاكيش رهش نارگراك   

نـشور و عطاـق فرح وگاكيش زر        ابم نارگراك . ددرگ
دياب ايراتلورپ : دندرك دوخ لمع يامنهار ار سلگنا

 .دروآ فـك هـب ار دوـخ يئاهر ،دربن ناديم رد           
       ، يرسارس هزرابم دعوم زور زا لبق ،وگاكيش نارگراك
رازگرب ريز ياهراعش تحت يئاه يئاميپهار هتفه ره        

نوگنرس ! يتسيلايسوس بالقنا داب هدنز   :  دندرك يم 
 ! ديوش حلسم نارگراك! هنازخ و هاگراب و تختداب 

 نارـيا تـسينومك بزـح مايپ ،يزور نينچ رد         
 : تسا نيا ناريا نارگراك هب) م ل م(

يارــب هزراــبم لوا فــص رد خرــس مچرــپ اــب 
         ، دـيريگب رارـق يمالـسا يروهمج ميژر ينوگنرس
! دـيريگب تسدب ار مدرم يسايس تازرابم يربهر       

و گـنج هـيلع لق      تسم و يتلود ريغ ياهتارهاظت    
هارــب سيــلگنا و اــكيرمآ مــسيلايرپما يزيرنوــخ  
هقبط اب يتسيلانويسانرتنا يگتسبمه هب و ديزادنا 

حلـسم بالقنا   . ديوش دنلب قارع ياهقلخ و رگراك     
و يــلخاد ناگدــنيامن هــيلع ،مكاــح مــظن هــيلع  

هدامآ نآ يارب   . تسين رود ،يراد هيامرس يجراخ    
 !ديوش

هـك دسر يم ارف      يطيارش رد لاسما هم هام لوا       
تيعـضو رد يناهگان تارييغت عوقو مدرم راشقا همه        
. دنـشك يم راظتنا و هدرك ساسحا ار روشك يسايس        

مدرـم هـيلع ار دودـحمان يـگنج اكيرمآ مسيلايرپما      
يتـسيلايرپما دـض تازراـبم      . تسا هدرك زاغآ ناهج   

نارـيا رد و  . تـسا هدـيدرون رد ار اـيند فرـط راهچ         
. تسا هدش عورش يمال   سا يروهمج طوقس رامشزور   

عياـقو  . تـسا يسايس ششوج و نايلغ رد ام هعماج   
          ، رـصح و دـح يب رامثتسا ،ماكح يمحريب ،يسايس
يناتحت راشقا صوصخب ،مدرم تيرثكا شيپ زا شيب        
و تـمواقم هـب و دروآ يـم رد يـسايس ناـكت هب ار                
          ، هـعماج رب مكاح لمحت لباق ريغ عضو هيلع هزرابم

هدوـت يسايس عاضوا نتف     رگ باتش اب  . دنك يم راداو  
يـسايس يرـبهر و عوجر هطقن لابند هب مدرم ياه           

دـهاوخ يرـبهر ار ناـنآ يا هـقبط هـچ         . دندرگ يم 
تـسد رد ار يـبزح هـچ لـمع هشقن و همانرب ؟درك              
تـسناوت دـهاوخ رگراـك هـقبط ايآ ؟تفرگ دنهاوخ           

تاــقبط و راــشقا يارــب ار يــسايس يرــبهر شــقن  
ور هـلابند   دوـخ هـكنيا اـي دـنك يزاب قلخ فلتخم            

هـك تـسا يلاوس نآ نيا ؟دش دهاوخ رگيد تاقبط           
كرد . دـشاب ورـشيپ نارگراـك يزـكرم هلغشم دياب          

ياـپ لـباقم يفياـظو هـچ و تـسيچ عاـضوا هكنيا              
 هاـگ آ رگراـك هـقبط كـي يريگ لكش يارب تسام          

رـيغ طيارش كي يوسب يسايس عاضوا       . تسا يتايح 
رد يكـش   . دـباي يـم لماكت راو شهج داح و يداع         

نيـيعت زوـنه و تـسا نـشوران هچنآ اما        . تسين نيا 
ياـهمچرپ و اـه هـمانرب طقف ايآ هك تسا نيا هدشن           
دـنهاوخ هنحـص رد نوگاـنوگ ياهلكش رد يئاوژروب          
اـب ار يتـسينومك هـمانرب مچرـپ رگراك هقبط اي دوب             
هـب ار قلخ راشقا رگيد و هدروآرد زازتها هب تراسج           

تـفگ   دهاوخ تيعطاق اب و دناوخ دهاوخ ارف نآ ريز          

. درادرـب ماـگ يا هدنيآ هچ يوسب دياب ام هعماج هك           
و يتاليكشت ،يسايس ثيح هب رگراك هقبط رگا        
ياـهماگ و دـباي لماكت راو شهج روطب يماظن        
يخيرات تلاسر نتفرگ تسد رد يوسب يدنلب       
عفاـنم و مدرم تيرثكا يارب هدنيآ ،درادرب شا      

هك يطيارش رد اما     .تسا ناشخرد و نشور نانآ      
بـجوم ندز اـج رد ،دوـش يـم اجباج اپ ري             ز نيمز 

دـهاوخ  راـبب ينتفگاـن يا هعجاف و هدش نتفر بقع        
طـخ ،هـتفاي رد اـقيمع ار هلاـسم نيا ام بزح             . دمآ

و هدرك نييبت ار يعاضوا نينچ يارب يرورض يشم         
اـب اـم بزـح      . تـسا نآ هياپ رب ندرك لمع لاح رد        

ار زراـبم نارگراك و دوخ هك دنك يم شالت اوق مامت      
ياهيگدـيچيپ و اـه يتخس اب اهنت هن هك دنك هدا            مآ

يرتلورپ تراسج اب هكلب ميوش وربور يتاقبط هزرابم       

نادابآ رد۵۷هم هام لوا  تفن تعنص نارگراک زا رفن رازه۵۰زور نيا رد .   زا یياهراعش اب    
عافد و نارگراک یاروش زا عافد ،یراد هيامرس رب گرم ،اکيرمآ مسيلايرپما رب گرم ليبق 

 .   دندروآ رد هزرل هب ار نادابآ زکرم یاه نابايخ درک قلخ هزرابم زا
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٥صفحه   یقت حق      ٩شماره 

الماـك يا هدـنيآ نتخاـس يارب ار يبالقنا ياهتصرف       
 . مينك دوخ نآ زا توافتم

هزرابم لقثزكرم   رگراك هقبط  
هلاـسم هـعماج يـسايس هلاسم نيرتمهم زورما          

هـقبط نو   گاـنوگ ياـه هخاـش     . تسا يسايس تردق  
هـك دنوش نآ زا عنام ات دنا هداتفا وپاكت هب يزاوژروب            

،    . دورب ردب ناشتسد زا يسايس تردق      رـگيد يوس زا
و نارــيا رد مكاــح يــسايس تردــق يگديــسوپ     
يارب ار هنحص ،يتسيلايرپما ياه تردق يراوخنوخ       
رـت هداـمآ ،يـسايس تردق يارب رگراك هقبط هزرابم           

هلاـسم هـب نا     رگراـك ندرـك هاـگآ هاگچيه      . دنك يم 
تردـق بسك يارب هزرابم ترورض و يسايس تردق         
هدوـبن يتاـيح و يرارطـضا دـح نيا هب ات ،يسايس             

 . تسا
ذوـفن هـك يتـسيمونوكا و يتسيمرفر طخ اما         
   ، دراد يرگراــك نيلاــعف ناــيم رد يهجوــت لــباق
. تـسا رودـب رارطـضا و ترورـض نـيا زا اهگنسرف            

يف رعم رگراك هقبط شبنج لاعف ار دوخ هك يخرب        
يـمن اـما دـننز يـم لز تقيقح نيا هب دننك يم              

دودحم لوغشم ضوع رد    . دننك رواب ار نآ دنهاوخ    
ناـنآ  . دـنا يداـصتقا تازراـبم هـب نارگراك ندرك         

يـم بقع يسايس هزرابم و تسايس زا ار نارگراك          
ار يزاوژروـب تسدمه شقن بيترت نيا هب و دنشك    

يناــسك رگراــك ه ــقبط ناورـشيپ . دــننك يــم اـفيا 
يارـب هـك      دنتسه رگراـك هـقبط      ندـش رـبهر     رد  

. دـننك يـم شالـت هعماج ميظع يسايس ياهدربن      
هـب دودـحم ار دوـخ دـيد قفا دياب زرابم نارگراك             
زادـنا مـشچ و دننكن نارگراك هزرابم ينونك حطس    

يتاـقبط هزراـبم لقث زكرم      . دنرگنب ار هدرتسگ  
تـشيعم دوـبهب يارـب هزراـبم رگراك هقبط          

تردـق يارـب هز     راـبم هكلب  . تسين نارگراك 
 ،يتـسيمرفر و  يتسيمونوكا ركفت     . تسا يسايس 

رد و رگراـك هـقبط نورد رد يزاوژروب هقبط ركفت           
يـم رگراـك هـب ركفت نيا    . تسا پچ شبنج نورد  

هب و ،نك يداصتقا هزرابم فورصم ار دوخ وت ديوگ         
تردـق رس رب هك هعماج گرزب يسايس هزرابم ركف          

يارـب  شالـت لوغـشم ار دوخ     . شابن تسا يسايس  
رگيد متس تحت راشقا لئاسم هب و نك دوخ فنص          
. نكن هجوت ناناقهد و متس تحت للم و نانز دننام        

دننك يم يشاپمس نارگراك نايم رد اهتسيمونوكا       
. درادن رگراك هقبط هب يطبر نايوجشناد شبنج هك

نـم ياهيروئت ناشفرح ندناشن يسرك هب يارب  و          
متس نوچ الثم هك دنهد يم هئارا يرازاب يدروآرد  

هـك تـسين يا هلاسم يئوجشناد شبنج و نانز رب     
هـب سـپ دـشاب هتـشاد طبر هيامرس           -راك رادم هب      

طبر مه رگراك هقبط يتاقبط هزرابم و رگراك هقبط  
وئاـم و نيـنل      ،سكراـم ار اـهيروئت نيا مسا      . درادن  

لئاـسم ماـمت    . دنتـش اذگ يتـسينويزيور ياهيروئت   
و هـعم  اج نورد ياهمتـس ماـمت و هـعماج يسايس        

طـبر رگراـك هـقبط هـب قلخ راشقا مامت تالكشم            
ياهمتـس رد هـمه اهمتـس نيا اريز    . دراد ميقتسم 

هـقبط تلاـسر    . دـنراد هـشير يراد هيامرـس ماظن       
وـحم ار دوـجوم ياهمتـس هـيلك هك تسنآ رگراك            

ورـگ رد دوـخ رگراـك هـقبط يئاـهر عقاو رد             . دنك

 .تسا رامثتسا و متس لاكشاهمه ندرك نك هشير 
رگراك يـسايس نوـبيرت دـياب ورشيپ و زرابم نا           

ينوگنرـس ترورـض   . دنشاب قلخ مامت و رگراك هقبط   
نارگراـك ناـيم ار يمالـسا يروهمج ميژر زيمآرهق          

و يرامعتـــسا تـــيهام . دـــننك جيورـــت و غـــيلبت
نارگراك يارب ار قارع رد اكيرمآ گنج يتسيلايرپما        

رـگيد نارگراـك هب دياب زرابم نارگراك        . دننك نشور 
هـك دـنهد حيـضوت ناـنآ هب ،دنهدب يسايس            يهاگآ  

هزراــبم يــتح هــك تــسيا هــنوگ هــب عاــضوا زورــما  
و يراـكيب هيلع ،تشيعم عضو دوبهب يارب يداصتقا         
يسايس تازرابم لاناك زا دياب هقوعم ياهقوقح يارب        

هك دننك حيرصت و هتفر نيا زا رتارف اتح         . دورب شيپ 
و ه  نالداع تشيعم عضو دوبهب يارب يداصتقا هزرابم      

رگراـك هـقبط يارب يديلك هلاسم اما تسا يرورض           
شتيمورـحم هكلب    ،تسين يداصتقا تافاحجا هلاسم     

تـسا  يـسايس تردق زا    هـب هـجوت هـب ار نارگراـك         .  
ياـهورين يـتقو    . دـننك قيوشت نانز رب متس هلاسم      

يـم نايوجشناد بوكرس هب ميژر يماظتنا و يتينما         
ي ـم نوـخ و كاـخب ار ناـملعم ضارتعا اي دنزادرپ             

 .دنزيگنارب ار نارگراك يعمج لمعلا سكع ،دنشك
رگراــك ،ورــشيپ رگراــك شنــيب ،شنــيب نــيا    

رد ار نـيا زـجب يـطخ هك يناسك          . تسا تسينومك 
بادرــم رد دــننك يــم غــيلبت نارگراــك ناــيم      
هدرـك ريگ يراك هظفاحم و مسيمرفر و مسينويزيور         

ياهداضت ندش زيت و نارود يبالقنا تلصخ اهنآ        . دنا
ياـهدروخرب يوـس هـب ناـهج هكنيا و          ناهج  مهم    

رـگيد و رگراـك هـقبط تشونرس هك دور يم يگرزب            
ار هـعماج ماـمت يلكروطب و هعماج شكتمحز راشقا          

 . دننيب يمن ،دز دهاوخ مقر
نودـب  هـك ار نيـنل فرـح نيا ورشيپ نارگراك           

تـسا  مهوت زيچ همه يسايس تردق     فرـح نـيا و      ،   
فيلكت ن ييعت  زا تسترابع يزكرم هلاسم هك ار وئام    

شوـمارف دـيابن زـگره       رهق قيرط زا يسايس تردق      ،
ور و رـيز يارـب ار يسايس تردق رگراك هقبط    . دننك

يم هعماج يگنهرف و يداصتقا ،يسايس ماظن ندرك        
،        . دهاوخ يـسايس تردق بسك زا رگراك هقبط كرد
نديسر تردق هب . تسين هورگ كي نديسر تردق هب

زا يحاـنج اي    و گرزب ياهتردق اب دنب و دز قيرط زا          
بـسك هكلب   . تسين اتدوك قيرط زا اي همكاح تئيه      

تاـقبط زيمآرهق ينوگنرس نايرج رد يسايس تردق      
و اـه هدوـت تسدب       ،شا يللملا نيب نايماح و مكاح       

 .تساه هدوت يارب

 اهنافوت
يراد هيامرـس ماـظن هـكنيا يارـب اهتسيلايرپما          
و گـنج اب دنهاوخ يم دنروآ رد نارحب زا ار يناهج            

رد ار نآ يــسايس و يداــصتقا راتخاــس يزي  رنوــخ
رد يـگرزب ياـهنافوت     . دننك يزاسزاب يناهج سايقم   

نآ زـكرم رد يدوزـب ناريا و تسا هار رد هنايمرواخ            
هـك دـسريم يلاح رد نافوت نيا        . تفرگ دهاوخ رارق  

مـه زا شيپاـشيپ يمالـسا يروهمج ميژر دوپ ورات           
بـجوم ينوـنك هدنباي لماكت عاضوا       . تسا هتخيسگ 

زا يـمهم طاقن رد يسايس تردق        ءالخ يريگ ل  كش  
اـب هـك تسا نيا ام بزح ليلحت         . دش دهاوخ روشك  

و ناـهج حطـس رد بالـقنا و گـنج هرود كي زاغآ              

ينثتسم نآ زا ناريا و ميئوربور هنايمرواخ صوصخب        
هب اكيرمآ مسيلايرپما قارع زا دعب تسنكمم        . تسين

عـضوم ،يـبالقنا و حيحـص عضوم        . دنك زواجت ناريا  
تسنآ مدرم تيرثكا و رگراك هقبط عفانم رب قبطنم         
مـيژر ينوگنرـس يارـب مه دياب يتلاح نينچ رد هك      

مـسيلايرپما  اب  مه و مينك هزرابم يمالسا يروهمج       
ميـنک هـلباقم    اكيرمآ رـه زا تـسينومك نوـيبالقنا       .  

شـترا نامتخاـس و قـلخ گنج زاغآ يارب يتصرف            
تردـق  يرارقرب و هدش دازآ قطانم داجيا يارب قلخ         

تسا يطخ نآ نيا . درك دنهاوخ هدافتسا قلخ نيون    
جاور ناگديدمتـس همه و نارگراك نايم رد دياب هك          

مـسيلايرپما زواـجت تروـص رد هك تسين كش          . داد
دـهاوخ لكـش يـمدرم تـمواقم ،نارـيا هـب اكيرمآ             

طـخ جيورـت و غـيلبت اـب دـياب نونكا مه زا              . تفرگ
نآ  زا عناـم ،مدرـم ناـيم رد يهدنامزاـس و حيحص             

لـعفنم مدرم زا يشخب يطيارش نانچ رد هك ميوش          
شكاروـه هـب رگيد يشخب ،دننامب هدنكارپ و جيگ و           
يرـبهر ريز رگيد يا هدع و دنوش لدب اهتسيلايرپما        
زواـجت لباقمرد تمواقم هب يمالسا عجترم ياهورين        

نيــنچ اــب هــلباقم هار تــياهن رد  . دــنزادرپب هــناگيب
ينوگنرـس يا   رـب قلخ گنج زاغآ كرادت  ،يتارطخ       

يجراـخ نانمشد اب هلباقم و يمالسا يروهمج ميژر    
 . تسا

بالــقنا ناــكما هــك تــسا هار رد يعاــضوا    
يـم نادنچ دص يتسيلايسوس و نيون كيتاركومد        

يـسايس   تارطخ هلمج زا ،گرزب تارطخ اما     . دوش  
اـي هـك تسيا هنوگ هب عاضوا      . تسا هار رس رب ،قوف    

يـبال  قنا ياهتـسينومك تيادـه تحت رگراك هقبط       
هـكنيا اـي دش دهاوخ مدرم تمواقم و هزرابم ربهر          

تردق ندش تسدب تسد ينابرق رگيد راب        اه هدوت   
زا يرگيد هورگ هب نانمشد زا هورگ كي زا يسايس          

دش دنهاوخ  دوخنانمشد   يـبزح دوـجو تيمها     . ، 
رد اـقيقد  ) م ل م(نارـيا تـسينومك بزـح دننام        

ن يا اريز . دوش يم نشور يا هديچيپ عاضوا نينچ      
يا هـمانرب و طخ هك تسا بزح نيا طقف و بزح            
تلاسر ققحت رد ار رگراك هقبط تسا رداق هك دراد 

و ،بزـح نـيا طـقف اريز        . دنك تياده شا يخيرات   
زا عناـم دناوت يم هك تسا بزح نيا همانرب و طخ            
تـسدمه و ور هـلابند هب رگراك هقبط هك دوش نآ            

رـب  ريثات نودب هكنيا اي و دوش ليدبت رگيد تاقبط         
. دوـش هدـنار هيـشاح هب زاسنارود يسايس تالوحت         

رد ندروآ بات اب بزح نيا تاليكشت و شناد ،طخ 
رد ندنام يبالقنا و نمشد يبرس ياه هلولگ لباقم  
و ،مسيلايرپما و عاجترا دولآ ركش ياه هلولگ لباقم 

و هلاــس یــس هــبرجتهروــك رد و تخــس تازراــبم    
هدـش هد   يدبآ و يدادح يللملا نيب و يلم هديچيپ       

. تـسام هـقبط يارب گرزب يزوريپ كي نيا        . تسا
ندش حلسم و بزح مچرپ ريزب ندش عمج اب دياب          
و مياـبرب ار يـبالقنا ياهتـصرف نآ حيحص طخ هب            
ياـه هرخـص ناـيم زا ار يرـتلورپ بالقنا يتشك             

ميناـسرب  یزورـيپ ماـجنا رس هب كانرطخ       عـطقم  .  
نديــسرارف هــعماج ماــمت . تــسيا هدــننك نيــيعت

تارـييغت نيا اما    . دنك يم سح ار ميظع    تارييغت  
و مينك نييعت دياب ام ار دوب دهاوخ تهج مادك هب           

هـفيظو تـسا نـيا      . نيعجترـم و اهتـسيلايرپما هن     
   n        .رگراك هقبط و اهتسينومك لباقم لجاع
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  ٦ صفحه ٩ شماره   حقیقت                

                    

 !يهار ود رس رب هلموك
ناريا ناتسدرك ناشكتمحز يبالقنا نامزاس عضاوم رب يهاگن  قارع هيلع اكيرمآ گنج دروم رد) هلموك( 

هرـهچ قارـع هـيلع اـكيرمآ هـناراكزواجت گنج           
يدـيدج يـسايس يدنب فص    و هداد رييغت ار ناهج     
رد يخيراـت ينوـمزآ گـنج نيا        . تسا هدروآ دوجوب  

. تسا هداد رارق يسايس بازحا و اهورين هيلك لباقم        
ن ارـيا يبالقنا و پچ شبنج قافتا هب بيرق تيرثكا         

        ، اـهامنرود و  اـهليلحت دروم رد رظن فالتخا مغريلع
يتــسيلايرپما گــنج نــيا  هــيلع يكرتــشم عـضوم  
گـنج دـض شبـنج هب نوگانوگ لاكشا هب و هتفرگ            

يريگعـضوم زا هـك يناـيرج اهنت        . دنناسر يم يراي  
ياهدــمايپ و گــنج نــيا هــيلع نــشور و حيرــص   

دـض شبـنج رد تكرـش زا و          هـتفر هرفط  شراوگان    
ناـشكتمحز يبالقنا نامزاس ،تسا هد      ز زابرس گنج  

  ١.تسا) هلموك(ناريا 
زاـغآ  هعقاو نيرتگرزب نيا هلموك يارب     نرـق      

هدزيـس مـسارم يرازـگرب هزادـناب مكي و تسيب           
مـه  ناتـسدرك رد ردب    رد هـك هتـشادن تـيمها       

مالـعا ار دوـخ يمـسر و حيرص عضوم نآ دروم            
لاــبق رد نامزاــس نــيا يــسايس عــضاوم . دــنك
یراج گنج اب ار    ياهراتفگ و تارابع سپ زا دي       

يوــلهپ ود و گــنگ ،كــيتاملپيد ،يتــسيلانروژ 
و وـــيدار اـــب اـــه هبحاـــصم رد  نآ نارـــبهر  

  ٢.ديشك نوريب روشك زا جراخ ياهنويزيولت
نـيا لاـبق رد هـلموك نوـنك اـت هك يعضاوم             
لاوئـس رايـسب هدرـك ذاـختا يتسيلايرپما گنج          

فا دـها عطاق ياشفا زا اهنت هن نانآ       . تسازيگنارب
نيا  مالعا زا و هدز زابرس گنج نيا يتسيلايرپما         

ياـهقلخ و رگراـك هـقبط هك دنتفر هرفط هلئسم           
دنـشاب هك يتيلم ره زا هنايم رواخ مدرم و ناهج   
رد اـكيرمآ مـسيلايرپما يزوريپ رد يتعفنم چيه         

مدرـم هـك دـندرك ديكات        هکلب ،د نرادن گنج نيا    
عفاـنم و يئوـسمه     «قارـع ياهدرك هژيوب قارع        

نارـبهر  . دـنراد گـنج نيا رد اكيرمآ اب       » يصاخ
دـياب ناتـسدرك و قارـع مدرـم دنيوگ يم هلموك       

هدافتسا طيارش نيا زا    «و  » دنشاب بلط تسكش  «
طيارــش زا يــصاخ عــفن دــنناوتيم   «و » دــننك
يـلم قوقح هب و دنربب  ) ينونك گنج ينعي (يلعف
دنچ ره . دنباي تسد دوخ يلم قوقح زا يشخب اي
   ٣».دنك يم اديپ شرتسگ اكيرمآ هطلس هك

. دـنرابنايز تدشب و كانرطخ رايسب عضاوم نيا        
هديدمتـس ياـهقلخ و رگراـك هـقبط نيـب زرم اريز             
فص و هدرك شودخم ار اكيرمآ مسيلايرپما و ناهج         

 . دننك يم فيعضت ار يبالقنا و هاوخيقرت ياهورين
يـب تالالدتـسا و لـيالد هـلموك ناربهر هتبلا           

نـيا نتخادـنا اـج يارـب ي     ا هنايماع و يحطس ،هياپ  
تـشز تـيهام دياـش اـت دنا هدروآ تسردان عضاوم            

راك نيا رد يلو    . دنناشوپب ار مسيلايرپما زا يرادفرط    
نـيا خيراـت رد اهگنج يگژيو نوچ دنوش يمن قفوم    
اب يزاب يارب اج ،هدز رانك ار اه هدرپ يمامت هك هدوب           

قــمع و هتــشاذگن يقاــب يزاــب هزودود و تاــملك    
 .دننك يم نايع ار طلغ طوطخ طاطحنا

 ؟يك زا يك هدافتسا 
سرد قارـــع ناتـــسدرك مدرـــم هـــب هـــلموك 

زا هــلموك روــظنم هــتبلا   (،دــهد يــم» كــيتكات«
ناتـسدرك رد هك دنتسه يبزح ود اتدمع          »مدرم«   ،

زا هك دهاوخ يم اهنآ زا و )  دنراد يلحم تردق قارع   
ار مادـص و دـننك هدافتسا مادص و شوب نايم داضت            

 . دننك نوگنرس دوخ يلصا نمشد ناونعب
بزـح ود هـك تسين يخوش هيبش اعدا نيا ايآ           
ققحت يارب اكيرمآ زا دنراد قارع ناتسدرك رب مكاح         
: تـسا رت يعقاو مادك ؟دننك يم هدافتسا ناشفادها        

؟اـكيرمآ زا ناـنآ هدافتـسا اي نانآ زا اكيرمآ هدافتسا             
يـتحار  ه  ـب دـناوت يم زين گنج نيا يماع رظان ره          

يـم هدافتـسا يسك هچ زا دراد يسك هچ هك        دبايرد  
بازحا . تسايسك هچ تمدخ رد يسك هچ و        . دنك

و يـگنج نيـشام زا يئاـه هرهم گنج نيا رد درك             
و هدارا و تـساوخ هب انب  هك دنتسه اكيرمآ يسايس            

بزـح ود   .  دـنا هدـمآ رد تكرح هب اكيرمآ ياهزاين        
هـشقن زاـس اـب الماـك ار دوخ قارع ناتسدرك يلصا             

يگنج تايلمع و دنا هدرك كوك اكيرمآ يگن        ج ياه 
ياوـق ناـنآ    . تـساكيرمآ شترا قفاوت هب طونم ناش      

ياــهلارنژ يهدــنامرف راــيتخا رد الماــك ار دوــخ     
رتـشيب هـچ رـه توـعد اب و دنا هداد رارق يئاكيرمآ              
اب دنهاوخ يم ناتسدرك كاخ هب يئاكيرمآ نازابرس        
قارـع ناتـسدرك لاغـشا رب ينبم هيكرت ياهديدهت          

يـسك هـك تسا يبيرفماوع تياهن نيا        . دننك هلبا قم
ار اـكيرمآ يتـسيلايرپما شـترا اـب يهارمه دهاوخب           

 .دنزب اج مادص و شوب نايم داضت زا هدافتسا
يژتارتـسا يارب هنابيرفماوع تالالدتسا زا يكي       

ياـه تـسايس رب ديكات       »تيعقوم نيا زا هدافتسا   «  ،
زا يو هدافتـسا و اـهدرك هـيلع مادـص يـشك لسن              

دوـش هـتفگ هكنيا نودب ،تسا يئايميش ياهناراب         مب
راـيتخا رد ار يئايميش ياهحالس هك دوب اكيرمآ نيا         
اـهدرك هيلع ار اهنآ مادص هك ينامز و داد رارق مادص       
شراــنك زا هنادنمتياــضر توكــس اــب تــفرگ راــكب  

مادـم يسك هك تسا يبيرفماوع تياهن نيا        . تشذگ
تبحـص مادـص طـسوت اـهدرك يشك لسن دروم رد            
قارـع مدرـم يشك لسن دروم رد هملك كي اما دنك            
. دـيوگن ينخـس اهتـسيلايرپما يگنج نيشام طسوت        

هرــصاحم رــثا رد دــياب قارــع مدرــم زا  دادــعت هــچ 
اـت دـنورب نيـب زا هدرتـسگ ياـهنارابمب و يداصتقا              

دـياب دـبال    . دنك رواب ار ديدج يشك لسن نيا هلموك       
دنوش يم هتشك اهماع لتق نيا رد هك يناسك دادعت          

دنديـسر لـتق هب مادص طسوت هك يئاهدرك دادعت اب           
نوـچ يعاجترا ياهتسيلانويسان شطع ات دوش ربارب        

تبحص يروط هلموك ناربهر . دنك شكورف ،ينابلاط 
هدركن يشك لسن لاحب ات اكيرمآ راگنا هك دننك يم           

 . تسا هدوبن راك رد  مه يمانتيو و اميشوريه و
مدرـم هب نينل     زا يترابع نتفرگ هيراع اب هلموك       

يم كيروئت ميلعت قارع ناتسدرك مدرم هژيوب قارع        
ار » يـبلط تـسكش   «گـنج   نـيا رد دـياب هك دهد        

هـك يـبلط تـسكش هـكنيا مـكي        . دنزاس دوخ هشيپ  
يتـسيلايرپما ياهروـشك نايم گنج رد مهنآ نينل         
شـترا اـب يـهارمه ياـنعم هب هاگچيه تشاذگولج           

ينيع و  يعقاو ينعم افاضم    . تسا هدوبن لباقم فرط   
يـبلط تـسكش نيا ؟تسيچ هلموك يبلط تسكش         
اـكيرمآ مسيلايرپما هزورما هك درادن نيا زج يئانعم          
رـب ينبم هلموك تالايخ ات دوش زوريپ گنج نيا رد           

يـسايس شياشگ   «،  »قارع رد يناملراپ ميژر   « داجيا
ويتاردــف مــيژر داــجيا   «و » قارــع مدرــم يارــب  

رـگيد  يارـب يئوگلا    «هب و دوش ققحتم     » كيتاركمد
جوا نـــيا ٤.دوـــش لدـــب» ناتـــسدرك ياهـــشخب   

طسوت روتاتكيد مادص يرانكرب هك تسا يلايخشوخ       
دوش دادملق اهدرك عفن هب     ،اكيرمآ فدـه و عوـضوم   .  

اـيند راـنك و هـشوگ رد اكيرمآ هك اهگنج ليبق نيا             
يئاـهمدآ ندرـك راـنكرب ،دزادـنا يم و هتخادنا هارب            

و هتخاـس يو لاـثما و مادـص         . تـسين مادـص نوچ    
اـه  نآ رگا مه نالا   . دنتسه و هدوب ناشدوخ هتخادرپ    

،     ركون كي دنوش قفوم ناش گنج رد       دنراد يم رب ار  
يـم شياـج شاـمق و سنج نامه زا رگيد يركون            

هـب هـك دـننك يـم نآ زا تبحص يتح هزات          . دنراذگ
تسرد يئاكيرمآ يماظن يرادنامرف قارع تفن رطاخ       

و د  ننيـشنب تـفن ريـش رانك يماظن ياهورين        . دننك
ار مدرـم قـتف و قـتر و دنريگ تسد رد ارنآ لرتنك              

اـهنيا  . دـنهدب ثـعب بزح ياه هكبش نامه تسدب        
هـلموك هك تساكيرمآ يانس و هرگنكراكشآ ياهثحب        

 .  دنك يم توكس اهنآ دروم رد
رد اـكيرمآ يزورـيپ هـب قارـع مدرم هك ميريگ            

اـيآ ؟هـچ نآ زا سـپ         . دنناـسر يراي مادص يرانكرب    
يـسايس مـيژر هب قارع ياهقلخ و ر         گراك هقبط دياب  

ناــيم زا و دــهد يــم لكــش اــكيرمآ هــك يدــيدج  
دـيدج نانابهگن ينابلاط اي يبلچ نوچ يئاهاديدناك        
اـي دنهدب گنج نالعا ،دهد يم نامزاس قارع يارب          
يتـسيلايرپما ياهورين طسوت روشك لاغشا اب ايآ ؟هن   
و تـسايس هـچ نـيا ؟هن اي دنزيخ رب هزرابم هب دياب              

تسا يتينهذ مـيژر كـي ندـش نيزگياج يارب هك             
. دنك يم بلط ار نآ و دشك يم اروه رگيد يعاجترا          

هــك » يا هــنابلط تــسكش«يژتارتــسا هــنوگ رــه  
هـب رـجنم دـهدن رارـق فدـه ار اكيرمآ مسيلايرپما             

يماـظن   -يـسايس يورـين نيرتفوخم هطلس تيوقت        
 .دش دهاوخ هقطنم لك و قارع رب ناهج خيرات

ود ناوـت يم هك دنك يم  ن روطخ هلموك نهذ هب 
زا .  دز مهرــب ار» مادــص اــي شوــب«يــبالق يــبطق 
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٧صفحه   یقت حق      ٩شماره 

هزورــما . درــك زارــتحا رتدــب و دــب ناــيم باــختنا  
يـم شالت يداضت نينچ حرط اب اكيرمآ مسيلايرپما         
هزيرالوپ دوخ عفن هب يسايس ظاحل هب ار هنحص دنك          

نيـنچ ندز مـه رـب يـبالقنا ياهورين هفيظو           . دنك
عـفن هـب يـسايس هنحـص       ندرـك هزيرالوپ و يطاسب      

اهنت راكنيا . تسا ناهج و هقطنم ،قارع مدرم بالقنا
و تسود نايم زيامت زرم هك دريگ يم تروص ينامز          

نايم ياهداضت و    ،مينك نشور تحارص اب ار نمشد       
و مينك ليلحت يتسردب ار گرزب و كچوك نانمشد         
تردـق هـب يا هنالداع قح ره هب نتفاي تسد يارب            

 .   مينك اكتا اه هدوت
هـلموك نارـبهر ناـبز درو ،اـهزور نيا هك هچنآ            

يجراـخ زواـجت هـيلع دـياب اـي          «: هك تسا نيا هدش   
هـكنيا زا دـعب هـك تـسا نـيا شيـنعم هك ديگنجب               
زا اي دينك تيوقت ار يشك لسن تسايس تفر اكيرمآ    
مكاح ينونك مسيلاردف و دينك هدافتسا تيعقوم نيا 

اـهنآ     ٥».دـينك يمسر هدنيآ تموكح رد ار قارع رب           
هـنوگچ دننك تباث هك      دنا يخيرات ياه هنومن لابند    

هـك دروآ يـم دوـجوب ار يتيعقوم اهگنج ليبق نيا            
تاـجن ناـش يـلخاد نمشد رش زا روشك كي مدرم            

تبحص يا هرذ هكنيا نودب  ٦.دننك اديپ  نآ زا   دننك    
دـهاوخ يـم هـك يجراـخ نمـشد نـيا فـيلكت هك         

هچ دري گب دوخ تسد رد ار قارع تشونرس اميقتسم  
 .دوش يم

هـك تسا يسايس يشيدنا هداس تياهن نيا هزات         
اـكيرمآ گنج ماجرف زا يا هبناج كي ريوصت نينچ          

يرودارـپمك لادوئف نيعجترم هن     . دوش هداد قارع اب   
اهتـسيلايرپما لباقم رد رخآ هب ات دنرداق مادص نوچ          

و ت لود دنهاوخ يم اهتسيلايرپما هن و دننك تمواقم
. دنربب نيب زا الماك  ار دوخ هتخ       ادرپ و هتخاس شترا   

دنراد ليامت يعاجترا تاقبط يعقاوم نينچ رد ابلاغ        
اهتـسيلايرپما و دـنيايب هاتوك اهتسيلايرپما لباقم رد         
هاگتـسد زا يئاهـشخب اـب لقادـح دـنراد ليامت مه             

ناـمه اـب يـنعي      . دـنيايب راـنك شـترا هژيوب يتلود       
اه درك يشك لسن يلصا لماع هك دنيايب رانك يشترا  

نيـنچ ماـجرف هـنومن نيرـخآ        . تـسا هدوب قارع رد    
هك درك هدهاشم ناوت يم ناتسناغفا رد ار يئاهگنج         
هــب ناــبلاط ياــهورين زا يداــيز ياهــشخب هــنوگچ 

يرــظن هــتوك  . دــندمآ رد دــيدج تــلود تمدــخ  
يـمن هزاـجا يئاوژروـب مسيتامگارپ و يتسيلانويسان         
رد و دـننيبب ار ناـيرع ياهتيعقاو اه يخرب هك دهد         

 .  دننزب فرح نآ دروم
روـطخ هـلموك ناربهر نهذ هب نآ كي ،يهگناو        

مغرـيلع  _ مه يموس يبالقنا لح هار هك دنك يمن           
طــساوب هــكیياــه يگدــيچيپ ياهداــضت لخادــت ه   

اـهنآ  . دـشاب دوجوم دناوت يم    _ هدمآ دوجوب فلتخم    
عفاــنم هــك يــبالقنا ياهتــسايس هــب ندرــك رــكف زا 

اــي يــلخاد نمــشد ياــپ ار قارــع مدرــم تــيرثكا   
 .  دننك يم زيهرپ ،دنكن ينابرق يجراخ

رد يـبالقنا يتموكح رگا دينك روصت هظحل كي         
نالـعا اـكيرمآ و  مادـص هـب و دوـب رارقرب ناتسدرك          

زا لقادـح ،هـن گـنج نالـعا يـتح      (داد يم گنج   
هـچ هـب    ) درـك يـم يدج عانتما اكيرمآ اب يراكمه        

شبـنج اصخشم ايند مدرم يارب يشخب ماهلا عبنم         
دـش يـم لدـب ينونك گنج        دض دربـشيپ املـسم    .  

تالكـشم اب تدم هاتوك رد يبالقنا يژتارتسا نينچ         

اـهنت اـما    . دوش يم وربور يناوارف يگديچيپ و رايسب      
نودـب  . تـسا هديدمتس قلخ ره و اهدرك يئاهر هار        

رد يـقلخ چيـه ،اـكيرمآ مـسيلايرپما هـيلع هزراـبم       
 نـيا هـب   . تـفاي دهاوخن تسد يزو    ريپهب هنايمرواخ   

رداـم و ردـپ اـكيرمآ مـسيلايرپما  هك يا هياپ ليلد              
، . تــسا هــقطنم  يعاــجترا ياــهتلود هــمه  افاــضم

و يـقرت ،يـلم قوـقح و يساركمد دروم رد تبحص            
مكاـح يسايس تردق هب دروخرب نودب مسيلايسوس        

يدوزـب هك تساكيرمآ مسيلايرپما نيا  و        . تسا چوپ 
 لـك اي قارع زا يمهم ياهشخب رب رايسب لامتحاب و          

تردــق و درــك دــهاوخ تــموكح اميقتــسم ،قارــع  
لمتحم نيا  . داد دهاوخ لكش ار شهاوخلد يسايس     
مدرـم يـنعي    . تـسا گنج نيا يسايس ماجرف نيرت      

و اـكيرمآ يماـظن و يسايس تردق اب اميقتسم قارع           
زـج يا هراچ قارع مدرم      . دش دنهاوخ وربور ايناتيرب   

تردــق لــباقم رد تــمواقم هــب هــك دــنرادن نــيا    
 .  دنزادرپب ديدج يعاجترا و يرامعتسا

هدـنيآ يارب قارع مدرم سناش اهنت ،زين هزورما         
رد يا هدوـت هناحلـسم تـمواقم نداد نامزاس ،رتهب         

يا هدوـت تـمواقم     . تـسا يجراخ زواجت نيا لباقم     
فدـه ار قـلخ يـبالقنا تردق يرارقرب هك يلقتسم           
هتشادن مادص ميژر هب تبسن يمهوت چيه ؛دهد رارق         

هـلباقم هب مادص هنارگبوكرس لامعا اب هن        اعطاق ؛دشاب 
و يراـك شزاـس هـنوگره اب لاح نيع رد و دزيخرب             
. دـنك يگداتسيا مسيلايرپما  لباقم رد يبلط ميلست      

يگتسبمه ناوت يم هك تسا يتسايس نينچ اب اهنت      
و تيوقت ار برع و درك قلخ نايم يتسيلانويسانرتنا      

يـبالقن  ا ينوگنرـس يارـب ار هار و درك دحتم ار نانآ           
 . درك راومه نيعجترم و اهتسيلايرپما

گـنت عفاـنم يانبم رب دهاوخب هك يتسايس ره          
رب ینبم  هنارظن بآ زا ار دوـخ ميلگ يتلم ره هكنيا             

هـچ تدـم هاتوك رد هچ ،دوش يحارط دشكب نوريب           
و درـك    ،قارع مدرم يزور هريت بجوم تدمزارد رد        

دش دهاوخ،برع  . 

 :اـــــكيرمآ مـــــسيلايرپما 
د اي تسود  ؟نمش  

نيا هب ميقتسم و نشور ، حيرص خساپ زا هلموك          
هـك دنك مالعا تسين رضاح و  . دور يم هرفط لاوئس   

ناـهج ياـهقلخ نمـشد هراومه اكيرمآ مسيلايرپما         
يارـب هاـگچيه و تـسه و هدوـب درك قلخ هلمجنم             

 . تسا هدرواين ناغمرا هب يدازآ يتلم
طـقف هـلموك كـيروئت ميـلعت و كيتكات سرد           

هـب تبـسن ار  درك ياه هدوت هك دروخ      يم نآ دردب    
تسد نيا زا يمهوت    . دنك مهوتم اكيرمآ مسيلايرپما   

شرتـسگ مسيلايرپما هطلس    «هك يطيارش تحت هك     
زا يشخب اي يلم قوقح هب دنناوت يم اهدرك دباي يم         

دـنيوگ يـم نيا هب       ٧»دنباي تسد دوخ يلم  قوقح       
طسب اب هك تسا يلم قوقح هنوگچ نيا        . زوق الاب زوق  

،         س هدوب يقوقح يب نيا يلصا ببسم هك يئورين هطل
يارـب يـلم قح نيا كش نودب     . دش دهاوخ ققحتم  

يارــب يــسولپاچ قــح نــيا  . دوــب دــهاوخن اــهدرك
هـب يزاـيتما تروـصب الاـمتحا هك تساهتسيلايرپما        
. تفرگ دهاوخ قلعت درك همكاح تاقبط زا يئاهشخب      

هـك ينامز دوب اجب و هنارگنرود هچ نينل ديكات          
تـحت تـلم رگرامثتـسا و هفرم تاقب         ط تفگ 

بــسك  يازا رد دــنا هداــمآ هراوــمه متــس  
يزاوژروب ينعي  متس نايناب زا ريقح يتازايتما        
قوـقح ،يتسيلايرپما يزاوژروب و رگمتس تلم       

هزورـما هـك هچنآ     . دننك لامياپ ار دوخ تلم يلم     
نيـنچ   ،دنتسه نآ ناهاوخ ينابلاط نوچ يئاهورين       

يرودارپمك لادوئف مسيل اردف ينعي. تسا يئاهقوقح
مـسيلايرپما رگا مه نآ     . مسيلايرپما تيموميق تحت  

رد ار قارـع ناتـسدرك لرـتنك و دـنك فطل اكيرمآ             
هــيكرت شــترا هــب قارــع تالوــحت يادرــف و زورــما 

 .دراپسن
هطلـس شرتـسگ اـب هارمه يلم قوقح بسك          «

بـجوم و  . تـسا نيـغورد يتسب عمج   » مسيلايرپما
هـب نتـسب دـيما و      كاـنرطخ تامهوت هب ندز نماد       
يطيارـش رد مـهنآ     . دش دهاوخ اهتسيلايرپما محارم   

ذوـفن قطانم مزاع و دنا هتسب ور زا ريشمش نانآ هك            
ليدـبت يرامعتـسا هـقطنم هـب ارنآ ات دنا هدش دوخ             

،     . دننك ینعي طلغ كرد رد هشير يمهوت نينچ ادج     
هلئــسم . دراد مــسيلايرپما زا يــلم هلئــسم ندرــك 

زا جراـخ ناوـت يمن ار ي        لم هلئسم لح و ناتسدرك    
ار شا هدـعو اهتسيلايرپما  هك ينيون مظن بوچراچ          

مدرم هن مظن نيا بوچراچ رد      . درك يسررب دنا هداد   
تـسا رتهب نياربانب   . اهدرك هن دش دنهاوخ اهر قارع     

درك يلم هلئسم   . دهدن هار دوخ هب يمهوت سكچيه     
ياـه ميژر زا يئاهر     : دراد و هتشاد هبنج ود هراومه     

مــسيلايرپما زا يئاــهر و دبتــسم و مكاــح فذــح .  
يراي يلم متس ميكحت هب ،هلداعم نيا زا مسيلايرپما         

یـم  دـيكات اـم بزح همانرب هك روطنامه     . دناسر يم 
زا ار يـلم متـس هـيلع هزراـبم هـك يئاـه هار                «دنک

زا يئاـهر يارب و ،هدرك ادج مسيلايرپما هيلع هزرابم        
يـم  دـيما مـشچ اهتـسيلايرپما هب بلاغ تلم متس           

لـلم  . دنتـسين يـلم هلئـسم لـح هب رداق زين ددنب           
دوـخ ،يناـهج رـتگرزب بوچراـچ كي رد هديدمتس           
يم بوسحم مسيلايرپما هطلس تحت للم زا يشخب        

اهتـسيلايرپما  . دـنجنر رد فعاـضم متـس زا و دنوش         
هرود رد يتح و هدوب رگمتس يزكرم ياهتلود يماح 
هـب للم تشونرس نييعت قح ناونع تحت هك يئاه           

دوـخ هطلـس تـحت ياهتلود راتخاس حالصا و          كح  
يلم دايقنا زا يرگيد لكش يرارقرب ،دننز يم تسد         

يلم يئاهر هار رد هزرابم ،ور نيا زا        . دنراد رظن دم ار   
اـهنت  . تسا مسيلايرپما هيلع يمومع هزرابم زا يعبات      

هقبط يربهر تحت نيون كيتاركمد بالقنا قيرط زا  
نارـيا رد يـلم   هلاـسم مسيلايسوس هب راذگ و رگراك    

  ٨».دوش لح دناوت يم
هراـپ هراپ ار درك تلم هكدندوب اهتسيلايرپما نيا   
دندرك ميسقت دوخ هب هتسباو ياهتلود نايم و هدرك         
تـلم بوكرس هب مقتسم ريغ و ميقتسم لاكشا هب و    

نــيا و . دندناــسر يراــي اــهتلود نــيا طــسوت درــك 
يناـبرق ار درـك تـلم اـهراب هـك دندوب اهتسيلايرپما             

 .دندرك تنايخ اهنادب و دندرك دوخ عفانم
مدرـم هـب هـلموك ناربهر    ،هبرجت همهنيا زا سپ    

و دراد قرـف راـبنيا هك دنهد يم يعمج رطاخ درك            
هراشا مسيلاردف هب نيئاپ ات الاب زا يئاكيرمآ تاماقم  «
درك مدرم و     ٩»دندرك نـيا زا هك دنراد ارنيا سناش       « 

هـك م   نـيب يـمن يـليلد و دـننكب هدافتـسا تيعقوم           
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  ٨ صفحه ٩ شماره   حقیقت                

جوا نيا ١٠».دنكب يراك اهدرك هيلع اميقتسم اكيرمآ      
درـك مدرم دياب ارچ    . تسا يبيرف مدرم و يبيرفدوخ    

،ـشاب هتشاد رواب اهلوق ليبق نيا هب        هـب ار ناـشلد      دن  
نارـگن و دـننك شوـخ يئاـكيرمآ تاماقم          » هراشا«

 ؟دـنك يناـبرق ار اـهدرك رگيد راب اكيرمآ هك دنشابن           
دـننك رواب اهلوق ليبق نيا ه    ب دنناوت يم ينامز مدرم    

هكنيا مود و دشاب هدش ضوع اكيرمآ تيهام مكي هك      
يزـيچ درـك تـلم اب اكيرمآ راتفر و تابسانم خيرات        

نيرـت هيلوا نيا    . دشاب هداد ناشن نونك ات ار يرگيد      
 . تسا يتاقبط و يلم هزرابم سرد

ينعي تسا يتسيلايرپما تيهام ،اكيرمآ تيهام      
يـلم متس ه  لمجنم ايند رد اهمتس هيلك يناب و ثعاب  

ظفاـح هراومه اكيرمآ مسيلايرپما     . ناهج ياهقلخ رب  
هـك يناـمز يـتح    . تسا هدوب درك تلم رب يلم متس  

هداد دوـخ هـب هتسباو ياهتلود راتخاس رد يتارييغت          
مـهم ازـجا زا يـكي اـهدرك رـب متـس هراوـمه تسا          
قارع ،ناريا رد يزكرم ياهتلود طسوت شياهتسايس  

تساهدوب هيكرت و   . 
تلم اب سيلگنا و اكيرمآ راتفر و تابسانم خيرات         

متـسيب نرق خيرات    . تسا اير و گنرين زا راشرس درك      
 ندز رـجنخ تشپ زا ،اه      نتفرگ يزاب هب دهاش اهراب    

هب تبسن اهتسيلايرپما تنايخ و اه     هدوب درك هلئسم       
نآ تباب ينيگنس ياهب نونك ات درك مدرم  و  تسا            

ياــه هدــعو زا ناــشبيصن راــب رــه و دــنا هــتخادرپ 
هدوت راتشك و بوكرس رود كي مسيلايرپما نيغورد        

تيهام هب تبسن رگا هلموك تسا رتهب       . تسا هوب يا  
عوـجر خيرات هب لقادح تسا مهوت راچد مسيلايرپما     

 .دنك

يـسايس باختنا ،كيروئت لزلزت     
 كيژولوئديا طوقس ،طلغ

هـك يتـسردان ياه      يريگ عضوم نينچ املسم   
رد هـشير  ،تـسا مـسيلايرپما لباقم          رد لزلزت نايب    

اـصخشم و هـلموك ناـيرج هتشذگ كيروئت ياهرواب        
يژولوئدـــيا و كـــيروئت ياهـــشزومآ رد هـــشير   

زا يـكي   . دراد» يرگراـك مـسينومك   «يتسيتامگارپ  
يروـئت يـفن ناـيرج نيا كيروئت يلصا تاصخشم          

تـسينومك بزـح    «هك ينامز   . دوب نينل مسيلايرپما  
اب   ١٣٦٢لاس رد     » ناريا سيـسات هـلموك تكراشم      

ناينب زا يكي ،دش و مـسينينل يـفن ش    ايرظن ياه  
يـمك اـب    . دوب نينل مسيلايرپما يروئت نديشك ريزب     

تاـيبدا رد مـسيلايرپما هملك هك ديد ناوت يم تقد    
تـسينومك بزـح    «زا هك يئاه هخاش مامت يسايس       

هلاس ود يكي عياقو زا لبق ات        ،دندش بعشنم » ناريا  
هـب موـسوم نايرج يلك روطب        .دوب هدش فذح ريخا     

زـيهرپ هملك نيا ندرب راكب زا       » يرگراك مسينومك «
یا هزرابم  ار يتسيلايرپما دض هزرابم و       يتسيلوپوپ     

عورش نانيا زا يخرب اريخا هتبلا .  تسا هدرك يبايزرا
نآ هــيلع و هدرــك مــسيلايرپما هژاو زا هدافتــسا هــب  
 رـما دوـخ هـبون هب رما نيا هك دننكيم يريگ عضوم           

تيمـسرب رگناـيب افرـص هلئـسم نـيا          . تـسا يبوخ  
و تسا يخيرات و گرزب ينيع تيعقاو كي نتخانش         

ينايرج چيه يسايس تايبدا زا     » مسيلايرپما«فذح  
زا يـلو   . دوـش يـمن رـجنم تيعقاو رد نآ فذح هب          

يلاـخوت   یعـضوم نيـنچ هـكنيا يارـب رـگيد فرط            
يـسايس   -كيژولوئدـيا ياـه هشير تسمزال ،دشابن        

يحيحـص كرد و دوش هتفاكش     » مسيلايرپما«فذح  
يناهج ماظن نيا ياهداضت ،مسيلايرپما مسيمانيد زا       
. دوـش هتشاذگ ولج بالقنا و گنج و نارحب هطبار و          

لـيلقت مسيراتيليم و تسايس هب افرص مسيلايرپما و         
     ١١.دوشن هداد

يتسيلايرپما دض تينهذ هك تسا يتيعقاو نيا       
يوهاـيه هـب   لـمعلا سـكع رد ناريا مدرم نايم رد      

نيـنچ  مه و اكيرمآ هيلع يمالسا يروهمج نيغورد      
اـت  » رتدـب و دـب نايم باختنا      «ركفت دوجو رطاخ هب     

هژاو نتــشاذگ راــنك اــما  . دــش فيعــضت يدودــح 
يتـسيلايرپما دض هزرابم هب يئاهب مك و مسيلايرپما         

رف رس طقف   »يرگراك مسينومك «نايرج يوس زا     دو ، 
هدوـت ناـيم ر     د ي دوخبدوخ نايرج لباقم رد ندروآ    

اتـسيا يدروخرب و ،يدج يلزلزت نايب هكلب هدوبن اه     
نآ لـماكت و مسيسكرام ملع هب تبسن هنارجحتم و          

نيتـسخن يارب   . تسا هدوب ،يعقاو يگدنز نايرج رد     
هلحرم نيرخآ زا يملع     یليلحت هك دوب نينل نيا راب       

  ، نآ ياهداــضت زا لــيلحت اــب و درــك يراد هيامرــس
ياهروـشك رد رگراـك هقبط       يارب يبالقنا يژتارتسا    

 .داد هئارا ار هطلس تحت و يتسيلايرپما
  ، يناـيرج الك و    » ناريا تسينومك بزح  «هلموك

فذـح اـب داهن دوخ رب       » يرگراك مسينومك «مان هك   
اهنت هن دوخ يسايس طخ و اه        يروئت زا مسيلايرپما  

و يبالقنا شبنج رد هديدع تافارحنا تيوقت بجوم        
دـض يهاگآ  فيعضت ب      جوم هكلب ،دندش ناريا پچ    

ناتسدرك مدرم و دوخ فوفص نايم رد يتسيلايرپما         
هـشير هـلموك يزورما تسردان اپارس دروخرب        . دندش

ناــيرج كــي  . دراد يزورــيد يــطخ ياهفعــض رد 
 ینوگانوگ ياه فعض هطقن دناوت يم يقرتم يسايس       

يخرب اما دشاب هتشاد شا يسايس كيروئت كرد رد         
رد يـنيعم طيارـش ا      ـب اهفعض هطقن زا يخرب ،تاقوا      

هـب ليدـبت و هدش فداصم يللملا نيب و يلم هصرع            
يـم نايرج نآ تيهام نييعت رد يديلك هلاسم كي          

فارـحنا نآ حيحصت مدع دش نينچ هك يتقو   . دنوش
يـگداداو اـي ندـش حالـس عـلخ هب رجنم دناوت يم              

 . دوش قلخ و رگراك هقبط نانمشد لباقم رد يسايس
تـسينومك ب   زـح «دـننام يناسك يتح هزورما      

هـناراكزواجت گـنج ناـيرج رد هـك         » ناريا يرگراك 
رد هـلموك هيبـش يتـسايس ناتـسناغفا هيلع اكيرمآ           
نيـنچ هـمادا رـب ،دـندوب هدرك ذاختا ار ريخا گنج             

هـلمح ناـيرج رد ،نانيا ربهر   . دنا هدز زمرت يسايس   
نابلاط ينوگنرس  «هك دوب هتفگ ناتسناغفا هب اكيرمآ       

موــكحم دوــخ ي دوــخب يجراــخ ياهــشترا طــسوت
رد هرود   نآ رد هـك يگنج دض شبنج هب و        » تسين

ثـبع شالـت   «ماـهتا دوـب هداـتفا هارب ناهج رسارس       
رد هدـننك نييعت لماع كش نودب     . دز يم » يلاربيل

زـيگنا ترـيح دـشر بزـح نيا عضوم ندش ضوع            
عـقومب اـهنآ    . تـسا ناـهج رد گـنج دـض شبنج         

هـناهاوخ يـقرت پمك زا يلبق عضوم اب هك دنديمهف           
 . دش دنهاوخ هدنار ناهج مدرم

       ، هاوـخيقرت ياـهورين يمامت هك تسا نيا تيعقاو
يا هدوت ي اهشبنج و دنتساخاپب تسينومك و يبالقنا      

. تـــفرگ لكـــش ناـــهج رـــسارس رد يا هدرتـــسگ
شبنج   لثميمدرم و يقرتم يياهشبنج      اـم ماـن هب     « 

اـكيرمآ يبالقنا تسينومك بزح يربهر تحت هك      » هن
ار اـكيرمآ مـسيلايرپما  يگنج ياهت        سايس و داتفا هارب   
ينـشور زرـم  اهـشبنج لـيبق نيا          . ديبلط فاصم هب  

نــيا . دنديــشك اهتــسيلايرپما و ناــهج مدرــم ناــيم 
و اـكيرمآ هـب تبسن هك ار يسايس يورين ره اهشبنج         

: دنك ركف هرابود هك د    ندرك روبجم دوب مهوتم شفادها    
يـقرتم شبـنج نـيا اـب و هـتفرگ ار مدرـم تمس اي                

رارـق مدرـم نانمـشد رانك رد اي دنك يهارمه        يناهج  
تـسنآ نارود نـيا يبالقنا ياه       يگژيو زا يكي  . دريگب
 .تسين راك رد يموس قش هك

يرگندودـحم اـب هـلموك نارـبهر هنافـساتم اما           
باختنا نيرتدب يطارفا يرظن گنت و يتسيلانويسان       

هك دنراد تقو زونه اهنآ      .دنا هدرك ار هنكمم يسايس      
هاوـخيقرت و پـچ يـبالقنا ياـهور     ين هـيقب كمك هب  

هك يطيارش رد تسرد    . دننك حيحصت ار دوخ عضوم    
هـب نداد ناـشن نادند و گنچ اب اكيرمآ مسيلايرپما          
هدـيرخ دوـخ يارـب ار يـميظع يماندـب ايند مدرم             
نوــيزيولت و وــيدار تــشپ زا هــلموك يرــبهر ،تــسا 

 ١٢.دـنك يـم   » مسينومك يماندب «زا تبحص ،اكيرمآ    
اهتـسيلايرپما  هـك يطيارـش رد        ! هداز يناخليا ياقآ  

تـسد يـللملا نيـب يتـسينومك دض رازراك زا دوخ            
طوقـس ؟دـيبوك يم يلبط هچ رب امش  ،دنا هديشك            
ناتنامـشچ يمك تسا رتهب ؟دح هچ ات كيژولوئديا         

زا تـسين مزال    . ديوـش رادـيب باوخ زا و ديئاشگب ار        
زرـم لقادح اما دينك عافد مسيلايسوس و مسينومك         

 . دينكن شودخم ار ناشنانمشد و ناهج مدرم نايم
هاوـخيقرت ياهورين تيرثكا  اب هلموك نايم فالتخا      
نيــيبت هــب افرــص ناــهج و نارــيا رد يــبالقنا پــچ و  
ياـهكيتكات نيـيعت ـاي ،گـنج نـيا تيهام زا كيروئت       
رد اـكيرمآ مسيلايرپما تايانج زا يرگاشفا اي و بسانم          

كي رس ر   ب ثحب . دوش يمن هصالخ ناهج رانك و هشوگ      
. تـسا يخيراـت ساـسح هـهرب نيا رد يسايس باختنا          

اـي ناـهج ياهقلخ  و رگراك هقبط زا يرادفرط باختنا            
هــناهب و ناوــنع رــه تــحت (مــسيلايرپما زا يرادــفرط 

باختنا نيا رب دهاوخب هلموك رگا      ). يكيتكات اي يكيروئت  
دـنك يراشفاپ هدرك هك يتسردان يسايس        -كيژولوئديا
ناــيم كــش نودــب ،دــشخب قــقحت تروــص نآ هــب و  
 .دش دهاوخ هلوزيا ناهج و ناريا يقرتم ياهورين

رادروخرب ينيعم يتاقبط راب زا باختنا نيا 
نايم رد ندرك زاب اج فده اب تسا يباختنا. تسا  

هزورما هك ناريا ناتسدرك يالاب تاقبط زا يئاهشخب 
هب اكتا اب هك يئاهاوژروب . دنراد اكيرمآ هب ديما مشچ

تردق زا و دنوش رت هدنگ دنهاوخ يم اكيرمآ 
شيارگ نامه نيا .  دنريگب يمهس مه يسايس
تسايدنمتردق يدادرخ ود نايم رد هك  ياه   

ود . دروخ يم مشچب ناريا ناتسدرك نوريب و نورد
ياه يزوريپ رابخا هك يئا هتسكشرو ياه  يدادرخ

ناكت مد اب  و دنك يم ناشمرگلد اكيرمآ يگنج 
دنهاوخ يم اكيرمآ ي نونك ياهتسايس هب نداد

ات دننك ادج ميژر رگيد ياهشخب زا ار ناش باسح 
ار ناريا رد يعاجترا تاقبط تلود قيرط نيا زا 

هداز يناخليا ياقآ هك تسين تهج يب . دنهد تاجن
ميژر زا یشخب «زا تبحص طقف شا هبحاصم رد 

دنك يم يفن ار درك تيلم هك دنك يممکاح هن ١٣».   
شساسا هک یتلود و   يمالسا يروهمج ميژر لك

   ۱۹هحفص رد هيقب
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٩صفحه   یقت حق      ٩شماره 

 

 نآ رد ناوج لسن شقن و گنج دض يناهج شبنج
ناريا ناناوج يارب يئاهسرد   

راهچ رد ناوج لسن    
يورــين ناــهج هــشوگ   
دـض ياه شبنج تبرض     
مـسيلايرپما دض و گنج     

و وـــج تلادـــع . تـــسا
تــساتــسيلانويسانرتنا   ،

ار يراد هيامرــس ماــظن  
قـشع و   دنک یم ريقحت    

 ناـهج مدرـم هـب     قيمع  
يــــسرك هــــب رد  ،دراد

كاب يب شفادها ندناشن    
و زاورـپ دـنلب ، ممصم و        

زاغآ زا لبق   . تسارگنامرآ
قارـع هـيلع شوب گنج      
رـفن نوـيليم هد زا شيب       
مه ناهج رهش اهدص رد     
تاـــضارتعا هـــب ناـــمز 
گــنج هــيلع يناــبايخ   

ياهرهـــش : دـــنتخادرپ
          ، هـسنارف ،ناـملآ ،اداـناك ،يزنودـنا ،رصم ،اكيرمآ

،    اتيا كــيزكم ،اــيبملك ،كــيژلب ،شكارــم ،اــيل
 ، نيــتناژرآ ،دــنه ،هيــسور ،ناتــسهل ،ناتــسراغلب
      ، سيئوـس ،دـنله ،ايلارتـسا ،هيكرت ،نانوي ،سربق
دهاــش اهروــشك رــگيد و ناتــسلگنا ،يكاولـسكچ  
و ناـميپ مـه يداـع مدرـم نـت اهنويليم شرام             

و ناـناوجون ار ناـنآ زا يمين زا شيب          . دوب لدمه 
تسا نشور شيپاشيپ   . دنداد يم ليكشت ناناوج   

لـسن زا يـگرزب شـخب ناهج همكاح تاقبط هك           
رايــسب يرــما نــيا . دــنا هداد تــسد زا ار ناوــج
قرـش و برغ ياهروشك رد ناناوج نيا        . تسيلاع

هرـهم و چيپ هب دنتسين رضاح هك دنا هدرك مالعا           
ياــهتلود اــي يناــهج يراد هيامرــس ماــظن ياــه 

نيا  .دنوش لدب هطلس تحت ياهروشك رد عجترم        
دـلوتم ار يدـيدج گنهرف و اهرايعم زرابم لسن          

هـلباقم هنادنمتفارـش يگدنز هار اهنت       : تسا هدرك 
           ، يناـهج يراد هيامرـس ماظن ياه يئوخ تشز اب
نآ فالخ  و مكاح ياهتلود ياهتسايس اب تيدض  

وكـسيسنارفناس و نتگنـشاو زا      . تسا ندرك لمع  
زيگناروـش ماـيپ نـيا نولسراب و يلهد و هرهاق ات           
دض تسيلايرپما دض ناوج لسن يوس زا هك تسا 

يـسايس يهاـگآ حطـس      . دزادنا يم نينط عاجترا   
.  تــسا روآ تفگــش ناــناوج و ناــناوجون نــيا    

ام «دننز يم دايرف نيلرب و ندنل رد اه يناتسبد          
اـب دـيردام و طابر و مر رد         . »ميتسه يقارع همه  

فادـها هـب تبسن     » ريخ تفن  يارب نوخ    «راعش  
رد اتح . دننك يم رفنت زاربا گنج نيا يرامعتسا   

تـسينويهص دـض هـك يدوـهي ناـناوج وـيوآ لت           

هـيلع اكرتشم ينيطسلف ناناوج اب هارمه دنتسه        
و شوـب ناـناوج   . دـننك يـم تارهاظت گنج نيا     

يـگنج ناراـكتيانج ناونعب ار شا يگنج هنيباك         
ناــشن يرگاــشفا قاروا رد و دــننك يــم يــفرعم 

تاراـصحنا  گنج عقاو رد گنج نيا هك دنهديم        
و رامثتـسا يارـب سيـلگنا و اـكيرمآ يلام گرزب            

 .تسا هنايمرواخ مدرم تراغ
ار گـنج يوـلج تـسناوتن يناـهج هزرابم نيا           
رـب يـمكحم تابرـض هـك تسين يديدرت اما دريگب            
مدرـم هـك تـشاذگن و دز اكرـش و شوب تيعورشم             
يرـبخ ياـه هاـگنب ناـهد زا ار گنج تياور برغ             

هـك تـشاذگن   . دننك تفاي رد اهتسيلايرپما هب هتسباو   
ماهبا رد گنج نيا هناراكتيانج و يرامعتسا تيهام         

دوــخ ممــصم تازراــبم اــب ناــناوج   . دــنامب يقاــب
مامت . دندرك وربآ يب ار سيلگنا و اكيرمآ مسيلايرپما       

طقاس رابتعا زا ار نانآ يوگغورد يربخ ياه هناسر         
يدازآ و يـساركومد رـب ينبم نانآ ياهاعدا         . دندرك

ياهتـسيلايرپما  . دـندرك لوـپ كـي هكـس     ار يهاوخ   
لـلم نامزاس رد هك د  ندرك روبجم ار ناملآ و هسنارف 

يعاـجترا ياهميژر   . دنتسياب ايناتيرب و اكيرمآ يولج    
ياهلاتردـنائن ،رـصم دبتـسم مـيژر دننام هنايمرواخ          
زا رـت لزـلزتم ار يمالـسا يروـهمج مـيژر و جيلخ        

 ناـهج مدرم هك ردقنامه هصالخ روطب      . دندرك شيپ 
اهتـسيلايرپما لـمع يدازآ ردـقنامه دـندرك هزرابم          

و دـش جلف هن شبنج نيا گنج زاغآ اب          . دش دودحم 
فـقوتم اروـف ار گـنج    «راعـش ضوع رد  . فقوتم هن 

هرــمزور موادــت دــش قــفوم و درــك دــنلب ار » دــينك
 .دنك تيبثت ار ينابايخ تازرابم

رد تازراـــبم 
ياهروــــشك 
هطلـس تحت   

 مسيلايرپما
اـب ا   كيرمآ مسيلايرپما 

گـنج نـيا نتخادنا هارب      
رد ار دوـــــخ ناركوـــــن 
زا رــت لزــلزتم هــنايمرواخ 

رد . تــسا هدرــك شيــپ  
    ، يبرع ياهروشك تختياپ
     ، طاـبر ،هرهاق ياهرهش رد
     ، تورـيب و اعنص ،موطراخ
دوـخ ماـكح تخت ناناوج      

. دــنا هدروآرد ناــكت هــب ار
هــــب نــــت اــــهنويليم   

 نانآ. دنتخادرپ ينوناق ريغ و يتلود ريغ ياهتارهاظت      
اـب ار گـنج دض و اكيرمآ مسيلايرپما دض ياهراعش           

. دــندز دــنويپ  ناــشدوخ ياــهتلود دــض ياهراعــش
ههد دنچ ينابايخ تارهاظت نيلوا رصم ياهتارهاظت       

تارـكفت هـك هرهاـق رد       . دوـب روـشك نيا رد هتشذگ      
لاـح رد نايوجـشناد ناـيم رد يمالسا ريغ يبالقنا           
 سرت راويد نايوجشناد ،تسا عيرس شرتسگ و دشر       

ار كراــبم ينــسح يماــظن تــموكح زا تــشحو و  
رـفن راـهچ زا شيب عمجت هك يطيارش رد          . دنتسكش

تـسا ينوناق ريغ رصم يماظن تموكح نيناوق قبط         
ينـسح ميژر هيلع مدرم ياه هدوت زا رفن رازه اههد          
يرـيگرد و تارهاظت هب اكيرمآ مسيلايرپما و كرابم         

هرها ق ناناوج . دنتخادرپ يتينما ياهورين و سيلپ اب     
ناـشن و دنتـشاذگن يـعقو يماظن تموكح نوناق هب          

يـم دـسارهن ندـش هراـپ دص زا مدآ رگا         «هك دنداد   
زا يـكي رد    . »دـشكب نيئاـپ بـسا زا ار رـصيق دناوت          

هـب فـلتخم ياـه هورگ رد مدرم هرهاق ياهتارهاظت           
و سيـلپ و دندـش ريزارس هرهاق ريرحت ناديم فرط           

لــب اقم رد يدــس دــندرك شالــت يــتينما ياــهورين
و دروـخ و دز اب ناناوج اما دنروآ دوجوب نانآ تكرح        
يم ار هچنآ و دندرك زاب ار هار زيرگ و گنج تايلمع            

يارـب سيلپ رگيد يدروم رد      . دنداد ماجنا دنتساوخ  
رهاــظت هــب هنايــشحو اــكيرمآ ترافــس زا تــظافح  

اـب و هدرواين مك زين ناناوج اما        . درك هلمح ناگدننك  
و گنـس يـنعي دنت      ـشاد تسد مد هك يحالس اهنت      

شـخب  . دـندرب هـلمح يماـظتنا ياـهورين هب قامچ         
 .دش گنج ناديم كي هب ليدبت رهش يزكرم

ينيوـن هـيحور ناناوج و ناناوجون تعاجش نيا         
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 ١٠ صفحه ٩ شماره   حقیقت                

ياهورين هكنيا زا نانآ    . تسا هديشخب هرهاق مدرم هب    
دـنا هداد تـسكش ار رـصم مـيژر يـسيلپ و يتينما             

رـتگرز  ب ياـه يزورـيپ هك دنهاوخ يم و دندنلبرس         
رد . دنروآ تسدب اكيرمآ مسيلايرپما و ميژر نيا هيلع       

و دنتسه نيگمشخ مدرم زين يبرع ياهروشك رگيد        
بوكرس و ريقحت دراذگن هك تسا ممصم ناوج لسن  

عــجترم مــيژر . دــباي هــمادا اهروــشك نــيا ياــهقلخ
و الكو و نايوجشناد رتافد هب ناساره كرابم ينسح   

رـس ار دـيدج     جوـم نـيا اـما درك هلمح ناراگنربخ           
يـبرع ياهروـشك هـمكاح تـئيه        . تسين تشگزاب   

ناماد هب تسد بالقنا یالتعا زادنا مشچ زا ناساره    
ماـمت ار گـنج نـيا رتدوز و ايب هك دنا هدش اكيرمآ              

 .تسا خاروس خاروس نام يتشك هك نك
يـسايس ياـهتارهاظت زا ينيوـن جوم توريب رد          

تـس  ا نآ نيوـن جوم نيا هصخشم      . تسا هداتفا هارب  
بزـح تراـسا رد ينابايخ تارهاظت تنس رگيد هك          
بازـحا نارـبهر فـص يولج رد و تسين نانبل هللا            

ناـناوج زا هورـگ كـي       . دـننك يـمن تـكرح يتلود      
ياـهتارهاظت هك دنتفرگ ميمصت يقرتم و وج هزرابم   
ياـهقريب و اهسكع و هللا بزح لاگنچ زا ار ينابايخ           

اـه  ر يـتلود بازـحا تـسد زا و نانآ يئاطسو نورق    
و تـيهام هراـبود ار ينابايخ تازرابم تنس و دننك           

. دندش قفوم راك نيا رد و     . دنشخبب يمدرم يتلصخ  
شــقن پــچ ياــهورين دــيدج ياــهتارهاظت نــيا رد 
هدوـت هب يتسيلايرپما دض يهاگآ نداد رد ار يمهم          
دوـخ يـغيلبت قاروا رد و دننك يم يزاب مدرم ياه            

يراد هيامرـس و مـسيلايرپما و گـنج ناـيم هطبار            
 .دنهد يم حرش ار يناهج

   ، كــيزكم ياهروــشك رد نيــتال ياــكيرمآ رد
اـهتارهاظت ورـپ و يليـش ،نيـتناژرآ ،لـيزرب ،ايبملك        
رد گـنج و اـكيرمآ مسيلايرپما اب تيدض رد يگرزب           

هـب يكناـي    (» موـه وگ يكناي   «راعش  . دش اپ رب قارع   
ياـكيرمآ يلاـها بوبحم راعش هك   ) ددرگرب تا هناخ  
و دـش هزاـت و رت ،تساكيرمآ مسيلاي     رپما هيلع نيتال  

رد هـك يـمدرم و روـشك اـب يگتـسبمه رد راب نيا               
ياــهتلود . تخادــنا نيــنط ،تــساهسونايقا يوــسنآ

نارـحب رد گنج نيا زاغآ زا لبق هك نيتال ياكيرمآ    
هتشاد رارق طوقس هناتسآ رد و دندرب يم رسب يداح      
يديما يا هدوت ياهشروش و تاضارتعا تابرض ريز و 

نيـتناژرآ  ،يويلوب دننام( دنتشادن تموكح هم  ادا هب   
كـيزكم تـلود    . دنا هدش رت لزلزتم نونكا    ) هريغ و 

ياهـشبنج سرـت زا تساكيرمآ كي هجرد ركون هك          
هـب للم نامزاس تينما ياروش رد تسناوتن يا هدوت      

بزـح ناوـخارف اـب لاپن رد        . دهدب يار اكيرمآ  عفن    

 رد رــفن رازــه اــههد) تــسيئوئام(لاــپن تــسينومك 
هـيلع گنيتيم و تارهاظت هب ،ودنامتاك ،نآ تختياپ         

لاــپن تـسينومك بزـح   . دـنتخادرپ اـكيرمآ گـنج   
يدنمتردق قلخ گنج شيپ لاس تفه ) تسيئوئام(

رـثكا ندرك دازآ هب قفوم هك تخادنا هارب لاپن رد ار     
هدـش قـلخ نيون تردق رارقتسا و يئاتسور قطانم          

 .تسا

 يقرش ياپورا ياهروشك 
لاـس هدزناـپ هك يقرش ياپور       ا ياهروشك مدرم  

زا ار نانآ يبرغ ياهتسيلايرپما      ات دنتشاد وزرآ شيپ     
زورـما   ،دننك اهر يقرش ياپورا ياهيروتاتكيد تسد       

هـب ار يـبرغ و يقرـش ياهتسيلايرپما لماك تهابش        
نآ ندوــب غورد قرــش ناــناوج . دــنا هــتفايرد هــنيع

ار يتـسيلايرپما برغ هك شيپ لاس هدزناپ تاغيلبت         

،         رت رهظم  درـك يم دادملق يساركومد و يدازآ و يق
اـت وكـسم زا ،مدرـم ياـه هدوـت           . دنا هديمهف اقيمع  

يناـبايخ تاـضارتعا هـب ،گارـپ و تسپادوب و وشرو            
سـپ و  . دنتسويپ سيلگنا و اكيرمآ هيلع ناهج مدرم 

هيامرـس هـيلع ار دوخ مكح       ميقتسم  هبرجت اهلاس زا    
يراد هيامرــس زا : دــندرك رداــص يــبرغ  عوــن يراد

يراد هيامرـس هزادـنا ناـمه هـب يبرغ يتسيلايرپما           
 . ميرازيب يتلود يتسيلايرپما

 تسه يدايز ياهربخ برغ رد

و يــبرغ ياهروــشك رد گــنج دــض شبــنج   
و ميــظع تـيمك زا سيــلگنا و اـكيرمآ رد صخالاـب    
. تــسا رادروــخرب يداــيز رارمتــسا و الاــب تــيفيك 

مر و دـيردام ،كروـيوين ،ندـنل ،نيلرـب رد اصخشم            
نـيا رارمتـسا رد يمهم شقن سرادم نازومآ       شناد  

 
 دننک يم يربهر ار لاپن رد گنج دض ياه تارهاظت اهتسيئوئام

رس نآ ساکعنا زا هنادماع برغ » دازآ«حالطصا هب ياه هناسر هک تسا يربخ نيا 
 !دننز يم زاب

 
سرام   ۳۰زور رد حتف يارب يناهج يتسيلانويسانرتنا هيرشن يربخ سيورس           هـک داد عالطا     ۲۰۰۳    

تحت يتسيلايرپما گنج هيلع يا هدرتسگ ياه تارهاظت دهاش سرام هام يناياپ هتفه يط لاپن روشک                
پاـچ  » شداـناج «يـبالقنا هـمان هـتفه لوق زا يربخ س           يورس نيا . تسا هدوب قارع رد اکيرمآ يربهر     

هدـش ماجنا رهش نيا رد يتسيلايرپما دض عمجم ناوخارف هب يگرزب يئاميپهار هک دسيون يم  ودنامتاک                  
بزح   ۹فالتئا  . تسا دـندرک رازـگرب يا هـناگادج تارهاظت سرام         ۲۴زور رد زين    » يناملراپ پچ «  رد .  

اـب اـسآ ليـس ناراـب مغرـيلع و دـندمآ درـگ لاـپن تـختياپ                 فلتخم طاقن رد رفن رازه نيدنچ عومجم        
ياهراعـش اهدراکالپ و اه مچرپ رب       . دندز تارهاظت هب تسد يتسيلايرپما دض ياسر و هدنبوک ياهراعش         

هـب يـسيلگنا و يلاـپن ياهنابز هب         » دوش فقوتم دياب قارع هيلع گنج     «و  » اکيرمآ مسيلايرپما رب گرم   «
يم لمح تارهاظت رد زين ار دوخ مچرپ يئوجشناد ياهنامزاس و پچ بازحا زا کي ره . دروخ يم مشچ
 .درک

نيا ناياپ رد  . دش زاغآ رهش زکرم رد انتار کراپ زا يتسيلايرپما دض عمجم يربهر تحت يئاميپهار             
يرـبهر ياـضعا زا يـکي       » اراهام رداهب انشيرک  «نآ رد هک دش رازگرب يا هدوت گنيتيم کي يئاميپهار           

زا يرامش و يتسيلايرپما دض عمجم هدننک گنهامه       . درک ينارنخس ) تسيئوئام(لاپن تسينومک بزح    
يرـسارس لقتـسم يبالقنا هيداحتا   «هک تسيئوئام نايوجشناد نامزاس ربهر و سانشرس ناراگن همانزور       

 .دندوب گنيتيم نيا نانارنخس وزج زين دراد مان» نايوجشناد
و يا هـقطنم تالکـشت روشک برغ رد يلصا   خرس هقطنم رد هلمجنم هدش دازآ قطانم رد نامزمه         

لاـس زا بزـح نـيا    . دتداد نامزاس ار گنج دض  ياهتارهاظت ) تسيئوئام(لاپن تسينومک بزح يلحم     
تسا هدرک زاغآ روشک رب مکاح يعاجترا ماظن هيلع ار قلخ گنج        ۱۹۹۶ هدـمع شـخب رـضاح لاح رد    .  

زا اـه هدوـت رياـس و ناناقهد و دراد را    رق قلخ يبالقنا ياه هتيمک تيمکاح تحت لاپن يئاتسور قطانم        
يرازـگرب داهنشيپ بزح هب لاپن تموکح اريخا  . دنراذگ يم ارجا هب ار شيوخ يسايس تردق قيرط نيا         

تـيلاعف يـخرب هدـش روبجم تلود تارکاذم نيا يرازگرب ياه طرش شيپ بوچراچ رد                . داد ار هرکاذم  
 .درامش زاجم ار دش يم وربور نينوخ بوکرس اب البق هک بزح ينلع يسايس ياه

کـي دوـجو هب اميقتسم برغ ياه هناسر يوس زا لاپن رد يتسيلايرپما دض تازرابم رابخا روسناس             
رد مدرـم ياـه هدوـت هک دنناد يم بوخ يناهج ياهتردق            . تسا طوبرم نآ يربهر رد تسيئوئام بزح      

و . دـندرگ يـم دـنمزو   ريپ و ورـشيپ و يـبالقنا ليدـب کي لابند هب مطالتم عاضوا نيا رد ناهج رسارس              
دـيما و ماـهلا عـبنم هب تعرس هب دناوت يم اهتسيئوئام يربهر تحت قلخ گنج و يتسينومک ويتانرتلآ                   

هـناروزم توکـس    . دوـش ليدـبت فـلتخم ياهروـشک رد يئاـهر ناـهاوخ و نيگمشخ هدوت رازه نارازه                 
يرـبهر تـحت تازراـب    م هدرتـسگ غـيلبت اـب دـياب ار يناـهج مسيلايرپما و عاجترا يتاغيلبت ياهوگدنلب      

 .تسکش مه رد ايند تسينومک نيتسار ياهورين
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١١صفحه   یقت حق      ٩شماره 

 . دنراد تازرابم
ناـنآ  . تـسا ناـناوج راعـش     » ميقتـسم لمع   «

و عـمجت رـبخ     . دـننك يـم لـمع عيرـس و يناهگان         
هراـبكي هب   . دننك يم شخپ ناهد هب ناهد ار هزرابم       

ناــشياهسالك رــس زا نايوجــشناد  ونازوــمآ شــناد  
يـم   راك زا تسد ينامتخاس نارگراك    . دنيايم نوريب   

مادقا اه هار نتسب هب رگيدكي اب اهنابايخ رد و         . دنشك
 . دننك يم

، رد اهنابايخ نتسب اي تارهاظت يارب ناناوج       نتآ   
هزاجا سيلپ اي هناخترازو زا ديردام و وكسيسنارفناس        

. تـسا لـمع يامنهار    » ميقتسم لمع «. دنريگ يمن 
» يرارطـضا «تاـضارتعا وكسيسنارفناس رد اصخشم      

يلبق يهدنامزاس و ربخ    نودب و يناهگان  ( ناـكامك  )  
ناناوج . دنا ينابصع رايسب رهش نيا مدرم. دراد همادا

نودب رفن اهنويليم روشك نيا رد دنيوگ يم ضرتعم          
تـقونآ و دـننك يـم يگدنز ينامرد هميب و هانپرس            
مدرـم راتـشك اب ات دور يم ايند  رونآ هب شوب تلود              

هزاـت و  .دنك رتدنمتورث ار روشك نيا نادنمتورث اجنآ       
 . دنك يم ام مسا هب مه ار راكنيا

كروـيوين ناناوج گنج زاغآ زا سپ ياهزور رد         
دـض ياـه سيـلپ نيرتبرجم اب هك وكسيسنارفناس و     
و گـنج تايلمع اب دنتسناوت ،دنتسه فرط شروش         
رهش مامت ،يكاب يب و تعاجش نتفرگ راكب اب و زيرگ          

 هزراـبم نـيا وكـسيسنارفناس رد      . دـنزادنيب راك زا ار    
لـماك تيقفوم اب و ديماجنا لوط هب زور هس لقادح           

روـسناس تدـشب هك ناهج ياهنويزيولت       . تفر شيپ 
اـهنابايخ رد هـك ار ناوج ياه هرهچ نيا  دنوش يم             
يـمن ناشن دنا هديباوخ اه نيشام لباقم ضارتعا هب         

 . دنهد
رد رفن نارازه وكسيسنارفناس رد گنج زاغآ زور        

» لتكب«يناپمك لب   اقم رد و  . دندش عمج رهش زكرم   
ار قارع سيلگنا و اكيرمآ هكنيا زا دعب تسا رارق هك            
ار قارع يزاسزاب ياهدادرارق دندرك ناسكي كاخ اب        

ناگدننك رهاظت رهش زكرم رد . دندرك نصحت ،دريگب 
دـندرك  هكولب ار اهنابايخ رگيد    سيـلپ هـكنيا يارـب      .  

هـب رـيجنز اـب ار دوـخ دـهد تـكرح ار اـهنآ دناوتن                 
رهاـظت رـگيد طاـقن رد       . دنتـسب اـهنابا   يخ ياهنوتس 

هدافتـسا ار يرـگيد ريذپ فاطعنا كيتكات ناگدننك         
اـه هار راهچ دنوشن ريگتسد هكنيا يارب اهنآ         . دندرك

و يلدنص ،دنتسب يم ار     
هــب ار اهكــسويك و زــيم  

و هدروآ اــهنابايخ طــسو 
يـــم دـــنب ار كـــيفارت 
هطقن هب سپس و دندروآ     

يــم تــكرح رــگيد  يا 
يلاـها هب ناناوج    . دندرك

رـتهب دـنتفگ يـم رهش       
راـــك زا تـــسد تـــسا 
نــيا يوــلج و دــيرادرب  

رد و . دــيريگب ار گــنج 
امـش تلود هك يطيارش     
كــي ناراــبمب لاــح رد  
راتــشك و رــگيد روــشك  
دـيناوت يـمن تسا مدرم      
لاـــبند زور رـــه لـــثم 

تـيانج هـك راگنا هن راگنا ديورب نات هرمزور ياهراك          
هـب اهتارهاظت   . دريگ يم تروص امش مان هب     يكانلوه  

رهـش فـلتخم طاـقن رد كـچوك ياه هورگ تروص            
دـض ياهورين و سيلپ راك هلاسم نيا        . تشاد نايرج 

ماـمت رد نوـچ دوـب هدرـك لكشم يليخ ار شروش             
تارهاـظت و   . دـنديود يم اهتارهاظت لابند دياب رهش      

ناـشيورين لومعم قبط هك دوبن زكرمتم اج كي رد          
دننك بوكرس و هرصاحم ارنآ و دننكزكرمتم ار  . 

يـفالتئا مـه اـب ناتـسريبد دـنچ كرويوين رد            
ميمـصت ناـنآ    . »ناناوج كولب «مان هب دنداد ليكشت     

رتشورخرپ همه زا گنج هيلع هزرابم رد هك دنتفرگ         
 دص دنچ زا ناشدادعت   . دنشاب رت باذج و رت غولش و      

درك يمن زواجت   رفن رهـش زكرم زا يگرزب هقطنم اما      .  
. دندـش كـيفارت تكرح عنام و هدروآرد لاغشا هب ا          ر

           ، يژرـنا رـپ تـعامج نـيا سـپ زا دوـبن رداق سيلپ
زاـگ  «هـب سيـلپ هـك يتقو و         . ديآرب عاجش و ركتبم   

مد ادــص مــه نازوـمآ شــناد دـش لــسوتم   » لـفلف 
هـك يتقو   ! يئايميش حالس ،يئايميش حالس   : دنتفرگ

دروآ موـجه ناناوجون نيا ندز و نتفرگ يارب سيلپ     
و . دنداتـسيا ناـنآ لـباقم رد يدس دننام مدرم هي     قب

هـب سيـلپ يرگيـشحو زا مدرـم         . دش هبولغم گنج  
تــيهام هزاــت اــه يــليخ   . دــندوب هداــتفا ترــيح 

 .   دندرك يم فشك ار يئاكيرمآ يساركومد
هدع كي مدرم لباقم رد هكنيا يارب اكيرمآ تلود         

و يئاـكيرمآ نازابرـس ياـه هداوناخ دروايب ار        » مدرم«
يارـب ار دنتـسه شوب رادفرط هك ارگداينب ناي          حيسم

راـك نيا   . دنك يم عمج  » گنج زا تيامح  «تارهاظت  
تـسيلايرپما دض و گنج دض نيزرابم هيحور اهنت هن          
     ، دـنك يـم رت ممصم ار نانآ هكلب دنك يمن فيعضت ار
تيدـج و تـسا شيـپ رد هك يهار يراوشد هب ارنانآ             

هـب گنج ن    ايماح ندوب لاعف  . دنك يم رت هاگآ هزرابم    
دـض نيزرابم مزع ندش مكحم و يسايس يهاگآ اقترا        

حطس رد يئوردور و هلباقم نيا هتبلا       . ديازفا يم گنج  
هـك يلاـها زا شـخب نآ هـكلب هدنامن           » رظن فالتخا «

نيلاـعف هـيلع دنتـسه اـكيرمآ تـلود و گنج قفاوم            
هللا بزح دننام تسرد و     . دننك يم يسوساج يبالقنا   
دنزادرپ يم ناگدننك رهاظت    متش و برض هب ناريا رد       

ناشن هلاسم نيا  . دننك يم كمك نانآ يريگتسد هب و      
هزراـبم يارـب مدرم زا يشخب هك يماگنه هك دهديم            
زا يا هدـع ،دنوـش يـم دـنلب ماـظن نيا تافاثك هيلع              
و دـنريگ يـم ار دوـخ تـموكح و تلود فرط مدرم              

يساره نيزرابم اما   . دنشك يم ريشمش نيزرابم هيلع    
اـب رثوـم هلباقم ياه هار و دنهد يمن هار لد           ب نانيا زا  

 .دننك يم اديپ ار نانآ
ياـه هناـسر اـب هـلباقم نپاژ و اپورا ،اكيرمآ رد         
و گـنج دـض شبـنج ياـهتيلاعف زا يـكي يهورگ             

هشوگ اهنت يهورگ ياه هناسر     . تسا ناناوج شبنج  
ار ناـهج مدرـم گـنج دـض تازرابم زا كچوك يا           

زا دـنناوت يـم      هـك يئاـج اـت نانآ      . دننك يم شخپ    
لـباقم رد ضرـتعم ياـه هدوت عمجت هنحص شخپ           
يماظن ياه هاگياپ اي اپورا رد وتان يماظن ياه هاگياپ          
اهنويماك لباقم رد مدرم نديباوخ اي ،اپورا رد اكيرمآ         
يـم زـيهرپ ،يـگنج داوم و هحلسا لماح ياهنرت و            

اـشفا ار يهورگ ياه هناسر ياه غورد ناناوج   . دننك
عالـطا رـب نانآ راصحنا دننك يم         شالت و دننك يم     

نازوـمآ شناد   . دننكشب يمومع راكفا قلخ و يناسر     
نحـص رد ددعتم تاعمجت ليكشت  اب نايوجشناد و           
راـبخا ندرك لدب و در هب هلحم و هاگشناد و هسردم            

قاروا . دـنزادرپ يـم يـسايس يهاـگآ اـقترا و يعقاو         
و فـلتخم تالـحم رد گرزـب رامـش رد ار يتاغيلبت         

ياهرهش رد اكيرمآ يماظن ياه هاگياپ لباق       م رد اتح  

 

یرو ک لشار سکع
تسد رد 

 ناگدننکرهاظت
ج دض  گن 
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 ١٢ صفحه ٩ شماره   حقیقت                

رد » گـنج دض نازابرس   «. دننك يم شخپ فلتخم   
و دـنا هدز رداـچ اـپورا رد اكيرمآ ياه هاگياپ لباقم              
نازابرـس يتاـغيلبت قاروا و وـگ دـنلب اـب زور هنابـش       
قارع رد نديگنج زا يچيپرس هب توعد ار يئاكيرمآ         

ير ـبخ ياـه هكبش و يتنرتنيا ياهتياس       . دننك يم 
. تسا يتازرابم رابخا نيا شخپ هدمع عبنم يبالقنا       

اـت يناتـسبد ياـه هـچب زا هك تيقالخ و راكتبا نيا           
تـئيه درـيگ يم رب رد ار يداع مدرم و نايوجشناد     
يـم رـكف هـك ار يعاجترا ياهتلود و اكيرمآ همكاح            
ياـه هناـسر رـب راـصحنا لاـمعا اب اي لوپ اب دندرك               

رد راـصحنا رد م     ـه ار مدرـم زغم دنناوت يم يهورگ        
ناناوج تاراكتبا زا يكي    . تسا هدرك لصاتسم دنروآ   

يصخش سابل  زا هك تسا نيا اكيرمآ رد گنج دض           
رد و هــتفرگ مليــف و ســكع سيــلپ ياــهورين و اـه  

 .دنهديم رارق مومع رايتخا رد يتنرتنيا اهتياس
ياـهكيتكات و يژتارتـسا رس رب هرظانم و ثحب          

ناناوج يدج ي   اه هلغشم زا يكي گنج دض هزرابم      
هـب ار هزراـبم نـيا دنهاوخ يم اعقاو نانآ اريز          . تسا

تارـظن هـب ناـنآ اـهثحب نـيا رد           . دنناـسرب يزوريپ  
ينيعم هيرظن و شيارگ زا كي ره هك يميدق نيلاعف      
يـم ركف ،دننك يم لاوس ، دنهد يم شوگ دنتسه           
يـنغ هـب ناـشدوخ و دـننك يم يريگتمس و دننك             

ار يـهار كـي رـه        هك نويبالقنا نايم ثحابم ندش      
يـم كـمك     ،دـنهد يـم هـئارا هزرابم دربشيپ يارب          

يهاـگآ اـقترا اـب تـسا هارـمه ميقتسم لمع            . دننك
نيــيعت رد ندــش رــت برــجم هــچ رــه و يــسايس  

 . هزرابم كيتكات و يژتارتسا
و رگبوكرــس سيــلپ ياهــشور اــب ندــش انــشآ  
شالت هك يسايس سيلپ ياه هليح و ركم نينچمه         

داـحتا رد يـنز مـهب ود و ي          نكارپ هعياش اب دنك يم    
هـبرجت زا يشخب ،دنك داجيا لالخا ناگدنمزر نايم         
. دنزومآ يم نويبالقنا ميدق لسن زا ناناوج هك تسيا  

لـسن يكاـب يب و تعاجش نودب هك تسين يديدرت           
دربشيپ نيزرابم ميدق لسن يهاگآ و هبرجت و ناوج         
و وـخ تـشز ينمـشد هيلع يا هديچيپ مزر نينچ            

درادن ناكما نيچ   هئطوت و رگبوكرس   تـهج نيمهب   .  
رد زرابم ناناوج هب يتسيلانويسانرتنا يبالقنا شبنج 
نيمـضت يارب هك تسا هداد مايپ ناهج طاقن يصقا          
ملع هب ار دوخ امتح هزرابم رارمتسا و يئاهن يزوريپ  
زـهجم مـسيئوئام مسينينل مسيسكرام ينعي بالقنا    

 نيعجترـم و اهتـسيلايرپما هـك روطنامه اريز        . دننك
مدرـم رـب هطلـس يارـب ار دوخ يكيروئت ياهحالس            
ناـهج مدرـم ،دنراد اهنآ ندناشك تراسا هب و ناهج    
ندناـشك تسكش هب يارب ار دوخ كيروئت حالس زين     
هاـگآ نآ هـب دـياب و دـنراد دـنمتردق نانمـشد نيا               
     ، نتـخير يژتارتسا ،ندرك ليلحت يارب نآ زا ،دنشاب

 .دننك هدافتسا ندرك لمع  و ندش دحتم
يتازرابم لاكشا زا رگيد يكي     » يناسنا رپ س«

هدرك ذاختا يئاكيرمآ و يئاپورا نيزرابم هك تسا        
هـنابلطواد ناـنآ زا يا هدع هك تروص نيا هب     . دنا

نا تسراميب دننام يزكارم رد و دنا هتفر دادغب هب         
ياـهنارابمب لـباقم رد اـت دـنا هدـيزگ ناكسا اه             
نيـنچمه و دـننك تـسرد يناـسنا رپـس اكيرمآ            

مدرم اب يگتسبمه هناشن هب دادغب نارابمب ما        گنه
،    . دنـشاب اـهنآ رانك رد ،قارع       يـقرتم ناراـگنربخ

نازابرــس ،يئاــپورا و يئاــكيرمآ زراــبم ناــناوج   

دـنا هدرـك عانتما گنج هب نتفر زا هك يئاكيرمآ           
ناوـنع هـب نيـنچمه اـهنيا        . دنشاب يم اهنآ وزج   

راتـشك يعقاو رابخا و دننك يم لمع ربخ عبنم           
تمواقم هيحور و دادغب ندش دوبان و قارع        مدرم  

يـم هرباـخم ناـهج هـب ار مدرم يئاكيرمآ دض و             
هتـشر زيچ ره زا شيب هزرابم زا لكش نيا   . دننك

اب و دنك يم مكحم ار ايند مدرم نايم دنويپ ياه 
يناـهج هزراـبم نـيا رارمتـسا و موادـت هب راكنيا         
رـب و ،دشخب يم ماكحتسا نآ هب ،دنك يم كمك           

ناـهج يداع مدرم نايم يتسيلانويسانرتن  ا نامرآ 
 . دراذگ يم ديكات

داـجيا يارـب هـك يئاـكيرمآ ناـناوج زا يكي            
. دـش هتشك ،دوب هتفر نيطسلف هب      » يناسنا رپس «

يئاـكيرمآ هلاـس هس و تسيب رتخد ،يروك لشار          
زا يرگيد هورگ اب هارمه ) بهذم يدوهي دادجا اب(

هزـغ ر  اوـن رد عقاو حافر رهش هب يئاكيرمآ ناناوج    
هـك يليئارـسا ياهرزودـلوب لباقم رد ات دوب هتفر      

كاــخ اــب ار نا ينيطــسلف ياــه هــناخ زور هنابـش 
نيــمه زا يــكي  . دتــسياب دــننك يــم ناــسكي  

ياهخرچ ريز ار وا هنادماع يليئارسا ياهرزودلوب       
هـب يئاـه همان رد نيطسلف زا لشار        . درك هل دوخ  

تسا تعاس كي و هتفه ود   : تشون شردام و ردپ   
متسه نيطسلف    رد هك  اـجنيا منـك يـمن رـكف      ...  

دـشاب هدرك يگدنز يا هناخ رد هك دشاب يا هچب           
هدرـكن خاروس ار شراويد يليئارسا ياه كنات هك    

هلاـس تشه تفه هچب كي شيپ زور ود          ...دنشاب
ک يلـش يليئارـسا كنات كي فرط زا هك يريت اب          

دش هتشك  دش هب راداو ارم دنراد تسود اه هچب    ... 
يـم نـم زا     . دننك ما هتسب هتسكش   يبرع نيرمت   

يــم و ؟ »شوــب فــيك ؟نوراــش فــيك«دنــسرپ 
ميوـگ يـم صقاـن يـبرع اب نم هك يتقو        . دندنخ
... دنور يم هسير  » نونجم نوراش ،نونجم شوب   «

فرح دنناد يم يسيلگنا هك نالاسگرزب زا يضعب        
رجات . تسين نونجم شوب«: دننك يم حيحصت ارم
رد هـك دن  تـسه يياـه هلاس تشه اجنيا   ... »تسا

يم نآ زا رتشيب يليخ يناهج تردق راتخاس هراب   
زا نم  ...متسناد يم شيپ لاس دنچ نم هك دنناد

نيـنچ هـب متساوخ يمن نم       . مفساتم ناهج نيا  
يمن ديدروآ ايندب ارم يتقو مه امش . ميايب يئايند
دياب اما . موش هجاوم يناهج نينچ اب هك ديتساوخ

يمن ركف رگ   يد نم . داتسيا نآ ياه يتشز يولج    
تسا يطارفا  یراك نيا منك  تـسود زوـنه نـم      .  

اـما  . مـصقرب و مـشاب هتشاد رسپ تسود هك مراد         
هتـشاد يراگزاـس رـس ناـهج نـيا اب مناوت يمن             

 ....مشاب
اـب و تخاب ناج نيطسلف مدرم ناماد رد لشار          
مدرـم يـللملا نيـب يگتـسبمه تـخرد دوخ نوخ            

تلادع ناناوج يارب يلبمس وا     . درك يرايبآ ار ناهج   
يرـبخ سيورـس    . دش ناهج تسيلانويسانرتنا و وج    

ناـهج  «: تشون لشار گوس رد   » حتف يارب يناهج  «
 » .دراد مزال يدايز ياه لشار

  ناريا
بـقع تـسا راـب فـسات هچ يعاضوا نينچ رد            
يرادـيب جوم نيا زا ناريا يئوجشناد شبنج ندنام         

تــكرح چيــه نوــنك اــت   . ناوــج لــسن يــسايس 
گـنج  نـيا هيلع       ناريا مدرم  يوس زا يريگمشچ      

مدرـم ياـه هدوـت و نايوجـشناد         . تسا هداتفين هارب  
يـمن تكرش يتلود ياهتارهاظت مچرپ ريز يتسردب        

رد ممصم ناناوج زا هدع كي هك روطنامه اما         . دننك
زا ار يناـبايخ تازرابم تنس دنتفرگ ميمصت توريب         
و ،دـنروآ نورـيب يتلود بازحا و هللا بزح ذوفن ريز            

لقتـسم يناـبايخ تازراـبم رد ار م         درـم ياـه هدوت    
يمالـسا يروهمج فلاخم نايوجشناد ،دننك ريگرد       

يـجيگ هـك تسين كش    . دننك نينچ دنناوت يم زين    
ياهتـسايس تـيهام لاـبق رد نايوجـشناد يسايس          
نـيا رد ،ناريا و قارع اب هطبار رد اكيرمآ مسيلايرپما    

روطنامه دننادب دياب نايوجشناد    . تسا ليخد هلاسم  
و يمتاـخ دـننام يرصنع هب نتخود ديما         مشچ هك   

تياهن » يجنم«ناونعب يمالسا يروهمج زا يحانج    
هـب نتـشاد ديما مشچ ،دوب يگرزب هابتشا و يگداس         

. تــسا رــتگرزب ســب يهابتــشا راــكتيانج ياــكيرمآ
زا لقتـسم و دـننكفا رودـب ار تاـمهوت دياب ناناوج             
دــض تازراــبم هــب ،يمالــسا يروــهمج  مــيژر      

 . دندنويپب يناهج يتسيلايرپما
 

زراـبم ناناوج نوگانوگ تازرابم زا هك يئاهسرد        
تـفرگ ناوـت يـم يتسيلايرپما دض يناهج شبنج          

 :تسا ددعتم
نــيا يتــسيلانويسانرتنا ليــصا تاــساسحا     -

تاساسحا نيا  . تسا زيگناروش و شخب ماهلا ناناوج     
هـك دوش يم رولبتم هلاسم نيا رد يتسيلانويسانرتن      ا

زا تيامح رطاخب دنرضاح ن     اهج هشوگ راهچ ناناوج   
دـنناوت يـم يراك ره ،ناهج رگيد هشوگ كي مدرم           
ار دوـخ ناـج دنرـضاح ناـنآ زا يخرب اتح و دننكب              

تاـساسحا  . دنهدب رتهب يناهج هب نتفاي تسد يارب    
يـم هـك دوـش يم رولبتم نيا رد يتسيلانويسانرتنا           
هـك يكرتـشم نمشد اب ناهج مدرم تيرثكا دنمهف      

و تــسرپدوس و صير ــح و مــحر يــب ماــظن كــي  
يناـهج يراد هيامرـس مان هب راوخنوخ و تسرپدوخ          
هدـنيآ ياراد اـيند رسارس مدرم هك ،دنهجاوم تسا          

هزرابم دياب كرتشم هدنيآ     نيايارب و دنكرتشم يا       
 .دننك

ناـيرج رد زرابم ناناوج نيا زا يگرزب شخب          - 
ياـهتلود باوـج هـك دـنا هدرـك يدنبعمج هزرابم            

يـم هزراـبم اـب طقف ار زواجت         م ياهتردق و يعاجترا   
زا عطاــقم يــضعب رد و طاــقن يــخرب رد . داد ناوــت

زا بـسانم نامز رد و يبالقنا يسايس هزرابم قيرط           
ياهروـشك ناـناوج زورـما      . هناحلـسم هزرابم قيرط   

اـما دـنرب يم شيپ      ار  يسايس هزرابم اتدمع فلتخم     
ار هزرابم هك دنكرادت رد نانيا زا يئورشيپ ياهشخب         

ينيزرابم دادعت رب زور ره     . دنناسرب رتيلا ع حوطس هب  
باوجو روز اب ار روز باوج  دنمهف يم هك      ار گنفت    

يهاـگآ كـي نـيا    . دوش يم هفاضا ،داددياب گنفت اب  
 .تسا ناهج  رد تردق تابسانم زا هيلوا

دـض ياهراعـش ناـناوج يـبرع ياهروشك رد           -
ياــهتموكح ينوگنرــس تــساوخ اــب ار يئاــكيرمآ    

يـصاخ سرد زـين نـيا و    . دـنا هدر ك ماغدا ناشدوخ 
نانمـشد ميراذگن هنوگچ هك ناريا رد ام يارب تسا          

رد ر  ـس ق ،يجراـخ نانمشد ندمآ ناديم     هب  اب يموب   
 n . دنورب
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١٣صفحه   یقت حق      ٩شماره 

؟هـــنالوجخ ييوـــسمه اـــي لاـــعف يـــفرطيب    
و اـكيرمآ مـسيلايرپما هـناراكزواجت گـنج زاغآ          

هب يروجدب ار يمالسا يروهمج ،قارع هيلع سيلگنا  
نيـنط و اـكيرمآ يپايپ ياهرادشه      . هتخادنا تشحو 
» تـسا نارـيا تـبون قارـع زا دـعب          «سوباـك رركم    

هدرك يگتسد دنچ و جنشت راچد تخس ار تموكح         
تاليـطعت زاغآ و زورون اب گنج زاغآ ينامزمه         . تسا

هـنانوبز كيتكات تقوم روطب ات دوب يا هناهب ون لاس           
،      . دننك ذاختا ار ينوملال    اما ،فرح رد و يمسر روطب

لوا زا  . درك ذاختا ار لاعف يفرطيب تسايس تمو      كح
» لاـعف يـفرطيب  «يـلمع ياـنعم هك دوب نشور مه     

گـنج نـيا دربـشيپ رد اـكيرمآ اـب ييوسمه ينعي             
لوا ياـهزور نامه رد   . قارع مدرم هيلع هناراكزواجت   

اـهتلود زا يرـسكي هـك درـك مالـعا اـكيرمآ              ،گنج  
           ،  قارـع هـب اـكيرمآ زواجت زا ار دوخ تيامح هنايفخم

و بـيرفماوع تموكح زجب يسك هچ  . دنا هدرك مالعا 
رگم ؟دنك نينچ تسناوتيم يمالسا يروهمج لدزب       
و صاـخ دزناـبز زوـنه تيگ ناريا يياوسر هكنيا هن            

 اـب گـنج    اهلاـس هـك يمالـسا يروهمج ؟تسا ماع        
نتـشك هـب ار ناوـج رازه اهدص و داد شك ار قارع            
 دنك قازترا گنج نآ زا دنك يم يعس مه زونه داد          

گـنج ياهلاـس هـب ار  شتاغيلبت زا ييالاب دصرد و             
ياـهراويد تـسا زونه هك زونه       . دهد يم صاصتخا  

گرزــب ياهيــشاقن زا گرزــب ياهرهــش و تــختياپ  
يعاـجترا گنج رد ناگدش هتشك هب طوبرم يراويد         

همادا ،البرك قيرط زا سدق حتف دايرف       . تسا شوقنم 
زوـنه ،يزوريپ ا  تگنج گنج ،لاس تسيب ات گنج     

اهنياعقوم نآ تباقر. تسا زادنا نينط اهشوگ رد   اـب     
ركوـن و هـقطنم يمرادـناژ ناوـنع بسك يارب قارع            

و اـكيرمآ هلمح     اما. دوب ندش مسيلايرپما كي هجرد      
یدونـشخ ثـعاب     دـناوت يـمن قارـع هـيلع سيلگنا          

رد اـکيرمآ ديدج تسايس شتآ نوچ ؛دوش تموکح         
مـه ار یمالـسا یروـهمج نـماد تسا رارق هقطنم            

يــنتفر هــك دــنناديم زــين تــموكح نارــس .درــيگب  
هديدمتـس مدرـم يا هدوـت تازراـبم جاوما          . دنتسه

زـين اهتـسيلايرپما و هدرـك رداـص ار مكح نيا ناريا          
نـيا هـب ناـش يلك عفانم رطاخب و هظحالم نيا     ربانب

رد لقادح ار يمالسا يروهمج هك دنا هديسر هجيتن      
فرـصم خيراـت    . دنهد رييغت يتسياب ليامش و لكش     

هراـپ هراـپ مچرـپ لـيلد نيمهب         . تسا هتشذگ ميژ  ر
يـم رهاظ و فرح رد طقف ار لاعف يفرطيب تسايس          

 .دنابسچب مهب دناوت
وـترپ رد ينوگنرـس موـتحم تـشونرس زا سرت           
رـگيد فرـط زا و اـكيرمآ تاغيلبت هدنيازف ياهراشف      
هـيلع يـمدرم تازراـبم جوـم هقباـسيب نتفرگ جوا            

مدرـم نوز   ـفازور تفلاخم و ناهج رسارس رد گنج       
و يـساركمد مـعط هك بونج مدرم صوصخب ناريا          
يـم ساـسحا رتـشيب ار اهتـسيلايرپما رـشب قوقح            
مدرـم يارـب هك تشاداو ار يمالسا يروهمج ،دننك         

هدوــلآ باوــخ نارــس . دزــيرب حاــسمت كــشا قارــع
يناجنـسفر و يمتاخ ات هتفرگ يا هنماخ زا تموكح         

اـب هـك لاـح       نيـع رد هـك دندرك مالعا يليم        يب اب 
مدرـم دـننام زـين ار قارع مدرم يلو دنفلاخم مادص          

راد بانط هقالع دننام تسرد     : دنراديم تسود ناريا  
ينادــنزهـب  ، هــقطنم رد اــكيرمآ تــسايس اـب داــضت !  
ناـنيا دوشيم زين ناشدوخ لاح لماش هك         یتسايس  

راتــشك و يــناريو ريواــصت و راــبخا هــك هتــشاداو ار 
شـخپ رت   ـشيب ناـشياميس و ادص زا ار اهتسيلايرپما        

دنيوگ يم تعرسب مدرم تسايس نيا ذاختا اب        . دننك
  ، ميمهفيم رتشيب ار قارع اب گنج لاس تشه نونكا
هيناميلس و دادغب مدرم هك دوبن تموكح نيمه رگم         

بـمب و پوـت      و كـشوم ار هريغ و هچبلح و هرصب و          
تـموكح هـك تـسا هدـش هـچ لاـح ؟دركيم ناراب              

كـشا ن   اـنآ يارب و ؟تسا هدش قارع مدرم رادفرط        
و نيعجترــم گــنج تــيعقاو ؟دزــيريم حاــسمت     

و ناـج ندوـب شزرا يـب        : تسا نينچ اهتسيلايرپما  
سوــك رــگيد فرــط زا . شكتــمحز مدرــم يگدــنز

مـه  ) دادرـخ مود حاـنج ينعي  (رگيد حانج يياوسر    
اـب راكـشآ هـطبار ام تاجن هار         «هك دنكيم هجض هك     

نداد رونام زا رتهب ندوب كي هجرد ركون ،تساكيرمآ      
ندش نشور اب    »تسا نداد هنابيرفماوع ياهر   اعش و   ،

    ، يسيلگنا و يئاكيرمآ رشب قوقح و حلص و يساركمد
هـك يراـك اـهنت وگنخـس ناگدرم نيا          . دمآرد ادصب 

وـلجب ار يناجنسفر ماما هك دوب        نيا دننكب دنتسناوت  
ماـظن لوـقعم ناركوـن اـم هـك دـيوگب اـت دنتسرفب               
ا ـب هركاذـم قـفاوم هـشيمه و ميتسه يتسيلايرپما          

بوـخ اـم اـب و تـسا درمان اكيرمآ اما ميدوب اكيرمآ              
ميتركون ام شاب نيا زا هب ام اب،دنكيمن راتفر  ! 

هارــمهب ناــساره يمالــسا يروــهمج هــمانزور  
يـكمن هد و مرـك هللا        ،هللا بزـح راصنا ياهيگلاپمه      

يياـميپهار نيرـتگرزب هـضيرع ندوـبن يلاـخ يارب           
نوتاـب   يماـظتنا يورين رفن اهدص تيعم رد ار خيرات          

رد شاـبوا لذارا رگيد و حلسم ياهيصخش و تسدب          
رازـگرب اـكيرمآ رـب گرم راعش اب قارع مدرم زا عافد         

يرـتم دـص يـنعي نارـهت هاگـشناد لحم زا           ! دندرك
نيرـتگرزب  ! بالـقنا نادـيم دوـخ اـت بالقنا ناديم         

شدعب و ! تعاسود ريظنيب دروكر اب خيرات يياميپهار
رد تارهاـظت ف    الـخ رب ام تارهاظت هك دنتشون مه       

ناگدـننك تارهاـظت هب شسيلپ هك رگيد ياهروشك        
هراـپ قرو   ! دـش رازگرب شمارآ لامك اب دنكيم هلمح       

شخپ يناجم تارهاظت نيا رد هك يمالسا يروهمج        
يروـهمج هـك دـنناديم هـمه هـك درك مالعا دشيم        
هدوب هقطنم تموكح نيرت تسيلايرپما دض يمالسا       

رـه يريگت   ـسد اـب تموكح ناراوخ هريج      !! تسه و 
يتموـكح ياهراعـش زـجب يراعـش هـك يا هدنبنج            
يزــيچ زا هزاــجا نودــب هــك يــسك رــه و دادــيم   
هـك دنديشوك دركيم يرادرب مليف اي و يرادربسكع          

 !ميتسه سپ مينكيم بوكرس ناكامك ام دنيوگب
رد روـپ يـيالج نوـچمه يرودزم ناتسدب ملق          
اب هبحاصم رد مالك ابيز قداص و يگتسبمه همانزور         

دـندرك مالـعا يزورون تاليطعت زا سپ  يس           يب يب   

دوـخيب دـنگنجيمن مسيلايرپما اب مدرم قارع رد هك          
اهربخ نيا زا مينكن زاب نامدوخ هدنيآ يارب يباسح         
دندومرف يناجنسفر ماما هك هنوگنامه هار اهنت تسين 
سيـلگنا و اكيرمآ مسيلايرپما اب راكشآ يركون مالعا         

 !سب و تسا
رقاـب لـثم تـموكح يـق        ارع راوخ هريج ناركون   

مالـعا تـسار و پـچ باـبرا زا تيعبت هب هك ميكح          
و ميتـسه مادـص اب هن گنج نيا رد ام هك دندركيم            
و فـجن هـب اكيرمآ هك يتقو ميفرطيب و اكيرمآ اب هن             
يروجدب ناشتسايس دنگ هك دنديد درك هلمح البرك 

ماـظ  ع تايآ نيرتعجترم يتح رگيد و ديايم رد دراد        
رد مـه مدرـم ،هدـمآ رد ناشيادص زين يقارع هعيش            
هك دندرك مالعا ،دنتسه اكيرمآ هيلع هدرتسگ حطس        

رد ناـشردب هاپـس لقادـح       . دـنگنجيم اكيرمآ هيلع   
 !دنكيم غيلبت روطنيا فرح

ياهتحيــصن و اــهقون و قــن و ميــكح تاراــهظا 
اكيرمآ هك نيدرورف هدزناپ هعمج زامن رد يناجنسفر        

و دــنك لرـتنك ار شنازابرـس ه   ــك درـك تحيـصن ار  
ياهرهـش رد هعيـش ناـماما ناتـسآ هـب هك دراذگن             

دـيدهت و دـنلورغ     هـب ار شوـب ،درب شروي  يبهذم          
روـما  ) رـيزو (وارتسا كج رگيد فرط زا اما تشاداو        

يروـهمج نارـس زا يئوـجلد يارـب سيلگنا هجراخ          
لاـح رد يـساركمد نارـيا       «هـك درك مالعا يمالسا      

 !!»دراد يدشر
دراد ار تيصاخ نيا گنج هك تسيفور       عم هتفگ 

نـيا رد كـشيب     . دنكيم راكشآ ار ناهنپ تايعقاو هك     
ناـشدوخ تسوپ و تشوگ اب زين ناشكتمحز فاصم         
ار يتـسيلايرپما لاوزب ور و هديسوپ متسيس تيهام         

ی ـم رد و دننكيم سح هتشذگ زا شيب شيازجا رد          
هيامرس متسيس تشهد زا يصالخ هار اهنت هك دنباي         

بالـقنا نآ هـب هتـسباو عاجترا و يتسيلاير          پما يراد 
  n  .تسا

 شزوپ و حيحصت
 

ناراداوـه كرتـشم هـيمالعا      «رد شزوپ اب    
و ) م ل م  ( نارـــيا تـــسينومك بزـــح 

روـشك رد   یناريا زرابم تالكشت   رد اداـناك       
تازراــبم و یيوجــشناد شبــنج زا عاــفد   

هيرشن رد جردنم     »اه هدوت   ناـگرا تقيقح   
تــسيسكرام (نارــيا تــسينومك بزــح   

و تـيامح  ٨هرامـش  ) تسيئوئام تسينينل   
لـيلد هـب وـتنروت       رد پچ نيدرفنم ء     اضما  
رتويپماــكیاــه هــمانرب ليدــبت نــيا زا ی   

هليـسونيدب هـك د     وـب هدـش فذح هيمالعا     
دوش یم حيحصت شزوپ نمض   . 

                                                                 
 تقيقح هيرشن       
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 ١٤ صفحه ٩ شماره   حقیقت                

درـك رشتنم ار يدنس ديفس خاك شيپ هام شش         
» اكيرمآ هدحتم تالايا يلم تينما يژتارتسا «مان هب   

زا ناـهج رـب هطلـس       : تسا شوب نيرتكد يواح هك    
و اـيند نتفرگ دصق رلتيه هك يماگنه        . گنج قيرط 

ماـن هـب ت     ـشون يباـتك درك يناهج نيون مظن داجيا        
دـننام زين روكذم هتشون     . )نم دربن  (»فپمك نيام «

ميـسرت ار ناـهج رـب يباي هطلس هشقن رلتيه باتك            
سيـئر  «: دوـش يـم هـتفگ دنـس نـيا رد          . دنك يم 

زا داد دـهاوخن هزاجا يجراخ تردق چيه هب روهمج          
يوروش يشاپورف اب شيپ لاسهد اكيرمآ هك يتصرف        

هزادـنا هـب   اـم يورـين   … .دنك هدافتسا دروآ دوجوب
هـك دوـش نآ زا عنام هك تشاد دهاوخ تردق يفاك            
زا دـنهاوخب و دنزاـسب ار دوخ يماظن رظن زا نارگيد            

و اـپورا هـيلع تسا يديدهت نيا     » .دننزب ولج اكيرمآ  
قارـع هيلع گنج نياربانب     . نيچ و هيسور نينچمه   

 . تسا رگيد گرزب رايسب ياهگنج نيچ هنيمز
ناــمز ر د هــك يكــسنيژرب ار نيرــتكد نيــمه 

يـلم تـينما رواـشم رتراك يميج يروهمج تساير     
اـب و كر يـليخ وا     . دـهد يـم حيـضوت نيـنچ ،دوب        

هـك دوـش نآ زا عنام دياب اكيرمآ         «ديوگ يم تحاقو    
يراـك دـياب و دنوش دحتم مه اب         ) اپورا(ناراد لويت   

نارازـگجارخ  . دـندنويپن رگيدـكي هـب اـهنآ هـك دنك          
) اـه نيمژ ناي   ژ ،اه گنوج ميك ،اه هللا تيآ ،مادص       (
زــگره و . دراد هاــگن هــيامحلا تــحت و عباــت دــياب ار

دـحتم مـه اب     ) ناهج مدرم ينعي  (اهربرب هك دراذگن    
لوـيت  «ياـه هژاو هك تسا يروآداي هب مزال        » .دنوش

رد هك دنتسه يتارابع    » اهربرب و نارازگجارخ ،ناراد   
ناـيم هطبار و دش يم هدافتسا ميدق مر يروطارپما          

يموـب ياهتموكح ،راد لويت ياهتر      دق اب يروطارپما  
هـب رـبرب    . داد يـم باـتزاب ار مدرم ياه هدوت و عبات          

 . دندوبن» يمور«هك دش يم هتفگ يناسك 
و هيــسور و هــسنارف ،ناــملآ ياهتــسيلايرپما    

اـكيرمآ زا و دـنفلاخم ينوـنك گنج          ابناشنيدحتم    
اـي  (اهتردـق نـيا تـفلاخم تلع        . دننك يمن تيامح  

مهس اهنآ هك تسا نآ     ) ناراد لويت يكسنيژرب لوقب   
و اــقيرفآ و ايــسآ و هــنايمرواخ لواــپچ زا ار دوــخ   

مـهم رايسب روتكاف كي     . دنهاوخ يم نيتال ياكيرمآ   
گنـس دنسرت يم هك تسنآ ناشتفلاخم يارب رگيد         
ناـش هـمه ياپ يور هتشادرب شوب هك ار يا هدنگ             

هك اكيرمآ مسيلايرپما اهنت هن » اهربرب«هاگنآ و دتفيب 
دننك نوگنرس مه ار يئاپوراياهتردق  . 

هــتخادنا هار ناــهج هــيلع اــكيرمآ هــك يــگنج 
يتقو . دهديم ناشن يبوخب ارنآ يتسيلايرپما تيهام     

ناـمروظنم دراد يروـطارپما اـكيرمآ ميئوگ يم هك          
ياهنيمزرـس رـب يماـظن هطلس طقف هك تسين نيا           

اـكيرمآ هـك تـسا نآ ياـنعم هـب هـكلب             . دراد رگيد 
رد هـكنيا رـب هوالـع       ) يئاـپورا ياهروشك نينچمه   (
رد ار ناـشياهلاگنچ ،دـنراد هاگياپ ناشدوخ        » هناخ«

. دـنكم يـم دوـس و دـنا هدرك ورف ناهج مامت ندب             
تخوـس و اذـغ و ساـبل و شفك ،رتويپماك ،نيشام            
و نانز و اه هچب طسوت همه يتسيلايرپما ياهروشك         
و يدـنه و يناتـسكاپ و يا هرـك و يدـنليات نادرم        

. دوـش يـم دـيلوت يليزرب و يقارع        و يناريا و ينيچ     
اـما دوـش يـم دـيلوت مدرـم طسوت اهتورث نيا همه              
نيلرـب و كرويوين رد رقتسم يلام تاراصحنا طسوت         
يـم رد كـلمت هب هريغ و ويكوت و وكسم و سيراپ و              

و رامثتـسا هكبـش ينعي      . نيا ينعي يروطارپما  . ديآ
يمن يماظن يوزاب نودب هكبش نيا اما   . يناهج تراغ 

اـكيرمآ يروـطارپما    . دـهد همادا دوخ ياقب هب     دناوت  
اـكيرمآ زا جراـخ رد يراذـگ هيامرـس نوـيليرت جنپ             

يتـسيلايرپما روـشك هـكنيا ينعي مسيلايرپما        . دراد
دوـخ ياـهزاين عباـت ار موس ناهج ياهداصتقا مامت           

،  . دـنك يم دوس رثكادح بسك يارب       نويـسازيلابولگ
داصتق ا ندب هب اهلاگنچ نيا نتفرورف رت قيمع ينعي        

رد هـك يهافر    . ناهج مدرم و موس ناهج ياهروشك     
هكبـش نـيا زا دـننكيم مهارـف مدرـم يارب            » هناخ«

و اهمادـص   . دوـش يم نيمات يناهج تراغ و رامثتسا       
يراد هيامرــس نـيا نيرـشابم هرـيغ و اـه هللا تـيآ      

 . دنا يروطارپما
هكبـش نـيا رـس رـب ايند گرزب ياهراد هيامرس          

. دـننك يـم تـباقر هناي      شحو مه اب تراغ و رامثتسا     
هنابيرفماوع يوسنارف و    یناملآياهتسيلايرپما زورما     

يــعقاو تــلع اــما . دــنا هــتفرگ گــنج دــض هــفايق 
نــيا عفاــنم هــك تــسا نــيا اــكيرمآ اــب ناــشياوعد  
نيماـت دـنهاوخ يـم هـك يا هزادنا هب اهتسيلايرپما            

مدرـم رامثتـسا رـس رـب گرزـب ياهتردق      . دوش يمن 
و ناـكدوك و ناـنز   نـت تـشوگ لواـنت ينعي ناهج         

رـس رـب    . دـنا هدـش خاشرس مه اب موس ناهج مدرم         
و اـهرازاب رـس رـب ،يـنيمزريز عباـنم رس رب ،قطانم             

يم يماظن تردق برض هب طقف اه يروطارپما   . هريغ
مـسيلايرپما  . دـنهد هـمادا دوـخ يگدـنز هـب دنناوت          

رد يماـظن تاـسيسات و هاـگياپ         ٧٠٠بحاص اكيرمآ     
و نويسازيلابولگ هلاسم    نياربانب. تسا ناهج رسارس    

 .دنراد يكيدزن رايسب هطبار مه اب گنج
تـساير اـي ينوـمژه ميـكحت يارـب گنج نيا            

ندروآ تـسدب ينعي ينومژه     . تسا ناهج رب اكيرمآ   
رـب يتـسيلايرپما تردـق كي طسوت طلسم تيعقوم     
رد يتلود تردق ماظن رب ،ناهج يداصتقا ماظن يور         

نـيا اـكيرمآ    . ناهج رد يماظن ياوق نزاوت رب ،ناهج      
هطلـس راتخاس اما تشاد يدايز رادقم هب ار ينومژه      
جرـم و ج رـه راچد و هتشادرب يدايز ياهفاكش شا        

هـمه گنفت روزب دهاوخ يم نيمه يارب      . تسا هدش 
يماظن ياهداحتا زا   : زيچ همه . دنك يزاسزاب ار زيچ   

لاكـشا اـت ناـهج رد يراجت تابسانم ات وتان دننام            
ار يماـظن ياهداحتا دهاو     خ يم . موس ناهج لرتنك  

و اـهيئاپورا ناـيم نالا هـك يئاهاوعد         . دنك يزاسزاب 
كـمك و وتان و قارع گنج رد تكرش رس رب اكيرمآ            
باـتزاب عـقاو رد دراد ناـيرج هرـيغ و هيكرت هب وتان            
ار لبق يماظن تابسانم دهاوخ يم اكيرمآ هك تسنآ      
تمواقم هيقب و دهدب نآ هب يديدج مظن و دنزب مهب   

نيمضت ار نيا دهاوخ يم اكيرمآ    -١: سپ. دننك يم   

و يماــظن يرــترب مــئاد و هــشيمه يارــب هــك دــنك 
هتـشاد نـپاژ و هيسور و يئاپورا يابقر رب يداصتقا           

نآ قح و يماظن يورين دهاوخ يم اكيرمآ         -٢ .دشاب  
هـك اج ره هب و تساوخ نامز ره هك دشاب هتشاد ار             

شـترا لثم تسرد ينعي     . دنك يشك رگشل تساوخ   
ياـج رـه هـب تـساوخ ناـمز رـه هـك روـشك                 كي  

دـهاوخ يـم اـكيرمآ       -٣ .دورـب دـناوت يم شروشك       
و دـنك ورف موس ناهج       ردرتشيب ار دوخ ياهلاگنچ       

 . دنك ضوع ار موس ناهج لرتنك لاكشا

  ميژر رييغت

تـسد قارع رد دهاوخ يم هك ديوگ يم اكيرمآ          
يدـعب تـبون رد مـه نارـيا     . دـنزب » ميژر رييغت«هب  

زا   روظنم. تسا ندرـك ضوـع يـنعي      » ميژر رييغت « 
نــيا زا كــي رــه رد رگمتــس ياــهماظن ناــنابهگن   

ياهروـشك رـب ندرك تموكح تالكشم اما    . اهروشك
. دوـش يـمن لـح     » ميژر رييغت «اب طقف موس ناهج     

هـب تسد   » ميژر رييغت «رب هوالع دهاوخ يم اكيرمآ      
رد يدــيلك ياهروــشك ياــهتلود رد  » ينوــگرگد«

؟ارـچ  . دنزب مه ايسآ و هناي    مرواخ دننام مهم قطانم   
ياهروـشك بـلغا رد يعامتجا و يداصتقا ظاحل هب          
. تــسا هدــمآ دوــجوب يداــيز يتاــبث يــب ناــهج   

كانلوه و دنت ياهچيپ ،يتسيلايرپما نويسازيلابولگ      
گرزـب ياهرهـش يناطرـس دشر و ،يناهج داصتقا ،           

ناريو ثعاب همه و همه ،ناناقهد ينويل       يم ترجاهم 
ندش هتخيسگ مه زا و ،يد      اصتقا ياهراتخاس ندش  

موس ناهج ياهروشك رد    . تسا هدش يعامتجا تفاب   
يداـصتقا ياـه هـم اـنرب        . تـساوه يور زـيچ همه     

تـضاير هـمانرب صوـصخب لوپ يللملا نيب قودنص          
هارـمه ،يداصتقا ليدعت ياه همانرب و هناعبس يشك         
اـهنت هـن هـك اه هيامرس رارف ،يدزد و داسف دشر اب              

هـكلب هدـنار رقف طخ ريز هب ا      ر ناقهد و رگراك راشقا    
تيعـضو نـيا    . تـسا هدرـك دوبان مه ار هنايم هقبط        

ناتـساد شدوخ اقيرفآ    . تسا نيتال ياكيرمآ و ايسآ    
رتكانتشهد سب  یداعبا رد تسيرگيد   مالـك كي هب    .  

اـقيرفآ هراق يبرغ ياهتلود درس گنج ناياپ زا سپ          
اـهنيا هـمه    . درـيمب و دـسوپب ات دندرك اهر الماك ار         

موـس ناـهج رد يتموكح نارحب ندمآ دوجو         ب ثعاب 
هــك لرــتنك ياــه   مزيناــكم يــنعي . تــسا هدــش 

يـم و دـندوب هتخاـس اهروـشك نيا رد اهتسيلايرپما      
،    » ناهج رد يتلود تردق ماظن    «مان ناوت    داد نآ هـب

تـلود  . دـنا هدـش اكتا لباق ريغ ناشيارب و هدننكش          
اهروـشك نـيا رد مود يناهج گنج زا سپ هك يئاه       

وـن ياـهتلود اه نيا      . دنا ينارحب همه دند   روآ دوجوب 
لقتـسم رهاـظ هب هك يئاهتلود ينعي        . دنا هرمعتسم 

يماظن و يسايس ،يداصتقا ياهدنب قيرط زا اما دنا         
مـسيلايرپما طـسوت درـگرب و ورـب يـب و رثوم روطب              

ياراد اــهتلود نــيا . دنوــش يــم تيادــه و لرــتنك
يـنيعم يماـظن و يداـصتقا و يسايس ياهراتخاس           

يـم يـنارحب اـهتلود نـيا يتقو هتشذگ رد           . دنتسه
يـم فـيفخت نارـحب      » ميژر رييغت «قيرط زا دندش    

و . دوب راكنيا يارب ينيمخ ندروآ و هاش ندرب       . تفاي
ياهراتخاـس نوـنكا اما     . دوب رثوم يدايز تدم يارب    

ينارحب  یريمعت لباق ريغ زرطب هرمعتسمون ياهتلود       
داـحتا هـيا   پ رب ار اه تلود نيا. دنا هتخيسگ مه زا و 

گــنج نــيا 
 ؟تسيچ يارب
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١٥صفحه   یقت حق      ٩شماره 

مـه اهداحتا نيا    . دنا هتخاس يلحم يعاجترا تاقبط    
ندـمآ نورـيب    . دنا هدش دايز رايسب يگدننكش راچد     

رد مكاـح ياـه هداوناخ نورد زا هدعاقلا هخاش كي           
زا شــخب كــي ندــنام تردــق زا نورــيب ،ناتــسبرع 

تنطلــس هــب فورــعم (نارــيا راد هيامرــس تاــقبط 
تــم وكح نورد داــح ياــهاوعد و گــنج و) ناــبلط

نيا ياه هناشن همه و همه ،ناريا يمالسا يروهمج         
هطلس تحت هرمعتسمون لود ميمرت لباق ريغ نارحب        

ار اهروـشك نيا دهاوخ يم اكيرمآ       . تسا مسيلايرپما 
راتخاـس دوـخ ميقتسم تموكح تحت و دنك لاغشا          

دـهاوخ يم رگيد ترابع هب      . دنك يزاسزاب ار يتلود   
يتارمعتسم  هطلس هب ليدبت ار يتارمعتسمون هطلس       

تاـيلمع قـيرط زا هـك تـسنآ شوـب نيرتكد            . دنك
قـيرط زا نيـنچمه و يموـمع و لومشناهج يماظن     
قطاـنم نـيا رد شدوـخ هطلس يارب يماظن لاغشا           

 .دروآ دوجوب تابث و مظن
هدناــشن تــسد ياــهتموكح دراد دــصق اــكيرمآ 
. دنك داجيا هنايمرواخ رد توافتم يتاصتخم اب ديدج      

ناــگبخن زا دــيدج رــش ق كــي دــهاوخ يــم اــكيرمآ
نيـنچمه و دنـشاب اـكتا لـباق شيارب هك يتموكح            
يناـيم تاـقبط ناـيم رد رتشيب يتيامح هياپ ياراد      

 --هـنايمرواخ ياـهميژر ماـمت       . دروآ دوـجوب دنشاب   
اهروشك نيا مدرم نايم رد      --يمالسا يروهمج اتح    

يـخرب  . دـنا هياپ يب اوژروب و هنايم تاقبط نايم اتح      
دـنراد دـصق هك دنيوگ يم اكير        مآ نازير تسايس زا   

اهروــشك نــيا رد ار يداــصتقا و يعاــمتجا طيارــش 
هدش يزاسزاب قارع كي ، هيواز نيا زا        . دنك هزينردم 

نـيا يارـب شيامزآ هنيمز كي دناوت يم يئاكيرمآ و           
 .دشاب يزاسزاب زا لدم

 لمع يدازآ 
اهتيدودـحم دـهاوخ يم اكيرمآ      و اـهدادرارق    ی   

مود يناهج گنج زا سپ ه      كار  يللملا نيب ياهداهن    
شياــپ و تــسد زا دروآ دوــجوب و نيودــت شدوــخ  

و اـهدادرارق نـيا دـنيوگ يـم اـه يئاكيرمآ            . درادرب
اـكيرمآ  . دنتـسه عناـم شوـب نيرـتكد يارب اهداهن         

يـگنج يارـسا دروم رد ونژ دادرارق هب تسين رضاح    
ار ناتسناغفا گنج يگنج يارسا نونكا و       . دهدب نت 

نودــب و ينامــسج و  يــناور هجنكــش طيارــش رد   
رد ناينادـنز يماـسا ندرـك راكشآ نودب و همكاحم           

تـسين رـضاح اـكيرمآ      . دنك يم يرادهگن وماناتناوگ   
» كـيژولويب ياهحالـس نويسناونك    «هك دهد هزاجا    

اـكيرمآ كيژولويب ياهحالس ديلوت و هيهت لباقم رد         
نـيا دـنك يـم رارـصا هـكيلاح رد      . دـنك داجيا عنام   

دـياب ناـهج ياهروـشك ه       ـيقب دروـم رد نويسناونك     
كرادـت ناـيرج رد     . دـشاب هتشاد لماك لمع يدازآ     

داـحتا هـك تسا شالت رد اكيرمآ         ،قارع هيلع گنج    
ياروـش دوـيق زا ار دوـخ ،دـنزب مـهب ار وتان يماظن               
دـيدهت هرخالاـب و دـنك صالخ للم نامزاس تينما           

هـيداحتا  «حطـس هـب ار للم نامزاس هك تسا هدرك           
ليدـبت دوـب هراـك چيه        هك مود گنج زا لبق    » للم  
هـمه  : دـهديم ناـشن ار زـيچ كـي اهنيا همه          . دنك

لاـح رد ريذـپان لـلخ رهاـظ هب ياهداحتا و اهداهن             
رد شيپ ههد كي رد يوروش يشاپورف . دنا يشاپورف 

هعقاو كي تروص هب تسا عوقو لاح رد هچنآ لباقم          

نيودت لاح رد اكيرمآ    . دمآ دهاوخ رد هداتفا اپ شيپ     
هـيقب نآ قـبط هـك تـسا يللمل          ا نيب نيرتكد كي   

دــنهاوخ دودــحم لالقتــسا اــكيرمآ زا رــيغب ناــهج 
اـكيرمآ صيخـشت هـب انب اهروشك زا يخرب و         . تشاد

اـكيرمآ و   . داد دنهاوخ تسد زا ار ناشلالقتسا الماك      
ار رـگيد ياهتلود روما رد دودحمان هلخادم قح دياب         

ناـمز رـه دناوت يم اكيرمآ نآ قبط رب          . دشاب هتشاد 
يـللملا نيـب ياـهدادرارق زا ار دوخ دنادب ح           الص هك 

گـنج ياول تحت هك هچنآ تسا نيا        . دنك ينثتسم 
افرـص گـنج نـيا    . تـسا عوـقو لاح رد قارع هيلع       
تـسا يـگنج هـكلب      . تسين قارع يلبق گنج دننام    

كـي   ،ناـهج كي هياپ رب يناهج مظن يزاسزاب يارب          
 . يروطارپما

ار مادــص دــهاوخ يــم لــيالد نــيا هــب اــكيرمآ 
ماـمت رـب ار دوـخ هتيروتآ و هطلس هك دنك نوگ             نرس

و يداصتقا تابسانم مامت و هنايمرواخ عبانم و مدرم  
نيمه يارب  . دنك قلطم و ميكحت هنايمرواخ يسايس     

تـسا دودحمان گنج كي گنج نيا هك تسا هتفگ          
 . دشكب لوط لسن كي ات تس انكمم و

و اهداضت ناشوج گيد 
یارب ام تيلوئسم و هفيظو  
 لمع هب ندز تسد

يفاـك اـما    . تسا عاضوا زا يرصتخم ليلحت نيا     
دـنچ رـه    . دوش يم دراد هچ ميئوگب طقف هك تسين       

اـما  . تـسا لـح هار فصن هلاسم نيا حيحص نيودت         
ناـمفياظو بوچراچ نيا رد هك ميئوگب اصخشم دياب        

 . ميربب شيپ دياب هنوگچ ار
و تــسا تردــق عــضوم رد اــكيرمآ مــسيلايرپما 

يماـظن نيـشام نـيا اـما         .تسا شتسد لمع راكتبا     
ار يكانرطخ رايسب ياهداضت هتخادنا هارب هك يناهج        

يئاهميژر و اهروشك زا يرايسب . دنارورپ يم شلد رد 
نـيا دراو روز اـب دنا هتخيسگ مه زا و لزلزتم هك ار              

و اـه شنت    . دنك يم » مسيرورت هيلع گنج  «ناديم  
ايـسآ رد لـك روـطب و هنايمرواخ رد ار اه يتابث يب               

دــنك يــم داــحرايــسب اــكيرمآ دــيدج مــسينومژه .  
ار هيـسور و نـپاژ و يئاـپورا ياهروـشك اب شداحتا             

يتـسيلايرپما ياهتردـق    . تـسا هدرك لزلزتم رايسب    
هـك دـنك يـم روبجم ار    ) نپاژ و هيسور ،اپورا  (رگيد  

دوـخ يتـسيلايرپما عفاـنم يارب و دنتسياب شيولج          
رايـسب هك يللملا نيب هنحص رد مهنآ و دننك شالت           

و اـكيرمآ مدرـم گنج نيا       . تسا نئمطمان و ريغت   م
يـم يـسايس يگدـنز هـب يا هقباـسيب روطب ار اپورا            

كش نودب  . دنا هدمآ اهنابايخ هب رفن اهنويليم     . دناشك
دـــناوت يـــم هـــنايمرواخ رد اـــكيرمآ ياـــهزواجت  
دزادـنيب هارب هقطنم نيا رد ار تمواقم ياهناشفشتآ         

 یرـگيد زا سـپ يـكي هديـسوپ عـجترم ياهميژر و       
 . دنوش نوگنرس

ماــظن (ار شياهنامتخاــس دــهاوخ يــم اــكيرمآ 
و دـيدج ياـنب هـك دـنك بارـخ           ) ناهج رد يتلود  

نـيا هلـصاف رد اـما       . دزاـسب نآ يور رـب يرتمكحم      
تـياهن يـب يئاـضف نتخاـس هراـبود و ندرك بارخ         
ياـهورين و ناـهج مدرـم يارب ار هقباسيب و دعاسم            

نآ ند  ـش هتخاـس زا عناـم هـك دنك يم زاب يبالقنا            

شياجب و دنوش يعاجترا و يتسيلايرپما ديدج يانب        
زا لـبق اـكيرمآ يرگيـشحو       . دنزاـسب ينيوـن ناهج    

ياهراتخاـس هـمه دـنك دـيلوت شيارب يزيچ هكنيا       
دــنك يــم هدننكــش ارشلرــتنك و هطلــس اــكيرمآ .  

نـيا هكنيا رب ينبم شياه       غورد اب هك تسا راوديما    
ار م  درـم تساهقلخ ندرك دازآ يارب ينيرفآ تشهد       

ياـنب و دنك تصرف يو ات دنك رظتنم و جلف و جيگ             
دـيابن يو هـب     . دزاـسب ار ش    ا متس و رامثتسا ديدج   

زرـم ندرـك نـشور زورـما نيمه يارب          . داد تصرف 
و يتـسيلايرپما ياهورين مامت و قلخ نايم تازيامت         

يبالقنا تكرح ،زورما   . دراد يخيرات تيمها يعاجترا   
يـم ادـيپ يخير     اـت داـعبا نيون يايند نتخاس يارب       

. دور يم هدنيآ لاس دنچ يارو شتيمها ينعي       . دنك
. دز دـهاوخ مـقر ار رضاح نرق تلصخ تازرابم نيا          

يارـب جـنر و درد زا رـيغ اهتـسيلايرپما نـهك يانب              
ياـنب و تـشادن رـب رد        یز  ـي چاـيند مدرم تيرثكا     

ناــمه ميــكحت بــجوم هــك شا هدــش يزاــسزاب   
ار  يرتكانتـشهد هدـنيآ دـش دهاوخ نهك تابسانم          

نيـمه يارـب    . دروآ دـهاوخ راب هب ناهج مدرم يارب       
تـيمامت دـياب    . دـش نآ يزورـيپ و ققحت عنام دياب        

و نيون كيتاركومد تابالقنا اب ار يراد هيامرس ماظن         
عـماوج نآ رتـسكاخ رـب و هدرك دوبان يتسيلايسوس          

يـهار ود هـب      یـنع ي. ميـنك اـنب يتسيلايسوس نيون       
ار ناــشماظن ه راــبود اــهنآ اــي: مــيا هديــسر يخيراـت 

دـلوتم ار ناـمدوخ ماظن ام هكنيا اي دننكيم ميكحت           
 .مينك يم
 
مـلق هـب تسا یا هل       اقم زا هتفرگرب هتشون ن    يا
رد هـک تـس     يئوئام نادداـصتقا ،اـتول دنوم     ير
تس ينومک بزح ناگرا  » یبالقنا رگراک  «هيرشن
 .تسا هدش جرد اکيرمآ یبالقنا

ميناسر یم تقيقح ناگدنناوخ عالطا هب 
زا یکي اب وگ و تفگ یناياپ شخب هک 

هزرابم رد هدننک تکرش یاقفر 
هار مه ،لمآ مايق و نارادبرس هناحلسم

یدوزب هبحاصم نيا یاه شخب رياس اب 
 .دش دهاوخ رشتنم باتک تروصب

هچره تيفيک اب باتک نيا راشتنا یارب 
 .ميدنمزاين امش یلام یاه کمک هب رتهب
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 ١٦ صفحه ٩ شماره   حقیقت                

   

 
اــب فداــصم سراــم تــشه -١ فــسا١٧   زور دن  

رـسارس رد ناـنز يرـبارب و يدازآ يارـب هزرابم            
نارـيا رـسارس رد دـياب ار زور نـيا           . تسا ناهج 

هـب ارـنآ يناـهج و يخيرات تيمها و درك رازگرب            
هصخشم زا يكي   . درك ليدبت مدرم مومع يهاگآ    

يمالـسا يروهمج و هاش ميژر يزيتس نز ياه         
اب سرام تشه ينيزگياج يارب اهنآ ثبع شالت        

عيطم و تسدورف نز لبمس هك تس       ا ي ئاه زور 
ربارب و دازآ نز هن وتسا  . 

و نز رـب متـس عـبنم نيرـتگرزب  ناريا رد               -٢   
. تــسا مكاــح تــلود رالاــسدرم نيرــتگرزب    

هدر نيرتالاب رد نز رب متس يمالسا يروهمجرد        
رد ارـجا هـب و دوـش يم يزير حرط تلود ياه             

نارـيا يندـم و يـئازج ،يـساسا نوناق          . ديآ يم 
. تـسا درم و نز ربارب قوقح ضقان و نان         ز هيلع 

ياـهمرها نيرـتمهم زا يكي تعيرش زا هدافتسا         
. تـسا نانز بوكرس رد يمالسا يروهمج ميژر       

يناـسنا ريغ و يقوقح يب طيارش اهنيا هعومجم         
دـياب نيناوـق نـيا    . دـننك يم ليمحت نانز رب ار  

و تــلود زا نــيد يئادــج  . دنوــش يــغلم اروــف 
هقف و نآرق ماكحا    تسبراكب يروف عطق اصخشم     

و يدازآ طيارـش نيرت هيلوا وزج نانز  دروم رد           

ياــهناگرا و اــه يتــشگ  . تــسا ناــنز يرــبارب 
و دـندرگ لـحنم دـياب ناـنز صوصخم يماظتنا           
طــسوت يــسايس يموــمع عماــجم رد ناــنز رازآ 

ناناوج و نانز ام    . دوش فقوتم اه يصخش سابل    
ياـهورين و هنارگمتـس نيناوق نيا اب هلباقم هبار          

ار تــمواقم نــيا و ميناوــخ يــم ارــف رگبوكر  ــس
نارـيا مدرـم يموـمع يسايس هزرابم زا يشخب           

 . ميناد يم

دنتـسين وربور همكاح هاگتسد اب طقف نانز         -٣    .
هــب ار نادرــم ،مكاــح يكراــيرتاپ ماــظن هــكلب   
. دـنك يـم راداو و قيوـشت نانز رب يئوجاليتسا          

دـنك يم طلسم نانز رب ار نادرم هك طباور نيا           
تـيلك اريز تسا  هعماج نادرم تيرثكا ر         رض هب 

يـم تيوقت زين ار يتاقبط متس و رامثتسا ماظن          
رد ناــنز هـيلع نادرـم تنوــشخ شيازـفا    . دـنك 

دــننام ررـض يـب رهاــظ هـب لاكـشا زا ،هداوناـخ      
اراكـشآ لاكشا ات ،نارتخد و نانز ندرك دودحم         
            ، ندناـسر لـتق هـب و متش و برض دننام نشخ

شرتـسگ  . تـسا يكرا  يرتاپ طباور تيوقت هجيتن   
نارتخد و نانز نايم رد يزوسدوخ و يشكدوخ        
ناقفخ ياضف لباقم رد لمعلا سكع كي ناوج        
يكراـيرتاپ و يرالاـسدرم طباور هك تسا يروآ         

يئوـج هطلـس اـم      . تـسا هدرك داجيا نانز يارب     
ار يرالاـسدرم و هدرك موكحم ار نانز رب نادرم          
تفرـشيپ و دـشر عـناوم نيرـت هتسجرب زا يكي        

،     . ميناد يم هعماج رد يسارك    ومد تـهج نـيا هب
طباور هيلع و رگ هطلس نادرم هيلع نانز نايغط         
يم تيامح نآ زا و هتسناد هنالداع ار يكرايرتاپ         

 . مينك

و ناوتاـن رـب يـنبم يتنـس ياهرواب مامت ام             -٤  
ار درم زا نز تيعبت موزل و نانز ندوب تسدورف          
ندرـك كاـپ يارـب هزراـبم و هدرـك مالعا لطاب             

يـم هـمه هـفيظو ار اهرواب نيا زا هعماج ناهذ        ا
و يتنــس ،يــقالخا ياــهرايعم ماــمت اــم. ميــناد  

ار نانز نآ هياپ رب هك ار هعماج رد بلاغ يبهذم            
يـم در دـننك يـم ميـسقت         » دب«و  » بوخ«هب  

هك ميناوخ يم ارف ار مدرم ياه هدوت ام         .  مينك  
هـنهك يـقالخا ياهرايعم و يتنس ياهرواب نيا         

و اهدادعتــسا ،هدرــك هدوــسرف ا   ر ناــنز هــك 
و دـننز راـنك ،تـسا هتـشك ار نانآ ياهتيقالخ            
نايم طباور رد نيون ياهرايعم جورم و هدننيرفآ        

هـطبار رد هدـننك نييعت لماع      . دنشاب درم و نز   
نانز يدازآ لصا تياعر ،نيون ياهرايعم قلخ اب        

 .تسا درم و نز نايم يربارب و

 

 دروم رد يا هياپ لوصا
ناريا نانز يدازآ و يربارب      

 
لقادح لوصا ناونعب ار ريز لوصا ام 

دروم رد ناريا پچ بازحا و اهنامزاس 
هك روطنامه . مينك يم مالعا نانز هلاسم

تلادع يرارقرب نامرآ و تساوخ اب پچ 
هنيمز رد دوش يم صخشم يعامتجا 

و يدازآ تساوخ اب زين نانز هلاسم 
ريز لوصا رد اشخب هك نانز يربارب 

 .دوش يم صخشم تسا سكعنم

هدوت نايم رد يا هياپ كي تاركومد لوصا ناونعب ريز لوصا هك دننكيم  شالت ناريا پچ بازحا و اهنامزاس
 .دوش هتخانش تيمسرب هعماج طسوت و دوش ريگارف مدرم ياه
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١٧صفحه   یقت حق      ٩شماره 

ارـف ار رسپ و رتخد ناناوج ام           -٥ ميناوـخ يـم      
يرالاـسدرم تابـسانم و راـكفا هيلع ادحتم هك          
درـم و نز ناـيم طـباور هـنيمز رد و دنزيخ اپب              

يئاهدرادناتسا : دنروآ دوجوب نيون ياهدرادناتسا   
هـمه رد درـم و نز ناـيم ربارب طباور رولبت هك             
اـت ليـصحت و راك  ،هداوناخ طيحم زا ،اه هنيمز            

 .تسا يفطاع طباور

وـشك نيـملعم ام      -٦  زا ميناوـخ يـم ارـف ار ر           
درـم و نز يربارب لصا ضقان هك ينوتم شزومآ          

و اــهرايعم ياــجب و  . دــننك يراددوــخ تــسا 
اـهرايعم ،نانز هراب رد يبهذم و يتنس ياهرواب         

ار نيوـن ياهرواب و    يدازآ و يرـبارب رـشبم هـك            
و ناـكدوك ناـيم رد تـسا تيرـشب لك و نانز             

 .دنهد شزومآ ناناوجون

ـب يداصتقا رقف  -٧ ناـنز ناـيم زا هـمه زا شي      
يارـجا اـب يمالـسا يروهمج       . دريگ يم ينابرق  

كــناب و لوــپ يــللملا نيــب قودنــص تاروتـسد  
رـيز هـب ار روشك مدرم زا يمين ز ا شيب يناهج             

زا ناـنز هـك يطيارـش رد      . تسا هدنار رقف حطس   
ندوــب نز ليلدــب يلغــش ياهتــصرف بــلغا     
هب ار يرايسب كانتشهد تيعضو نيا ،دنمورحم       

بـسك عـبنم اـهنت ناوـنعب يـشورف نـت            يوس  
يناــسك نيــلوا رگراــك ناــنز . دــنار يــم شاـعم 

رارـق ايازم فذح و جارخا ضرعم رد هك دنتسه          
ندرــك جراــخ هــناراكتيانج حرــط . دــنريگ يــم

عقاو رد راك نوناق لومش زا كچوك ياه هاگراك         
تـيرثكا ارـيز تـسا هتفرگ فده ار رگراك نانز           

شرتـسگ  . دنتسه نانز كچوك عيانص نارگراك    
رارطضا هب هك تسا يدايرف اشحف و رقف هقباسيب         
و اــهتورث عــيزوت و يعاــمتجا تلادــع يرارــقرب  

هـك يرـما    . دـنك يم بلط ار يعامتجا تاناكما      
نآ  و يمالـسا يروهمج ندش نوگنرس اب طقف          
ياـهتورث مدرـم تيرثكا رقف ياهب هب هك يتيلقا          

 .تسا ريذپ ناكما ،دنا هدروآ درگ يا هناسفا

م ام   -٨ لقتـسم تالكـشت داـجيا هـك ميدـقتع        
يرـبارب و يدازآ يارب هزرابم دربشيپ يارب نانز         

تالكـشت نـيا    . تـسا يتايح ترورض كي نانز     
لـك و ناـنز يهاـگآ ندرب الاب رد يئازسب شقن            
هزراـبم موزل و نانز يقوقح يب هب تبسن هعماج          
. تـشاد دـنهاوخ و هتـشاد يقوقح يب نيا هيلع       

و يم الـــسا يروـــهمج مـــيژر اـــب يدـــنبزرم
سـپ زا لالقتسا ،نآ هب هتسباو نانز ياهنامزاس         
هتـسباو ناـنز ياهنامزاس و هاش ميژر ياه هدنام       
هــك اــكيرمآ مــسيلايرپما اــب يدــنبزرم و نآ هــب 

ناــنز ندرــك دازآ «يعدــم نآ روــهمج سيــئر 

وزــج لقتــسم تالكــشت يارــب ،تــسا  » نارــيا
دـنا يمدرم دض اهنت هن اهنيا  اريز تسا تابجاو          

دنشاب يم زيتس نز ناوختسازغم ات هكلب  . 

تـيعقوم هـب صخـشم هـجوت اـم داقتعا هب              -٩   
و برـع و درك دننام ناريا متس تحت للم نانز           
يناتسناغفا رجاهم نانز و نمكرت و يرذآ و چولب         

هـب اريز   . تسا مهم رايسب نانز تالكشت يوس زا      
دراو يرتديدـش يتيـسنج متـس للم نيا نانز          

يـلم متس هجي    تن رد هك ،يلم يراديب    . دوش يم 
رـب ضقاـنتم ريثاـت ،دـنك يم دشر للم نيا رد             

هزراـبم هـصرع هـب ار ناـنآ وـسكي زا            . دراد نانز 
يژولوئدـيا رـگيد يوـس زا و دشك يم يسايس           
رـب ار يرالاـسردپ ياـهريجنز و لغ يئارگ يلم           

 .دنك يم رتمكحم نانز هدرگ

متـس ماظن ياهانب گنس زا نانز رب متس           -١٠    
هـيلك تهج نيمه هب     . تسا ناريا رد رامثتسا و    

يدازآ يارب نانز هزرابم رد يعامتجا ياهشبنج       
ياهــشبنج  اــم . دنـشاب يــم  عــفنيذ يرـبارب و  

نارـيا مدرم هنابلط قح و كيتاركومد يعامتجا        
ناـملعم ،يرگراـك ،يئوجـشناد شبـنج زا معا          
و يدازآ راعــش زا هــك ميناوــخيم ارــف ار هرــيغو  

ل اـسما يئوجـشناد شبـنج رد هك نانز يربارب         
و دـننك تيامح دمآرد زازتها هب نارتخد طسوت         
دوـــخ تاـــبلاطم و اهتـــساوخ ناـــيم رد ارـــنآ 

هـيلوا قوـقح و اهتساوخ زا نينچمه        . دنناجنگب
و راـسگنس وغل  ،يرابجا باجح وغل دننام نانز          
هـنيمز رد ربارب قوقح ،مادعا تازاجم يلك روطب         
يتــسرپرس ،تــثارو ،تــيكلام ،قالــط ،جاودزا   

طقـس قـح ،رفـس، ليـصحت          لاغتشا ،نادنزرف   ، 
رد نارــسپ و نارــتخد ترــشاعم يدازآ ،نيــنج 
تيامح طرش و ديق نودب هريغ و يمومع نكاما         

 .دننك

رـب يـمكحم تابرض عقاو رد نانز نايغط           -١١   
هيامرــس لــبقام و يراد هيامرــس طــباور ناــكرا 

ارـف ار يرگراك شبنج نيلاعف ام       . دنز يم يراد  
تـيمها دروم    رد جيورت و غيلبت اب هك ميناوخيم        

عوـضوم و هلاـسم هـب ارـنآ ،ناـنز هلاسم يتايح             
ليدـبت ناـنآ هزراـبم و نارگراك يتاقبط يهاگآ          

ناـيم رـبارب قوقح يارب نارگراك هزرابم        .  دننك
ناـيم رد داحتا داجيا طورش زا رگراك درم و نز           

رد سراـم تشه مسارم يرازگرب  . تسا نارگراك 
. تسا رگراك هقبط يارب يزوريپ كي اه هناخراك       

و اـه يئاـمهدرگ رد رگراـك ياـه هدوـت تكرش          
هـلحم و هـناخراك طيحم زا جراخ  هك يتازرابم           
 رازـگرب سراـم تـشه تـشاديمارگ اب هطبار رد          

يتاـقبط يهاـگآ رد شهج كي هناشن ،دوش          يم
زا هـك دـنهد ناـشن دـياب نارگراـك           . تـسا نانآ  

يبايتـسد ي   ارـب و يرالاسدرم هيلع نانز هزرابم      
دـننك يم تيامح و لابقتسا يربارب و يدازآ هب      

رد . دـنناد يـم ناشدوخ هزرابم زا يشخب ارنآ و         
يارـب نيوـن ياهدرادناتـسا دـياب نارگراك نايم          
و يرـبارب رـب يـنتبم هك درم و نز نايم طباور              

رگراـــك كـــي . دـــيآ دوـــجوب دـــشاب مارـــتحا
دنك يمن شومارف تاركومد اتح و تسيلايسوس       

طوـبرم هلاـسم ره لح و عيرست ،درب   شيپ رد هك  
 .دشاب لاعف متس تحت تاقبط و  راشقا  هب

گـنچ لوا زور زا يمالسا يروهمج ميژر         –١٢  
رـگا  . داد گنج مالعا نانز هب ،تردق رب نتخادنا    

زا رـيغ يرـگيد تـيانج چيه بكترم ميژر نيا           
راوازــس مهزاــب دوــب هدــشن ناــنز ندرــك هدرــب  

اهيرگداديب نيا   لباقم رد نانز اما   . دوب ينوگنرس   
دنتـسناوت هـك بـيترت رـهب و دنتـسشنن تكاس            
يورــين كــي هــب و هدرــك ضارــتعا و تــمواقم  
. دندـش ليدـبت مـهم رايـسب ضرـتعم يعامتجا         

تسود  ،ندوبن هتفاي نامزاس مغريلع هك يئورين       
زا . دنـسانشب تيمـسرب ارـنآ دنروبجم نمشد و        

وـج تلادع و هاوخ يقرت تانايرج و دارفا ،وسكي          
هـب ضرـتعم و مواـقم يعاـمتجا يورـي           ن نيا هب  

يوــس زا و . دــنرگن يــم دــيما و نيــسحت هدـيد 
و دنكانـساره نآ زا يتموـكح نيعجترـم ،رگيد          
يارـب هك دننك اعدا دنروبجم شرظن بلج يارب         

زا هـبنج رـه زا ام       . دننك يم شالت نانز قوقح    
و دوــجوم عـضو هــيلع ناـنز ناــيغط و شروـش    

تيامح ي  ربارب و يدازآ بسك يارب نانآ هزرابم      
رـت هدرتسگ و رت قيمع هچ ره يارب و مينك يم      
هك مينك يم مالعا  و مينك يم شالت نآ ندش           
و درـم و نز نايم يرباربان هنوگ ره هيلع هزرابم           
هـيلوا لوـصا زا نآ ندرـك نـك هـشير فده اب              

 . تسا يتسيلايسوس هزرابم

 *ابفلا فورح بيترت هب ناگدننك اضما يماسا
 يرگراك پچ داحتا

 ناريا تسينومك بزح
 –تـسيسكرام   (نارـيا تـسينومك بزح      

تسيئوئام–تسينينل   ( 
ناتـسدرک  ناـشكتمحز يـبالقنا  نامزاس        

 )هلموك(ناريا 
 )رگراك هار(ناريا يبالقنا نارگراك نامزاس 

دش دهاوخ رتلماك تسيل نيا∗  ...... 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ١٨ صفحه ٩ شماره   حقیقت                

 زا يياه هديزگ
 )م ل م(ناريا تسينومک بزح هيعالطا 

سرام تشه تبسانم هب  دنفسا۱۷(   نز يناهج زور)  
يـم رازـگرب يطيارـش رد سراـم تشه لاسما           
يـگنج ياـه هلعـش اـکيرمآ مـسيلايرپما هـک دوش             

گـنج  .... تـسا هتخورفارب هنايمرواخ رد ار يعاجترا      
هناتـسآ رد اـم هعماج هک دوش يم زاغآ يطيارش رد             

نـيا هـکرحم يورـين      . تسا يمهم يسايس تارييغت   
لاسراهچ و تسيب ز   ا هک دنتسه يئاه هدوت تارييغت     

ارنآ دنممصم و هدمآ گنت هب يعاجترا ميژر تموکح  
گرزـب هکرحم ياهورين زا يکي نانز       . دننک نوگنرس 
شزرا و اـهداهن ،نيناوـق همه هب نانآ     . دنتارييغت نيا 

رـکيپ رـب ،هداد گنج نالعا يمالسا يروهمج ياه          
گـنج  . دـنا هتخادنا هزرل يمالسا يروهمج هديسوپ      

دـشر اـب هـنايمرواخ رـب ميقتسم        هطلس يارب اکيرمآ    
ناـنز ناـيم رد هقباـسيب و هدنيازف يهاگآ و يراديب            

،  . تــسا هدــش فداــصم نارــيا  رطاــخ نيــمه هــب
هـناراکم ياـه ماـيپ هدش روبجم اکيرمآ مسيلايرپما          
هــک دــنک رداــص نيــغورد ياــه هدــعو و دتــسرفب  

» .ميـنک اـهر ار نارـيا نانز ميهاوخ يم سانلاهيا          «
اـه هدوت  هدروخ مسق نانم       شد! تسا يبيرغ راگزور  

ياـه قـلخ رادـغ نمشد       . دنتسرف يم يتسود مايپ   
يهاوـخيدازآ ياعدا ،تسدب يخالس روطاس اب ناهج        

 ....دنک يم
ناـنز ياـسر دايرف ناهج هک تسا يلاس لاسما        

 ....دهاوخ ار ناريا
لـتق ندرمـش زاـجم ،راسگنس ،يرابجا باجح         
ندرـک منـهج ،هداوناـخ نادرم طسوت يسومان ياه          

اـهنيا ،ناـنز يارـب هـناخ نورـيب و هناخ يراويد             راچ
رد يمالسا يروهمج هک تسا يياه تيانج نيرتمک   

هناعبـس يزيتـس نز   . تـسا هدـش بکترم نانز قح    
خيراـت لوـط رد ردـقنآ نز رـب درم يردلق و يتلود              
روما يعيبط مظن ار نآ يرايسب هک تسا هدش رارکت          

هـعماج اما   . تسين نينچ هکنآ لاح   . دننک يم ضرف  
مـظن نز ندوب تسدورف  هک ار تقيقح نيا يتحا        رب

 . تفريذپ دهاوخن  ،تسين روما يعيبط
ره نآ باليس ات دنک زابرس دياب نانز ناشفشتآ         
نـيا هـک دناروابب هعماج هب و دنک بوذ ار هنهک رواب         
تـساه نرـق هـک تـسا يراـميب و هنهک مظن ،مظن        

هـب عورـش و دنزيخاپب نانز يتقو        . هدمآ رسب شرمع  
نتشاد هاگن رگيد هاگنآ دننک ناشياهريجن      ز نتسسگ 

رد ناـنز هـيلع قباـس ياهراتفر و هنهک ياه شزرا            
رد هـچ   . دوب دهاوخن ناسآ يا هصرع چيه و اج چيه        

          ، يعاـمتجا ياـهراتفر رد هچ ،هداوناخ رد هچ ،نوناق
 .تايبدا و رنه رد هچ و باتک رد هچ و راک رد هچ

عـمج نودـب اريز    . دنوش يم لکشتم ناريا نانز    
هدـيا نتـشاد نودـب      . تـشاد دنهاوخن يتردق ندش    

هار هــمين رد ناــش هزراــبم ،يتازراــبم نــشور ياــه 
ره راعش دياب نانز يبالقنا لکشت داجيا       . دنام دهاوخ 

اج همه و دنک دشر ماگ هب ماگ ،دشاب ينزرب و يوک             

. درـيگرب رد يا هـقبط و رشق ره زا  ار نانز همه ،ار              
نانز ينلع و    يفخم ،گرزب و کچوک ياه هورگ دياب        

          ، تاـجناخراک و اه ناتسراميب و تارادا و تالحم رد
اـج هـمه ،وجشناد و زومآ شناد نارتخد ياه هورگ           
يارـب رگيدکي اب دنناوتب نانز ات ديورب و دناودب هشير          

اـت  . دـننک ريبدـت و دنزيرب هشقن هزرابم نيا دربشيپ         
بارطـضا و هرـهلد نودب نانز هک دوش داجيا يياضف         

يرـبارب و يدازآ يارـب ناشياهايور و ن         اشياه جنر زا  
اـت دـننک هـعلاطم و ثـحب رگيدکي اب و            . دننزب فرح 

رداـص هـماناعدا    . دنرب الاب ار ناش يتسينيمف يهاگآ     
هـب ار رـگيد ناـنز و ،دـننک شـخپ همانبـش ،دننک               

رد نانز  . دننک توعد يخيرات هزرابم نيا هب نتسويپ      
. دـننک يم بسک سفنب دامتعا و تردق تکرح نيا         

نارودزـم و لاـمع اـب يناـبايخ ياه گنج رد رگي             د
فـص هـب ار نانز دناوت يمن يسک يمالسا يروهمج           

رد ار دوـخ يرـبارب ناـنز      . دنارب» نما ياج «و بقع   
 .درک دنهاوخ ليمحت نينوخ تازرابم ناديم

دـهاوخ اـم هعماج هب يا هزات ياوه تکرح نيا           
و دشر . دنشک يم ار نآ راظتنا تساه نرق هک ديمد        

يگدــنلاب و دــشر بــجوم ناــنز شبــنج يگ  دــنلاب
. درک دهاوخ مهارف ار هعماج لک يعامتجا و يسايس     

رارطـضا هـب اـم هـعماج زورـما هک تسا يزيچ نيا              
 . تسنآ دنمزاين

. دنتکرح نيا ناعفادم نيرتريگيپ اه تسينومک     
صوصخب رامثتسا و متس تحت تاقبط و راشقا مامت         

هزراـب  م نـيا  . دنا عفنيذ تکرح نيا رد رگراک هقبط      
يارـب هـکلب   . تـسين ناـنز طـسوت و نانز يارب طقف        

هـيلع طـقف هزراـبم نـيا        . تـسا هـعماج لک يياهر     
هـيلع تـسيا هماناعدا هکلب تسين يمالسا يروهمج         
و يماـح يناهج مسيلايرپما هک يتاقبط ماظن تيلک         

 . تسنآ نابهاگن
تــحت تاــقبط ماــمت و ناــشکتمحز يياــهر   

تـيعقوم زا ن  اـنز يئاـهر اب اقلطم و الماک رامثتسا   
تـهج نيـمهب    . تـسا طبترـم ربارباـن و تسدورف       

صوـصخب ناـشکتمحز رـت هدرتسگ هچره تکرش         
يرــبارب و يدازآ يارــب ناــنز هزراــبم رد نارگراــک 
ماـمت و ناشدوخ يئاهر يارب نانآ هزرابم زا يئزج          

هـب دـياب زرابم نارگراک      . تسا هعماج ناگديدمتس  
ناـنز هـيلع يمالـسا يروـهمج متـس لاکشا همه         

دـياب ورـشيپ نارگراـک      . دـنهد ناشن لمعلا س    کع
اب نآ طابترا و نانز يئاهر يناهج       -يخيرات تيمها 

رــگيد و نارگراــک هــب ار رگراــک هــقبط يئاــهر     
رگراـک هقبط يژولوئديا    . دنهد حيضوت ناشکتمحز  

. دريذـپب دناوت يمن ار يرامثتسا و متس هنوگ چيه         
يـشخب ،نز رـب متـس هـيلع هزراـبم نيـمه يارب              

زا هـعماج لک و رگراک هقبط ندرک اهر         زا کفنيال   
  n                .تسا رامثتسا و متس لاگنچ

n 
یلصا نالماع و نارمآ تازاجم 

 یمالسا یروهمج تايانج
n 

یروهمج یساسا نوناق یاغلا 
و یعاجترا نيناوق هيلک و یمالسا 

 یندم و یعرش رباربان
n 

 تلود زا نيد یئادج
n 

بهذمال یدازآ ؛یمسر نيد یاغلا 
 بهذم باختنا و ندوب

n 
هژيو یاه تشگ ندش هديچر ب

 ناناوج و نانز بوکرس
n 

لماک یربارب ؛یرابجا باجح وغل 
 درم و نز

n 
درم و نز یزاسادج تسايس وغل 
و حيرفت ،ليصحت ،راک طيحم رد 

 یمومع تاليهست زا هدافتسا
n 

 ، عمجت طرش و ديق یب یدازآ
زا لکش ره و تاليکشت داجيا 

 ، ناناقهد ،نارگراک یارب ضارتعا
و هديدمتس للم ،نانا وج ،نانز

 شيدنارگد نارکفنشور
 

هک یروف کيتارکومد یاه هتساوخ زا 
. تسا مدرم تازرابم یاشگهار مچرپ

 )م ل م(ناريا تسينومک بزح 
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١٩صفحه   یقت حق      ٩شماره 

يهارود رس ربهل هموک  ... 
اـصخشم و نارـيا رد يـلم يرگمتـس و يربارباـن رب       
. تـسه و هدوـب راوتسا درك مدرم هنايشحو بوكرس         

اـما دـنياوژروب هـلموك ناربهر هك تسين نيا هلئسم           
اـي رـيد يتـسايس ره    و دراد ار دوخ نيناوق تسايس    

. دـنك يـم شدوخ هيبش ار دوخ لماح ياهمدآ دوز          
ليلدـب هـك زوريد يقرتم و زرابم ناربهر دندوبن مك      
لاــبند يــبالقنا هزراــبم هــمادا زا ندــش سوياــم    
اعيرـس و دـنداتفا زيمآ هابتشا و تسردان ياهتسايس         
يـسايس داـسف هـب يـخرب و ،دـنداد تـيهام رييغت              

تـسد تـلآ هـب اـهنآ        زا يضعب اتح و دندش هدناشك       
. دندــش ليدــبت مدرــم يجراــخ و يــلخاد نانمـشد 

اـي يناـبلاط لاـثما هـب تـسيفاك طقف هنومن ناونعب           
هاـگن قارـع ناتسدرك ناردجنر هلموك قباس ناربهر         

 . دينك
شيپ رد هلموك هزورما هك يتسايس داعبا املسم        

رـگا  . دوـب دهاوخن قارع ناتسدرك هب دودحم ،هتفرگ       
شـقن زا رتـشيب يـشقن ن        وـنكا هـلموك ناربهر هچ     

اريناـبلاط لاثما ياهتسايس نارگ هيجوت و ناحادم        
ماـمت اـما     ،دنرادن هدهع رب نابز يسراف ياهويدار رد        

_ نارـيا تالوـحت يادرـف رد هـك تـسا نيا هلئسم         
 دـنك زواـجت ناريا هب دهاوخب اكيرمآ هك ينامز هژيوب          

ار يـهار هـچ و دتـسيا يـم اـجك هلموك يربهر          _  
هـب هك هنوگنآ دهاوخ يم هنوگچ و        . دنك يم باختنا  

يرادرب هرهب قح «زا دنك يم هيصوت قارع ياهدرك  
دــنك هدافتــسا١٤»تــيعقوم نــيا زا هــك » يــقح«.  

راد باـنط زا هدافتـسا قـح دـننامه نآ زا هدافتسا             
ار امـش داـب طـخ نـيا اـب هك رادشه             . تسا يسايس 

 . درب دهاوخ

 :تاحيضوت و عبانم
هـلموك ماـن هـب طقف راصتخا        روظنم هب هلاقم لوط رد      ) ١

،           . دوـش يـم هدنسب     هـلموك زا روـظنم هـك تـسا نـشور
» )هـلموك (نارـيا تـسينومك بزـح ناتـسدرك نامزاس          «
 .تسين

لباق هلموك يتنرتنيا تياس رد اه هبحاصم نيا يمامت         ) ٢
اـب انـشآ يادـص ويدار هبحاصم لماش هك          . تسا سرتسد 

رـم  ع ينوـيزيولت يئوـيدار ياـه هبحاصم ،يدتهم هللادبع    
درــگزيم و گــنراگنر ،سراــپ نوــيزيولت اــب هداز يناــخليا 
كاـتلاپ رد يـسردم كمايـس ينارنخس و ،اكيرمآ يادص           

 . دشاب يم
نوـيزيولت اـب هداز يناـخليا هبحاـصم هـب دوـش عوجر              ) ٣
 گنراگنر
ياـه هبحاـصم و يـسردم ينارنخـس هـب دوش عوجر             ) ٤

 هداز يناخليا و يدتهم 
 يدتهم هبحاصم هب دوش عوجر) ٥
 نامه ) ٦
   ٣هرامش عبنم هب دوش عوجر ) ٧
نارــيا تــسينومك بزــح هــمانرب هــب دوــش عوــجر    ) ٨
تسينينل –تسيسكرام  ( تسيئوئام–  تحت للم شخب )   ،

  ٢٠٣هحفص متس 
 يدتهم هبحاصم هب دوش عوجر ) ٩

هـمانرب رد هداز يناـخليا  هبحاـصم هـب دوـش عوجر              ) ١٠
 اكيرمآ يادص ينويزيولت ويدار درگزيم  

هـلاقم رد مـسيلايرپما مرـت هب تشگزاب زا هنوم           ن كي ) ١١
» تـمواقم يارـب يروـئت ،گـنج يارـب يروئت          «مانب يا   

نمهب    ١٦هرامش ،وراب هيرشن رد جردنم      ( هـمانهام    ٨١ ،   ، 
هـلاقم نـيا    . تـسا سكعنم  ) يرگراك يتسيلايسوس داحتا  

مـسينومك ناـيرج نافاب هيرظن زا  هك نيرذآ جريا طسوت            
هـلاقم نـيا رد هـچ رـگا         . تسا هدش هتشاگن ،دوب يرگراك    

هدـش دـيكات مـسيلايرپما زا نيـنل لـيلحت رب راب نيدنچ              
. تـسين يرـبخ نيـنل لـيلحت يـبالقنا حور زا اما ،تسا             

لـيلحت ،كيسالك مسيسكرام ناونع تحت تسخن نيرذآ        
ياهليلحت رانك رد ار مسيلايرپما زا نينل هناداقن و يبالقنا          

زور و يكسترت   ،نيراخوب ،گنيدرفليه صقان   گروبمازكول  ا 
الـمع ار نيـنل ياهزت نيرت يا هياپ سپس          . دهد يم رارق  

رـصع رد هيامرـس تـشابنا هـكنيا         . درـب يـم لاوئـس ريز      
هديدمتـس للم هب ناهج ميسقت هياپ رب اساسا مسيلايرپما          
اـنبور و تـسايس هـكنيا و ،دريذـپ يـم تروص رگمتس و               
هـك دـنك يـم اـفيا تـشابنا نـيا رد يا هتـسجرب شقن                 

ناـهج ميـسقت ديدجت ياهگنج شا هنومن ن         يرت هتسجرب 
 . تسا

هـب ار قارـع هـيلع اـكيرمآ ينوـنك گـنج نيرذآ هچ رگا                
طـبر ناهج ميسقت ديدجت گنج و نويسازيل        ابولگ هلئسم 

مـسيمانيد زا يتـسرد كرد تـسين رداـق اـما دـهد يم               
هئارا گنج و هيامرس راتخاس و نارحب هطبار و مسيلايرپما          

ازور تــسردان ياــهزت زا يــكي هــب عوــجر اــب وا  . دــهد
هـب نديـشخب قـنور رد مـسيلايرپما يناوتان ،گروبمازكول      

هطلس تحت ياهروشك داصتقا هژيوب       –داصتقا   هـبلغ ار    –   
گـنج يو  . دـناد يـم اهروـشك نيا رد مسيلاتيپاك لماك       

اهتـسيلايرپما ناـيم ناـهج ميسقت هقباسم زاغآ ار ينونك           
گنج مسيلايرپما رصع رد هك تسا نيا تيعقاو     . دناد يم   ،

يزاـسزاب و هيفـصت يارـب نارـحب لـح مـهم قيرط كي               
روـطب هيامرـس راتخاـس دـيدجت رـتهب ترابعب اي هيامرس             

درـك لـيلحت نيـنل  هـك روطناـمه           . تسا يلك اي يمسق   
طسوت هك تسا يا هليسو يراد هيامرس طيارش رد گنج          

عـمجت و هدـلوم ياـهورين لـماكت نيـب قباطت مدع             «نآ  
افاـضم  . دور يـم ناـيم ز     ا» تارمعتـسم ميسقت و هيامرس    

هناـشن ار متس تحت للم گنج نيا قيرط زا اهتسيلايرپما   
راهم شوب هناريگشيپ گنج مهم فادها زا يكي        . دنور يم 

ناــيم داــضت يــنعي يناــهج حطــس رد هدــمع داــضت     
 .تسا متس تحت للم و اهقلخ اب اهتسيلايرپما

تــسا رادروــخرب يرتــشيب تــيمها زا هــك هــچنآ اــما    
نـيا طـقف هلئـسم      . تسا نيرذآ يتسي  مونوكا تاجاتنتسا 

رـصع رد داـصتقا شـقن رب شياه        ل  يلحت رد وا هك تسين    
هلئـسم هـكلب    . دـنك يـم هزادنا زا شيب ديكات مسيلايرپما        

يـم يكيناـكم مـسيلايرتام شور اب وا هك تسا نيا يلصا         
زا رـتمهم   »  يرگراـك شبنج  «ارچ هك دنك تباث دهاوخ      

دـن   ك يـم شالـت نـيرذآ      . تـسا  گـنج دض ياهشبنج      
ار » ناريا تسينومك بزح«يتنس و راد هشير مسيمونوكا   
يكيناـكم مسيلايرتام نيا    . دهد يتشآ نينل مسيلايرپما اب    

هك تسا هلئسم نيا كرد زا زجاع كيسالك مسيمونوكا و          
لاكـشا زا يكي رگمتس للم اب متس تحت للم نايم داضت          
داـضت يـنعي مسيلايرپما رصع يساسا داضت تكرح يلصا          

رداـق وا   . تـسا يعامتجا ديلوت و يصوصخ تي      كلام نايم 
مدرـم تـمواقم اي گنج دض ياهشبنج هك دمهفب تسين     
يـگمه مـسيلايرپما لـباقمرد هطلس تحت ياهروشك رد          

اـب اـساسا رگراـك هـقبط و        . تـسا داـضت نيا ديدشت نايب      
دـتفا يـم هارـب هك يبالقنا يسايس تازرابم هيلك تياده            

نـيا  . دناـسرب يز  ورـيپ هـب ار يرـتلورپ بالقنا تسا رداق         

هك دهد يم ناشن ار دوخ هدننز لكش يئاجنآ مسيمونوكا          
ياراد گـنج دـض شبـنج       «نوچ ينيوانع تحت نيرذآ     

هـب  » تـسين رـصاعم ناـهج مـسيمانيد رد يا يدام هياپ      
يــنعي . دزادرــپ يــم گــنج دــض شبــنج هــئطخت     

ناـهج هك يا هدوت شبنج نيرت يسايس و نيرتدنمتردق          
هـك تـساجنيا بلاج     .  تسا هديد دوخب ريخا ههد ود رد      

ياهروـشك رد هژيوـب شبـنج نـيا تارـقف نوتـس اقافتا              
دــض هزراــبم هــك دنتــسه يناــناوج ناــمه يتــسيلايرپما 

رـظن زا  . دـنرب يم شيپ هب ار يراد هيامرس نويسازيلابولگ  
يـف هـك دـنرادن تيمها هزادنا نآ هب اهشبنج نيا نيرذآ             

ندر ـب زا سيـلگنا رد وـيتوموكول هدـننار رگراك ود لثملا            
. دـــندز زابرــس تاــمهم و هحلـــسا لــماح ياــهراطق    

کرد زا زجاـع هراوـمه اهتسيمونوكا      تـكرح مـسيمانيد        
و يـقرتم تاـقبط و راـشقا رـگيد و رگراك هقبط يسايس              

تايهيدـب نـيا كرد زا زجاـع        . دن ا مه يور رب ناشتاريثات   
دـباي شرتـسگ گـنج دض يسايس شبنج ردقچ ره هك            

رـه و دـنيآ يم رد        تكرح هب  نارگراك زا يرتشيب دادعت        
ار فـلتخم تاقبط و راشقا دنك شالت رگراك هقبط ردقچ           
رتـشيب دـنك يربهر ار اهنآ و دنك دحتم اهشبنج نيا رد             

 .دوش يم هدامآ هدنيآ هعماج هرادا و بالقنا يارب
لـيمكت يـهت ناـيم مسيمرفر طسوت مسيمونوكا نيا          

يماـظن تردـق رـبارب رد نـيرذآ هـكيئاجنآ           :دوـش يم    
هلباقم يارب يسناش  و دروآ يم دورف رس اه   تسيلايرپما

تـسكش و دـنيب يـمن يتـسيلايرپما گنج  اب يماظن           
رتكچوـك ياـهورين طـسوت ار اـكيرمآ ميظع هناخدارز         

يم ولج ار عشعشم مكح نيا نيرذآ . دناد يم روصتمان
هـصرع رد اـتياهن يراد هيامرس هيلع هزرابم هك دراذگ        

ياـهت  لود يماـظن تردـق و دوـش يم نييعت تسايس          
يورـين هـب و تـسايس هصرع رد اهنت ار يتسيلايرپما            

روطب يو . درك يثنخ ناوت يم مدرم عيسو هدوت جيسب
هيـسور ناناقهد و نارگراك ميمصت هب ار مدرم  هنومن           

لاس رد هنوگچ هك دهد يم عوجر ماتتخا هطقن ١٩١٧   
هـك راـگنا هـن راـگنا        . دـنداهن يتـسيلايرپما گـنج رب      

بزــح يرــبهر تــحت ه  يــسور ناــناقهد و نارگراــك 
هناحلسم مايق قيرط زا تردق بسك اب اساسا كيوشلب         
يـلخاد گنج نايرج رد دعب و دنداد تروص ار راكنيا           
يتسيلايرپما روشك هدراهچ يماظن تالمح و هرصاحم       
رد يماظن هصرع رد هكلب تسايس هصرع رد افرص هن ار 

باــتك يــبالقنا حور هــك تــساجنيا  . دنتــسكش مــه
مسيمرفر و مسيمونوكا  اهراورخ ري      ز نينل مسيلايرپما  

و ماـيق و تـسايس همادا ار گنج نينل   . دوش يم نفد  
ندرـك فـقوتم يارـب يساسا هويش  ار يبالقنا گنج            

مـسيلايرپما ينوگنرـس الك و يتسيلايرپما ياه         گنج
رد وئاـم طـسوت اهدـعب نينل يبالقنا حور     . تسناد يم 

. تـفاي يرتشيب لماكت اتيفيك يماظن و يسايس هصرع    
كي هنوگچ هك داد ناشن لمع رد يناهج رگراك هقبط          
ياهتردـــق لــباقم رد دــناوت يـــم فيعــض روــشك     

و يـسايس    هصرع رد مه ار اهنآ و دگنجب يتسيلايرپما         
ياـقآ ياـهيروئت عـقاو رد       . دـهد تـسكش يماظن مه     

 . تمواقم هن تسا نتسشن هناخ يارب يئاهيروئت نيرذآ
  ١٠هرامش عبنم هب دوش عوجر ) ١٢
 يو يت سراپ اب هداز يناخليا هبحاصم هب دوش عوجر)  ١٣
» تـيعقوم نـيا زا قارع ياهدرك ير       ادرب هرهب قح  «) ١٤

ناشياه هبحاصم رد هلموك ناربهر مادم هك تسا يترابع         
راـكب يناـبلاط لاثما يتسيلايرپما ورپ تسايس هيجوت رد          

  n  .دنرب يم
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 ٢٠ صفحه ٩ شماره   حقیقت                

 هم هام لوا يعقاو هچخيرات 

زور نـيا ندرـك   كاپ هب رداق هاگچيه يزاوژروب       
و متـس تحت ياه هدوت و اهرتلورپ نهذ زا يتازرابم     

    ، اما هدشن ناهج رسارس رد رامثتسا هديشوك هراومه      
يـب يخيراـت زور كي نآ زا و هدرك اوتحم يب ار نآ               

زا اهتـسينويزيور و اهتـسيمونوكا تاياور       . دزاسب رازآ 
راـك نـيا هـب ،وگاگيـش نارگراـك دربن و هم هام لوا               

دـننك يـم شالـت هراوـمه اهنآ         . تسا هدرك تمدخ  
هدوــت يــبالقنا يرــيگ تــهج و فادــها ،نومــضم   
هاـم لوا هـك يرگراك شبنج نآ ناربهر و نارگراك          
نــيا دروــم رد اــصخشم و دنناــشوپب ،دــيرفآ ار هــم  
كرادـت رد يرگراـك شبنج نآ ناربهر هك تيعقاو          
و مكاـح ماـظن هـيلع هناحلـسم رـهق هب ندز تسد              

رد . دننك يم توكس ،د   ندوب تلود رگبوكرس هاگتسد   
هدرك هئارا هم هام لوا زا نانيا هك يا هنوگژاو ريوصت           
ياــهرتلورپ يناــمرهق و تراــسج و تبالــص ،دــنا   
هـب ار دوـخ ياـج ،دـندوب حلسم اشخب هك رگشروش             

يـم يرورـض باـسح نـيا اب         . تسا هداد تيمولظم  
يرتلورپ مسيلانويسانرتنا خرس زور نيا رد هك ميناد        

لوا يـعقاو ريوصت     -هم هام لو    ا زا توافتم يريوصت     
هــمه و نارــيا زراــبم نارگراــك هــب ار   -هــم هاــم   

ميهد هئارا رامثتسا و متس غوي زا يئاهرناراتساوخ  . 
  

ميـنك يـم عورش    ١٨٧١لاس زا    لاـس نآ رد  .  
هزرــل هــب ار اــپورا لــك و هــسنارف ،سيراــپ نوــمك 

نـيا تئرج سيراپ ناشكتمحز و نارگراك       . دروآرد
تـسدب قـيرط زا ار هـعماج ه         ـك دـنداد دوخ هب ار      

رد و ،هزاـت تـهج كـي رد ،يـسايس تردق يريگ             
. دـنيامن تيادـه ،تاـقبط ندرـب ناـيم زا ياتسار           

ناـشينورد ياهداضت زا اتقوم اپورا همكاح تاقبط        
هلمح رگراك هقبط شبنج هب اقفتم ،هديشك تسد        

اـب ار اـهدرانومك ياهرگنـس هـنامحريب اهنآ          . دندرب
ار سيراـپ ناـمرهق ن      ارگراـك ،هدـيبوك مهرد پوت     

ناراـبريت اهنابايخ رد ار نانآ زا يرايسب   هدرکريسا
نيـگنن تاـيح هـب رامثتـسا و متس ماظن ات دندرك         

سورـپ تـلود     ١٨٧٨لاـس رد    . دـهد هـمادا دوخ      
بيوـصت هـب ار يتـسيلايسوس دـض اديدـش نيناوق          
ينوناـق رـيغ ار رگراك هقبط يبالقنا بزح و دناسر           

يا هـبرح مكاـح عا   ـجترا ناتـسلگنا رد    . درك مالعا 
رد . تـفرگ راـك هـب يرـتلورپ بالقنا هيلع ار رگيد         

هوـشر اـب رگراـك هقبط زا يهجوت لباق شخب اجنآ            
و ريدــخت يتارمعتــسم ياهدوــس زا هلــصاح ياــه 

ديسر يم رظنب   . دش دوجوم طيارش ظفح نابيتشپ    
سيراـپ نوـمك زا هتـساخرب خرـس ياـه هلعش هك         

گـنج  هزاـت ويرغ ناهگان اما      . تسا هتشگ شوماخ  
رود هشوگ كي زا رابنيا  : دز مهب ار توكس ،يتاقبط    

رد ،يلامـش ياـكيرمآ رد راظتنا لباق ريغ و هداتفا           
نآ اـت   » ندمتم ناهج «هك يا هلحم رد ، وگاگيش       

تفر يم يناهج بالقنا . دوب هدينشن ار شماننامز  
تـيبثت يارب ،رگيد يا هراق رد ار رگيد يا هطقن ات     

زـيربل  » تـكرام ي  ه«هلحم  . دنيزگرب نيون يشهج  
و يناتـسهل ،يدنله ،يناملآ رجاهم نارگراك زا دوب         

نارگراـك ار يتاـقبط يهاـگآ       . نارگيد و يئاينامور  
 . دندوب هدرب اجنآ هب يناملآ

ناتـسمز رد ،سيراـپ نوـمك زا سـپ لاسكي           
گرزـب يزوـس شـتآ رطاـخب رـفن نارازه            ١٨٧٢  

نارازه . دندوب هدنام هنسرگ و نامناخ يب وگاكيش 
دـندز تارهاـظت هب تسد كمك نتفرگ  يارب رفن    .

دش يم هديد يئاهمچرپ اهنآ زا يرايسب تسد رد         
رد . »ناـن اي نوخ اي    «: دوب هدش هتشون شيور هك    

هار نارگراك يوس زا يگرزب باصتعا       ١٨٧٧لاس    
لـك ،باـصتعا نـيا يدوزـب        . تـفرگ ماـجنا نهآ    

. تـفرگارف ار اـكيرمآ رسارس رد نهآ هار نارگراك      
نــيا يرــبهر رد هــك لاــكيدا ر دارــفا زا يرايــسب

يناـملآ نارگراـك نايم زا دنتشاد رارق تاباصتعا         
ساــمت ســلگنا و سكراــم اــب اقباــس هــك دــندوب 

هـك دوـب ناـنآ زا يـكي نوـسراپ ترـبلآ        . دنتشاد
شبنج و اپورا شبنج : تشاد ار شبنج ود هبرجت

ايندب اكيرمآ رد وا دوخ . اكيرمآ رد يراد هدرب دض    
 .دوب هدمآ

گرزــب تاباــصتعا لاــس   اــب ماجنارــس ١٨٧٧   
گـنج   ،دـعب يـمك   . ديـشاپ مـه زا سيـلپ بوكرس         

همتاخ ناهاوخيروهمج  يزوريپ اب اكيرمآ رد يلخاد        
اــب گــنج ،نآ زا ســپ يهاــتوك تدــم رد   . تــفاي

هـك ديـشكن يلوط     . ديسر مامتا هب زين ناتسوپخرس    
راـكب يلادوئف همين طيارش رد هدش دازآ هزات ناگدرب          

هزيناـكم  . دوـب هـتفا   ي شرتسگيراكيب  . دندش هتفرگ 
اـكيرمآ رد يخيراـت يـتارييغت يزرواشك رازبا ندش          

» يئاكيرمآ يايور «ياجب كنيا اهرتلورپ    . دومن داجيا 
يــم ناــيب تــسايس ناــبز زا ار يرــتلورپ ياــهايور 

يـم مـصاختم هـقبط ود ره         ١٨٧٧لاس رد   . دندرك  
زا اـهاوژروب   . تـسا راـك رد رگيد يگنج هك دنتسناد        

،       هك دنتشاد ساره نيا    سيراـپ رـيظن مه اكيرمآ رد  
كرادـت هـمكاح تـئيه نيارباـنب        . دوـش اپرب نومك   

 . ديد يم ار بوكرس
ثـيح زا مـه و يـسايس ظاحلب زين نارگراك           

ثحب يفخم تاعامتجا   . دنديد يم كرادت يماظن   
رد . دـش يـم رازـگرب رتيلاع يحطس رد لكشت و          

تاـسلج و دـندوب ينوناق همين        اه هيداحتا نامزنآ  
يـم ليكـشت    هـنايفخم اهنآ   دـش    رـه رد سيـلپ     .  

برض دروم و درك يم ريگتسد ار ناربهر يتصرف    
هب ندرك باصتعا ،اهزور نآ     . داد يم رارق متش و    

رد . دوـب مكاـح تردق اب ندش گنج دراو يانعم         
تخس يفاصم هاگداز وگاكيش رهش يعاضوا نانچ      

يربهر هتسه رد يبالقنا نارگراك هك يفاصم : دش
. دـندرك يم شتياده   » يرگراك يزكرم هيداحتا  «

هـب ار يا هـمانعطق هـيداحتا نيا          ١٨٧٥لاس رد     
هدـمآ هـمانعطق نيا زا يشخب رد        . دناسر بيوصت 

دوخ اروف هك ميهاوخ يم رگراك هقبط زا ام        «: دوب
لباقم رد ناوت يم رهق رازبا اب اهنت     . دنك حلسم ار  

هـمانعطق نـيا    » .درـك يـئارآ فـص نارگرامثتسا      
دـحاو اـههد هك دي      شكن يلوط . دنامن ذغاك يورب  

يزاوژروـب يتقو   . دش ليكشت يرگراك يايشيليم   
رـگ لالـخا ار زراـبم رـصانع ،دـش ارجام هجوتم             

ياـه هـمانزور زا يـكي رد يئاوژروـب درـف            . ديمان
لـها هـك يناـتحت هـقبط رصانع       «: تشون ژاريترپ 

يـفخم تاسلج ،دنتسه هريغو ناملآ ،ناتسراجم     
يكچوــك ياــه هورــگ اــهنآ . دــنهد يــم ليكــشت

تـسيلايسوس ار دوـخ اهنآ      . دنا هدرك يهدنام  زاس
مـــه ،نارگراـــك نـــيا ناـــيم رد . دـــنناد يـــم

مــــه ،د ــــنراد دوــــجو سور ياهتــــسيليهين
خرس نانيا مچرپ گنر   . يوسنارف ياهتسينومك 

 »....تسا
زا ســپ هــك يــشبنج فوفــص بــيترت نيدــب   

هديا لوح ،درك دنلبرس اددجم      ١٨٧٧لاس بوكرس     
نيعم هبلاط  م كي لاح نيع رد    . تفاي شرتسگ رهق  

نآ و دوـب هدـش ليدـبت نارگراـك تابلاطم زكرم هب             
 ١٨٨٤لاـس رد  . دوـب هتعاـس تشه راكزور تساوخ   

ناوـخارف اـه هـيداحتا يرسارس هكبش دنچ زا يكي           
،  . دومن مالعا ار هزرابم زور     نويـساردف  «نامزاـس نيا

ماـن  » نارگراـك يا هـيداحتا و هـتفاي نامزاـس فنص       
دـش وربور   یعيسو ينابيتشپ اب ناوخارف نيا   . تشاد   .

اـضعا دادـعت لاـثم روطب       . داتفا هارب يميظع شبنج   
 ١٠٠زا لاـسكي ضرع رد     » راك ياه هتسر  «نامزاس  
ناتـسبات رد رـفن رازه        ٧٠٠هب رازه    شيازـفا   ١٨٨٦   

 . تفاي
فوفـــص رد رـــيز هـــيمالعا  ١٨٨٥لاـــس رد   

نـيا  . تـشگ يـم تـسدب تـسد اكيرمآ يايراتلورپ         
رد هـك تـساوخ      يـم اكيرمآ رگراك هقبط زا هيمالعا        

دنزب لمع هب تسد    ١٨٨٦هم هام لوا      شروش زور «:  
شــمارآ هــن - تــسا فرــح ،فرــح هــك يزور   .  

هـقبط هدـننك ريـسا ياـهداهن نز فال نايوگنخس           
شيوـخ نيناوق رگراك هقبط هك يزور       . دشابن رگراك 

نـيا هـك درـب يم راكب ار شتردق و دراد يم اپ رب ار           
فالـخ اـمامت   هـك ينيناوق . دروآرد ارجا هب ار نيناوق      

. تـسا ... ناـنارمكح و نارگمتـس تـقفاوم و تياضر      
رـبارب رد دـحتم ناشكتمحز ميظع يورين هك يزور         
يـم مـكح اهقلخ همه تشونرس رب زورما هك يتردق    

تـشه تذـل هـك يزور       . دـنك يـم يئارآ فص دنار      
تعاـس تشه و تحارتسا تعاس تشه ،راك تعاس         
يـم ساـسحا ،اـم دوـخ راـيتخا هـب يراك ره يارب               

 ».دوش
لاس   ١٨٨٦لاس   تاباـصتعا  . دوب» يراو هناويد« 

ناـعذا ناـخروم هـك روطنامه       . تفرگ ارف ار اج همه    
اـهراب ناـگمه ،هـم هاـم لوا زا لبق هام ود زا دنراد               
يـم مشچب ار لسلسم و تامهم زا رپ ياهنگاو روبع    

يـنيب شيـپ ار سيراپ نومك راركت اه يليخ        . دنديد
وگاكيـش هك د    وب يئاوه و لاح نينچ رد     . دندرك يم 

دش يم كيدزن   ١٨٨٦لاس هم هام لوا هب       مهدزوـن  .  
ناــبز يناــملآ هيرــشن ١٨٨٦سراــم  رد » رگراــك«، 

يارـب ار دوـخ رـتدوز هچ ره ام رگا           «: تشون اكيرمآ 
و رـقف زـج يـثاريم ،ميـنكن هداـمآ نينوـخ يبالقنا              
. تـشاذگ ميهاوـخن ياج رب نامنادنزرف يارب يگدرب    

» .دـينك زـهجم بالـق     نا ماجنا يارب ار دوخ نياربانب     
هــتفه رــه ،يرــسارس هزراــبم دــعوم زور زا لــبق   

بالـقنا داـب هدـنز    «ياهراعش تحت يئاه يئاميپهار   
و هاــگراب و تــخت داــب نوگنرــس   «،»يتــسيلايسوس
 .دـش يـم رازـگرب     » ديوـش حلسم نارگراك    «،»هنازخ

يـم ار اـهنابايخ تـسدب لعـشم ناـياميپهار      اهبـش   
شكتمحز اهن  ويليم«: دندناوخ يم نينچ و دندوميپ    

نيدبتسم . دنا هدمآ نابايخ هب دينيبب ،دنزيخ يم اپب
يـم داـبرب ار ناـشتردق هـك ارـچ ،دـنزرل يم دوخب               

 ».دننيب
               ، هـم هاـم لوا هـعقاو زا لـبق بـش كي تسرد

درـبن  . شيپ هب تراسج اب   «: تشون» رگراك«همانزور  
. دـنراكيب يدزـم ناـگدرب شـترا       . تـسا هتشگ زاغآ   
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٢١صفحه   یقت حق      ٩شماره 

جرـب تـشپ      ار شياـهلاگنچ يراد هيامرس     يوراـب و    
دـياب اـم راعـش      ! نارگراـك . تـسا هدرك ناهنپ مظن    

هديـسرارف هـم هاـم      . فوـقوم شزاـس   : دشاب نينچ 
تشه هدعو ناراد هيامرس هك تسا لاس        ٢٠. تسا  

ار تـساوخ نـيا هشيمه يلو دنهد يم راك تعاس         
هـمانزور زا هرامـش ناـمه رد        » .دـنراذگ يم اپ ريز    

دوـب هدـش هداد يـمهم رادـشه         »رگراك« قـبط  «:  
دـنلب تسيل يريگتسد ماگنهب اقفر زا يكي ،عالطا         
زـين اـقفر نآ مامت و هدوب شهارمه اضعا زا يئالاب            

و اهتيوـضع تـسيل   : نيارباـنب . دـنا  هدـش ريگتسد     
. دــيروآ نورــيب ناــتبيج زا ار تــشادداي رتاــفد   

ار دوـخ تاـمهم راـبنا       . دـينك زيمت ار ناتياهگنفت    
و سيـلپ ،ن    اراد هيامرس رودزم نيلتاق   . دينك لماك 

تـسد ديابن يرگراك چيه     . دنتيانج هدامآ شدراگ  
 ».ديايب نوريب هناخ زا يلاخ

مكاح هقبط ،يبالقنا ياهرادشه نيا لباقم رد       
هـقبط تالـمح يلـصا جاـمآ ،ديد يم كرادت زين            

هـم هاـم لوا حبـص       . دوـب نارگراـك يربهر ،مكاح     
شرازگ نينچ وگاكيش ياه همانزور زا يكي ١٨٨٦  ،

نورـيب اـه هـناخراك شكدود زا         يدود چيه «: درك  
دوـخب لـيطعت زور كـي گنر ،زيچ همه          . ديآ يمن 

: تـشون نوـبيرت اـيفلداليف هـمانزور       » .تسا هتفرگ 
هدز شين يللملا نيب ليتر يئوگ ار رگراك رصانع         «
 ».تسا هتفرگارف گرم صقر ار اهنآ. تسا

تـشه تدـم هـب رگراك        ١١٠٠تيورتيد رد     
 ٢٥٠٠٠ كروـيوين رد  . دـندرك يئاميپهار تعاس   

يئاـميپهار داـحتا ناديم فرط هب يودارب زا رفن          
رد يكرويوين رگراك رازه ٤٠لاح نيع رد . دندرك  

رگراـك كـي يتانيسنيس رد      . دندوب باصتعا لاح  
رهاـظت  «:  درـك ريوصت نينچ ار يئاميپهار عورش   

و دـندرك يـم لـمح خرـس مچرپ طقف ناگدننك           
رتياـبرآ دورـس دـندناوخ يـم هـك يدورـس اهنت             

دوب زي هسرام و  ) نارگراك( اـب رگراـك گـنه كي       .  
رهاـظت لوا فـص رد دليف گنيرپسا گنفت          ٤٠٠  

يكاـتنك لـيو يئوـل رد       » .دنتشاد رارق ناگدننك  
كراپ طسو زا ديفس و هايس رگراك ٦٠٠٠زا شيب   

دورو تـيعونمم بيترت نيدب و دندرك روبع يلم         
رد . دنتـسكش هـنادماع ار كراـپ هب ناديفس ريغ         

مـك تـسد ،دوب   شروش ژد هك وگاگيش   رازـه  ٣٠   
راـك زا اـهراطق ماـمت       . دـنتخير اـهنابايخ هـب رفن      

. دــندوب هدرــك لــيطعت ار رداــنب ،دــندوب هداتــسيا
هدـش هدنار عياقو هيشاح هب راك هظفاحم ناربهر         

و اـهرتلورپزا دوـب رـپ ناگيـشيم ناـبايخ           . دندوب
نارگراـك هـك    ار  اـجك ره سيلپ     . ناشياه هداوناخ 

 . داد يم رارق هلمحدروم دندوب هدرك عامتجا 
كــم هاــگراك رد هــم هاــم لوا راــجفنا هــطقن  

باـصتعا رد ناتسمز طساوا زا اجنيا       . دوب كيمروگ 
نانكـش باـصتعا ياـه هـلگ يـلو ،درـب يـم رسب               

مود رد  . دـندوب هناخراك رد ناكامك سيلپ يربهرب      
هراـبود دوـب رارـق نارگراـك رـبهر ،زياپسا ،هم هام             

 ٦٠٠٠دود  ـح هـكيماگنه   . دـنك ينارنخس ناشيارب   
دـص دـنچ ،دنداد يم شوگ وا ينارنخس هب رگراك           

زا دنتـشاد هزات هك ينانكش باصتعا       زاوشيپ هب رفن    
. دنـسرب ار ناشباسح ات دنتفر دنتشگيمرب راك رس        

تشون هم هام ٤خيراتب  » رگراك«همانزور   ناـهگان  «:  
. ديـسر شوـگب هـناخراك كـيدزن زا هـلولگ يادص           

ي طسوت هك لكيه يوق لتاق      ٧٥دودح   هدنامرف ك   
تـكرح تمس نادب دندش يم يربهر سيلپ قاچ         

و مظن يماح ياه يشحو زا رپ وردوخ هس         . دندرك
درـبن رد   . دـندرك يـم يـهارمه ار ناـنآ زين نوناق          

حلـسم سيـلپ هيلع گنس هب حلسم نارگراك نايم          
. دروـخ مـهب ناـهگان نارگراـك فص ،مرگ حالس هب      

ود مك تسد   . دش رجفنم نارگراك رس تشپ يبمب     
،   . دندش هتشك رگ  راك كدوك دنچ هلمج زا ،يرايسب
هــيمالعا تعاــس دــنچ فرــظ رد . دندــش حورــجم

رد دوـب هديـسر زياپسا اضما هب هك يا هنانيگمشخ       
: تشگيم تسدب تسد يرگراك نيشنريقف تالحم     

يورــين ناراكبحاــص ...ديوــش حلــسم نارگراــك «  
. دنتفرگ راكب ام هيلع ار سيلپ ينعي دوخ راوخنوخ        

كـم هاـگراك رد زورما رصع ام نار    دارب زا رفن شش   
ار هراــچيب نارــيقف اــهنآ . دندــش هتــشك كــيمروگ

اـسور تاروتسد دندوب هدرك تارج هك ارچ دنتشك         
اـپب يا هناـسفا لوـكره نوچمه    ...دنراذگ اپ ريز ار   

دوباـن ار امش دهاوخيم هك     ار  يناهنپ لوغ و ديزيخ     
هـك ميهاوـخيم امـش زا اـم         . ديرادرب نايم زا ،دنك   

 «!حلسم! ديوش حلسم
باـصتعا شرتسگ ،هم هام موس ينعي دعب زور         

رازـه   ٣٤٠هب كيدزن روشك حطس رد      . دوب انعم رپ    
زا رفن رازه    ١٩٠و دندوب هتسويپ شبنج هب رگراك         
 ٨٠وگاكيـش رد    . دـندرب يـم رسب باصتعا رد اهنآ       

دـنچ هـك يماگنه   . دنتخير اهنابايخ هب رگراك رازه   
تارهاـظت ه   ـب اـت دندمآ نابايخ هب هدنزود نز دص         

هـيلع نوـبيرت وگاكيش يعاجترا همانزور ،دندنويپب        
هـلهله يـشحو ناـنز      «ار اـهنآ و ديشك هزوز ناش        

» رگراـك «هـمانزور ناوـخارف راـبنيا       . دـيمان » شك
نيـمز رب اهنوخ    ! دينك تقد «: دوب لجاع يناوخارف  

تكرش راك نيا رد يتلود دراگ      . تسا هدش هتخير  
يرايبآ  تنوشخ اب يصوصخ تيكلام   . تسا هتشاد   

گـنج  . تـسا يخيرات تيعقاو كي نيا     . دوش يم 
،    . تسا هديسر ارف يتاقبط    نيشن ريقف تالحم رد

رس هيرگ ناشناردپ و نارهوش يارب اه هچب و نانز 
ياهـساليگ ناراد هيامرس ،اهخاك رد اما       . دنا هداد 

و راد   تامادقا يتمالس هب ار تميقنارگ تابورشم       
. دـننز يم  مهب نوناق و مظن راوخنوخ ياه هتسد        

! موـلظم ناـگراچيب يا دـينك كاپ ار ناتياهكشا          
ار لواـپچ ماـظن تردـق لك و ديزيخاپب          ! ناگدرب

 ...»!ديزاس نوگنرس
هـس نوتـس كـي هـب سيلپ هم هام            ٤زور حبص     

. درــك هــلمح ناگدــننك باــصتعا زا هرــفن رازــه    
هدـشن رـصع زونه     . دش اپرب رهش مامت رد تاعامتجا     

رگراــك رازـه   ٣زا » تـكرام يــه «نادـيم هـك دوـب    
 ١٨٠زا لكـشتم يا هتـسد هلك و رس          ... دش هتشابنا 

هب سيلپ رسفا كي    . دش اديپ حلسم نادندب ات سيلپ     
خـساپ اـما    . دنوـش قرـفتم هـك داد روتسد نارگراك        

زـيمآ تملاـسم و ينوناق ،نارگراك عامتجا هك دينش      
سيـلپ فـص رد يـبمب ناهگان ماگنه نيا رد           . تسا
شــتآ رــيز ا ر هــقطنم اــهنآ سپــس و. دــش رــجفنم
نـت اهدـص و هتـشك رفن نيدنچ هجيتن رد           . دنتفرگ

هتشك زين سيلپ تفه ،ارجام نيا رد       . دندش حورجم 
 .دندش

يا هـناهب ناوـنع هـب هعقاو نيا زا همكاح هقبط            
        ، دوـب هدرـك يـحارط لـبق زا هك يضرعت ماجنا يارب

 . درك هدافتسا
نينوـخ يراتـشك اب يتلود دراگ       » يكاوليم«رد  

رگراـك جنـپ   . داد خـساپ هـم هاـم   جنـپ تارهاـظت هب    
تـموكح ضقن رطاخب يناملآ رگراك كي و يناتسهل         

زا وـلمم اهنادنز     ،وگاكيش رد . دنداتفا كاخ هب يماظن     
ماـگنهب يرايـسب    . تـشگ يباصتعا و يبالقنا نارازه     

تـسيل يور زا    . دـنتفرگ رارق هجنكش دروم يئوجزاب     
هـلمح ناـشياه هـناخ هـب سيلپ ،اه هيداحتا ياضعا       

هـمه  . تفرگ رارق هلمح دروم نارگراك هناخپ     اچ. درب
. دندـش ريگتـسد   » رگراـك «همانزور هناخپاچ ياضعا    

اـت هـتفرگ تامهم زا ،تشاد تسد رد هچ ره سيلپ        
      ، خرس مچرپ ات هيرشن زا ،قامچ ات ريشمش زا ،هحلسا
شياـمن هـب كردـم ناوـنعب ار بـمب ات تيمانيد زا              

لاــگنچ رد نارگراــك يــبالقنا يرــبهر   . تــشاذگ
 .دش ريسا يزاوژروب

تامكاحم  ١٨٨٦هم هام نامه رد همكاح هقبط         
ياـضعا  : ناـمهتم . سيـلپ لـتق   : ماـهتا . درك زاغآ ار  

لانويــسانرتنا هــيداحتا  (آ .يــپ.وــيلبد.يآ يرــبهر
،          ) نارگراك بآوـش لـكيام ،زياپـسا ،توا ياـهمان هب

جرـج ،رشيف فلودآ ،نوسراپ تربلآ ،ندليف لئوماس        
دوجو اب ار نيمهت   م. بين راكسا و گينك يئول ،لجنا     

مـه اـب هراـبكي دـندوب فـلتخم ياـه هورـگ زا هكنآ          
ســك چيــه هــمكاحم لوــط رد  . دــندومن هــمكاحم

ركذـلا قوف دارفا هك دروايب ليلد كي يتح تسناوتن    
ماـمت ناتـسداد    . دـنا هتـشاد تكرش بمب باترپ رد       

رـب نوناـق   «: درـك هـصالخ هلمج دنچ رد ار همكحم      
هــمكاحم هــب مــسيشرانآ. دــناريم مــكح تاــمكاحم  

اـجنيا هـب و هدـش باـختنا ناياقآ نيا ،هدش هديشك             
لـثم اـهنيا    . دنتـسه رـبهر هك ارچ ،دنا هدش هدروآ        

دـنراكاطخ دـنداتفا هارب ناشلابندب هك       یرفن نارازه    .
زا . دــينك موــكحم ار دارــفا نــيا تاــضق ناــياقآ    

و دـينزب راد ار ناـنآ       . ديزاـسب هنومن نانآ تيموكحم    
 ».ديهد تاجن ارام تاعامتجا و ام ياهداهن 

هـمكاحم دندرك يعس تاضق ،هاگداد رسارس رد        
هـيعافد رد زياپـسا     . دننزب اج يئانج همكاحم كي ار     

رـخآ رد و درـك عاـفد شيوـخ يبالقنا دياقع زا شا              
امـش رگا   . تسا نم دياقع اهنيا ،بخ    «: تفگ نينچ 

زور رـه هـك ار دـياقع نيا ديناوت يم دينك يم ركف              
يـم رـكف رگا ،دينكش      مهرد دناود يم هشير رتشيب      

اـم دـياقع هب ديناوت يم ام ندرك ينادنز اب هك دينك            
يازـج گرـم هـك دـينك يـم ركف رگا ،دينزب هبرض              
تراسج و يدنلبرس اب نم سپ ،تسا تقيقح نتفگ 

 »!دينك ادص ار ناتدالج! مزادرپ يم ارنآ فازگ ياهب
نيـنچ ار دوـخ ضارتعا هلاسكي و تسيب كنيل          

مـظن نمـشد هـك منـك      يـم رارـكت نم      «: درك نايب 
اـت تردـق ماـمت اـب هـك منـك يـم راركت و مدوجوم           
يـم درـبن مـظن نيا اب مراد هنيس رد سفن هكينامز             

نيناوق زا ،مرازيب ناتمظن زا ! مرفنتم امش زا نم. منك
نيدـب ارـم    . مرـفنتم ،امـش هنادبتسم رادتقا زا ،امش       

 »ديزيوايب رادب رطاخ
ا ـما . درـك گرـم هـب موكحم ار رفن تفه هاگداد       

تاـسلج  . داـتفا هارـب نانآ زا عافد رد يگرزب شبنج         
: دـش رازـگرب نانآ زا  عافدب ناهج  رسارس رد يدايز    

ماـمت رد و ،ايناپسا ،ايلاتيا ،هيسور ،دنله ،هسنارف رد          
 ....اكيرمآ تالايا
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 ٢٢ صفحه ٩ شماره   حقیقت                

      

و دـش رهـاظ نوـيزيولت هحفـص رب شوب هك ينامز             
سپـس  و درـك رداص موتاميتلوا ناهج هيلع هناشنمردلق        

نارازه شراب اب هك داد يرادلد قارع مدرم هب هنوگراميب          
زا ،دـش دـيهاوخ دازآ ناترـس رـب باذم زلف و شتآ نت               
زا  ،درـك دهاوخ دنلبرس يساركومد ناتداسجا رتسكاخ         
ناـتعرازم رـب يئاـكيرمآ يـاهبمب هـك يئاهلادوگ نورد            
ياـهرابيوج زا و ،دـيئور دـهاوخ رشب قوقح دننكرفح           

رــب يئاــكيرمآ ياهكــشوم ت   باــصا اــب هــك ينوــخ   
يارـب تشونرس نييعت قح،دوش يراج ،ناتياههاگهانپ       
ترـيح و تـهب اـب ايند مدرم  ،دز دهاوخ هناوج اهدرك              
يناـــهج يراد هيامرـــس  تيعبـــس هـــك دـــنديمهف  

هـك يـتقو    . دندوب هتفرگ مك تسد  هچ ار يتسيلايرپما       
نورــيب دادــغب زا لــلم نامزاــس ياــهاميپاوه و هــمدخ 

ناـشنيمزرس و قارع مدرم نارابمب يار       ب هار ات دنديشك   
رـسارس رد نـت اهنويليم نامشچ زا كشا ،دوش هدوشگ           
ناـنآ بوـلق رد مـشخ ياـه هلعش و دش ريزارس ناهج           

عورـش قارـع هـب زواجت و نارابمب نونكا و           . ديشك هنابز 
هـيلع تـيانج قارع هب اهتسيلايرپما زواجت        .  تسا هدش 

. تــسا تيرــشب هــيلع تــيانج و هــنايمرواخ مدرــم   
و نارـابمب اـب دـنا ممـصم سيلگنا و اكيرمآ مسيلايرپما         
. دـننك زاب هقطنم نيا ندرك هرمعتسم يارب ار هار زواجت   

رد نوـخ ياه هناخدور دنهاوخ يم شنادحتم و اكيرمآ      
يـمظن ار ناـش هراپ هراپ ماظن ات دننك يراج هنايمرواخ            

 .دنشخبب هرابود
ياـه هـشقن هـك دـنا ممـصم زـين ناهج مدرم اما               

اــب ناــهج عياــقو .  دننكــش مــه رد ار ناــنآ هــناراكهبت
رادـيب ار مدرـم ينوـيليم رامـش رد روآ تريح يتعرس             

رـب هوالع  . دناشك يم يتسيلايرپما دض هزرابم هب و هدرك  
اـه هدوـت ،نيـتال اكيرمآ و اقيرفآ ،ايسآ مدرم ياه هدوت             
دـنمهف يـم نامز ره زا رت نشور  زين اپورا و اكيرمآ رد           

نـيا هـب هتـسب يناـهج يراد هيام          رـس  ماظن تايح هك     
رـه يـنعي ،اهراس همشچ و ناتخرد  ،اهناسنا  هك تسا             
دنك لدب رتسكاخ زا يلت هب ار هدنلاب و زبس و هدنز زيچ             

سـپ  . دشكب تراسا هب ار رگيد ياهقلخ و اه نيمزرس و         
يـشبنج  .  دنتـسياب شلباقم رد هك دنا هدرك مزج مزع        

گــنج نــيا هــيلع ناــهج رــسارس رد نوــنكا هــك     
رد هاگ چيه   . تسا هقباسيب تسا هداتفا هارب يتسيلايرپما     

كـي  زاغآ زا لبق تردق و تعسو نيا هب يشبنج          خيرات  
 . دوب هداتفين هار هب يعاجترا گنج

ناـيرع و تـخل ار يتـسيلايرپما ماـظن گـنج نيا            
ار ناــهج مدرــم ياهتــشم و يــسايس هدارا و  هدرــك   

 هـب ناـهج هـشوگ راهچ رد مدرم        . تسا هدرك گنهامه  
نيرتراـبگرم هـب زـهجم لوـغ نـيا اـت دنا هدمآ ناديم               

ينابيرفماوع دنياهنت هچ و    . دنبلطب فاصم هب ار اهحالس    

يـم يگزوـيرد ار يـقح هرطفلاب يناج نيا هاگرد زا هك             
رد زـين ناريا يمالسا همكاح تئيه نايم نيا رد          . دننك

و هدرــك مالــعا يماــظن تــموكح يبوــنج ياهرهــش   
هدرـك يلاخ اكيرمآ شترا ه      ب كمك يارب ار اهناتسراميب    

 . تسا
هـب يتمدخـشوخ اـب دنهاوخيم زين ناگيامورف نيا          
رــمع رــب رــگيد يحابــص دــنچ اــكيرمآ مــسيلايرپما   

لـسن تـسدب اـهبنارگ يتـصرف اما         . دنيازفيب ناشنيگنن 
رـب گرم راعش يكاب يب اب هك دنا هداد ناريا زرابم ناوج          
اـكيرمآ مـسيلايرپما رـب گرـم اـب ار يمالسا يروهمج             

 . دننز دنويپ
رد ناــهج رــسارس رد رــفن اــهنويليم نوــنكا مــه  
ياــه هناخترافــس لــباقم و گرزــب ياهرهــش نيداــيم  
ناـياپ يـب مـشخ اـت دنا هدش عمج اكيرمآ مسيلايرپما             
دـهع و دـنهد ناـشن هـناراكهبت گـنج نـيا زا ار دوخ                
كاـنلوه هـشقن ققحت عنام نكمم قيرط رهب ات دندنبب           

. دنوــش شنيدــحتم و اــكيرمآ» يناــهج نيوــن مــظن«
و وــس كــي زا اــيند مدرــم ناــيم يــگرزب يئاــمزآروز   
. تـسا شيپ رد رگيد يوس زا نيعجترم و اهتسيلايرپما         

نارود كي زاغآ هطقن نآ لباقم يئارآ فص و گنج نيا            
و يرامعتـــسا ياـــهگنج نارود  . تـــسا يخيراـــت 

و يناـهج يراد هيامرـس ماظن ظفح يارب يتسيلايرپما           
دـــض ياــهگنج ن  يوــن جاوــما زاــغآ هرود  مرــجال    

هيامرـس ماـظن نـفد يارب يعاجترا دض و يتسيلايرپما           
دـض نيزراـبم زا ينيوـن لـسن شيپاشيپ        . يناهج يراد 

هدش دلوتم ايند هشوگ راهچ رد عاجترا دض تسيلايرپما         
هـب نتفاـي تـسد يارب و        . تسارگنامرآ هك يلسن  . تسا

يا هـعماج ،يتاـقبط فاكش و  متس زا يراع يا هعماج       
رـضاح ،يداژـن و يـسنج يرباربان و          بهذم ،زرم نودب    

لاـح رد ناـهج   . دراذـگب فـك رـب ار دوـخ ناـج تسا         
نـت نارازـه هنازور     . تسا يناهگان و عيرس ياهينوگرگد    

رد ار تواـفتم الماـك يناهج يوزرآ هك يناسك فص هب            
دـنگنجب نآ يارـب هـك دـنا ممـصم و دننارورپ يم رس               

شوـب جروج   “ يناهج نيون مظن  “هشقن  . دوش يم هفاضا  
كاـپ هار رد يرورـض يماـگ نيا         . تسكش مهرد دياب ا   ر
 .تسا يناهج يراد هيامرس ماظن دوجو زا نيمز ندرك

 
 دوش فقوتم اروف دياب يتسيلايرپما گنج نيا

 
 عاجترا رب گرم ـ مسيلايرپما رب گرم

 ناريا يمالسا يروهمج ميژر  داب نوگنرس
 

 )م ل م(ناريا تسينومك بزح 
دنفسا ٢٩  ١٣٨١ 

هارمه يئاكيرمآ زواجتم زابر    س رازه اهدص  
قارـع هـب ناـش يئاـيناتيرب راداـفو ياكرش اب            
شيپ يتدم هك ار يتيانج ات دنا هدروآ موجه         
. دـنروآرد لـمع هـلحرم هب ،دندوب هدرك مالعا         
. دـنبوك يـم ار دادغب هقباسيب نارابمب اب نانآ         

تـسكش رهاـظ زا اـهنت هـن ناـهج مدرـم اما              
هدـشن  ”بوـكخيم و هدز تـهب    “اكيرمآ ريذپان     

ياـه هلعـش تـيانج نـيا لباقم رد هكلب دنا            
اـب و هديـشك هـنابز ناـشلد  رد نيك و مشخ              

 .دنا هتساخ اپ هب ممصم و هدنفوت يا هزرابم
يــم ماــع لــتق ،هدروآ موــجه نيزواــجتم 

تشز ينانمشد اهنآ   . دنبوك يم مهرد و دننك    
ارـيز داد تسكش ار نانآ ناوت يم اما         . دنيوخ

ساـيقم رد مي    ـنيب يـم نوـنكا هـك روطنامه        
يشترا ،دنراد يم رب هك يماگ ره اب و يناهج           

نـيا  . دـنروآ يـم دوـجوب ار دوخ نانكروگ زا         
هـستوئام شيـپ اهتدـم هك تسيا هتكن نامه          

        ، و مسيلايرپما  “تفگ و درك ديكات نآ رب نود
 ”.دنا يذغاك ياهربب نيعجترم

ممـصم هزراـبم ،گـنج زاـغآ زا لبق اتح           
دـناوتب اكيرم   آ هك دش نآ زا عنام ناهج مدرم       

للم نامزاس ريجنا گرب اب ار دوخ ياه هشقن         
موـلظم باـقن دوخ تازرابم اب مدرم        . دناشوپب

هدزاـي هعقاو زا هدافتسا اب اكيرمآ هك ار يئامن          
شوـب  . دندرك هراپ ،دوب هدز هرهچ رب ربماتپس      

تدـشب و هدـش اـشفا الماـك شا هتسدوراد و            
ياـه يروتاـتكيد هـك يناـمز     . دندـش درـفنم  

و اــيلاتيا ،ايناپــسا ،اــيناتيرب رد يتــسيل ايرپما
ميــظع تــيرثكا فافــش هدارا اهروــشك رــگيد 
باــقن ،دــنداهن اــپ رــيز ار اهروــشك نآ مدرــم 
. دــش ريــشكاخ و درــخ ناــش يــساركومد    

طاـقن رـگيد و هـنايمرواخ رد ركوـن ياهميژر           
. دـنا هدـش فيعـضت و هداـتفا هزرـل هـب ناهج         

هـمه هـب    ” يتسيلانويسانرتنا يبالقنا شبنج  “
و ميـظع يا هدوـت شبنج نيا رد هك يناس           ك

دورد دراد نايرج اه هراق همه رد هك هقباسيب         
امـش هـك تـسا نشور شيپاشيپ       : دتسرف يم 

رايـسب ياـهدربن اما ديا هدرك ضوع ار خيرات          
 . تسا هار رد يرت تخس

رد يو يعاــجترا لــفحم و شوــب جروــج 
قارع رامق دنا هدش درفنم و اشفا هك يطيارش         

فاـصم گـنج زاـغآ اـب       . دـندر ك زاـغآ ار دوخ    
. تــسا هــتفرگ رارــق اــم لــباقم رد يــگرزب   

هـب نتفاي تسد اب هك دنراوديما اهتسيلايرپما        
دوـخ نيفلاـخم هـمه يور زا عيرـس يزوريپ           
و دـننك نارـبج ار ناـشياهررض ،هدرـك روبع           
هـب تمدـخ رد ار هـنايمرواخ يزاـسزاب هشقن           

اما . دنزادنيب كتلغ يور ،ناهج رب يباي هطلس
رگا ،دنباي تسد عيرس يزوريپ هب دنناو       تن رگا 

بــجوم اهتــسيلايرپما يرگلاغــشا و زواــجت    
راـهچ مدرم ينالوط تمواقم ندش هتخيگنارب       
داـجيا هشقن تياهن رد رگا ،دوش ناهج هشوگ         

هتـسكش مـهرد    ” يئاكيرمآ گرزب هنايمرواخ  “
دش دهاوخ مدرم بيصن يگرزب يزوريپ ،دوش       

 :قارع
 اكيرمآ يتارمعتسم گنج زاغآ  
 هنايمرواخ رد  
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٢٣صفحه   یقت حق      ٩شماره 

لــك يورــشيپ هــكرحم هوــق يزورــيپ نــيا و 
 . دش دهاوخ يناهج بالقنا

يتــــسيلانويسانرتنا يــــبالقنا شبــــنج 
ياهنامزاـــس و بازـــحا يناـــهج تاليكـــشت 

رد اــم شبــنج بازــحا   . تــسا تــسيئوئام 
هزراـبم نـيا يدـيلك ياه هنحص زا        یئاتدنچ  
يـــــبالقنا شبـــــنج . دـــــنراد روـــــضح

هك دنك يم مالعا راختفا اب يتسيلانويسانرتنا       
  ، اــكيرمآ يــبالقنا تــسينومك بزــح ياــقفر

تـسد ،يتـسيلايرپما يالويه بلق رد تسر        د
نـيا  . دنا هدز هناروسج و هناريلد يا هزرابم هب      

رد ار اـكيرمآ مدرـم زا يمهم ياهشخب بزح          
و هدرـك دحتم هناراكزواجت گنج هيلع هزرابم        
هـب يـگنج نينچ دنراذگن ات دنك يم يربهر        

هـقطنم و هـيكرت رد     . درـيگ تروـص مدرم مان     
  ، ت ـــسينومك بزـــح “يلامـــش ناتـــسدرك

هــب ندز تــسد يارــب ار مدرــم  ” تــسيئوئام
قارــع لاغــشا هــشقن و گــنج هــيلع هزراــبم  
يارـب هزراـبم نـيا زا و دـنك يم يهدنامزاس            
يعاجترا تلود هيلع هناحلسم تمواقم ديدشت      

هـك يئاـج ،ناريا رد      . دنك يم هدافتسا هيكرت   
عضوم شياهزرم رد نونكا يئاكيرمآ نازابرس      

گـنج يدـع    ب ينابرق ار نآ شوب و دنا هتفرگ       
تـسينومك بزـح ،هدرك يفرعم دوخ يبيلص        

ندـش هداـمآ لاـح رد هنالاعف        ) م ل م  (ناريا  
روـشك نـيا رد هـك تـسا يئاـهدروخرب يارب            

تــسينومك بزــح  . درــك دــهاوخ دنلبرــس  
يماـظن لاغـشا طيارـش تـحت هك ناتسناغفا          
          ، دـنك يـم تـيلاعف اـكيرمآ طسوت ناتسناغفا
 لاـح رد و هدروآرد زازـتها هـب ار خرس مچرپ           

اــقترا يارــب مزال ياهدــتم و هــمانرب نيــيبت  
روـشك نـيا رد     . تسا ينيون حوطس هب هزرابم    

           ، ناـهج رـگيد ياهروـشك زا يرايسب رد و اه
يـبالقنا شبنج نراداوه و اهنامزاس و بازحا        
شورـــخرپ باليـــس هـــب يتـــسيلانويسانرتنا 
و داـجيا يارـب و دـنا هتـسويپ مدرم تمواقم            

تــسينينل -تــسيسكرام بازــحا تــيوقت   - 
يـبالقنا هزراـبم راو شـهج دشر و تسيئوئام       

 . دننك يم شالت قلخ

يـعقاو هار كـي لابندـب هـك يئاهنآ مامت           
دنتسه مسيلايرپما ماظن ندرك نوگنرس يارب      
ناـهج يـسررب و هـعلاطم هب يدج روطب دياب           

 -مـسيسكرام يبالقنا عضوم و تسايس ،ينيب   
دنزادرپب مسيئوئام-مسينينل   . 

 
يتـسيلايرپما ماظن ه    ك يطيارش رد ديئايب   

گرـم و تـشحو ،بوكرس ،يعاجترا تنوشخ        
يوـس هـب ار نامنامـشچ  ،دـنك يم غارفتسا            
لوق هب هنوگچ هك مينيبب و مينادرگرب ايلاميه    

لاـح رد رتهب ناهج كي       “لانويسانرتنادورس  
رد قــلخ گــنج كــي اــجنآ رد . ”تــسا دــلوت

دـنچ اـب اهنت      ١٩٩٦لاس رد هك تسا نايرج        
،         اـما دش عورش گنفت     نوـنك اـت ناـمز نآ زا  

تــسيئوئام تــسينومك بزــح يرــبهر تــحت 
            ، هدـش اـنب قـلخ دـنمتردق شـترا كي ،لاپن
و هدـش دازآ روـشك ياهاتـسور مـظعا شخب           
هدرـك اـپرب نيون يسايس تردق كي ناناقهد         
و ،تسا هدش افوكش نيون گنهرف و ننس ،دنا    
ناـمرآ نـيا زا تـيامح رد هعماج مامت عقاوب           

 . تسا هدش دحتم يبالقنا
و دوعـص خيراـت هراومه مسيلايرپما خيرات        

يناــمز . تــسا هدوــب اــهيروطارپما طوقــس   
ناــهج زا يــمين رــب سيــلگنا يروــطارپما    

مـظعا شخب رب هسنارف     . درك يم يئامرفمكح  
رد اــما ،تــشاد طلــست هــنايمرواخ و اــقيرفآ  

رتـشيب رلتيه   . دروخ تسكش ريازجلا و مانتيو    
ار  ” هلاـسرازه كي شيار   “و درك حتف ار اپورا      

تــمواقم اــب هــك يماــگنه اــما درــك مالــعا   
تعرـسب دـش ورـبور يوروش داحتا هناممصم         

شـخب و نيـچ ،نـپاژ يروـطارپما      . ديشاپورف
اـما  . تـفرگ يـم ربرد ار ايسآ قرش زا يگرزب         

. درـك بورـغ اـهيروطارپما نـيا ماـمت باـتفآ      
يتــشونرس نيــنچ زا اــكيرمآ مــسيلايرپما    
يـم يدوباـن يوـسب رس اب و تسين ينثتسم            

 . دباتش
مدرـم و اـيراتلورپ طـسوت دـياب خيرات اما           

قـطنم هـب زـگره اهتـسيلايرپما        . دوش هتخاس 
رـس زا هـنابلطواد زگره و داد دنهاوخن شوگ          

. تـفر دـنهاوخن راـنك يرشب هعماج يقرت هار     
و يگدـنز ندـيكم هب تسا هتسباو نانآ ماظن          
قــيرط زا اــهنت و ،ناــهج رــسارس مدرــم راــك 

دنناوت يم بيرف و    ركم و راب تنوشخ تالمح      
كـش نودـب    . دـننك ظـفح ار دوـخ      ” تشهب“

يارـب هنحـص    . تسور شيپ رد يتخس هزرابم    
هرود . تسا هدش هديچ ميظع مارد كي يارجا
 .تسا هديسرارف نانامرهق

نتسكش مهرد يارب ،ناهج رسارس مدرم  
و اـكيرمآ طـسوت قارـع لاغشا و زواجت         

 !ديوش دحتم سيلگنا
رد ار د   وخ تشونرس ،هنايمرواخ ياهقلخ   

 !ديريگب تسد
لاح رد رتهب يناهج هك يئاج ،ايلاميه هب        

 !ديرگنب ،تسا دلوت
 -يرـتلورپ مـسيلانويسانرتنا داـب هدنز        

يــــبالقنا شبــــنج داــــب هدــــنز  
 !يتسيلانويسانرتنا

 
 

 :حتف يارب يناهج سردآ
AWTW 
27 Old Gloucester Street 
London, WCIN 3XX UK 
Web Site: www.awtw.org 

ناگرا يبالقنا رگراک هيرشن يتنرت نيا سردآ
 اکيرمآ يبالقنا تسينومک بزح

www.rworg.org 

رد گنج دض تازرابم رابخا زا عالطا يارب 
 دينک عوجر ريز تياس هب ناهج رسارس

www.notinourname.net  
 

 قارع لاغشا و زواجت و ديوش دحتم ناهج مدرم    
دينكش مهرد ار سيلگنا و اكيرمآ طسوت  ! 

 
يتسيلانويسانرتنا يبالقنا شبنج هتيمكهيعالطا  ) مير ( 

سرام ٢٤                                                                     ٢٠٠٣   
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 ٢٤ صفحه ٩ شماره   حقیقت                

 

 )تسيئوئام-تسينينل-تسيسکرام(ناريا تسينومک بزح یاه یناشن 
POSTFACH 900211, 51112 KOELN, GERMANY   n    BM BOX 8561, LONDON WC1N 3XX, U.K. 

www. Sarbedaran.org   n  e-mail: haghighat@sarbedaran.org 

 

 يعقاو هچخيرات
هم هام لوا   

 ۲۰هحفص                                   

 هم هام لوا داب هدنز    
نارگراک يللملا نيب زور   
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