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 ۱۳۸۲ ريت  ۱۰ هرامش      www.sarbedaran.org  ) تسيئوئام تسينينل تسيسکرام ( ناريا تسينومک بزح ناگرا د

 

. دزادرپ يم لاپن رد قلخ گنج ياهدرواتسد يسررب هب هلاقم نيا. دشاب يم» حتف يارب يناهج«ي تسيلانويسانرتنا هيرشن زا يا هلاقم ريز هتشون
اب  )تسيئوئام(لاپن تسينومك بزح هنوگچ هك دهد يم حيضوت ،رگيد يشخب . دنك يم حيرشت ار قلخ گنج ينونك تيعضو هلاقم نيا زا يتمسق

مسينينل -مسيسكرام يژولوئديا هب ءاكتا  هب مسيئوئام-   عناوم بيترت نيا هب و تخادرپ لاپن يتسينومك شبنج رب بلاغ تافارحنا اب باسح هيوست    
هك ) تسيئوئام(لاپن تسينومك بزح . درك زاغآ يسايس تردق بسك ياربار قلخ گنج هدارا و مزع اب و . دز رانك ار قلخ گنج زاغآ لباقم يركف

ادتبا رد هك يگنج . درك عورش يئادتبا يئاهحالس و كچوك يئاهورين اب ار قلخ گنج ،دشابيم ) مير(يتسيلانويسانرتنا يبالقنا شبنج ياضعا زا يكي 
اب اوق بسانت ظاحل هب قلخ گنج ) م(ن ك ح هتفگ هب و . تسا هدرك دازآ ار روشك ياهاتسور زا يمين هزورما و درك دشر تعرسب دوب رقحم و كچوك
  . تسا هديسر كيژتارتسا لداعت هلحرم هب ،لاپن رب مکاح يعاجترا تلود ياهورين

اب هك تسا روشك نيا ياهقلخ و رگراك هقبط ،لاپن ياهتسينومك ياه ينامرهق و اهشالت نوهرم وسكي زا گنج نيا ينونكات ياهدرواتسد 
يربهر ياهشالت نوه رم اهدرواتسد نيا رگيد يوس زا. دنا هداد لماكت و هدنارذگ نوگانوگ ياهمخ و چيپ نايم زا ارنآ شيوخ نوخ راثن اب و يراكادف

مسينينل -مسيسكرام تسا هدش قفوم هك تسا بزح نيا  دهد دنويپ هناقالخ لاپن بالقنا كيتارپ اب ار مسيئوئام-   هك دنتسه يئاهدرواتسد اه نيا .  
  . دنراد قلعت ناهج هديدمتس ياهقلخ و يناهج رگراك هقبط هب

يئاهر هار راو هزجعم ناوت يم دوش بيكرت مدرم ياه هدوت لمع راكتبا و يژرنا اب ي بالقنا يژولوئديا هكينامز هنوگچ هك دهد يم ناشن گنج نيا
  . درك اهر روآ ناقفخ يعامتجا و يداصتقا تابسانم تراسا زا ار هعماج عيرس و هناعطاق يا هويش هب و درك نشور ار ناگديدمتس

ميژر فيلكت دنهاوخ يم و هتشاذگ هزرابم ناديمب اپ يعيسو دا عبا رد مدرم ياه هدوت هك يطيارش ،ناريا يتاقبط هزرابم ينونك طيارش رد
  

  بالقنا
لاپن رد  :  

ینيون يايند 
   دوش يم دلوتم

لاپن تسينومک بزح ردص ،ادناچارپقيفر اب هبحاصم    ۲۰ هحفص   )تسيئوئام ( 
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  ٢ هحفص  ۱۰ هرامش    تقيقح                

  
يدايز تيمها زا لاپن بالقنا ياهسرد دننك هرسكي ار يمالسا يروهمج 

قلخ گنج هار ينعي - يزوريپ هار اهنت هك ارچ . تسا رادروخرب زا ار -    
ناوت يم هنوگچ هك دهد يم ناشن هبرجت نيا . دهد يم ناشن فلتخم ياياوز

يبالقنا و نيون هعماج نآ زا رتمهم و درك هبلغ قلخ و ايراتلورپ نانمشد رب 
  . تخاس

و  قلخ گنج زاغآ . دراد ار دوخ ياهيگژيو روشك ره رد بالقنا املسم
ياه يگژيو هسورپره رد قلخ گنج هب طوبرم ياهكيتكات و اه يژتارتسا   

رد و فلتخم ياهروشك رد قلخ گنج زاغآ لاكشا .  تساراد ار دوخصاخ 
طيارش زا صخشم ليلحت جاتحم و هدوب توافت م فلتخم يسايس طيارش
رگيد ياه هنيمز و قلخ گنج زاغآ هنيمز رد ،فصو نيا اب . تسا صخشم

لاپن تسينومك بزح هبرجت زا يا هدوت يشم و يماظن براجت نوچ 
يم لاپن هبرجت تيمها رب هك هچنآ اما . تخومآ ناوت يم رايسب) تسيئوئام(

 ، الماك نيون و يبالقنا يا هعماج نتخاس زورما ناهج رد هك تسا نيا ديازفا
و يعاجترا تاقبط تيمكاح هب يزاين نآ رد هك يا هعماج . تسا ريذپ ناكما
هقبط يربهر تحت مدرم هك يا هعماج . تسين اهنآ ياهرايعم و اهشزرا

نوگانوگ ياه هصرع رد ار ينيون تابسانم يگتسبمه و نواعت اب رگراك 
، - هعماج  تسايس ،داصتقا هصرع رد دنا هدناسر روهظ هب- گنهرف   نيا .  

ناشمزع رب  و دشخب يم ماهلا  ايند ناگديدمتس همه هب هك تسا هلئسم 
يقطانم رد دنا هتسناوت لاپن مدرم رگا . ديازفا يم ندش اهر و نديگنج يارب

يا هعماج لاس نيدنچ تدم هب و دننك دوخ نآ زا ار تردق ناشروشك زا 
ارنآ ناكما ناهج مدرم يمامت مه و نا نآ مه كشيب دنهد نامزاس يبالقنا
هك هنوگنامه . دننك يگدنز توافتم الماك يناهج رد هشيمه يارب هك دنراد

و تسا مخ و چيپرپ هار «: تفگ يناهج رگراك هقبط ربهر نود هستوئام 
  » ناشخرد هدنيآ

و زرابم نارگراك ،رگشروش نانز  ،زرابم ناناوج و نايوجشناد همه زا ام 
هعلاطم تقد هب ار هلاقم نيا هك  ميهاوخ يم اتسور و رهش يبالق نا ناركفنشور
  . دنراذگب ثحب هب يعمج روطب ارنآ و دننك

هك ميهاوخ يم دننكاس ناهج رانك و هشوگ رد هك يبالقنا نايناريا همه زا ام 
شبنج ياهرازراك هب و دنزادرپب لاپن قلخ گنج زا عافد هب نوگانوگ لاكشا هب 

  .دنناسر يراي لاپن قلخ گنج زا عافد رد يتسيلانويسانرتنا يبالقنا

   تقيقح هيرشن -- 

  
  

  :لاپن رد بالقنا 
   دوش يم دلوتم ینيون يايند
  

رتداـح لاپن رد يتاقبط هزرابم هك ميدش راد ربخ هلاقم نيا پاچ اب نامزمه              
ربماون   ۱۰زور زا   . دوش يم  هزور هـس يمومع باصتعا كي        ٢٠٠٢  لاـپن رد هـك     ( 

هـب  [) تـسيئوئا م (لاـپن تـسينومك بز    ح يربهر تحت  ) دوشيم هديمان   » دنب«
هـك يا يئاتـسور قطاـنم كدنا و روشك تختياپ ودنامتاك        )]م(ن ک ح راصتخا     

،     . درك جلف ار تسا عاجترا تسد رد زونه        ديـسر ماـمتا هـب دـنب هك ينامز تسرد
» اـگنالاك «رد قـلخ شخبيئاهر شترا يوس زا گنهامه يماظن تالمح هتشركي       

، »اـكروگ «رد » توكوكاـت «رد سيـلپ رـقم رد و        » الموـج «هيحان ي   هدنامرف رقم 
  .دش هدرب شيپ نامزمه روطب

تعاس ٧تدمب ناگدنمزر ،گنج ماگنهب » اگنالاك«رد   شـترا زابرـس   ١٠٠٠   
دندرك بوكخيم  ناشناگداپ رد ار لاپن يتنطلس       هتـشك نمشد ياوق زا رفن  ٣٣.    

اـعدا ودـنامتاك تاـعوبطم      . دوـب دوجوم راد هجرد يرامش نانآ نايم رد هك هدش          
يئاهرتپوكيله طسوت قلخ شخبيئاهر شترا دارفا زا نت        ٥٥هك دندرك    هك   زهجم     

  .دنا هدش هتشك ،دنا هنابش ديد هب

رـصق و ودنامتاك زا رتموليك   ۹۵طقف لاپن يز    كرم هقطنم رد  » اكروگ«هيحان    
تـسكش يـتينما ياـهورين    » توكوكاـت «رد سيلپ رقم رد    . دراد هلصاف يهاشداپ  

دندش هتشك همين و تعاسكي دربن كي رد نانآ زا نت۲۶و دندر وخ  .  
شخبيئاهر شترا ياهيورشيپ زا نينچمه ربماون رخآ رد ودنامتاك تاعوبطم          

تـلود ژيتـسرپ نتـفر نيب زا يارب و دن       نكيم تبحص لاپن يبرغ هقطنم رد قلخ      
يراوگوـس ،دتفيب اهتسيئوئام تسدب     ) تسروا(» اتامراگاس«هك يتروص رد لاپن     

  .دننكيم
تلع . دنا هدش قرفتم و بعشنم تدشب يتنطلس رصق و يناملراپ بازحا     

جيگ ار لاپن تلود هك دوب قلخ شخبيئاهر شترا تابرض فرطكي زا رما نيا             
 ،يـسايس متـسيس رتـشيب يگتخيسگ مه زا رگيد فرط زا و درك هدنامرد و               

هاش   ءهدنزخ ياتدوك ء هطساوب يعاجترا     رـبتكا  هاـم رد هك دوب  » اردن ا نايگ« 
  .درك دي علخ تموكح زا و لحنم ار ناملراپ

  حتف يارب يناهج  – 
  
  همدقم  

  
لاـس تـفه ار قـلخ گنج لاپن هدش لامياپ و مورحم ،ريقف ياه هدو                 ت

ار بالقنا خرس مچرپ و هداد رييغت ار روشك هرهچ نانآ . دنا هتخادنا هارب تسا
نيمات ناونعب ينامز هك     روشك نيا . دنا هدروآ رد زازتها هب    » ايند ماب «زارف رب     

هاگتـساخ هـب زورـما ،دـش يم هتخانش يجراخ ياهشترا يارب رودزم هدننك           
دايقنا تحت اهنرقهك لاپن نانز . تسا هتفاي رييغت يئايراتلورپ بالقنا نازابرس  

شيوخ تشونرس نييعت يارب و هتساخ اپب زورما ،دنا هدوب يلادوئف تيمكاح            
. دـندرك زاـغآ بيترت نيا هب ار مكي و تس    يب نرق نانآ  . دنا هتفرگ فكب حالس   

زورـما ،دوب فورعم شا يتسيروت ياه هبذاج رطاخب طقف ينامز هك يروشك             
مه كيژتارتسا تيمها اب يروشك ناونعب هدوت يارب مه و اهتسيلايرپما يارب ، 
  .دوش يم هتخانش ،ناهج رسارس يبالقنا ياه

شترا كي    )م(ن ك ح يربهر تحت       ا شبـنج يارـب شزرا   اب،  يـبالقن   
،           )مير(يتسيلانويسانرتنا   لاـپن قـلخ شخبيئاـهر شترا ،نيون شترا كي  ،

و ندرـك دـحتم ناـيرج رد و نمشد اب گنج نايرج رد              . تسا هدش داجيا  
رد كي ره هك ير   كشل ياهدحاو حطس هب شترا نيا زورما ،اه هدوت جيسب            

، . تسا هتفاي لماكت ،تسا زابرس اهدص هدنريگرب تيعضو نيا اب ههجاوم رد
يئاتـسور قطاـنم زا يداـيز ياهشخب زا رارف هب روبجم يعاجترا تموكح               

اهدـص هنهك ننس زا اه هدوت نآ تحت هك خرس يسايس تردق             . تسا هدش 
اـب هـعماج لك و هدز هفوكش لاپن ضرع و لوط رد ،دننكيم تسسگ هلاس                
يورـشيپ يرـسارس يزورـيپ يوـسب بالـقنا هـك هدش وربور تيعقاو نيا                

تيمكاح تحت هك روشك كي اتح نآ رد هك يناهج رد اهنيا همه و ؛دنكيم 
  .درادن دوجو ،دشاب قلخ

دوـب هدرـكن  يسوسحم رييغت لاپن رد قلخ ياه هدوت يگدنزهك دوب اهنرق       .
نييعت برغ و دنه هب نآ يگتسباو طسوت لاپن يعامتجا و يداصتقا تابسانم             

عباـنم  و دـندوب دـنه يارـب هرـيخذ نازرا راك يورين لاپن ياه هدوت                . دش يم 
ياـماروناپ ،روـشك يـعيبط ياه يئابيز        . دنه داصتقا يارب تخوس نآ يعيبط     

هـلق هـب اجنآ رد دنتسناوت يم هك دوب يبرغ نادرگناهج يارب يا هدروخن تسد         
و جره زا رهاظب هك ينيمزرس يگدنز شور زا و دنوش هريخ ) تسروا(اتامراگاس 

يـلگنج و زآ     و صرـح يعاـمتجا تابسانم و يتعنص يگدنز تامطالت و جرم             
مارآ رهاـظ نـيا اـما       . دنوش هدز تفگش ،هدنام رودب يتعنص عماوج رد فراعتم        

يتخبدـب و جـنر رد نآ ياـه هدوت يگدنز هك تسا يروشك ينوريب يامن اهنت                 
و ودـنامتاك نارـتهب اـم زا ،لادوـئف نارادنيمز بيج هب ناشراك هرمث ،درذگيم        

ناـبابرا نـيا هدرـب دـياب مدرم         نيا نادنزرف   . دوشيم ريزارس نانآ يدنه نابابرا    
 يرودزـم راـكب دـنه رد دزمتـسد لقادـح اـب رجاهم رگراك تروصب اي و دنوش                  

  .دنزادرپب
. دوـب يا يگدـنام بـقع نينچ يارب همزال هتسوپ ،لاپن يسايس تابسانم             
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٣هحفص   تقيقح        ۱۰ هرامش
ههد  ياهشالت. دندرك يئامرفمكح يلادوئف ماظن رب نيطالس ،اه هدس يارب  ۵۰ 

يتارييغت طقف و تشاذگ يقاب هدروخن تسد ار هن         ارگمتس ماظن نيا ،مرفر يارب    
كـيتاركمد بالقنا كي راظتنا رد لاپن ،هصالخ روطب         . درك داجيا نآ رد يروص    

هـست وئاـم هك روطنامه   . دوب يديلوت ياهورين ندرك اهر و اه هدوت يئاهر يارب   
بزـح طـسوت هك تسا ايراتلورپ هفيظو نيا مسيلايرپما رصع رد ،تخومآ نود        

بالـقنا ندناـسر ماـجنا هـب يارب ار قلخ ياه هدوت دوخ گنهاش         يپ تسينومك 
تابـسانم يوـق ياـه هتـشر اهنت هن بالقنا نيا     . دنك يربهر نيون كيتاركمد 

هـباثمب هكلب  دلسگيم مه زا ار يجراخ ياهتردق هب يگتسباو و يئاطسو نورق     
و مسيلايسوس يوسب يورشيپ يارب ار هار يناهج يئايراتلورپ بالقنا زا يش            خب
  .دزاس يم راومه لاپن رد مسينومك

هيروف   ۱۳رد   لاـپن تـسينومك بزح       ١٩٩٦  هارـب تارـج    ) تـسيئوئام (، 
نيون يا هدنيآ نتخاس ناوخارفگنج نيا. داد دوخب ار قلخ گنج نتخادنا       

ريثات تحت ار روشك لك و دش زاغآ دنم هشقن تالمح جوم اب ،گنج نيا . دوب
شزرا يـب و راوـخ ،نيـشن ودـنامت       اك هدز برغ ناگبخن فرط زا اما داد رارق        

و يـغيلبت راـكب ،كـيرچ ياـهورين كـچوك ياهدحاو اهلاس             . دش هداد هولج  
يـلحم يئادـتبا ياهحالـس هب ادتبا اهنآ    . دندز تسد اهاتسور رد يهدنامزاس    

دنچره دندوب حلسم  يهاـگهاگ    ،  يتاـقبط  نمـشد زا زـين نردـم ياهحالـس           
راد و سيلپ ياهورين اب كچ وك ياهدروخ و دز اهنآ ادتبا . دندرك يم هرداصم  

و تـعاطا طيارش رد ار ناناقهد هك اهلادوئف هب هتسباو شكمدآ ياه هتسد و    
تالوـحت و يـضرا بالقنا همانرب اما   . دندرب شيپ هب ،دنتشاد يم هاگن يگدنب  

و هدرـك حتـف ار قـلخ عيـسو ياه هدوت بلق يسايس و يداصتقا ،يعامتجا                 
زا تـيامح هب هتسويپ روطب ريقف ياه        هدوت و نانز و ناناوج زا يگرزب رامش         

  .دنتساخرب گنج
تالــمح جاوــما اــب و درــك ميــظع ياهيورــشيپ بالــقنا ،لاــس ٦يــط رد   

شـترا اـب اريخا و سيلپ حلسم ياهورين ،عجترم ياهدناب ياهرورت ،بالقنادض           
  .تسا هداد تسكش ارنآ و هدومن هلباقم لاپن يتنطلس

ح هـك تـسا تروصنيا هب  ٢٠٠٢زيئاپ رد تيعضو   شـخب رد لاـپن تـموك     
درادن يروضح  چيه ابيرقت اهاتسور زا يا هدمع       ،هـنهك تلود حلسم ياهورين    .  

قطاـنم رد هـكلب ،تـسا رتيوـق اج همه زا بالقنا هك يبرغ هقطنم رد طقف هن                   
  .دنا هدش مهم ياهتسكش هتشركي راچد زين يزكرم و يقرش

يئاهناگداپ رد زجب ،درادن يلرتنك نادنچ يتنطلس شترا ودنامتاك زا جراخ 
رد يزيخلـصاح تـشد هـك يئآرت زا ياهتمسق و فلتخم ياه هيحان زكارم رد       

رد رـفن نوـيليم هد ،لاـپن تيعمج نويليم    ۲۳نايم زا . تسا دنه يبونج زرم    
ساي نيب همكاح ناگبخن    . دننكيم يگدنز تسا مكاح خرس تردق هك يقطانم       

  .دننزيم اپ و تسد هنايشحو يئوج ماقتنا و
عناـم بالـقنا تردـق      . تـسا نارـحب   راچد  و درفنم نم    شد يسايس ظاحلب  

تـشگ ،تشاد ار شا همانرب لاپن تموكح هك   ٢٠٠٢ربماون تاباختنا يرازگرب       .
ار ريزو تسخن   » اردنا نايگ «هاش ،ديآ يم رد ريرحت هب هلاقم نيا هك ينامز رد            

نآ يـتح بـيترت نـيا هب        . هتفرگ تسدب دوخ ار تردق همه المع و هدرك لزع         
يغلم ،دش هتفرگ ماجنا ١٩٩٠يا هدوت شزيخ زا سپ هك يا هيام ي ب ياهمرفر  

بالـقنا زا تيامح ،تسا نمشد لرتنك تحت هك يقطانم رد يتح            . تسا هدش 
يتازرابم لاكشارگيد و ) يمومع تاباصتعا(دنب رد مدرم عيسو تكرش تروصب   

  .دريگيم تروص
ودـنا  متاك يـكي  : تـسا هـتفرگ رارـق يهدـنامرف رـقم ود نايم لاپن هدنيآ             

يرگيد و روشك تختياپ   اپلور هيحان هك بالقنا زكرم رودب هك يئاتسور قطانم            
  .دنا هدز هقلح ،تسا روشك برغ رد

تسدب راكتبا هكنيا ديما هب ،اهتسيلايرپما و دنه ينعي ،لاپن يتنس نابابرا            
نوـيبالقنا ناـمزمه    . دنا هداد شيازفا نآ هب ار دوخ ياهكمك دتفيب لاپن تلود          

قلخ ياوق جيسب لاح رد   ، اتدنتسه هـك  يا هدـننك نييعت ياهيئامزآروز يارب    
    ، دنوش هدامآ  تسا هدش راديدپ قفا رد تاريثاـت اـهنت هـن اـهدربن نـيا هـجيتن       .  

 ناـهج رد و دنه رد بالقنا تشونرس رب هكلب تشاذگ دهاوخ روشك رب يقيمع              
  .دوب دهاوخ رثومزين 

  
ينيع عاضوا     
  
  ؟يلادوئفنشخ متس اي  هنارعاش و ركب يگدنز

اـب هـسياقم رد لاـپن مدرم يگدنز         هك هدش ثعاب    مسيلادوئف و مسيلايرپما    
،    .دشابيئاطسو نورق ،اپورا رد يگدنز       اـه هـليبق زوـنه » ادنوـسوك «و » وـتار « 

هتـسباو اتدمع نانآ يگدنز و دننكيم يگدنز اهلگنج رد يچوك و يودب لكشب              
هك تسا يئاه هدوت دنخشير بجوم روشك رد بآ روفو . تسا تاناويح راكش هب

رد زـين ار دوـخ تاناويح و دننك نيمات ناراب بآ زا ار ينديماشآ بآ دنروبجم                
زا بآ ندروآ يارـب ناـنز يئاتسور قطانم رد    . دننك ميهس دوخ اب نآ نديشون     

يدروـنهوك تعاـس هس بلغا هدايپ ياپ دنروبجم همشچ اي هناخور نيرتكيدزن       
  .دنروايب نيئاپ هب هزوك رد ار بآ و دننك

لاـپن هنارس دمآرد      )م(ن ك ح ناگرا ،رگراك هيرشن تاشرازگ قبط           ،۱۸۰ 
دصرد ۷۰دودح . رخآ هب هدنام يكي ريقف ياهروشك تسيل رد ينعي. تسا رالد  

رد هـك تـسا ريقف اديدش ير        وشك لاپن . دنربيم رسب قلطم رقف طخ ريز مدرم      
،   مج زا دصرد هد   . دنكيم داديب يرباربان و يتاقبط ن     ويسازيرالپ نآ   ۵/۴۶تـيع

ياهنيمز زا دصرد    ۶۵كلام و دنا هداد صاصتخا دوخب ار يلم دمآرد زا دصرد              
  .دنا تشك لباق

ليـصحت زا عـقاوب نارـتخد       . تسا هنارگمتس نانز يارب هژيوب لاپن طيارش      
يگدنز هب دنروبجم و دنربيمن ثرا يگداوناخ كلميام زا ،دنوشيم هتشاذگ رانك  

زا لـبق يـتح اهنآ زا    يضعب. دنهد نت هناخ يراويدراچ رد     رهوـش يگلاـس   ۱۳   
هـك ناـنز دروم رد اما تسا لاس         ۵۶طقف لاپن رد    رمع نيگنايم   . دنوشيم هداد   

دودـعم  وزـج لاـپن  . تـسا رتنيئاـپ مـقر نيا دنراد شود رب ار نامسآ زا يمين         
دوـخ نـيا و ؛تسا نادرم زا رتمك شنانز          رمع نيگنايم ه  ك تسايند ياهروشك    

يرالاسردپ زا يا هدنهد ناكت باتزاب تسا روشك نيا رببلاغ  زا يريثك دادعت .  
يم ناميازماگنهب نانز    ،        يم   هـيدغت ءوس هجيتن رد زين ناكدوك زا يرايسب و دنر

رازـه زا رفن     ۷۵زا شيب ناكدوك ريم و گرم خرن        . دنهديم ناج ازنالوفنآ و ابو      
تا مدـخ ماظن  . تسا دئوس و نپاژ دننام يئاهروشك ربارب هد مقر نيا         . تسا رفن 

زا يـمك دادـعت طـقف       . درادـن دوـجو يئاتسور قطانم رد ابيرقت نردم ينامرد         
رد . دوش يمن مه ناتسراميب لماش نيا هك دندنم هرهب ينامرد زكارم زا تاهد            
اـي  : دراد دوـجو شرـبارب رد هار ود طـقف دـش راميب يسك رگا اهاتسور رتشيب                 

اـي و دوـشيم     هـجلاعم يتنـس ناـمرد ياهشور و ناهايگ زا هدافتسا اب شدوخ              
تـلعب  . دراد عويـش لـس و اـبو ،دـيئوفيت ،اـيرالام           . دهديم نت ماگنهبان يگرمب   

رايـسب روـشك گرزب ياهرهش رد نامرد و اود جراخم ،نامرد رما ندش يراجت         
زاين دروم ياهوراد دناوتيم لكشم مه لاپن طسوتم هقبط يتح          . تسا نيگنس 
خرـن تموكح رامآ يانبم رب  . تسا نيئاپ رايسب لاپن رد داوس خرن  . دنك هيهت ار  

اـي دـنه هـب دـياب هدرـك ليصحت ناناوج و تسا دصرد                ۵۰زا رتمك ناداوس اب       
هيرـشن   ٣هرامـش زا اـهرامآ      . (دننك اديپ يلغش دياش ات دنورب رگيد يئاهروشك         

نيرـت هداتفا بقع دروم رد للم نامزاس سنارفنك نيموس           ۱۹۹۷لاس رگراك     ،
،  ورب پاچ لاپن هب طوبرم دنس ،اهروشك       اـت    ۱۴لسك يـم    ۲۰  هرـئاد و    ۲۰۰۱   ،

  .)تسا هدش ذخا اكيناتيرب فراعمتلا
يروآ عمج نانآ هرمزور راك . دننارذگ يم ار يراب تكالف يگدنز ناناقهد

يئاـه هوـيم و يناوـيح نـغور ،ناهايگ شورف و يگدنز جاتحيام نيرت هيلوا            
دـيا  ب هداـتفا رود يحاون نينكاس زا يخرب       . دننكيم ديلوت اتسور رد هك تسا     

يلحم ياهرازاب هب سابل و وراد ،هايس لفلف ،كمن ريظن يجاتحيام هيهت يارب 
هار رد هداـيپ هتفه ود هب كيدزن و دننك لمح دوخ شود رب ار اهنآ و دنورب                   

قطاـنم رد لـقن و لمح يلصا هليسو         . دنسرب دوخ يگدنز لحم هب ات دنشاب      
رـپ رايـسب يح    اوـن نيا مدرم يگدنز بيترت نيدب      . تسا بسا و رطاق ،عفترم    

ات   ۱۵هب دناوتيم يتادراو ياهالاك تميق لاثم يارب        . دوشيم هنيزه  ربارب  ۲۰   
  .دسرب رازاب تميق

ربب «كي ار لاپن هك دندوبن نيا يپ رد تقوچيه هن و الاح هن اهتسيلايرپما            
هاگن لاپن ياه هدوت رقف و جنر هب انتعا يب     لاس نايلاس اهنآ   .دننزب اج » يئايسآ  
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  ٤ هحفص  ۱۰ هرامش    تقيقح                

ناـهج هداتفا بقع يا هيشاح شخب كي ناونعب ار روشك نيا             طيارش و دندرك    
  .دندرك ظفح ،موس

  
   برغ و دنه لاگنچ رد يروشك

ماـظن رد روـشك نـيا هاـگياج باتزاب لاپن رد يگدنز راوشد رايسب طيارش                
ميـنيبيم ،مينك هاگن رتقيمع هلاسم هب ميهاوخب رگا     . تسا يتسيلايرپما يناهج  

دراد رارق دنه هطلستحت تدشبهك تسا لسن نيدنچ لاپن هك  نويليم دنچ .  

نيرتمك و دنراكب لوغشم دنه رانك و هشوگ رد طيارش نيرتدب رد يلاپن رجاهم      
اتدـئاق هـك دنتـسه لاسنايم اي ناوج نادرم اهنآ بلغا            . دنريگيم ار اهدزمتسد  

رـضاح لاـح رد اـهنآ راـك اـما       . دنشاب روشك كي داصتقا دشر يلصا عبنم دياب       
تسا دنه ندش   دنمتورث هب تمدخ   يلاپن نانز يگدنز رب مكاح تخس طيارش       .  

دـياب مـه و دـنا هدـنام هناخ رد اهنت نانآ هك ارچ               . ددرگيمرب مه هلاسم نيا هب    
  .دننك گرزب هچب مه و دنناخرچب ار كچوك عرازم

مـه لاـپن   . دوشيم بوسحم دنه يارب مه ماخ داوم عبنم كي لاپن هوالعب          
يورـين زا يميظع شخب صخشم روطب  مه و تسا دنه يارب بوچ هيهت عبنم    

عباــنم نيموــس لاــپن  . دــنكيم نيماــت ار روــشك نآ نازرا كيرتكلاوردــيه  
يارـب  عباـنم نـيا اـما    . تـسا اراد ار نيـچ و ليزرب زا دعب ايند كيرتكلاورديه    

روشك نيا ياه هدوت  ءهدافتسا اي زوس هيپ غارچ زا ار يئانشور ناش يرايسب هك  
درومدننكيم نيمات مزيه شتآ دريگ يمن رارق يرادرب هرهب  هك تساجنيا زنط .  

و اهرهـش رد ينعي  . تسين رادروخرب شزاين دروم دحب قرب يورين زا روشك لك    
زا نوـيزيولت و وـيدار ندرك نشور ،تسا دوجوم يقرب مزاول هك مه       يئاهاتسور   
  .ديآ يم باسحب تالمجت

. تـسا هدـش ريخست يدنه تالوصحم طسوت هك تسا يرازاب لاپن           هوالعب  
،        ۱۹۵۰لاس رد هك    » يتسود و يتشآ  «دادرارق   دـش دـقعنم دـنه و لاـپن نيب  

زاب دشر لاح رد يلم عيانص داجيا زا ار نانآ و هتسب ار لاپن مدرم لاب و تسد                  
دـياب لاـپن مدرـم زاـين دروم يتعنص ديلوت لك ،دادرارق نيا يانبم رب                . دراديم

يقاـب دنه تالوصحم ي    ارب نما يرازاب دياب لاپن ينعي     . دوش نيمات دنه طسوت   
  .دنامب

يجراـخ زرا بـسك عباـنم نيرتمهم زا يكي زين برغ يوس زا يدرگناهج               
. دوـشيم رداص دنه هب هك تسا ناناوج راك يورين رگيد عبنم           . تسا لاپن يارب  

يـنعي لاـپن يتسيروت ياه هبذاج هصرع رد هك يلوپ مظعا شخب نيا دوجو اب                
يـبرغ ياـه هطساو بيج هب ،دو   شيم جرخ ايالاميه ياه هلق هب دوعص اصخشم    

دريگيم رب رد ار يدرونهوك ياهروت هنيزه دصرد        ۹۰ات مقر نيا    . دوريم ينعي .  
دـنه هـمكاح هـقبط      . تسا هرهب يب اهدمآرد نيا مظعا شخب زا روشك داصتقا         

نـيا هـك هدناـسر اضما هب لاپن همكاح تاقبط اب ار ينوگانوگ يفخم تادهاعم                
تـينما هـصرع رد يتح هلاسم نيا       . تسا هد رك هتسباو دنه هب تدشب ار روشك      

نيماـت هدش اضما     ۱۹۶۵لاس رد هك يدادرارق يانبم رب       . تسا قداص زين يلم   

نـيا دـناوتن دـنه رـگا     . تـسا دنه اب لاپن شترا زاين دروم تامهم و تاليهست  
نآ زا طـقف ار دوـخ ياهزاين تسا فظوم لاپن تقونآ ،دنك نيمات ار تاليهست         

  .دشاب هدرك هيصوت دنه هك دنك نيمات موس ناهج ياهروشك هتسد
 لكـش هار اـصوصخ و دراـشف يم ار لاپن داصتقا يولگ تادهاعم نيا همه               

يـم اراكـشآ    دـنه هـمكاح هـقبط       . ددنب يم ار دوخب يكتم داصتقا كي يريگ       
دـنه زا يـشخب هـب ار لاـپن        ،يرـبارب و يتسود تادهاعم ششوپ تحت      دهاوخ    

داـيقنا هب عيانص و تاليهست لرتنك ق        يرط زا ار روشك نيا مدرم و دنك ليدبت        
يناـهج راتخاـس كـي رد دـنه هطلـس تـحت لاپن هكنآ هصالخ                . دروآ رد دوخ  

تيمورحم   و يگدنام بقع ،رقف  تياهن رد   نانچمه ات هتفرگ ياج يتسيلايرپما        
اـبيز هـطخ نيا رد مسيروت تعنص هب         هراومه ،دنامب يقاب    شرورپ و شزومآ زا     

  .دهد همادا شناناوج رودصهب و دشاب هتسباو 
  

  قلخ ياپ و تسد رب يموب ياهريجنز 
ياه تساك هطلس تحت اما . تسا هنابز دنچ و يتيلم دنچ روشك كي لاپن   

داي يتاجاناج ناونع تحت نانآ زا هك يلم ياهتيلقا         . دراد رارق يرتچ و نمهرب    
و تراـغ ،هطلـس تـحت       ) دـنهديم ليكـشت ار يلاها تيرثكا مهيور و        (دوشيم  

يضارا نيرتزيخلصاح رب يئالاب ياه تساك . دنراد رارق يتساك ويتاقبط ريقحت 
و يراـجت ،يتموـكح بـصانم نيرتمهم زين و يئآرت هفرم قطانم و اه هرد رد                 

ميـسقت هتـسد     ٤هـب تـيفيك رـظن زا لاپن يضارا          . دنا هتخادنا گنچ يتعنص     
ي ضارا مان. دنيوگيم ميود ار يدعب هدر. دنيوگيم لابآ ار يضارا نيرتهب: دوشيم

و لابآ يضارا مظعا شخب     . دوشيم هديمان راچ يلومعم نيمز    . تسا ميس بوخ  
  .ناناقهد رايتخا رد راچ و ميس يضارا و. تسا گرزب نارادنيمز رايتخا رد ميود

حطس و هنايم ،دنمتورث ناناقهد ،گرزب نارادنيمز هب لاپن يئاتسور هعماج           
ب ناناقهد و ريقف ناناقهد ،لاح هنايم       ناناقهد ينيئاپ  . دوـشيم ميسقت نيمز ي     

اـموزل  يلاپن  ياپ هدرخ   كلام كي   تورث  يلادوئف همين يديلوت تابسانم تلعب      
تامدـخ ياـكتا لـباق متـسيس زا هـك اپورا هعماج رد راكيب درف كي                 زا رتشيب   

دشاب يمن  تسا دنم هرهب يعامتجا    قالـطا يـسك هـب اـمومع ،يلاـپن كـلام            . ، 
و ماد و هـناخ وا  .دراد نيـمز رت شيب تسا مزال اقب يارب هك يدح زا هك دوشيم     

ار شيوـخ كاروـخ و دوـك اهنآ قيرط زا دناوتيم و دراد ار دوخ سورخ و غرم                   
ار شياـه ماد اـي دنك راك شا هعرزم رد تسين مزال شدوخ كلام       . دنك نيمات 
ناـيكام و ماد ،رـن واگ تفج ود هك تسا يسك دنمتورث ناق        هد. دنكيرادهگن  

راك نيمز يور اشخب وا . دشاب هتشاد رايتخا رد دوك و تشوگ و ريش هيهت يارب   
اـب يتكارش راكب اشخب و دنكيم هدافتسا يا هراجا راك يورين زا اشخب و دنكيم                

ياهلـصف رد هژيوـب رگيدكي هب دارفا كمك تروصب نيا         (دزادرپ يم زين نارگيد     
هـنايم ناـناقهد   . دراد مـه يگناـخ راكتمدخ كي دنمتورث ناقهد  ). تسا نيعم 

يفاـك نيـمز ،رـن واگ تفج كي هك دنتسه يناسك نانآ ينيئاپ               حوطس و لاح    
. دنراد ار لاسكي هقوذآ نيمات يارب يفاك لوصحم و ،يتكارش تشك ماجنا يارب 

و دـنرادن ماد ،دـنراد يكچوـك نيـمز هـعطق هك دنتسه يناسك ريقف ناناقهد                  
راـك رـيقف ناناقهد     . دهدب ار ناشهام شش فافك دناوتيم يتخسب ناشلوصحم       

دنشورف يم ار دوخ راك يورين هكلب دننكيمن        يتكارش رد نيـمز يـب ناناقهد      .  
ناـقهد ء هداوناخ يگدنز و دنراذگيم شورف ضرعم هب ار دوخ راك لاس رسارس    

  .تسا دايقنا تحت ناگدرب هب هيبش رايسب ريقف
يتعنـص دـيلوت ،دنه هب لاپن يگتسباو و يتارمعتسم همين تابسانم تلعب         

تسا زيچان رايسب روشك نيا رد     و يتيلمدنچ ياهتكرش ار لاپن دودعم عيانص       .  
. دـنا هدرك داجيا لاپن رودارپمك يراد هيامرس هقبط يراكمه اب دنه يزاوژروب             
. تـسا يزاـسوراد و بارـش ،قرع ديلوت ياه هناخراك لماش اتدمع عيانص نيا              
. دـنا هدرـك اـپرب ناـكدوك نازرا راـك زا ندرب دوس رطاخب ار اهتكرش نيا بلغا              

لماـش و دراد دوخ رب      » لاپن تخاس «گنا هك يتعنص تالوصحم گ      رزب شخب 
ژاـتنوم هـكلب   . دنتـسين لاـپن تخاـس اـعقاو د    نوـشيم نويزيولت و ويدار ،تعاس   

  .دنا هدش دراو اهروشك رياس و نپاژ و دنه زا هك دنتسه يتاعطق
هيامرـس و مـسيلادوئف زا يا هگر ود هديدپ هباثمب تاركوروب يراد هيامرس             

ء هيامرـس   . تـسا هدناود هشير هعماج رد اقيمع و هتفرگ لكش ر          ودارپمك يراد 
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٥هحفص   تقيقح        ۱۰ هرامش
لاـثم يارـب   . تسا هداد رارق يهجو دنچ رامثتسا غوي تحت ار مدرم تاركوروب         

يتموـكح تاـماقم هـب دياب مه دنك تسرد يرادغرم كي دهاوخب يناقهد رگا               
. دوـش يـم طوـبرم يرادـغرم هـب هك عيانص زا شخب نآ هب مه و دهدب هوشر                   

و داد هوشر ناوتيم كالما تبث رتافد ياهتاركوروب زا يرايسب هب بي       ترت نيمهب 
راـك هـك ،لاپن صخشم عاضوا تحت   . درك ناكالم مانب ار ناناقهد تيكلام دنس 

راد هيامرـس لاـحنيع رد كلام ،درادن دوجو يشخب چيه رد تقو مامت يديلوت      
راد هيامرـس روـطنيمه و ،تـسه زـين ريزو اي ناملراپ وضع ،تسه زين يتعنص           

و يتعنـص رگراـك ،يـعارز رگراـك ،ناقهد بيترت نيمهب            . تسه مه تاركوروب  
  .تسه زين راك هدنشورف

يـتلود تردـق   . تـسا فـلتخم لـلم نادـنز هديـسوپ و هـنهك هعماج نيا          
نـيا زا يعاـجترا ماكحا و نيناوق ماظن طسوت و شترا و سيلپ             روز  هب يعاجترا   

  .دنكيم تظافح هعماج
  

  )رصتخم يسررب كي(قلخ تازرابم 
  
   هقلطم تنطلس طوقس: يناملراپ ماظن رد نارحب

رب مكاح هنارگمتس طيارش هيلع ميظع يا هدوت شزيخ كي ١٩٩٠لاس رد   
دوب يلادوئف تنطلس هيلع تدمزارد ء هزرابم هجيتن شزيخ نيا . دش اپرب لاپن

دوب هدرك دشر يا هتسجرب لكشب۸۰ و ۷۰ههد ود يط هك  لاس زا شيپ .  
ادوئف ماظن١٩٩٠ هدرك مالعا ينوناقريغ ار يسايس بازحا ء همه تاياچناپ يل  

و ؛دنتفگيم تاياچناپ نانآ هب هك دشيم هرادا ابجن ياهاروش طسوت روشك . دوب
لوبق هب راداو ار همكاح تاقبط ماجنارس ١٩٩٠شزيخ . دزيم هاش ار رخآ فرح  
لاپن  مدرم. دش رارقرب هرابود يناملراپ ماظن و درك مكاح ماظن رد يتارييغت
هتشاد يرتهب يگدنز يناملراپ ماظن ددجم يرارقرب زا دعب هك دنتشاد راظتنا  
قرب اج همه ،دوش يشك هداج روشك رانك و هشوگ هك دنتشاد راظتنا. دنشاب  
راظتنا . دباي هعسوت روشك لك و دريگ رارق ناراميب رايتخا رد وراد ،دوش يشك
نادنزرف و دورب نايم زا تكالف و رقف هكدنتشاد و دننك ليصحت دنناوتب ناش  
طيارش ديدج تموكح هك دنتشاد راظتنا مدرم . دنشاب هتشاد يرتهب لغاشم

دنك نيماتناشيارب ار يگدنز و تشيعم رتهب  نوگانوگ لاكشا ياغلا راظتنا .  
 ، يتساك متس ،نز رب متس و نانز رباربان تيعقوم هلمجنم ،يعامتجا يرباربان

يتلود تارادا رد نانآ هيلع نيهوت و ضيعبت و يلم ياهتيلقا تسدورف تيعقوم 

هدرپس خيراتب يزاب يتراپ و يراوخ هوشر هك دندوب راوديما مدرم . دنتشادار 
  .دوش

اهديما . دش رتميخو دوب التبم نادب لاپن هعماج هك يرامشيب ياهالب اما
ياهيراكادـف و تازراـبم مغريلع   . دش بآ رب شقن يخلت هب مدرم تاراظتنا و     

بوكنم ياه هدوت . دادن ميژر رد ينادنچ رييغت يناملراپ ماظن يرارقرب ،ميظع
هدـش ضوـع شنالاـپ ،تسا نامه رخ         هك دنتفايرد هدش   و يعاـمتجا ماـظن   .   

لاكـشا زا يرايـسب     . دوـب يـلبق مـيژر رد هك دنام نامه يعامتجا تابسانم           
لاپن رد يناملراپ ماظن يرارقرب     . دنام ياجرب يگدنام بقع و متس و رامث       تسا

يناـهج ساـيقم رد يـسايس ياهورين فيط نيرت هدرتسگ زا يكي لماش    هك  
خـساپ ار نيوـن كيتاركمد بالقنا ينعي روشك نيا لجاع زاين تسناوتن ،دوب               

تنطلس ،ماظن نيا تحت . دنك عطق ار مسيلايرپما هب يگتسباو تسناوتن. دهد
ماـظن  . دنام يقاب هدروخن تسد ،تلود تارقف نوتس هباثمب يتنطلس شترا و       

هـمين بـيترت نيدـب و دناـسر ماـجنا هـب ار يضرا بالقنا تسناوتن يناملرا                  پ
يتاـقبط تلـصخ رد يرـييغت چيـه رـگيد يترابعب      . درك ظفح ار مسيلادوئف   

  .دماين دوجوب هعماج اي تلود
نيتـسخن يرازـگرب و      ١٩٩٠لاـس رد يناـملراپ ماـظن يرارقرب نامز زا             

زا ناملراپ زورما هب ات ١٩٩١لاس رد تاباختنا  مدرم تالكشم هب يئوگخساپ ، 
ناـيرج يـسايس گنج نالعا كي بيقر ء هدمع بازحا نيب            . تسا هدنام زاب  

يئوگ ناملراپ رد بازحا ء همه      . دنروآ رد رگيدكي گنچ زا ار تردق ات هتفاي        
. تسا مدرم تراغ شا هزياج هك يتباقر     . دنراد تكرش نوتارام تباقر كي رد     

و ندرـك يـثنخ يارـب يرـگ هـئطو           ت لاـحرد تـقو مامت هزيگنا نيا اب اهنآ         
و هوشر عينش تدشب و هناحيقو لاكشا تموكح نورد رد . دنرگيدكي يزادنارب

هـنامحريب  عورـشم ياهتفلاخم و تاضارتعا هوالعب       . دنكيم داديب يزاب يتراپ   
هك تسيلاح رد نيا و       .دوش يم بوكرس   يساركمد ،اهتيلم هب طوبرم لئاسم      

  .دنا هدش حرطمتدح اب يتشيعم تالكشم و 
هـمادا لاپن يلخاد روما رد هلخادم هب دنه ،يبونج ياهزرم رد هوالعب             
يــتح و يــسايس ،يداــصتقا ياــه هــطيح رد يا هدــنيازف لكــشب و هداد  

نيا هب نتخادرپ ياجب ناملراپ     . تسا هتخادرپ يزادنا گنچ هب يئايفارغج     
زا سپ يكي هك يئاهتموكح . تسين شيب يتسد تلآ هك هداد ناشن لئاسم 

تادـهاعم دنتسناوت هن و دنتساوخ هن دنا هدمآ راك رس رب لاپن رد              يرگيد  
زا شيـب اـهنآ سكعرب      . دننك يغلم تسا دنه هطلس نماض هك ار يرباربان        

هـقبط هـب تمدـخ و يگتـسباو تمـسب شيپ            
تنايخ هار نانآ   . دنتفاي شيارگ دنه ء همكاح    

رد تــسرد . دــنتفرگ شيــپ رد ار قــلخ هــب  
يـنعي ،يا    هدوـت دنمتردق تاضارتعا هحوبحب      

اـب يلاكاهام ء هدهاعم هك دوب        ١٩٩٦لاس رد     
، . دش دقعنم دنه تموكح هدهاعم نيا قبط رب

رارــق دــنه راــيتخا رد يلاــكاهام يــبآ عباــنم 
تـسينومك بزـح اهدعب هك يئاهورين       . تفرگ

زا نامزنآ رد دنداد لكش ار      ) تسيئوئام(لاپن  
هـب و هرـگنك بزح ،هاش ء هبناج هس ء هئطوت          

پــچهــهبج«حالطــصا  اــما . دــندرك داــقتنا»  
هنوگ بارس ريوصت ،يجراخ و يلخاد تاغيلبت       

رد . داـهن يم مدرم ربارب رد هدهاعم نيا زا يا   
مدرم زا يا هدنيازف شخب ،هعماج تالوحت يپ 

رد . تــخاب گــنر بارــس نــيا و دندــش رادـيب 
اب و هناريگيپ اهتسيئوئام ،تالوحت نيا نايرج       

هلسل س كي رد ار قلخ ياه هدوت خسار يمزع        
اـه هـئطوت نيا ياشفا يارب يسايس تازرابم         

  .دندرك يربهر
هـب تـموكح ،يناملراپ ديدج رهاظ مغريلع        

اهدص . تساخرب دوخ نافلاخم  هنايشحو  بوكرس  
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  ٦ هحفص  ۱۰ هرامش    تقيقح                

رارـق هجنكـش تـحت و هدـش ريگتسد تموكح عضوم هيلع ضارتعا مرجب رفن                
ـفن هس ،تموكح هيلع ودنامتاك تاضارتعا نايرج رد      ١٩٩٣لاس رد   . دنتفرگ ر ، 

اهقودنـص رد يار نتخادـنا هب رخآ تسد كيتاركمد هار ياعدا            . دنديسر لتقب 
ياـسآ هزـجعم دـشر اـت درـكيم روج يماقرا و رامآ هاگب هاگ ميژر                 . تفاي لزنت 

حطـس و دش ريقف شيپ زا شيب روشك اما          . دراذگ شيامن هب ار روشك يداصتقا     
  .تفر رتنيئاپ شيپ زور هب تبسن زور ره مدرم يگدنز

يم يخرب   دنسرپ     روـطب اهنآ   . دروخ تسكش لاپن رد يناملراپ ماظن ارچ       
رد يفا ـك دحب زونه ناوج يساركمد هك دنسر يم باوج نيا هب يدوخبدوخ   

هـشير رتـشيب هچره يساركمد حالطصا هب نيا اما          . دوب هدناودن هشير هعماج   
. دروآ يم دوجوب يرتشيب نارحب و يلم تنايخ و بوكرس و تراغ ،دناود يم           

هـچ يتـسيئوئام نيـچ ناشياهزرم يوسنآ رد هك دندوب هديد لاپن      نويبالقنا  
. دوـب هدروآ دوجوب شمدرم يگدنز طيارش رد يراكنا لباقريغ و ميظع دوبهب  

هرـهچ و هداد لـيلقت ار راكشآ ياه يرباربان ماگب ماگ هنوگچ هك دندوب هديد     
دوـجو يتـسيلايسوس نيـچ هـك يلاسهد دنچ رد           . دوب هدرك ضوع ار روشك    

  ، رد يگداتسيا و هديدمتس و ريقف ء هدوت اهنويليم طسوت تردق بسك  تشاد
هـك دـنديد مه ارنيا لاپن مدرم هوالعب         . تشاذگ شيامنب ار مسيلايرپما ربارب    

روـشك نـيا رـگيد نيـپ وئايـس ند نديـسر تردقب و نيچ رد اتدوك زا دعب                 
ياهتـسينويزيوير تـيمكاح تـحت نيـچ مدرـم و دنامن يقاب يتسيلايسوس              

رگيد تمس رد . دندش يراد هيامرس رامثتسا و تكالف راتفرگ رگيد راب اوژروب
مدرـم  . دـنمان يم ناهج   » يساركمد نيرتگرزب «ارنآ هك دراد رارق دنه ،لاپن       

ياهـشزيخ و روـشك نيا يزاوژروب يرگتراغ و ،دنه ياه هدوت تكالف و رقف               
ين اـملراپ يـساركمد تيقفوم سپ     . دنا هديد اهراب ار اجنآ رد يا هدوت ميظع        

اـت دـنكيم ءاـكتا يتاـباختنا شور و هار رـب يعاجترا همكاح هقبط ؟تساجك         
و يعاجترا يزاوژروب تسد اهراكنيا ء همه اما . دناودب هشير شا» يساركمد«

هـب هتـشذگ زا شيب و دنشورفب ار روشك ات دراذگيم زاب ار لادوئف نادبتسم                
  .دنهد همادا قلخ بوكرس و تراغ

  
ايامن قفا رد نيون هدنيآ   تسا هتشگ ن  

هـب تبسن عيسو ياه هدوت ء هدنيازف يراديب و يتياضران اب هك يعاضوا رد         
ياـه نيـسيروئت و ،دـشيم صخـشم هـعماج رييغت يارب             » زيمآ تملاسم هار  «

رـفن اهنويليم يگدنز طيارش و ،دندوب لوغشم هار نيا غيلبت هب هناقاتشم لاربيل   
هـب بزـح ،درـكيم بلط ار        يروف و هدنهدناكت و قيمع ينوگرگد كي دايرف اب          

گـنج يـنعي يـبالقنا هزرابم لكش نيرتيلاع يئاپرب يارب مزال تاكرادت ماجنا              
  .تخادرپ هناحلسم

درـك زاـغآ ار گـنج       ١٩٩٦لاـس رد    ) تـسيئوئام (لاپن تسينومك بزح       .
يرتلورپ گنهاشيپ بازحا هك يئاهگنج رياس اب روشك نيا رد گنج زاغآ قيرط 

رد ار رفن نارازه بزح     : دوب توافتم رايسب دندو   ب هدرك زاغآ رگيد ياهروشك رد     
تالـمح نـيا جاـمآ نيتـسخن     . درـك يرـبهر يا هدوت ياهشزيخ جاوما يئاپرب    

تردـق ياـهداهن و رودارـپمك تاركروـب يراد هيامرس و مسيلادوئف ناگدنيامن      
نمـشد هـيلع كـچوك و گرزب يتازرابم لمع           ۵۵۰۰هب كيدزن   . دندوب يتلود   

و فـلتخم تاـقبط نيب رد تازرابم نيا         . دش هدرب ش  يپ هب هيلوا جوم نيا يط     
يـسايس لدـج و ثـحب ناـملراپ نوريب و نورد يسايس بازحا و ناركفنشور                

يسيلپ بوكرس هب نمشد ،اهتايلمع نيا زا دعب هلصافالب         . تخيگنارب ار يميظع  
و ماع و لتق و يريگتسد جوم روشك رسارس رد . ديزاي تسد مدرم هيلع هدنيازف

گـنج زاـغآ هـب هـك يتالوحت زا عالطا يارب          . (داتفا هارب رگيد ه   نادبتسم لامعا 
يناهج ۲۳ و ٢٢ياه هرامش هب گنج لاس نيتسخن عياقو زين و ديماجنا قلخ   

  ).دينك عوجر حتف يارب
رد . دش تارييغت زا يئايرد شوختسد يسايس هنحص ،قلخ گنج زاغآ اب   

دـنك دروخرب ديدج عاضوا هب هنوگچ تسناديمن و دوب هدش جلف نمشد زاغآ          .
رتشيب قلخ گنج هچره . داديمن ندرك ركف و ثكم ناكما اهنآ هب طيارش اما      

قـلخ ياـهكيرچ   . تـفريم ورـف نارحب ماكب رتشيب ناملراپ ،تفاي يم هعسوت       
و نمـشد ناروماـم     . دـندروآ يم هوتس هب ار يعاجترا سيلپ ياهورين اموادم         

عفترم قطانم رد تسخن راكنيا. دندش هدنار تاهد زا اتسور نابصنم بحاص        
هـك يـتقو   . تـفرگ ماـجنا دوب هداتفا بقع تدشب هك روشك برغ رد هژيوب و          

دوخ شابوا تسد لاپن هرگنك بزح تموكح ،دندش فيعضت سيلپ ياهورين           
ياه هتسد و راد يضعب . دنشكب ار مدرم ات درك حلسم ار نانآ و تشاذگ زاب ار

رـيز و ناـنز هب زواجت   مدرم لاوما تراغ اهنآ راك هك دندرك تسرد ار شابوا      ،
ناـنآ دنناوتب ات ؛دوب تسيئوئام نويبالقنا درومرد نداد شرازگ و نتشاد رظن     

راـنك و هـشوگ رد دنديـشوك ادـعب حلـسم ياهدناب نيا              . دنزادنا نيمك هب ار   
يـتقو  . دـننك يلمع ار نويبالقنا درومرد دوخ هناقمحا راكفا ات دنهد نالوج           

غـيلبت هـمكاح هـقبط ،دنتساخرب ناراكتي    انج نيا تازاجم هب اهتسيئوئام هك 
يربهر تحت ياهكيرچ   . »دنشك يم ار هانگيب يماظنريغ دارفا     «اهنآ هك درك    

اـب ار ناـنآ دنديـشوك تسخن        . دندروآرد شابوا نيا فك زا حالس اهتسيئوئام      
هـك دـنداد رادشه نانآ هب   . دننك نديشك رانك هب راداو اهتازاجم يخرب ماجنا     

دننك يردلقمدرم هيلع ديابن رگيد سيلپ اب هك تخسرس نيعجترم زا يخرب .  
اهرادـشه نـيا مغرـيلع و دـندوب هدرـك يراكمه مدرم لتق و يريگتسد رد              

  .دنديسر لتق هب دنداديم همادا دوخ لامعا هب نانچمه
و دـش هدوزـفا اـه هتـسد و راد نـيا تـيلاعف رـب ،قلخ گنج يورشيپ اب                     

و ناراداوـه زا يرـتريثك د       ادـعت هب ندز هبرض و رتشيب بوكرس يارب تموكح         
ار يرازراك يبالقنا ياهورين    . دروآ ناديمب ار سيلپ ياهودنامك بالقنا نايماح      

ياهمـشچ  «ندرب نيب زا راكنيا يانعم      . دندرك يربهر » ليف ندرك روك  «يارب  
هـك دـنه ء هرگنك بزح يرب    هر تحت حلسم هبش ياه هتسد ينعي      . دوب» ليف

يم باسحب سيلپ يودنامك      »ليف«مشچ   نـيا تـيلاعف ندـش دودحم       . دندمآ 
اـب هزراـبم رد ار يـبالقنا حلـسم ياـهورين لاب و تسد ،يماظن هبش ياههورگ             

  .دركيم رتزاب سيلپ ياهودنامك
فيعـض ياـه هـقلح هـيلع دوخ يماظن تالمح رب قلخ حلسم ياهورين               

ظاـحلب راـكنيا    . دـندوزفا سيـلپ مكحتـسمريغ ياههاگـساپ اتدمع و نمشد          
عاـفد عـضوم هب ار نمشد تسناوتيم هك ارچ تشاد رب        رد يتازايتما يسايس    

يانعمب نيا . دناشكب كيژتارتسا عافد هب يكيتكات عافد زا و. دزادنيب يكيتكات
كـي رـبارب رد نت هد يكيتكات روطب         «. تشاذگ ولج وئام هك دوب يلصا نامه      

سايقم كي رد هكيلاح رد . »نت هد ربارب رد نت كي كيژتارتسا روطب«و » نت
اهتدـم اـت و تـسا نمـشد ياـهورين زا رتمك قلخ ياهورين دادعت        يرسارس  

نت هد هيلع نت كي دياب يلك كيژتارتسا موهفم كي هب نياربانب و دوب دهاوخ 
يدوباـن يارب يكيتكات روطب و درك زكرمتم ار ورين نيا ناوتيم اما ،دور ولج               

ر اـكنيا ماـجنا يارـب   . دومن يوريپ نت كي هيلع نت هد زا نمشد عمجت طاقن         
ار يئاهدحاو تسخن . دريگب لكش دياب قلخ ياهورين رتگرزب هچره ياهدحاو

هـك دـنداد ليكشت دريگيم رب رد ار زابرس   ۳۰هك هخوج هس نتسويپ مهب زا      
دشيم ليكشت هرفن۱۰۰ گنه كي كي ات تسويپ يم مهب گنه هس سپس .  

 ١٠٠٠ادودـح و دش ليكشت ناهورگ هس زا نادرگ          . دهد ليكشت ار ناهورگ   
 ٢٠٠٢لاـس ياـهدربن ناـيرج رد راـب نيتسخن يارب            . تفرگ رب رد ار ز    ابرس

لكـش يمئاد روطب گرزب ياهدحاو نيا زا يضعب  . ميدوب اهنادرگ روهظ دهاش 
دـحاو كـي تروـصب صخـشم رازراـك كـي يـط طقف اه يضعب اما                  . دنتفرگ

گـنج ياـهكيتكات و يژتارتـسا تسبراكب هجيتن رد        . دندش ليكشت هدرتسگ  
رامـش و دـهاكب سيـلپ ياههاگـساپ دادـعت زا دـش روـبج                م نمشد ،يبالقنا  

هاگساپ ۳۹اپلور رد لاثم يارب . دنك داجيا سيلپ گرزب ياههاگياپ يدودحم  
تفاي ليلقت هاگياپ   ٨هب هك تشاد دوجو سيلپ       هاگساپ  ۲۹موكور شخب رد    .    
دـمآ دوـجوب هاـگياپ      ٦اهنآ زا و دش ماغدا سيلپ        رد توكراـجاج شـخب رد      .  

هب ۱۵زا ار سيلپ زكارم دادعت برغ هقطنم     دنداد ليلقت٦  رد هلاـسم نيا و  .  
زا يـلحم حوطـس رد   زـين  ار يـسايس تردـق نمشد   . داتفا قافتا روشك مامت 

. دركيمن يزاب يشقن چيه رگيد تموكح يحاون نيا رد هك يروطب. داد تسد 
هـك دـش ثـعاب ي    ماـظن سيلپ يعاجترا ياهورين هيلع يماظن قفوم تايلمع    

حلسم ياهورين نيئاپ حوطس رد و دنوش هتخاب هيحور تم وكح و سيلپ دارفا
  .تفاي شرتسگ تمدخ كرت و رارف يعاجترا

قـيمع تالكـشم رطاـخب و ،لاـپن ياـه هدوت يتنطلس              دض هيحور رطاخب  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


٧هحفص   تقيقح        ۱۰ هرامش
تموكح رد جيار هتخيسگ ماجل داسف و يداصتقا ياه يگدنام بقع ،يعامتجا        

. دـننكيم رارف تمدخ ز ا يتاميلعت هرود لوط رد سيلپ دارفا يرايسب ،يعاجترا      
      ، تمدـخ هـب رضاح رگيد هكنيا رطاخب سيلپ          ۳۸تلود يعاجترا تلصخ هب انب  

هب روبجم راد هجرد      ٨و دندش هيبنت ،دندوبن      زا نوـچ دندـش هميرج       نتخادرپ   
افعتـسا ،الاـب اتبـسن ياهماقم اب         رسفاود  . دندز زاب رس يگنج هقطنم هب نتفر        ،

  .دنداد
هـب اـت هتساوخ تموكح زا اهراب و اهراب      )تسيئوئام(لاپن تسينومك بزح      

رد . دراذـگب مارـتحا ،يـگنج ناينادـنز اـب راتفر درومرد ونژ نويسناونك نيناوق          
بيغرت اي و هدش دازآ اي دنوش يم ريگتسد اهتسيئوئام طسوت هك ينانآ هكيلاح              

سيـلپ  سيـئر نواـعم     كي اهتسيئوئام   . دنريگب مهس بالقنا هسورپ رد دنوشيم     
اهر لماك تمالس رد ار وا هام هس زا سپ و دندرك ريگتسد ار              » يار هلوت «مانب  

ار وا يعاـجترا تـلود ،تفر ودنامتاك هب نداد شرازگ يارب وا يتقو اما              . دندرك
تـلود ناـيم ياـه تواـفت هدهاـشم اب           . داتسرف ناتسراميت هب و درك ريگتسد     

ر ياربيگنج يتسيئوئام گنج هكنيا كرد اب و ،يبالقنا تلود و يعاجترا       يئاه  
ار يتموـكح ياـهورين هـب تمدـخ هك شترا و سيلپ دارفا رامش ،تساه هدوت                 

» شمار«قيفر  . تسا هتفاي شيازفا دندنويپ يم يكيرچ شترا هب و هتفگ كرت          
. دوـب هدمآ يبالقنا ياهورين تمسب يتنطلس شترا زا هك تسا يناگتخابناج زا            

هـيلع اـه تاـيلمع     زا يكي رد و درك اه ينامرهق شياقفر و بالقنا رما يارب وا              
  .داتفا كاخب ،يعاجترا تلود

يـم هئارا يسايس لالدتسا هناحلسم تالمح و يماظن تايلمع يارب بزح            
هوالـعب  . دنيازفا يم بالقنا يسايس ضرعت رب دوخ هبون هب تايلمع نيا و ،دهد            

يعـس نيعجترـم هك تسا گنج نوناق كي مهنيا درك هراشا وئام هك روطنامه               
كسير هب دربن كي رد ار زيچ همه هك دننك كيرحت ار             بالقنا يودرا دننكيم    

بزـح و ،ددـنبب راـكب ارـنيا ات هدرك شالت اهراب لاپن يعاجترا تلود                . دنراذگب
ندناشك : تسا هداد خساپ يتسيئوئام گنج قيرط اب تاكيرحت نيا هب ايراتلورپ          

رـب راـبگرم تابرـض ندرـك دراو و نآ هرـصاحم ،خرس قطانم قمع هب نمشد                  
  .شياه هقلح نيرت فيعض

سيلپ هاگرارق ندرب نيب زا هب قفوم تسيئوئام ياهكيرچ          ۲۰۰۰ليروآ رد     
زا ناشدوخ رظنب هك دوب هتفرگ رارق يلحم رد هاگرارق نيا . دندش» توكموكور«

ياهدرادنادتـسا ياراد هاـگرارق     . دمآ يم باسحب نما رايسب يكيژتارتسا ظاحل      
ياـهورين يارب و دوب مكحم يا     هيدنب رگنس و تاماكحتسا ،يماظن يالاب رايسب      

زـيمآ تـيقفوم يدوبان     . دوب مهم رايسب يهدنامرف زكرم كي تلود يماظن هبش        
يزورـيپ كـي هـكلب دوبن يماظن يزوريپ كي طقف نويبالقنا يارب هاگرارق نيا               

مكحم هاگرارق نيا دوجو هك دوب نئمطم نمشد    . دوبزين  هدننك نييعت يسايس    
دهاوخ تمدخ سيلپ ياهورين هيحور ندرب ال       اب هب ،شا هتفرشيپ ياه حالس اب      

قلخ ياه هدوت هيحور ياقترا بجوم زيمآ تيقفوم تايلمع نيا          ! سكعرب. درك
  .دروآ دراو نمشدب يا يدج هبرض يسايس مه و يماظن هنيمز رد مه و دش

اما ،تسا هدز قلخ هيلع فلتخم تايلمع هب تسد اهراب هرگنك تموكح 
اـبترم قـلخ گـنج تفرـشيپ        . هدش هج اوم هناحضتفم ياهتسكش اب رابره    

زا رتدنمتردق يتابرض رابره بزح و دزادنا يم هشعر هب ار يعاجترا تلود             
حطس يفيك ياقترا . دنكيم دراو نمشدب ،يفيك مه و يمك روطب مه ،لبق      

و » توكموكور«سيلپ هاگرارق يدوبان دننام يتايلمع ،قلخ گنج تايلمع      
هـن  ٢٠٠٠ربماتپـس رد  » اپلود«هقطنم يهدنامرف زكرم   » يانود«ريخست    ،

بـجوم نيـنچمه هـكلب دنار يعافد اديدش تيعقوم كي هب ار نمشد اهنت        
) لاـپن يعاـجترا تـلود ناـبابرا ينعي        (يتسيلايرپما ياهتردق هجوت بلج     

  .تشگ
هـك دريگيم لكش يتيعضو دراد فرط ود نيب درك ليلحت بزح يربهر     

رد زوـنه رـتگرزب يا      هفاصم اما . تسين نتفر ولجب رداق نآ زا شيب سكچيه       
نآ ياـهورين و دوب هدروخ تسكش هدمع روطب هدش يماظن سيلپ           . دندوب هار 

دراو اميقتـسم زوـنه بالـقنا اما ،دندوب هدش بوكخيم دوخ ياههاگرارق رد              
  .دوب هدشن ،لاپن يتنطلس شترا ينعي ،يعاجترا تلود هدمع يورين اب لباقت

  

   هدنباي جوا تالمح ،نينوخ ياه يريگرد: مكاح ميژر
راـبرد يور يموب عجترم تاقبط و دنه نابلط هعسوت و اكيرمآ مسيلايرپما   

هـب اـما    . دننك هناور مدرم هيلع ار لاپن شترا هك دندوب هتشاذگ راشف يتنطلس           
ناـيرج سـلجم و راـبرد نيـب هك يتردق هزرابم و رابرد ينورد ياهداضت نمي                 

دـشن رـضاح وا هو   الـعب . درواـين نادـيمب ار شـترا     ) اردـنيرب (تقو هاش ،تشاد    
ارـجا هـب ار دـندوب شعفادـم مكاـح هقبط دارفا زا يرايسب هك راتشك تسايس                  

و دوـب بالـقنا اـب هـلباقم يارـب شـترا مازـعا ناـهاوخ ادكوم تموكح                   . دراذگ
لك هدنامرف هب رابرد . دندوب هتشاذگ يدايز راشف هنيمز نيا رد مه اهتسيلايرپما

يارـب ار شياـهورين هـك دنك مالعا و           دنك رداص يا هينايب هك داد هزاجا شترا         
        ، تيلوئسم راكنيا   هك ارچ درك دهاوخن جيسب روشك يلخاد ياهتنوشخ بوكرس  

لمع ،شترا . دريگ راكب رما نيا رد ارسيلپ ياوق دياب تموكح و تسا تموكح 
رد راـبرد يئاـهن هزـيگنا       . سـلجم رد شنافلاخم تاجن يارب هن اما درك دهاوخ         

تـسد زا    ۹۰لاـس   رد هـك ار يراذگنوناق تردق       هك  دوب نيا كش نودب راكنيا        
دروآ تسدب هرابود،دوب هداد  .  

نورد ياـهيريگرد ديدـشت     هارمهب  دشيم دراو بالقنا بناج زا هك يتابرض        
تـقو ريزو تسخن يافعتسا و رگيد يتموكح نارحب كي زورب ثعاب             ،نيعجترم  
تـشپ   هـئطوت كي يانبم رب و ينورد بوشآ نيا هحوبحب رد          . دش» الار يوك «  

ياـضعا ءهـمه اـبيرقت و هـكلم و هاـش ،قـلخ گنج نتسكش مهرد يارب هدرپ            
دنديسر لتق هب٢٠٠١نئوژ لوا زور رد يتنطلس نادناخ   ردارـب  » اردنا نايگ«.  

چيه مدرم رظن زا رگيد هك تسشن يتخت رب تسا تخسرس عجترم كي هك هاش 
  .تشادن يتيعورشم

زا عقاو هب ار لاپن يتنطل      س يلادوئف نهك ماظن ،يتنطلس هداوناخ ماع لتق       
يچقاچاق يربهر تحت راد هيامرس رودارپمك راكبساك هقبط . درك رجفنم نورد  

هاـش ماـنب يماندـب راد هيامرـس تاركوروب و روختفم نزهار ،ردخم داوم قباس                 
،         . داد ليكـشت ار دـيدج تردـق ،اردنا نايگ          هـجوم ليالدـب ،يرايـسب هـك يو

راـبرد راتشك حارط ،دن     ه نابلط هعسوت   و اكيرمآ مسيلايرپما كمك هب دندقتعم     
  ، رـسارس رد مدرـم زا يداـيز رامـش          . درك مالعا لاپن هاش ار دوخ هبش كي       دوب

بازـحا اـما    . دندرك موكحم ار كوكشم راتشك نيا و دنتخير اهنابايخ هب روشك          
دـيدج هاش هب يگدنامرد اب ،اهتسينومك حالطصا هب هلمجنم ،يناملراپ يسايس            

ما وي «هب هك ) هدحتم ل م(لاپن تسينومك بزح و اهتسين ويزيور. دنتفگ كيبل
يكي  دوش يم بوسحم لاپن تسينويزيور بزح نيرتگرزب و تسا روهشم         » لا  ،
  .دنتسه و هدوب تنطلس مهم نانابيتشپ زا

بالقنا كي هك درك ناشن رطاخ ،سكرام لراك ،ايراتلورپ گرزب فوسليف           
زا دـعب يمك  . دوش يم دنمتردق بالقنادض كي ندمآ دوجوب ثعاب ،دنمتردق   

هاـم رد ار سيـلپ حلـسم دارفا زا رفن            ۶۲قلخ حلسم ياهورين ،رابرد راتشك        
هاگساپ رد    ٢٠٠١هيئوژ   هـك دوب نآ زا دعب      . دندروآرد تراسا هب  » ير هل وه  « 

روطب يتنطلس شترا ،راب نيتسخن يارب      . دمآ ناديم هب لاپن يتنطلس شترا     
رد . تـفرگ رارـق   يكيرچ ياهوري   نلباقم رد   تردق نومزآ كي رد و ميقتسم       

دازآ : دوـب هدـش هتشاذگ يتنطلس شترا هدهعب هبناج هس تيرومام كي زاغآ            
دـندوب هدمآ رد مدرم تراسا هب هك سيلپ حلسم رومام           ۶۲ندرك   سـپ زاـب     ؛   

عـلخ   ؛دوـب هدـش هرداـصم تسيئوئام ياهكيرچ طسوت هك يئاهحالس يريگ             
نـيا يارـجا رد طـقف    هـن يتنطلـس شـترا    . يـبالقنا هدنمزر ياهورين حالس      

بناج زا ار يا هدننك ريقحت تابرض هكلب دروخ تسكش لماك روطب تيرومام 
اـهدربن نايرج رد شترا نيا دارفا زا كيچيه هتبلا          . دش لمحتم اهتسيئوئام  

بـقع هـب روـبجم ماجنارـس و هدش يمخز نانآ زا يرايسب اما دندشن هتشك                  
رب زگره شدارفا   سپ ني   ا زا هك  دنك  مالعا دش روبجم شترا و دندش ينيشن        

كـي هب كش نودب دربن نيا       . درك دنهاوخن هلمح مدرم هب ميژر رماوا يانبم       
لاـح رد لاپن رد يعقاو يابقر نيب هك يا هزرابم           . دش ليدبت هزرابم لبمس   

دادبتسا يتلود تردق يلصا نكر هك يتنطلس شترا فرطكي زا : دوب شرتسگ
هـك يبالقنا شترا رگيد فرط ز       ا و ؛دراد رارق شسار رد هاش و تسا يلادوئف         

لاـپن تـسينومك بزـح و تـسا خرـس روـهظ لاـحرد تردق تارقف نوتس                  
  .تسنآ ربهر) تسيئوئام(
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  ٨ هحفص  ۱۰ هرامش    تقيقح                

  
  دنكيم يزاب هدرپ نايم شقن هك يتاركاذم

لاپن رد بالقنا دنور هك تسويپ عوقو هب ينامز رد يتنطلس نادناخ راتشك 
حلـسم ياوق طسوت سي     لپ حلسم ياهورين  . دوب هتفرگ رارق هار راهچ كي رس رب       

شـترا مادـقا نيتسخن ميديد هك هنوگنامه و دندوب هدش ردب ناديم زا يبالقنا               
مـه زا اب هك ديدج هاش  . دوب هديماجنا هناحضتفم يتسكش هب زين لاپن يتنطلس 

      ، دـيدج رـيزو تسخن ناونعب ار       » ابود«دوب وربور نيعجترم فوفص يگتخيسگ
ناـشياهناگداپ هـب تـموكح حلـسم        ياوـق هـك داد روتسد       » ابود«. درك نييعت 

هـب بزـح   . تشاذگ ولج ار) م(ن ك ح اب هركاذم تساوخ نامزمه وا    . دندرگرب
اـب ار هركاذـم رود دنچ ،سب شتآ نارودكي يط و داد تبثم باوج توعد نيا          

  .درب شيپ تموكح
تاكرادـت يارـب يا هرود ناوـنعب تاركاذم هرود هب مصاختم يودرا ود ره          

ار هرود نـيا نيعجترـم      . دندرك يم هاگن اه يريگرد    يريگ رس زا تهج ديدش      
رارقرب مظن يدح ات دوخ حلسم ياوق فوفص رد دنناوتب ات دنتسناد يم يرورض 

يگتخيسگ مه زا راچد يبالقنا تابرض هجيتن رد عاجترا حلسم ياوق اريز . دننك
هدز نـماد شفوفـص رد ار يگتخاب هيحور زين يتنطلس خاك راتشك و دوب هدش              

كـمك و نردـم تاحيلـست هب يبايتسد يارب دوخ ياهشالت رب اهنآ هو           العب. دوب
هـب نديشخب باتش يارب سب شتآ زا زين نويبالقنا          . دنديشخب تعرس يجراخ  

هدافتـسا روـشك رـسارس رد قـلخ گـنج عفن هب اه هدوت جيسب و دوخ تيلاعف            
ار رتيلاـع يحطس رد گنج دربشيپ يارب دوخ يماظن تاكرادت زين اهنآ   . دندرك
ن ك ح   يرـبهر تحت حلسم ياهورين هك دوب هرود نيمه يط           . دندرك عير ست
ربماتپـس هاـم رد       يرسارس شيآمه كي رد   ) م( رتالاـب حطـس كـي رد        ٢٠٠١   

يمـسر روـطب قـلخ شخبيئاهر شترا هك دوب شيآمه نيا رد             . دنتفاي نامزاس 
قـيرط زا و درـك ادـيپ حطـس ياقترا زين يبالقنا دحتم ههبج        . دش يراذگناينب 

» قـلخ دحتم يبالقنا ياروش    «ناونع هك هدنامزاس يزكرم هتيمك كي       ليكشت  
  .دش ميكحت ،تفرگ دوخب

نمـشد اب هك يدربن رد ندش زوريپ يارب تاركاذم رد تكرش بزح رظنب              
تـسا دقتعم  ) م(ن ك ح . دوب يرورض تشاد نايرج يمومع راكفا حتف رس رب   

يورـين رـه ياـپ ل     باقم رد هك تسا يئاهدربن زا يكي ههبج نيا رد هزرابم هك           
ياوق ،دودعم دراوم رد زجبهك هداد ناشن مه خيرات . دريگيم رارق يبالقنا قفوم    

زورـيپ رگـشروش ناگدنمزر اب گنج رد يماظن رازبا زا هدافتسا اب             افرص  عجترم  
دـنا هدـش هديـشك هركاذـم زيم هب يتقو بلغا نايشروش هكيلاح رد        .دنا هدشن   

كفتم ،وئام و نينل  . دنا هدروخ تسكش   ،تلورپ گرزب نار    هركاذـم هـكنيا      ايرا اـي  ( 
ار تسا بالقنا يمومع يورشيپ عفن هب        يطيارش هچ رد  ) هركاذم زا ندز زابرس     

  .دنا هداد رارق ليلحت و هيزجت دروم
طـلغ شيارـگ ود تاركاذـم اـب طاـبترا رد هك تسا دقتعم               ) م(ن ك ح    

مي لـست طـخ كـي ،مود   . هركاذـم هـنوگره قلطم در ،مكي     : دنك زورب دناوتيم  
تردـق اـي يهاـگياپ قطاـنم ،قـلخ شترا ،بزح طخ رس رب شزاس                . هنابلط

بزـح چيه لوبق دروم دناوت يمن        هدرك بسك هزرابم يط قلخ هك يسايس        ،
نود هست وئام يدنبعمج    .دشاب يبالقنا  هك دوب نيا       اـب هبرـض باوج     "شور  « 

اـب هبرـض باوـج تاركاذم نتفريذپن يهاگ         . تسا تيعقوم هب هتسباو   " هبرض
رد اـم   . تـسا هبرض اب هبرض باوج تاركاذم نتفريذپ زين يهاگ ،تسا          هبرض  

يم هركاذمب هك ميراد قح زين راب نيا ،ميتفرن هركاذمب هك ميتشاد قح قباس 
ام ه   ك نآ يارب ،ميوش تاركاذم راپسهر هك ميدرك يبوخ راك ام رابنيا          . ميور
حلص نا هاوخ تسينومك بزح هكنيا رب رئاد ار نادنيموگ ياهغورد ميتسناوت
مراـهچ دـلج ـ    گـنيچ نوچ تاركاذم هرابرد (» .مينك اشفا تسين تدحو و  
هك حتف يارب يناهج ۲۱هرامش هب ديناوت يم هنيمز نيا رد . وئام راثآ بختنم  

ولج ليصفت هبار هنيمز نيا رد يتسيلانويسانرتنا يبالقنا شبنج ياههاگديد   
  ).دينك عوجرزين هتشاذگ 

دـنك دوباـن ار يـبالقنا شبنج هك هدوب          نيا هشيمه نمشد فده لاپن رد        .
دنكيم هبساحم ابترم و ددرگيم تصرف لابندب نمشد ،فده نيا ققحت رطاخب            

،ار الاب تسد دناوتيم هنوگچ هك       يدوبان يارب لمع راكتبا دناوتيم هنوگچ دريگب  

ار نمشد هك تسنيا اهتسيئوئام كيتكات ،لباقم رد        . دروآ تسدب ار اهتسيئوئام   
رادهگن قـلخ تسد رد ار لمع راكتبا        دننكد  رفنم رثكادحب  تـسايس اـب و د      ـن ، 

رـسارس يـبالقنا شبـنج و مدرـم         . دـن گنجب نمشد هيلع تشم ربارب رد تشم      
يم هزرابم و ثحب هب نآ رس رب و دننكيم لابند ار هبرجت نيا كيدزن زا ناهج                  

  . دنزادرپ
  

  نيون زاغآ كي 
لياوا و    ٢٠٠١لاس رخاوا رد     عيرس لكشب عاضوا     ٢٠٠٢  يا هدـنهدناكت و     

درـفنم و اـشفا نمـشد هك دنديسر هجيتن نيا هب يبالقنا ياهورين              . درك رييغت 
اهنآ ليلحت نيا اب . دنكيمن تمدخ يفده چيه هب هركاذم نديشك ازاردب و هدش    

. دندروآ دراو روشك فلتخمطاقن رد شخب يهدنامرف رقم هس هب يتخس تابرض 
ياـهناگداپ زا يـكي رارقتـسا لحم        طقف هن هك    . دوب» گناد«شخب اهنآ زا يكي     

دربـشيپ تـهج يتنطلـس شترا هحلسا رابنا هكلب دمآ يم باسحب شترا مهم               
ياـهورين هاـگياپ نيرتيوـق ؛تـشاد رارق اجنآ رد لاپن برغ رسارس رد تايلمع               

تروـص يناـمز يهدـنامرف رـقم هس هب هلمح           . تسا عقاو لاپن برغ رد يبالقنا     
مالـعا يعاـجترا تـموكح هـب ار ت     اركاذـم زا شجورخ ) م(ن ك ح  هك تفرگ   
رد تـسا عـقاو لاـپن زـكرم رد هك     » اجگنايس«شخب يهدنامرف رقم . دوب هدرك 

تفرگ رارق هلمح دروم    ۱۰تعاس   كـي  » گـناد «شـخب رد    » يهاروـگ «رـقم   .  
. دوـب شاـب هدامآ رد لبق زا نمشد نياربانب  . تفرگ رارق هلمح دروم دعب تعاس   

ناـكت ار روـشك لك و ديسر ماجنا          هب لماك تيقفوم اب   » گناد«شخب تايلمع     
ار يشرازگ اجنيا رد  . داد ياقفر هك      هدرك هيهت تايلمع نيا هرابرد    ) م(ن ك ح     
  :ميهديم هئارا دنا

و نمشد زابرس     ۱۷۵لحم نيا رد    « رقتـسم هـتفاي ميـلعت يودنامك       ۳۰   
نارسفا باستحا اب   عومجم رد ناشدادعت هك   . (دندوب رفن ۲۰۵ ،  ديـسر يـم       .(

 هخوج دنچ و پيت ود ،گنه كي لماش       ) م(ن ك ح    يرب  هر تحت ياهورين  
عوـمجم رد هـك       دوب و قـلخ شخبيئاـهر شـترا زا رـفن     ۱۳۳۵  زا رـفن  ۷۰۰   

رـقم  . دـندرك تكرـش درـبن نـيا رد تـفرگيم رـب رد ار يا هدوـت ياشيليم                  
يتـسرپرس رـتفد ،يتنطلـس شـترا ناگداپ لماش          » گناد«شخب يهدنامرف   

رد يتلود يلصا ء هرادا هك شخب ير        ادنامرف رتفد ،سيلپ هاگساپ كي ،سيلپ     
،     . دوب حلسم ياهسيلپ يتيبرت يودرا كي و تساجنآ        كـناب هبعش كي ،هوالعب

رد يـتلود رـگيد رتاـفد ء هـمه و كالما تبث رتفد ،شخب هاگداد نامتخاس              
دندوب رقتسم حلسم يورين۱۵۰سيلپ يتسرپرس رتفد رد . تشاد رارق اجنيا   

رفن ۴۵سيلپ هاگساپ   رد و    هرادا   .  زين   شخبيلصا    تـشاد حلسم لنسرپ    ۳۵    .
رد . دوـب شاب هدامآ رد لبق زا نمشد       . ميدرك ريخست ار هعومجم نيا لك ام      

تعاسكي »گناد«هلمح . دش زاغآ ررقم دعوم رد هلمح روشك يزكرم هقطنم    
روتـسد شـترا يهدـنامرف ياهرقم هب    » گناد«رد نياربانب  . دش عورش رتريد  

اجنيا هب اهتسيئوئام هك دندزيم سدح اريز دنشاب هلمح هدامآ هك دندوب هداد      
ميدرك زاغآ بش١١تعاس رد ار هلمح ام . درك دنهاوخ هلمح مه اهيريگرد .  
ديشك لوط تعاس ٢ نمشد نارسفا زا رگيد رفن ٦١. دش هتشك درگرس كي.    

دنتخابناج قيفر  ٧. دنديسر لتق هب مه    اهنآ هك دندش ميلست نازابرس هيقب      .  
  .دندرك رارف مه ناشياهيضعب . ميدرك دازآ ار

نـيا رـكفب البـق     . مـيدروآ تسدب رگيد ياهزيچ و هحلسا يدايز ريداقم ام         
. ميـنك جيسب دوشيم هرداصم هچنآ لمح يارب ار مدرم زا رفن نارازه هك ميدوب             

و روـتكارت و پـيج و سوـبوتا زا ام    . تسين يفاك نيا هك ميدش هجوتم دعب اما     
يارـب عوـمجم رد   . ميدرك هدافتسا راكن  يا يارب يشترا هدش هرداصم ياهنويماك     

دش هدافتسا وردوخ۳۰زا هدش هرداصم لاوما ندرك اجباج   .  
۹۲    ، راكدوخ گنفت  ۱۲    ، كبس لسلسم  ٢ ، رابريت رابشتآ ٥   ۸۱ ، يرتميليم  

٣    ، زادنا هراپمخ  ٣      ، كشوم هدننك باترپ هاگتسد  ۴۸     ، راكدوخ همين گنفت  ۴۰ 
روآ تسدب يرتميليم هن هچناپت    ٩و گنشف رازه     گفنت ۱۵۰نيا رب هوالع . ميد   

داتفا نامتسدب مه   ۳۰۶ رفص» نشكا تلوب « ميدرـك اديپ مه هحلسا يرسكي      .  
يخرب هب ار ام دنتسناوت يمن اهنيشام       . ميتسين دلب ارنآ زا هدافتسا هار زونه هك       

دوخ شود رب اي ار لياسو نآ همه ميدش روبجم نيمه رطاخب . دنناسرب طاقن زا
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٩هحفص   تقيقح        ۱۰ هرامش
هداـعلا قوف لياسو و هدش هرداصم ياهوردوخ مامت  . رطاق طسوت اي مينك لمح   

 ار اـهنآ هك درك اعدا ادص و رس اب ادعب نمشد هتبلا هك             . ميدرك دوبان ار نيگنس   
  ».تسا هدروآ تسدب

هكلب دوب مدرم شوگ رد » يراهب ردنت«نينط طقف هن هقباسيب تايلمع نيا 
ياـقفر  . دـمآ يـم باـسحب روشك يبالقنا خيرات رد نيون يلصف شياشگ هطقن             

لاس   ردبزح هك يمخ و چيپ رپ دنور هب هاگن اب بزح             و داهن رس تشپ     ١٩٩٦   
يزاغآ «ار عطقم نيا مان ،درك زاغآ يراكادف و تعاجش و مزع اب ار قلخ گنج                

  .دنا هتشاذگ» نيون
دـناوت يمن بالقنا هك    تسه زين   بزح كرد نيا    قادصم  هزرابم نيون جوم    

ب هاگ دنچ زا ره      و دنامب نكاس  اين ا  هـك دوش يم هجاوم     نيون ياهشهج ماجنا ز      
دـهاوخ ورـبور تـسكش و درگبقع لامتحا    اب نآ هب ييوگ   خساپمدع تروص رد      

شـترا ء هبنا    جهمه شروي اب هلباقم رد تيقفوم و تالمح دنمزوريپ جوم           . دش

شبـنج خيرات رد شيپ هب ميظع يشهج و رگيد شياشگ كي رگناشن يتنطلس      
  . دوب لاپن يتسينومك

  
گرم رتسبرد تنطلس     

هتسد و راد ،يبالقنا ياوق هدننك هريخ تالمح و تاركاذم تسكش زا دعب             
ياهدنب زا يرايسب   ،هاش و دروآ رد قـيلعت تـلاحب ار يساسا نوناق حالطصا هب              

ريگتـسد هاوـخيقرت ياهتيـصخش ،تختياپ رد    . درك مالعا هداعلا قوف عضو كي     
بوكرـس يـمدرم تاـع      وبطم و . دش مالعا عونمم رفن ود زا شيب عمجت       . دندش
يعاـجترا ء هتـسد و راد ،روـشك حطـس رد هداعلا قوف               تيعضو مالعا اب  . دندش  

ضرع رد هك دش يعدم و تخادرپ ينز فال هب هنانعرفتم اكيرمآ تيامح تحت            
ماجنا اب قلخ شخبيئاهر شترا اما      . درك دهاوخ مامت ار اهتسيئوئام راك هام هس       

غورد تاـغيلبت نيا تسناوت ،روشك  رسارس رد هناحلسم دنمزوريپ تايلمع دنچ      
هداعلا قوف تيعضو رخآ هام     ٨يط  . دنك يثنخ ار   يرـت هدرتـسگ ياهيريگرد      ،   

شـترا    و تـسا هتـسويپ عوـقوب     يتنطلس شترا و قلخ شخبيئاهر شترا نيب          
بسك يرتگرزب اتيفيك ياهدرواتسد اهيريگرد نيا نايرج رد قلخ شخبيئاهر          

  .تسا هدرك

فلتخم قطانم رد هزرابم نوزومان لماكت دهاش ،هلاس  ۷ گنج نايرج رد  
ناـكامك   يـئارت قطاـنم و يناتـسهوك قطانم نيب تازرابم تفرشيپ          . ميا هدوب   

ظاـحلب مـه ار لـمع راـكتبا قلخ شخبيئاهر شترا             لك رد اما  . تسا نوزومان   
  .دريگ يمتسدب يسايس مه و يماظن 

ي لـصا هـقطنم هـك ديشوك هداعلا قوف عضو يرارقرب زاغآ نامه زا نمشد              
درك شالت نمشد   . دروآرد هرصاحم هب تهج هس زا ار روشك برغ رد اهيريگرد          

بوـنج رد   » ناـي يلاـس   «و  » گـناد «قطانم و قرش رد     » گنولگاب«هقطنم زا   
برـغ رد  » تكروس«هقطنم رد ار يتكرح بيترت نيمهب    . دنزب مجاهت هب تسد   

يبالقنا شخب هس يدوبان هدمع روطب هرصاحم رازراك نيا زا فده. درك زاغآ زين  
  .دوب» توكراجاج«و » اپلور«، »موكور«

تـشاد رـبخ هك دوش يئاهاتسور دراو هك دوب نيا يتنطلس شترا تسايس      
لـتق هـنادالج و هنايشحو تسايس ،شترا   . دنتسين اجنآ رد تسيئوئام ياهورين    

ناوـنع تـحت ار يرـيگ ماـقتنا روظنمب مدرم ماع        
ار ناينابرق و تشاذگ ارجا هب » رفن هد رد رفن كي«

يارـب شـترا هـك      ي  ـنعم نيا هب   . ديمان تسيئوئام 
ار مدرـم زا رـفن هد دشكب ار تسيئوئام كي هكنيا            

رد هك تسنيا ناش يعاجترا قطنم . دناسريم لتقب
تـسيئوئام دـياب ناـشرفن كي لقادح رفن هد نيب           

  .دشاب
هـلمح كـي هب تسد ،قلخ شخبيئاهر شترا     
شـخب رد نمـشد يهدـنامرف ياهرقم هب يخيرات          

هاگدورف و    »ماچآ« رد هـلمح نيا    . دز» راگابفناس« 
هيروف   ۱۶زور   ياهورين لك و تفرگ ماجنا      ٢٠٠٢   

هــلمح . دندــش دوباــن اــجنآ رد سيــلپ و شــترا  
يعاجترا شترا هاگودرا هيلع زين يهباشم هنانامرهق 

نـيا  . تـفرگ ماـجنا   » اـيراب تاس  «و  » يئامال«رد  
رتـشيب ار يعاـجترا مـيژر نارحب يخيرات تالمح          

رد و هدز ينيشن بقع هب تسد عاجترا ي         اوق. درك
  .دنتشك يماظنريغ دارفا زا مه زاب دوخ هار

رــگيد يدــيلك درــبن ود ٢٠٠٢يــم هاــم رد   
شرازــگ  ) م(ن ك ح ياــقفر  . تــفرگ تروــص  

  : دنهديم
ساـسا رب ام ياهورين     » هنسيل«هقطنم رد   «

شــخب يهدــنامرف ياــهرقم ريخــست ء هــشقن   
هدامآ تلاح رد نمشد . دندش زكرمتم» ناتويپ«

عـمج اـجكي رد رفن       ۲۵۰۰هك يتقو   (دوب شاب     
زا يكي  . داتسرف ناديمب ار گنه هس شترا     ). دناشوپ ارنآ ناوتب لكشم دنشاب    

فرط هس زا ار ام اهنآ      . شيلصا هاگودرا زا يموس و    » اپلور«زا يكي   » ناتويپ«
يـنعي  . ميدرـك ضوـع ار هـشقن ميدش ربخاب ارجام زا يتقو           . دندرك هرصاحم 

اـب ميقتـسم دـنتفرگ ميمـصت اقفر شخب يهدنامرف ياهرقم ه        ب هلمح ياجب  
ميـسقت ار دوخ ياهورين ميتفرگ ميمصت ام        . دنوش خاش رس نمشد ياهورين    

لـصا اـم نيارباـنب      . ميـنك هـلمح يتنطلـس شـترا گنه هس ره رب و هدرك             
  .ميتفرگ راكب ار اهنآ هرصاحم يارب يلخاد طوطخ رد نديگنج

نمـشد هـك دندـش ربخ اب يطابترا ياههاگ          تسد زا هدافتسا اب ام ياهورين     
ام ياهورين زا شخب كي . دنك دوبان و هرصاحم ار ام ات ديآ يم» هنسيل«تمسب 

و دنتـشاذگ رارـفب اـپ اهنآ    . تخادرپ دوب هدمآ» ناتويپ«زا هك يگنه بيقعت هب     
زا يـكي يتنطلـس شـترا هدـناميقاب گـنه ود       . دـندركن تـشگزاب دـصق زگره      

ار هلاـسهد هچبرـسپ كـي هـنامحريب اـهنآ      . درك لاغشاار يلاوح نآ ياهاتسور    
ار ريسم هك دندرك راداو ار ينز اهنآ       . دندرك زواجت نانز هب و دندرك هعطق هعطق       

ار دوـخ ناود ناود نز نآ دـندوب هدـش كيدزن امب رايسب يتقو     . دهد ناشناشن 
لـتقب ناـينابرق تـساوخ ياـنبم رـب و دندش ريگتسد زواجتم دارفا          . دناسر امب 

دوب ٩تعاس نيا   . ميدرك هرصاحم يربنازاگ لكشب ار اهنآ ام      . دنديسر نمـشد  .  
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  ١٠ هحفص  ۱۰ هرامش    تقيقح                

و دندروآ رد ار ناشياهمرفينوا اهنآ      . ميتخادرپ شبيقعت هب ام و تشاذگ رارفب اپ       
دنتـشك ار ناـيرارف نـيا زا رـفن    ٥اه هدوت . دندرك اهر ار ناشياه هحلسا  ادـعب  .  

. هدوب يتنطلس شترا ي   اهورين هارمه مه يئاكيرمآ راشتسم كي هك دش مولعم        
وا دـمآ يـم رظنب هك روطنآ       . ميتشادن ربخ عوضوم نيا زا ام عقوم نآ هتبلا هك         

  .درك رارف و تشاذگ اجب ار شمرفينوا هك دوب يناسك وزج مه
ار ناشمروفينوا و حالس گنه نيا دارفا . دنك رارف درك يعس مه موس گنه

. دـنتفگ يم ناشتسكش زا هلا ن و هآ اب اهنآ. دنديرپ هناخدور هب و دنتشاذگ ياج  
داـعبا زا مـه ناـمدوخ زاـغآ رد     . دـندرك يـم يداش و دندزيم تسد اه هدوت و       

. تـسا هداتفارود يا هقطنم اجنيا هك ارچ ميدوب ربخيب ت          سكش نيا ء هدرتسگ   
ماود دربن رد تعاس مين طقف يتنطلس شترا . ميديمهف ار يعقاو عاضوا ادعب اما

شـترا  » هنـسيل «درـبن زا دـعب زور ود تسر   د. تشاذگ رارفب اپ سپس و دروآ      ،
ار » ماـگ «مانب يتنطلس شترا مكحتسم ياههاگودرا زا يكي قلخ شخبيئاهر          

يماـظن ناراـشتسم ياـه هـشقن ساـسا رب هاگودرا نيا هك ديآيم رظنب         . تفرگ
تاحيلست همه و دندش دوبان نمشد شترا ياهورين رثكا         . دوب هدش اپرب اكيرمآ   

هـيحور اديدش يتنطلس شترا ،گرزب تسكش ود نيا ز          ا دعب . دش هرداصم نانآ  
  .دش هتخاب

هاـگودرا گرزـب تـسكش و نشور زور رد نمشد شترا گنه هس تسكش               
هـتفرگ رـظن رد گنج رد نيون هلحرم كي هنومن ناونعب بزح فرط زا               » ماگ«

و دناميم ياجرب رادياپ لماع كي يكيرچ گنج نآ رد هك يا هلحرم     . دوش يم 
هب ار يعضوم گنج يتح و كرحتم گنج قلخ شخبيئ          اهر شترا لاحنيع رد   

گـنج ينوـنك هـلحرم زا بزـح يدنبلومرف رب تسا يديئات نيا              . دربيم شيپ 
  ».قلخ

شـترا نيـب اـپلور رد رـگيد مـهم يريگرد كي              ٢٠٠٢توا رخاوا دودح      ،
الماـك يتنطلس شترا دربن نيا رد       . داد خر يتنطلس شترا و قلخ شخبيئاهر      

ا رفن  ۵۰۰زا  . دروخ تسكش  دندـش هتشك رفن    ۱۳يتنطلس شتر     رـفن   ۴۵۰زا  .    
دنتخاب ناج كيرچ   ٧زين شخبيئاهر شترا ياهورين      ربماتپـس لوا هـتفه رد   .  

رـقم ادتبا   . درب شيپ هب ار تايلمع هتشركي     ) تسيئوئام(لاپن تسينومك بزح    
 ٩٦دودـح   . دش دوبان الماك  » يچناكاگارآ«شخب زا   » اكراخيهدناس«يهدنامرف  

دندش ريگتسد رفن اهدص و     هتشك سيلپ و يشترا    سيـلپ هاگساپ ،دعب زور كي   .  
سيـلپ  ۵۹و دـش ريخـست روشك قرش رد        » يلوهدنيس«شخب زا   » ناميب«رد    

تاـيلمع نيا رد يپور نويليم  ۶۰هوالعب تامهم و اه حالس مامت . دندش هتشك   
  .داتفا قلخ شخبيئاهر شترا تسدب هناروسج

يماـظن و يـسايس يياـهرازرا       ك هدنامرد ميژر ،اهتفرشيپ نيا اب ههجاوم رد       
هـيبنت و يريگـشيپ     «رازراـك ،يـسايس ظاحل زا ميژر        . تخادنا هارب مدرم هيلع   

هليسونيدب . دناوخ» تسيرورت«ار اهتسيئوئام و تشاذگ ءارجا هب ار » اهتسيرورت
،        . دمآرد قيلعت تلاح هب زين مدرم يئادتبا قوقح        يـبالقنا ،راـگن هـمانزور اه هد

. دـنتفرگ رارـق رازآ دروـم و هدـش ريگتـسد يقرتم ريغ             يتح و هاوخيقرت دارفا     
» شداناج«فورعم همان هتفه يبالقنا ريبدرس و دنمرنه ،رعاش         » نس انشيرك «

 )تـسيئوئام (لاـپن تـسينومك بزـح هـب ود رـه هك             (» ناوآهاناج  «همانزور و   
نـيا زا فده    . ديسر لتق هب نمشد يماظن هاگودرا رد و دش هجنكش         ) دنكيدزن
و دنك يريگولج مدرم هب اهتسيئوئام مايپ نديسر زا هك دوب نيا هناحيقو لامعا  

چيه بالقنا ناراداوه هب هك دناسرب مدرم شوگ هب ار ميژر مايپ نيا نآ ياج هب 
تاـيانج هـيلع مدرـم تاـضارتعا زا دنتساوخيم نينچمه           . دش دهاوخن يمحر  

  .دننك يريگولج يتنطلس شترا
عـطق ار اـه هدوـت و بزـح ني     ب هطبار هك تسنيا نيعجترم فادها زا يكي    

بزـح زا ار مدرـم هك دنراوديما اهنآ    . دنربب ار بالقنا  » رس«هليسونيدب و دننك    
ناربهر و هدرك ريگتسد و درفنم ار يربهر ،دننك ريگتسد ار نيلاعف ،دننك ادج 

اـي هدـنز يرـيگب هزياـج هويـش       «تـسرد اهنآ راكنيا ماجنا يارب       . دننك دوبان ار  
رـس يارـب و دـندرك هـشيپ ار هتشاذگ ولج شوب ج            رج هك يشحو برغ   » هدرم
  .دندرك نييعت هزياج يبزح ناربهر يخرب

هـك دـننك يـم شالـت اهنآ ،قلخ هيلع رامشيب تايانج دربشيپ نيع رد                
 زا يورـيپ رد   . دوـش يئاـهن دربن دراو هك دننك كيرحت ار شخبيئاهر شترا           

ار  يعينـش تاـيانج يتنطلـس شـترا ،اه هدوت هيلع يگنج موش ياه هشقن                
ار يـعمج ياـهروگ رد نانآ ندرك نفد و اه هدوت زا يدادعت رس عطق دننام                 

لـتق هـب ار يـسايس ناينادنز زا يدادعت اهنآ            ،ورپ دننام تسرد  . دش بكترم   
» يهاـمال «هـب روـشك فـلتخم ياهنادنز زا هك دندوب يناسك نانيا             . دندناسر

رطا ياهاتسور زا اهتسيئوئام ناراداوهايو دندوب هدش لقتنم  زا دعب . دندوب فا 
هتشك يريگرد رد اهتسيئوئام نيا هك درك غيلبت شترا ،نانآ ندناسر لتق هب 

ينوـگ رد ار اهرـس يتنطلـس شـترا ،ناينادـنز رـس نديرب زا دعب                 . دنا هدش 
رس ار ناشديهش ناتسود و اقفر هك هدوب اهتسيئوئام راك نيا تفگ و تشاذگ 

  .دننك ناهنپ ار ناش تيوه هك دنرب يم
هقطنم رد  قلخ شخبيئاهر شترا ياهورين     هك  دنز يم سدح شتر     ايتقو  

رـسفا كـي    . دـنك يـم زـيهرپ     قطاـنم نآ رد     راكشآ تشگ زا دنراد روضح      يا  
هــيلع گــنج هــك تــفگ » گــنورگ كاــبيد«ماــنب يتنطلــس شــترا هــبتريلاع 

رگا يو تاراهظا قبط هك ارچ        ،دوب دهاوخ ينالوط اهتسيئوئام    يايـشيليم  كي   
رفن رازه  ۵۰يبالقنا   ، شترا  كي هب ه      يبايتسد يتنطلس شترا يارب دوش ليدبت

گرـم مد  اـت نمـشد   هـك دـنچره   . دوـب دهاوخ راوشد رايسب عيرس يزوريپ هب   
  .دنارورپ يم رس رد ار مدرم رب يزوريپ يايور

  
  تسا هديسر نيون يجوا هب نارحب 

ناكت جاوما دربن ياهناديم رد قلخ شخبيئاهر شترا نينط رپ ياهيزوريپ           
ناـبابرا نورد هـب هـكلب ،لاـپن هـمكاح تاقبط نورد هب اهنت هن ار د                  وخ هدنهد 

مدـقم طـخ رد هـك ناتـسلگنا هژيوـب و اـكيرمآ              . داتـسرف زين اهنآ تسيلايرپما    
 هاشرابتعا يب   هتسد و راد زا ار دوخ تيامح دنراد رارق قلخ گنج اب تفلاخم              

دندرك مالعااردنا نايگ  .  
رد   اردنا نايگ  ربتكا   ٤  سا نوناق  ٢٠٠٢  و دروآرد قـيلعت تـلاح هب ار يسا       ، 

هـنيباك    ،تـفرگ تسد رد ار هيرجم هوق       تاـباختنا و تـشاذگ راـنك ار        » اـبود « 
قيوعت هب مولعمان تدم يارب ،دوش رازگرب ربماون هام رد دوب رارق هك ار يرسارس  
نـيا  . تسا لاپن يسايس هنحص رد عيرس يفيك رييغت كي رگناشن نيا      . تخادنا

شزـيخ نايرج رد لاپن مدرم هك تسا يئاهدرواتسد          رب لماك ناياپ هطقن كي      
دندوب هدروآ تسدب   ١٩٩٠ هتـسد و راد هرـهچ زا باـقن رـما نـيا ،نيـنچمه               .  

لاـپن رد تنطلـس تـيوقت يـپ رد زوـنه هك تشادرب            » لا ما وي  «تسينويزيور  
  .دنتسه

هـب دـشوك يـم نوـيبالقنا بوكرس رد رتشيب نمشد هچ ره ،نيا دوجو اب                 
نمـشد هـكنآ زا دعب      . تسا كيتكلايد نوناق نيا   . دنز ي م نماد رتشيب تمواقم   

      ، دش قلخ گنج زاغآ هب قفوم بزح     درك تياده ار وئمور تايلمع هكنآ زا دعب   .  
سپـس و يـكيرچ قطاـنم بالـقنا ،دـنتخادنا هارب ار      » ٢ـ ارسوليك  «تايلمع 

تيعـضو مالـعا ناـنآ هـكنيا زا سـپ و            . دروآ دوـجوب ار دوـخ يهاگياپ قطانم       
. ديـسر كيژتارتسا لداعت هلحرم هب تسيئوئام ياهورين ناوت ،د  ندرك يرارطضا 

تـسكش يـنعي    . دـتفا يـم شدوـخ ياپ يور هب هدرك دنلب نمشد هك يگنس             
كـي نوـيبالقنا هـك دـماجن        ايب اـجنآ هب دناوت يم يتلود هتفاي ديدشت بوكرس         

  .دننك مالعا ار يبالقنا نيون كيتاركمد تموكح
  

رد ارجا هب لاپن رديژتارتسامادك    ؟تسا هدمآ 
بزـح يرـبهر تـحت لاـپن رد قـلخ گـنج مـهم تايـصوصخ زا يكي                   

تفرشيپ دايز باتش هب و راو شهج هك تسنيا         ) تسيئوئام(لاپن تسينومك   
دروم رد وئام ردص هك هنوگنامه ،لاپن رد قلخ گنج نيا دوجو اب . تسا هدرك

زارد گنج كي ،تفگ هرمعتسم همين ـ لادوئف همين ياهروشك رد گنج نيا 
تسا تدم تابـسانم و دـننك يـم يگدـنز اهاتـسور رد يلاـها دـصرد        ۸۰.    

. دنتسه يزرواشك هب هتسباو مدرم رتشيب  . تسا يلادوئف همين روشك يديلوت    
يموب داصتقا اب و تسا جوعم تعنص دشر يتارمعتسم همين تابسانم رطاخب            

يناــهج داــصتقا و دــنه داــصتقا اــب ،ســكع رــب . تــسا هدــشن ماــغدا لاــپن
تاركوروب راد هيامرس هقبط هكنيا رگيد هبنج كي . تسا طبترم يتسيلايرپما

راد هيامرـس هـقبط و لادوـئف نارادـنيمز زا تـسا يا هـگرود دوجوم ،لاپن                  
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١١هحفص   تقيقح        ۱۰ هرامش
  .رودارپمك

گـــنج يژتارتـــسا 
هرـصاحم قلخ تدمزارد    
تاـهد قـيرط زا اهرهش      
قطاــنم داــجيا اــب تــسا 
 ، يئاتــــسور يهاــــگياپ
زا تردق هرذ هرذ نتفرگ     
و رگمتـس تاقبط تسد     

يرسارس بسك ماجنا   رس
نـــيا . يــسايس تردــق  

هــس قــيرط زا هــسورپ   
. دــنك يــم رذــگ هــلحرم

عاـــــفد لوا هـــــلحرم 
هلحرم ،تسا كيژتارتسا   
و كيژتارتسا لداعت مود    
ضرـــعت موـــس هـــلحرم 

هــلحرم رد . كيژتارتــسا
زا هـك تسا يرورض لوا      
ولج يكيرچ گنج قيرط 
رد سپــس و دوــش هــتفر 
شـترا ندـيگنج نايرج     
و كرـحتم گـنج ،قلخ      

يــم لــماكت ار يع ــضوم
هدوـت ناتـسد رد نيون يسايس تردق هعسوت تازاوم هب ،وحن نيمه هب            . دهد

و اـه هتـسد زا      . دباي يم لماكت ينامزاس رتالاب حوطس هب مه قلخ شترا ،اه          
هـك يئاهنادرگ و اه پيت ،اه گنه هب گنج لوا ياهلاس يئادتبا ياه هخوج     

نيا . دنك يم رذگ دنا هدش يهد نامزاس قلخ شخبيئاهر شترا طسوت زورما
لـحارم لماكت اب ماگمه دنناوتب ات دنا هدش زكرمتم ينامزاس رتيلاع ياهمرف           
درـبن نمـشد حلـسم نادند هب ات و گرزب ياهدحاو هيلع ،گنج كيژتارتسا            

  .دننك
لاـپن تـسينومك بزـح يزـكرم هـتيمك موـس يخيراـت مونلپ دنس رد                 

نيـنچ ،هدرك ميسرت ار      لاپن بالقنا ياهكيتكات و يژتارتسا هك     ) تسيئوئام(  
زين قلخ گنج لماكت هك ينعم نيدب       . دراد ار دوخ ياهيگژيو لاپن هك هدمآ      

هك   دنيوگ يم يخرب  . دنك يم رذگ اهيگژيو نيا نورد زا       يكچوـك روـشك   رد  
قطاـنم و دـباي همادا دناوت يمن قلخ گنج درادن هار ايرد هب هك لاپن دننام                 

) تــسيئوئام(لاــپن تــسي نومك بزــح. دوــش داــجيا دــناوت يــمن يهاــگياپ 
نيــمه رطاــخب اــقيقد و هدرــك ميــسرت ار لاــپن هــعماج هژــيو تايــصوصخ  

نـيا  . تـسا هدرـك تفرشيپ يا هنادنمزوريپ لكش هب بالقنا هك تساهيگژيو      
            ، هـك  يـنعم نيدـب     دعاـسم نيـمز ،يلادوـئف زـكرمتم تردق لماش اهيگژيو

روـضح ه  ك دننك يم يگدنز هداتفا رود قطانم رد يلاها زا يعيسو ياهشخب          
هيحور و مسينومك ذوفن ،دنريقف تدشب مدرم ،تسا فيعض اجنآ رد تموكح            

   ، يلاـپن زا يگرزب رامش هك تيعقاو نيا   وتسا هدرتسگ مدرم نيب رد يبالقنا  
دـنناوت يم و هتشاد رارق يبالقنا راكفا ريثات تحت و دننك يم راك دنه رد اه      

رد يخيراـت دنـس     نـيا   . (دـننك لمع يتيامح   ههبج تشپ   عون كي هباثم هب     
هرامـش رگراـك هيرشن و        ۲۳هرامش حتف يارب يناهج      هدـش پاـچ دـيدجت     ٣   

لكشتم يعاجترا تلود و قلخ نيب داضت ار لاپن رد هدمع داضت بزح .) تسا
لـسغ مـسيلايرپما هليـسوب هـك تاركوروب رودارپمك هيامرس و مسيلادوئف      زا  

رد يعاـجترا ي    اـهداهن نيا ناگدنيامن   . تسا هدرك نييعت تسا هتفاي ديمعت     
رد يسايس هثحابم هب هلئسم نيا و دنتفرگ رارق جامآ قلخ گنج زاغآ هلحرم 

  .دز نماد روشك حطس
و يسايس هزرابم لباقتم هطبار رب بزح ،قلخ گنج لوا ياهزور نامه زا             

هـب تـسد نمـشد يـتقو هك تسانعم نادب نيا            . تشاذگ ديكات يماظن هزرابم   

هـكلب دـهدب يماـظن خـساپ نآ هـب د            ـياب اـهنت هـن بزح دنز يم يماظن هلمح          
بـناج زا هـك يـتقو و        . دشاب زاين زين هلمح نيا هب يسايس خساپ هب تسنكمم         

هلمح تروص هب بزح خساپ تسنكمم ،دريگ يم تروص يسايس هلمح نمشد          
يسايس تالمح طسوت يماظن تالمح هك تفگ دياب زتنس ناونعب . دشاب يماظن

زا بزح هك  ينامز ،كش نودب  . سكعلاب و دوش يم هيجوت     رد يسايس هلخادم « 
هـك تسا روشك حطس رد يسايس تاراكتبا شروظنم ،دنك يم تبحص            » زكرم
  .دريگ يم ماجنا نيياپ زا يماظن تالمح هياپ رب

هياپ كيژتارتسا هار ود مسيلايرپما رصع رد يرتلورپ بالقنا دربشيپ يارب 
و ماـيق   يژتارتـسا   : تـسا هدش ميسرت وئام و نينل طسوت هك دراد دوجو يا           

درـب راكب هيسور رد ار مايق يژتارتسا نينل         . قلخ تدمزارد گنج يژتارتسا   
هـقبط  ،دوـب هتفرـشيپ يراد هيامرـس يدـيلوت تابسانم بحاص يروشك هك             

هدمع داضت  و ،تشاد رگراك  زا مايق تلصخ . دوب ايراتلورپ و يزاوژروب نيبنآ  
يحارط ار مايق ياهكيتكات و يژتارتسا رگراك هقبط يربهر هك تسا رارق نيا 

تردق و هتفرگ تسدب حالس اه هدوت رگيد ياهشخب و رگراك هقبط ،دنك يم              
روشك زكرم رد يسايس تردق اي دنريگ يم تسدب نيعم زكارم رد ار يسايس 
روشك طاقن رگيد رد نمشد هيلع ار يلخاد گنج سپس و دننك يم بسك ار 

رد اـيراتلورپ هرخ  الاب و دنروآ يم تسدب ار تردق هرذ هرذ ،دنرب يم شيپ هب    
هـمين  - لادوـئف هـمين ياهروـشك رد   . دنك يم حتف ار تردق يرسارس حطس        

رد ار يـسايس تردـق اـيراتلورپ هك تسا هنوگنيدب بالقنا تلصخ هرمعتسم              
شيـپ هـب ادتبا نامه زا ار يلخاد گنج و دروآ يم تسدب يئاتسور قطانم                

  .درب يم
يـنعي ،اـيند    لـماكت ينوـنك بوچراـچ رد هـك تـسا دقتعم             ) م(ن ك ح    

،                  رثكادحب   لوـپ يـللملا نيـب قودنـص قـيرط زا اه رادن و اه اراد ندش يبطق
و تورث ندركرپ لباقريغ فاكش ،يراتخاس ليدعت ياه همانرب و نويسازيلابولگ 
هقبط و هيامرس ندش يللملا نيب و ،تاطابترا و كينورتكلا عيانص لماكت ،رقف             

هك يا هنامز رد و ،تسديهت مدر م و رگراك هقبط ندش يللملا نيب ،راد هيامرس
هناگي يژتارتسا كي تسب راكب ،تسا هدش ليدبت كچوك هدكهد كي هب ناهج       

هك تسا دقتعم ) م(ن ك ح . تسين يفاك يناهج نينچ رد بالقنا ماجنا يارب  
،      روشك عون ود نيب يا هياپ ياهتوافت      هكنيا نيع رد     تـسا يقاب ناكامك ماـغدا   
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  ١٢ هحفص  ۱۰ هرامش    تقيقح                

رد ،يتــسيلايرپما ياهروـشك رد بالـقنا هار  ياــهكيتكات و يژتارتـسا بـناوج     
هتفرگ راكب هباشم ياهروشك و لاپن رد هك قلخ تدمزارد گنج يلك يژتارتسا 

سكعلاب و دراد ترورض    ،دوشيم گـنج و مايق نتخيمآ مه هب   «بزح نياربانب   .  
  .تسا هدرك هلومرف ار» قلخ

رـب كچوك يروشك لاپن هك دنتسه نيا هجوتم الماك ) م(ن ك ح ياقفر     
لاـس زا هتـشذگ لاس        ٧يط دوجو نيا اب     . تسايند هشقن  روـشك نـيا     ١٩٩٦   ،

ماـب رب خرس مچرپ ندروآ رد زازتها هب اب و هتفاي يرايسب هبذاج تردق كچوك                
دـيما يرتلورپ يناهج بالقنا يارب يهاگياپ هقطنم كي هباثمب يورشيپ و ايند             

بالقنا و مسيلاي رپما رصع رد. تسا هتخيگنارب يناهج يايراتلورپ لد رد يدايز
چيه ،كچوك هاوخ دشاب گرزب يروشك هاوخ مكي و تسيبنرق رد و ،يرتلورپ   ،

وئاـم هـك هـنوگنامه    . دروآ باـسحب فيعـض ناوـتيمن ار يـعقا         و يبالقنا يورين  
هـك تـسين مـهم ،ديتـسه هندالاع گنج كي ريگرد امش رگا درك ناشنرطاخ                
ردقچ نات نمشد هك تسين مهم و دشاب كچوك ناتيورين اي كچوك ناتروشك             
هـنالداعان گـنج هـب تسد هك ار گرزب نمشد نيا ديناوتيم امش ،دشاب گرزب                

ديهد تسكش  ،هدز گـنج  . تـسا يتسيلانويسانرتنا گنج كي لاپن رد گن       ج.  
  .تسا يللملا نيب يايراتلورپ

  
  كيژتارتسا لداعت : زورما عاضوا

رـب قـلخ شخبيئاـهر شترا يبالقنا هدنگنج يورين فرط زا هك يتسكش              
. تـسا نمـشد رب قلخ يزوريپ هناشن ،هدمآ دراو يتنطلس شترا و نهك تلود             

تـسكش نـيا   . تسا نهك تلود هيحور تسكش باتزاب يتموكح ياوق تسكش   
ياـههاگودرا رد ودـنامك و سيـلپ ياـهورين رـب هـك يددـعتم تابرض طسوت                  

عـضو كـي عاـضوا نـيا     . تـسويپ عوقو هب دمآ دراو اهنآ يماظن هبش مكحتسم        
،   . تـسا هدرـك داجيا بالقنا يودرا و يعاجترا تلود نيب ار لداعت        اـنعم نيدـب

و بزـح نيب اوق لداعت هلحرم        هب. هدرك شهج رتالاب يا هلحرم هب قلخ گنج         
  .تسا هديسر كيژتارتسا لداعت هب كيژتارتسا عافد هلحرم زا ينعي. نمشد

يدنـس ،بزـح يزـكرم هـتيمك مهم هسلج كي لابندب             ٢٠٠٢نئوژ رد     ،
 قلخ گنج نوزومان لماكت مغريلع    «: تسا هدمآ نينچ نآ رد هك تفاي راشتنا       

هـب گـنج نـيا ،درـيگ        يم تروص روشك يلماكت نوزومان تيعضو بسح رب هك        
نـيا مهف   . تسا هديسر قلخ گنج يلماكت لحارم زا كيژتارتسا لداعت هلحرم         

تاـضرعت قـيرط زا كيژتارتـسا ضرعت تهج مزال تاكرادت ماجنا يارب هلاسم              
ينالوـط تدـم يارـب دـناوت يـمن لداعت تيعضو نيا             » .دراد تيمها يكيتكات  

هـتفر تسد زا عضاوم هك      درك دهاوخ شالت دوجو مامت اب نمشد        . دنامب رادياپ 
هـلحرم هـب ات دز دهاوخ تسد يكيتكات تاضرعت هب بزح و   . دريگب سپ ار شا   

هدننك نييعت فطع هطقن كي ،لداعت عاضوا كي نيا         . دسرب كيژتارتسا ضرعت  
دوـخ دوسب ار عضو دننكيم يعس ود ره نآ رد عاجترا و بالقنا ياوق هك تسا        

  .دننارب عافد هب ار لباقم فرط و دنهد رييغت
تسد نمشد و قلخ ياوق زا يبايزرا نيا هب تسيئوئام نويبالقنا هنوگچ             
كيژتارتـسا لداـعت هـلحرم هب يبالقنا ياهورين و بزح هنوگچ و ؟دنا هتفاي               
و بزح تاحيلست نازيم و نازابرس رامش هك تسنيا شيانعم ايآ ؟دنا هديسر 

و ور  ـين يماـظن رـظن زا زوـنه عاـجترا شـترا            . ريخ ؟تسا هدش ربارب نمشد    
تيامح زا نمشد ،قلخ گنج يورشيپ اب . دراد رايتخا رد يرتشيب تاحيلست

دـنم هرـهب ،ناهج رانك و هشوگ زا اهتسيلايرپما رتشيب يلام كمك و يماظن               
زا ،تاحيلست و دارفا رتمك نازيم مغريلع تسيئوئام نويبالقنا اما . تسا هدش

هـب هجوت هچنآ  . دنيوج يم دوس دربن هصرع رد دوخ يماظن و يسايس يرترب        
هـب قـفوم تـسيئوئام نويبالقنا هك تسا يا يسايس تردق دراد تيمها نآ               

جيـسب و قـلخ شخبيئاـهر شترا اب ار راك نيا و         . دنا هدش نآ ظفح و داجيا     
ماـظن تردـق لـباقم رد يـسايس تردـق نيا      . دنا هداد ماجنا قلخ ياه هدوت  

لاـپن يـبال   قنا شبـنج رد يتاـيح هاـگ هرگ كي نيا     . تسا هداتسيا يعاجترا  
  .تسا

نـيا ياـنعمب ،هديـسر كيژتارتسا لداعت هلحرم هب گنج هك تيعقاو نيا              
هك هدرك ليلحت بزح    . تسا رارقرب روشك رسارس رد يهباشم عاضوا هك تسين        

شـترا اـما تـسا كيژتارتـسا لداـعت طيارش رد لك كي هباثمب روشك هچ رگا               
هقطنم نيا رد يبال قنا شترا و دربيم رسب عافد لاح رد برغ هقطنم رد عاجترا

شـترا ،روشك يزكرم هقطنم رد      . تسا ضرعت لاحرد يماظن و يسايس ظاحلب      
لداـعت يعوـن روـشك قرـش هقطنم رد و تسا يضرعت لاح رد ناكامك عاجترا           

  .دروخيم مشچب
ميسقت يگنج هقطنم هس هب روشك هك دراد تيمها زين هلاسم نيا هب هراشا 

،    . يـغيلبت قطاـن   م و يـكيرچ قطانم ،يلصا قطانم      : تسا هدش  يلـصا قطاـنم
هـتفرگ لكش يا هفطن لكشب خرس يسايس تردق اهنآ رد هك دنتسه يقطانم              

ار شياـهورين اـجنآ رد نمـشد هـك دنتـسه يقطاـنم ،يـكيرچ قطانم                 . تسا
تـمواقم و هناريگـشيپ تاـيلمع ،درـبن هنحـص           قطاـنم نـيا     و هدرـك زكرمتم     

د هـك دنتـسه يقطاـنم ،يـغيلبت قطاـنم     .دنـشاب يم هناحلسم   غـيلبت اـجنآ ر    
هدمع ياهلكش هباثمب ينايم تاقبط جيسب و يا هدوت ينلع ياهتيلاعف ،يسايس 

دـنمزوريپ تايلمع كيتكلايد  . دريگيم تروص قلخ گنج زا تيامح رد هزرابم    
هدوـت تاباصتعا و يكيرچ قطانم رد هناحلسم تالمح ،فلتخم ياه هصرع رد             

ميـخو ياـهنارحب هتـش      ر كي راچد  ار نمشد ،يغيلبت قطانم رد دنمزوريپ يا        
هدـمع ياهلكش زا يكي هب يكيرچ تايلمع ،ريخا هرود رد           . تساهدرك  يسايس  

گـنج  . تـسا هدـش ليدـبت دوـب يـغيلبت قطانم اقباس هك يقطانم رد هزرابم               
بـسك تـهج يتآ مايق يارب نيرمت و دمآرد شيپ كي هباثمب يرهش يكيرچ               

  .دوريم شيپ هب تختياپ رد تردق يرسارس
كـي هـب گـنج ياـقترا يارـب      تدش هب ) تسيئوئام(لاپن تسينومك بزح 

دـشوك يـم  دوـجوم لداعت عضو نتسكش و رتالاب اتيفيك هلحرم    يارـب بزـح   .  
هك دوب يتسينومك شبنج رد جيار يكيناكم كرد نيا راتفرگ ينالوط ياهتدم            

نينچ ادناچارپ ردص . دماجنا يم يفيك لماكت هب يدوخبدوخ روطب يمك لماكت
شبـنج رد هـك يجيردـت لـماكت طـخ هـيلع هزراـبم                نايرج رد «: دسيون يم   

كيتكلايد زا ار دوخ شناد و كرد درك شالت بزح ،دوب جيار لاپن يتسينومك              
نـشور هـعجاف و شـهج ،تسسگ ،دنويپ دننام يتالوقم دروم رد يتسيسكرام              

هـب رتـشيب ياهتفرـشيپ هـك هداد ناشن هبرجت        ). ٦  هرامش رگراك هيرشن  (» .دنك
نـيا ماـجنا هـب زاين    . تسا نيون ياه تسسگ و اه  شهج مزلتسم نيون لحارم   

ياهيورشيپ و يفيك ياهشهج ماجنا يارب راك همادا و ،لوا هجرد رد اه  تسسگ
ياـضعا زا يـكي     ) م(ن ك ح    . تـسا بزـح نيا يارب مهم هبرجت كي ،يبالقنا         

هـبرجت زا قايتـشا اب شبنج لك و دشاب يم يتسيلانويسانرتنا يبالقنا شبنج              
دنزومآيم يلاپن ياقفر  .  

  
   خرس يسايس تردق لامعا

وـلازنوگ هـك روطناـمه ،نيا       . خرس قطانم دشر ينعي يا هدوت تردق دشر       
            ، يـنعي  تـفگ ورـپ رد قلخ گنج دروم رد ورپ تسينومك بزح ردص قطاـنم      

و دـنهاوخ يـمن مدرم نانمشد زا كيچيه         . »دنبالقنا ناوختسا زغم  «يهاگياپ  
يعاـجترا تـلود    . دنهدب يهاگياپ ق  طانم هب دشر و يئافوكش هزاجا دنناوت يمن       

تساوخ مغريلع اما . دنك رپرپ ار قلخ گنج ياه هناوج هك درك شالت مه لاپن
مدرـم ياه هدوت نايم رد هشيمه زا رتقيمع ار دوخ ياه هشير بالقنا ،نمشد     

  .تسا هدناود
و يـسايس تردـق داـجيا فده ،بزح ياهرداك ،نيزاغآ ياهزور نامه زا              

ياـه يتـشپ هـلوك رد فورعم لوق هب و دنتشاد رظن دم    رد ار يهاگياپ قطانم    
نورـيب اهاتـسور زا حلـسم ياهورين و سيلپ هك يماگنه            . دندركيم لمح دوخ  

يئادـتبا ياـهدركلمع يتح     . دندش هجاوم ينيون تيعضو اب مدرم ،دندش هدنار       
درـكلمع هـك دنتـشاد زاـين يتردـق هـب اه هدوت اما            . دوب هدش جلف مه تموكح    

هرـمزور تايرورـض و دـهد نامزاس ار نانآ يگدنز طيارش دناو     تب و دشاب هتشاد   
اـنب هفيظو اه هدوت ،بزح يربهر تحت ،تهج نيمه هب           . دزاس هدروآرب ار نانآ   

يا هـفطن هب ليدبت هك دنتفرگ هدهعب دوخ ار نيون يسايس ياهناگرا نتشاذگ              
  .دش اهاتسور رد خرس يسايس تردق

ياـهتيلباق زا يـبيكرت     . اـه هدوـت هـب تردـق نداد يـنعي ،يا هدوت تردق             
؛هدـش دازآ قطانم رد هرمزور تاروما يربهر يارب يماظن و يسايس ،يعامتجا             
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١٣هحفص   تقيقح        ۱۰ هرامش
تردـق هدـمع فياـظو    . يئاـضق و يـئارجا ،يراذـگ نوناق ياه هصرع رد هژيوب     

               ، هعـسوت ياـه هژورـپ يزادـنا هار ،يعامتجا تينما نيمات لماش نيون يسايس
        ، ،          نايئاتسور نايم دتس و داد نداد نامزاس يـگنهرف دـشر و تـيبرت و ميـلعت

تسايبالقنا هزرابم دربشيپ يارب اه هدوت ندرك يماظن و ندرك يسايس ك ح .  
رد . دـنكيم رارـقرب نتخاـس و ندرـك دوباـن نايم يكيتكلايد هطبار كي       ) م(ن  

نآ ياهراتخاـس و نهك يتلود تردق ندرك دوبان هدمع ء هبنج ينونك هلحرم              
هتشاذگ ارجا هب اما . تسا مود هجرد هبنج نيون يسايس تردق نتخاس و تسا      

هدمع هبنج رد تفرشيپ يارب نتخاس عقاو رد . تشاذگ ارجا هب دياب و دوش يم
  .تسا يساسا) ندرك دوبان ينعي(

ميـكحت و شرتـسگ   ٢٠٠١لاـس رد گـنج لاـس نيـمجنپ ياهتنا رد              ،
، »اپلور«،  »موكور«. تفرگ تعرس ،روشك فلتخم قطانم رد يهاگياپ قطانم       

قـيرط زا هـك دنتـسه لاـپن برغ رد يقطانم           » ناي يلاس «و  » توكراجاج«
تردـق يـنلع روـطب كنيا و دنا هدش دحتم قلخ يبالقنا ياه هتيمك هكبش                
تـلود هدـمع ياـهداهن هباثمب هك دنا هدناسر روهظ هصنمب ار خرس يسايس               

شرازگ قطانم نيا دروم رد ابترم ودنامتاك مهم ياه همانزور   . دنك يم لمع  
، رب. دنهديم دنمان يم قلخ تموكح ار نآ مدرم هك ،قلخ ياه هتيمك زا يخ

زا و دـنيايب اـجنآ هـب هـك دـننكيم توـعد روـشك رسارس ناراگن همانزور زا                     
تـسوگآ    ۲۶رد  . دـننك هـيهت شرازگ ،قلخ گرزب تاعمجت        هـتيمك   ٢٠٠٠   ،

يتعاـس هـس رد تـسرد يا هدوت گرزب تسشن كي            » گناواچروك«ياتسور  
سنارـفنك كـي دـعب زور      . درـك رازـگرب   » اپلور«ي  هدنامرف زكرم » گناو يل «

روـشك همه هب هك دوب نيا يتاعوبطم سنارفنك فده  . درك رازگرب يتاعوبطم 
حطـس رد نيون كيتاركمد تموكح هفطن هباثمب قلخ ياه هتيمك دنك مالعا    

،          . دنكيم لمع يلحم   يداـصتقا ،يـسايس ياـهتيلاعف يلحم ياه هتيمك نيا
دـننام يئاهناگرا قيرط زا و دنهديم ماجنا ار          يتايملعت و يگنهرف ،يعامتجا     

لامعا ار هيرهق هوق ،قلخ ياهنادنز و قلخ ياههاگداد ،قلخ حلسم ياهورين            
نودـب  . دورـيم وـلج گنج لماكت شوداشود ،يسايس تردق لماكت      . دننكيم

و يفيك ياقترا و ) تسيا هدوت تردق يزكرم هتسه هك(يماظن تردق لماكت 
يهاگياپ قطانم هباثمب نانآ شرتسگ و يهاگياپ ق طانم نيا ميكحت ،نآ يمك
  .تسا ريذپان ناكما ،تابث اب اتبسن يبالقنا

ياـنبم رـب ،تـسا وـضع         ١١هدـنريگربرد الوـمعم هـك ،قلخ ياه هتيمك            
بزح . دنوش يم باختنا دوش يم هدناوخ ارف بزح طسوت هك يمومع تاباختنا      

تـحت ينامزاـس م   رـف نـيا   . تسا هتشاذگ ولج نيا يارب ار كي رد هس متسيس         
فلتخم ياهشخب ناگدنيامن و تفريذپ تروص يگنهرف بالقنا رد وئام يربهر           

ناگدـنيامن زا يـبيكرت هـك تـسانعم نيدـب لاـپن رد          . دوشيم لماش ار هعماج   
ياهتيــصخش و تارــكمد ياـهورين رــگيد و قــلخ شخبيئاـهر شــترا ،بزـح    

فـلتخم   بازـحا ناگدـنيامن هـك يزاوژوروـب هدرـخ زا يدارفا و تسيلانويسان               
لماـش ار   ) لا ما وـي اـي هرـگنك بزح زا هدش ادج دارفا دننام يناسك              (دنتسه  

يارـب هـك يرـصانع و نيدرـفنم هلمجنم ،اهاديدناك ،تاباختنا نيا رد              . دوشيم
فلاـخم نوـنكا اـما دـنا هدرك تيلاعف         » اراتناتاجارپ اهيرتشار «نوچمه يبازحا   

دنراد ندش باختنا قحدارفا رگيد دننامه ،دنا ناشبزح يعاجترا ياهتسايس  .  
دنترابع اهنآ نيرتمهم زا يخرب . دنفلتخم ياهنامتراپد ياراد اه هتيمك نيا

شـخب  . هعسوت و تيبرت و ميلعت ،يگنهرف ،يعامتجا ،يداصتقا ،يرادا شخب زا      
اـب طبترـم لئاـسم ،ينوناـق ياـهتيلاعف دننام يلئاسم هب ،يمومع روطب ،يرادا                

دزادرپ يم ،قلخ ياههاگداد    و يلام دتس و داد و تراجت ،نيمز        هـلماعم يارب   .  
هلماعم تباث تميق هب اهالاك ينعي      . تسا هدش نييعت يلقادح خرن اهالاك هيلك      

  . دنوش يم
يا هدوـت تـينما نيمات ،خرس يسايس تردق ياه هبنج نيرتمهم زا يكي          

قـلخ ياـه هـتيمك ،دـنا هديسر روهظ هصنمب يهاگياپ قطانم هك زورما        . تسا
،      . دنتـسه كرـحتم راـك ياهپمك و تقوم ي         اهنادنز ياراد  اهـسيلپ هـك يئاـج

هـتخادنا ،هدـش ريگتسد ناسوساج و ناراكبارخ و شابوا ،يرادا دساف تاماقم             
رد نيوـن هـعماج زا تـظافح اهپمك هدمع هفيظو هزورما هكيلاح رد         . دنوش يم 

ياهنادـنز فالـخ تـسرد هك تسا مكاح زين يلوصا ،تسا نارگمتس نيا ربارب        

دوجو اجنيا دراد دوجو نهك هعماج رد هك يا هجنكش ياهقاتا        . تسا نيعجترم 
ناـنآ هـب و هدـش لوـحتم دارـفا نـيا راكفا هك دوشيم شالت نآ ياجب و درادن          

  .دنوش ليدبت نيون هعماج يارب ديفم يدارفا هب دياب هنوگچ هك دوش هتخومآ
  

   »رگتشك هب نيمز«راعش و دوخ هب ءاكتا 
ارـنآ دـياب و دـنهجاوم نآ اـب يـبالقنا ي             اـهورين هك مهم تالكشم زا يكي      

دـياب گـنج نادـيم رد نمشد اب هلباقم نيح رد هك تسنيا دننك لح تسرد                 
ناـنچ ار يداـصتقا تابـسانم نـيا و دننك يزاسزاب مه ار يداصتقا تابسانم            
كي هدولاش هكلب ،دهد خساپ ار قلخ گنج ياهزاين طقف هن هك دننك يزاسزاب              

يـنعمب راـكنيا ماـجنا      . دزـيرب ار قلخ عفانم ه     ب تمدخ رد دوخب يكتم داصتقا     
يم دوخ لاگنچ رد ار روشك داصتقا هك تسا يداصتقا تابسانم نآ زا تسسگ 

لكـش يتـسيلايرپما يناـهج ماظن و دنه رازاب ياهزاين يانبم رب ارنآ و               . دراشف
داـجيا هـنيمز رد مدرـم ياـه هدوـت ندرـك لاـعف نودب يراك نينچ                  . دهديم

ناوـت يـمن ناـنآ هـناهاگآ تـيلاعف نودب      . تسا نكممان يداصتقا ياهينوگرگد   
هـن ار نيوـن ياهلكـش نيا        . دروآ دوجوب ار يداصتقا يهدنامزاس نيون ياهلكش      

يارـب هـكلب ،درـك داجيا قلخ گنج ينونك يورشيپ زا تيامح يارب دياب طقف          
يبالقنادض يداصتقا ميرحت ربارب رد هدنيآ رد دناوتب يبالقنا لاپن هكنيا نيمضت 

ترورـض ،دـنك يگداتسيا دنه روشك اي و اهتسيلايرپما ميقتسم زواجت يت          ح اي 
  .دراد

زيخلصاح ياهنيمز بلغا . دراد رارق يضرا هلاسم لح ،لاپن داصتقا بلق رد
رد اهتـشد نـيا     . دوشيم هديمان يئآرت هقطنم هك تسا عقاو راومه ياهتشد رد         

اجنيا و . دنريگيم رب رد ار دنه اب روشك زرم رسارس و دنعقاو لاپن بونج هقطنم
و يتنطلـس نادناخ كلمت رد زابريد زا ،يلخاد يئآرت شخب هلمجنم ،اه هرد و               

ريز يضارا هيقب بلغا    . دنوش يم هدناوخ  » اهانار«هك ،هدوب نانآ ددعتم ناگتسب      
تـسايس  . تـسا هدـش بصغ هبتريلاع ياهتارك      وروب هليسوب مدرم طسوت تشك    

رـب ناـناقهد نيـب رد اهنآ ميسقت و       نيكالم تسد زا اهنيمز نيا هرداصم بزح        
هعـسوت و قـلخ گنج تفرشيپ نايرج رد         . تسا» رگتشك هب نيمز  «لصا هياپ   

هـتفگ كرـت ار دوـخ يـضارا ،يـلحم لادوئف نارادنيمز رثكا ،يهاگياپ قطانم                
ار اـهنآ اميقتـسم نمـشد هـك دراد دوـجو زـين يئاهنيمز       . دنا هتخيرگ اهرهشب  

هژيوـب و ناـناقهد هب كلميام رياس و ني          مز تاعطق نيا همه   . دوب هدرك ريخست  
هدش هداد ريقف ناناقهد هب زين و دنراد تيولوا نيرياس رب هك نيمز يب ناناقهد        

هـتفاي صاصتخا ينواعت ديلوت هب هدش هرداصم ياهنيمز هيقب لاحنيع رد   . تسا
ساـسا كـي رـب يـضارا نـيا رـب يدـيلوت ياهماظن هك تسنيا شيانعم                 . تسا

  .تسا هدش رارقرب يتكارش
وـيتكلك ديلوت ،ينواعت تشك هويش زا هدافتسا تازاوم هب قلخ ياه هتيمك           

تـشك ماـظن ندرـك هداـيپ يارـب نايئاتـسور            . دنا هدرك رارقرب زين ار    ) يعمج(
هدـش داجيا يعمج تشك لدم كي هباثمب        » ينوج نومك «و هدمآ درگ يعمج     

  .تسا
دراد را  رـق » وراـت «تعامج تشك ريز يضارا بلغا ،يبرغ يئآرت هقطنم رد          

ياـهنيمز لادوـئف عـجترم ناكالم       . دنراد تماقا روشك يبونج ياهتشد رد هك      
ناـنآ  . دـندرك ليدـبت دوخ دايقنا تحت هدرب هب ار نانآ و هدرك بصغ ار اه ورات     

يـم باـسحب باـبرا كـلميام زا يـئزج و دندـش يم هديمان هدرب اي        » ايئاماك«
يارـب و دـنا هتـساخ ا        ـپب ) م(ن ك ح    يربهر تحت اه    » ايئاماك«كنيا  . دندمآ

  .دننكيم هزرابم دوخ ياهنيمز نتفرگ سپ زاب و يبابرا ماظن ينوگنرس
               ، ديسر دوخ جوا هطقن هب و داتفا هارب يئآرت رد شبنج نيا هكنيا ضحم هب

تارـييغت اـما    . درك مالعا ار  » اتارپ ايئاماك يراد هدرب ماظن ياغلا     «لاپن سلجم   
يئوداـج ياـه هـشقن نيا       . دشن لصاح ايوقا و اينغا سلجم ياهنلاس زا يعقاو        

هشير هك يتالكشم لح نودب اهورات لكشم . دش تارييغت ثعاب هك دوبن ناياقآ  
اـيئاماك ماـظن ياـغلا فرص       . تسين لح لباق دراد هعماج يديلوت تابسانم رد       

رـب دـيدج تالكـشم افرـص ،يـلمع ويتاـنرتلآ كـي داجيا نودب و ،ذغاك يورب                   
ديدـشت تـلعب    . دـش دـهاوخ هدوزـفا ناـمن       اخيب و نيمز يب ناناقهد تالكشم     

ندز نـماد يارب نيعجترم شالت ،نيمز يب ناناقهد و نيكالم نايم ياهداضت             
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  ١٤ هحفص  ۱۰ هرامش    تقيقح                

زا ناـنآ ندرـك رود و ،وراـت قـلخ هدرتسگ تيرثكا نيب رد يركف شاشتغا هب                  
شـخب رـضاح لاـح رد       . دروـخ تـسكش لماك روطب ،يتسيئوئام بالقنا ريسم        

نآ زا نيـمز    «يتـسيئوئام ناوـخارف ه      ـب ترارـح و روـش اب ورات تعامج مظعا          
يـشم و يـضرا هلاسم حيحص لح نمي هب راك نيا و             . دنيوگيم خساپ » رگتشك

ءارـجا هب ناناقهد نيا ندرك حلسم و ندرك يسايس يارب هناريگيپ هك يا هدوت   
  .تسا هتشگ يلمع هدش هتشاذگ

تابــسانم ينوگنرــس بزـح ينوــنك هـفيظو هــك اـجنآ زا    
داجيا ار يديلوت تسايس هدمع هب      نج ،تسا يديلوت يعاجترا   

عباـنم هـيلك جيـسب قيرط زا دوخب يكتم يداصتقا ماظن كي             
عيانـص هـك تـسا يئاـمنرود نينچ اب          . دهديم ليكشت يموب  

يماـخ داوـم طسوت و هدش رارقرب يهاگياپ قطانم رد كچوك            
. دنوش يم نيمات عيانص نيا تسا سرتسد لباق اتسور رد هك         

يـساسا و يروـف ياـهزاين هب        يئوگخساپ فده اب ديلوت خرچ      
عيانـص عوـن نيا ،صخشم روطب       . تسا هدمآ رد تكرحب مدرم    

شـترا زاـين دروـم هك دنزادرپ يم يتالوصحم ديلوت هب اتدمع     
و هالك زا اهراوناخ و دارفا زاين دروم ياهالاك زين و . تسا قلخ

ذـغاك و فيك و لامتسد و هفالم ات هتفرگ شكتسد و باروج            
  .دننك يم ديلوت ار

هاـگن نيوـن ياـهامنرود بوچراچ رد لئاسم زا يرايسب ه            ب
رـظن دـم نينچنيا زگره هتشذگ رد هك يوحن هب ينعي          . دوشيم
عنم يلك روطب كنيا يلكلا تابورشم ديلوت الثم . تفرگيمن رارق

رد ار ناـنز رازآ و يتسمدب هك رطاخ نيا هب طقف هن         . تسا هدش 
صاـصتخا دوـخب ار تالـغ زا    يداـيز ريداـقم هژيوب هكنيا رطاخب هكلب دراد يپ           

و مدرـم مكـش ندرك ريس رضاح لاح رد تالغ زا هدافتسا رد تيولوا                . دهديم
  .تسا شخبيئاهر شترا نازابرس

  
  ددنبب ار ام ياپ و تسد ديابن تنس ياهريجنز رگيد

ندرـك يـبالقنا و ندرـك لوـحتم رد مـهم رايسب لماع كي مدرم گنهرف          
ميناوت يم مينزب يگنهرف بالقنا هب ت       سد ادتبا نامه زا رگا طقف     . تسا هعماج 

يـبالقنا يهاگآ و ميهد رييغت ار نانآ ينيبناهج ،ميهد ءاقترا ار اه هدوت يهاگآ     
هلاـسم نيـمه رطاـخب     . ميـنك كـيدزن يبالقنا نيلاعف هاگديد هب اتبسن ار نانآ          

و يـسايس ،كيژولوئدـيا ظاحل زا ار اه هدوت هك دنراد زاين تسيئوئام نويبالقنا               
رارقتـسا يادـتبا ناـمه زا نآ زا رـتمهم و ،تـكرح يادـتبا نامه زا            يگنهرف  

قطاـنم رد يـميظع تارـييغت ،هـنيمز نـيا رد            . دـنهد ميـلعت ،يبالقنا هعماج     
هديـسوپ و نهك ننس و بادآ زا يبالقنا ياه هدوت        . تسا عوقو لاحرد يهاگياپ   

تسسگ ،يسنج رازآ و هدش هداد بيترت شيپ زا ياهجاودزا ريظن هنارگمتس و             
رـس رب هنيريد ياهوبات     . دباي يم جاور نيون شخبيئاهر ياهدركلمع و      . دننكيم

ياهتـساك ياـضعا نيـب جاودزا تـيعونمم ،ناـگويب ددـجم جاودزا تيعونمم               
هـتفرگ فاصم هب و هدش هتسكش        ،قشع ساسا رب جاودزا تيعونمم و نوگانوگ        

  .دوش يم هزرابم اهوبات نيا اب لاپن يهاگياپ قطانم رد و. دنوش يم
هنهك ياهنشج يرازگرب ياج ،خرس قطانم رد يبالقنا ياهنشج يرازگرب          
هـتفرگ ،دادـيم ليكـشت يبهذـم تافالتخا ار ناشساسا و هياپ هك ار يعاجترا                

» نيئاساد«. دراد دوجو رامشيب يبهذم ياهنيئآ و مسارم ،ودنه تنس رد. تسا
 خرـس يـسايس تردق يرارقرب زا لبق مدرم هك تسا هدمع نشج ود          » جيت«و  

،             . دندرك يم رازگرب   تـفاي نوزـفازور يراـبتعا يـبالقنا ياهنشج هك نآ زا دعب
مـسارم هنوگنيا مدرم  . تشاذگ يشوماخب ور يدج روطب نهك ياهنشج مسارم      

قطاـنم رد زورـما     . دـنا نيوـن يـگنهرف نتخاـس لاح رد كنيا و هدرك اهر ار              
،   وت نشج زين و ،ايراتلورپ يناهج زور هم هام لوا يرازگرب يهاگياپ       سكراـم دـل

زورلاـس نشج مسارم هوالعب     . دراد تيمها رايسب وئام و نيلاتسا ،نينل ،سلگنا       
يناـهج زور سراـم تشه و ناگتخابناج زور ،هيروف   ٣١ينعي قلخ گنج زاغآ    

گـنهرف نتـفر تسد زا دهاش هك نيعجترم         . تسا هتفاي رايسب تيمها زين نز     
هدناـسر جوا هب نانز   «هك دننكيم هبال و زجع ،دنتسه دوخ هدنام بقع و هنهك       

تسسگ مه زا رهاوخ و ردارب نيب   مارتحا«،  »دنا هدش  نيدـلاو كالما اريز هدش  ه   
هكنيا و    »تسا هدش ميسقت اهنآ نيب     هـتفاي هار اه هناخزپشآ هب سجن رصانع        «، 

هـب شيـپ زا شيـب ،دنيگمـشخ يعاـجترا ياـه هزوز نـيا زا هك اه هدوت           » .دنا
لماك روطب ماجنارس ات دننز يم هبرض        هنهك يعامتجا ياهدركلمع و تابسانم      

  .دنوش اهر ناشرش زا
هـك دـنرب يـم يپ سكرام هتفگ نيا هب يا هدنيازف لكشب مدرم ياه هدوت      

زا ودـنه تاداقتعا هك دنمهف يم شيپ زا شيب نانآ    . تسا» مدرم نويفا نيد  «
يـم هـتفر هتفر نانآ      . تسا يلادوئف تنطلس يماح يسايس و كيژولوئديا رظن       

هــچنآ هژيوــب ،يبهذــم هــنايارگداينب ياــهدركلمع ماــسقا و عاوــنا  هــك دــننيب  
            ، دـنكيم ميسقت فلتخم ياهتساك هب ار هعماج و هتشاد يناسناريغ تايصوصخ

ينيد ،اصخشم ودنه نيد هنيمز نيا رد . دوش يم تيوقت و ديلوتزاب نيد طسوت
ياـنبم رـب    . دـهديم ليكـشت يتـساك ميسقت ار شساسا و هياپ و تسا نشخ             

،                اداقتعا دوـش يـم اور هـعماج ياـه يناـتحت رـب هك يمتس و تكالف ،ودنه ت
،   . دـنزادرپ يـم دوـخ فالـسا ناـهانگ رطاـخب نانآ هك تسا يئازج                لـباقم رد

ناگتشذگ ياهيبوخ رطاخب هك تسا يشاداپ الاب ياهتساك تازايتما و تالمجت          
تازياـمت نيـمه يريگراكب اب رگرامثتسا تاقبط        . تسا هدش اطع نانآ هب ناش     

زاـغآ نامه زا مدرم     . دننكيم ليمحت يناتحت ياه هدوت هب ار يتسدورف ط        يارش
و نيد ندز رانكب عورش يهاگياپ قطانم لماكت و دشر نايرج رد و قلخ گنج      

  .دندرك دوخ يناسنا داژن هرابود فشك
و ديلوت رما رد اه هدوت جيسب نايرج رد قلخ شخبيئاهر شترا ناگدنمزر             

دنيوج يم  تكرش يماظن ياهتيلاعف و تسايس       .       ، اـهتيلاعف نـيا دربـشيپ يارب
رطاخ نيمهب . دوش نك هشير بالقنا نايرج رد دياب هك تسا ينمشد يداوسيب

روـما هـب طوـبرم يئاـهرازراك زـين و نالاـسگرزب يداوسيب اب راكيپ ياهرازراك                 
  .تسا هتفاي نايرج اه هدوت نيب رد نامرد و تشادهب

قطانم رد يا هفطن لاكشا رد خرس يسايس تردق يريگلكش زاغآ نامه زا  
نيدـب  . تـسا هدرك يدج هجوت يلم ياهتيلقا قوقح هب        ) م(ن ك ح    يئاتسور  

اـجنآ رد  . دوش يم هتسب راكب دوخ تشونرس نييعت رد للم قح لصا هك ينعم    
،            ) اه يتاجاناج (يلم ياهتيلقا هك     هدـش هدـنار نورـيب نـهك تـلود و دننكاس

راب نيتسخن يارب بيترت نيدب . دريگ يم تروص نانآ دوخ طسوت تردق لامعا  
كي تحت روشك داحتا زا دعب ينعي ،دش هدوبر نانآ تسد زا تردق هكنآ زا دعب                

يـم شيوخ تسدب ار هدنيآ نتخاس مدرم         مهدجهنرق رخاوا رد دحاو تلود        ،
يرـبهر شقن بزح روما رد يتاجاناج ياقفر        . دنوش يم ريگرد نآ رد و دننيب      

يتـساك هورـگ    (» شاخ«تلم هطلس ،يدر    كلمع نينچ اب  . دننكيم يزاب هدننك  
رب ) دنريگيم هشير روشك برغ رد ناشاخ هقطنم نانكاس زا هك لاپن رد طلسم            

هراشا نآ هب البق هك » كي رد هس«بيكرت . تسا لالحمضا هب ور يلم ياهتيلقا
يـم هتفرگ راكب خرس يسايس تردق نتخاس يارب قلخ ياه هتيمك رد ميدرك          
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١٥هحفص   تقيقح        ۱۰ هرامش
نـيا رد   . دوـشيم تسرد ناقهد ـرگراك داحتا س      اسا رب قلخ ياه هتيمك    . دوش

بزـح ناگدنيامن زين و تاركمد و تسيلانويسان ياهورين ناگدنيامن اه هتيمك         
  .دنراد تيلاعف قلخ شترا و

خرـس يسايس تردق قطانم رد قلخ ياههاگداد داجيا رما          ) م(ن ك ح    
،             . تسا هدرك يربهر ار    يتموـكح تاـماقم تـسد زا نـهك هـعماج رد مدرم

ناناقهد هب قلعتم يضارا . دندوب باذع رد نانآ يئابر هيامرس و لادوئف نابابرا
و يراكهدـب هطرو هب مدرم زا يرايسب و دوب هدش بصغ نيكالم طسوت ريقف          

هك دنتسناد يم ار تقيقح نيا هشيمه مدرم هچرگا . دندوب هديتلغرد تكالف 
هـيلع يـمالك    دنتسناوت يمن اما ،دنا هدوبر نانآ زا ار زيچ همه نارگرامثتسا            

كـنيا  . دندوب رادروخرب تلود لماك تيامح زا نيكالم اريز       . دننار نابزب اهنآ  
هتشاد اور نيعجترم هك يئاه يتلادعيب ،هداتفا مدرم تسدب تردق هك اجنآره 

،        . دوش يم عفر قلخ ياههاگداد طسوت ،دنا       مدرـم لرـتنك تـحت قطانم رد
هداتفا نيكالم گنچ هب    البق هك ار دوخ ياهنيمز هك دنا هدش قفوم ناناقهد           

ريخـست و هـلمح نيـمز يرـيگ سـپ زاـب              قرـط زا يكي   . دنريگ سپ زاب دوب     
رد هـك دندوب هدرپس اجنآ هب ار نيمز هراجا قاروا نيكالم هك تسا يئاهكناب               

يـم گـنچ هـب ار دانـسا نـيا ناناقهد          . دوب ناناقهد يدبا يگدرب دنس عقاو     
  .دننكيم دوبان و دنروآ

  
  دننك يم نوگن رس ار هوك راهچ نانز

و تاركوروب يراد هيامرس ،مسيلادوئف متس هوك هس هطلس ريز لاپن هعماج            
اـي يرالاـسردپ هوـك ،هوـك هـس نيا رب هوالع يلاپن نانز              . دراد رارق مسيلايرپما  

قلعت نيئاپ ياهتساك هب هك ودنه نانز هوالعب        . دنراد شود رب زين ار درم هطلس      
  .دننكيم هبرجت ار يميظع يعامتجا ياهجنر و باسحيب تنوشخ دنراد

رد يـتح  . دـنمورحم اـقلطم تـيكلام قوـقح زا يلادوـئف هـعماج رد نانز            
اـب يئانثتسا روطب زين يزاوژروب فوفص رد ينعي دنمتورث اي هفرم ياه هداوناخ              

  .دنشاب كلام امسر هك مينكيم دروخرب ينانز
. دـننك لوـبق يرهوش هب ار دنديزگرب ناش نيدلاو هك يدرم ره دياب نانز              

قـبط ارـيز   . تـسا جـيار ريپ نادرم هب ناوج نانز نداد و ناكدوك نداد رهوش       
هزاـجا ناـنز    . تسا رقف يئاهجاودزا نينچ تلع    . تسا زاجم رما نيا ودنه نيئآ     

رايتخا نز كي زا شيب دناوت يم درم هك تسيلاح رد نيا   . دنرادن نتفرگ قالط  
هدرـب ناوـنعب رمع نا   ياپ ات تسروبجم و درادن ددجم جاودزا قح هويب نز . دنك

هراـبود رسمه گرم زا دعب دناوت يم درم اما          . دنك تمدخ شرهوش هداوناخ هب    
  .دنك جاودزا

يـقطنمريغ و هـنالداعان ياـهدركلمع هنوگنيا ،بالقنا يهاگياپ قطانم رد             
دنـس ،قلخ يسايس تردق يرارقرب نامز زا      . تسا هدش هتشاذگ رانك يعامتجا    
. دوـش يـم هداد زـين نانز هب دوش يم هداد د   رم هب هك هنوگنامه يضرا تيكلام   

. دوـش هتـشادرب ناـنز ياپ و تسد زا مهم ياهدنب و ديق هك هدش ثعاب راكنيا           
يـگدرب و دايقنا تحت رمع مامت يارب دركيم روبجم ار نانآ هك يئاهدنب و ديق                

،    . دننامب يقاب هعماج دايقنا تحت يلك روطب و ناشدرم قلطم          دنور نيا عورش اب
يعاـمتجا مارـتحا بـسك و نتساوخ تارج و هدمآ ناجيه هب نانز               زا يرايسب   

هـب هك تسا نانز يعامتجا ياهدرواتسد نيرتگرزب زا يكي نيا           . دنا هداد دوخب  
نـيا  . تـسا هدـش بـسك گنج و تسايس ههبج رد نانآ لاعف تكرش تازاوم              

و خرـس يـسايس تردـق لاـمعا رد لاـپن ناـنز لاعف تكرش لصاح درواتسد                  
  .تسا قلخ گنج رد نانآ روش رپ تكرش

زور نيوـن يـسايس تردق و قلخ شخبيئاهر شترا ،بزح رد نانز تكرش    
زا يا هدـنيازف دادـعت      . تسا هديسر يلاع رايسب حوطس هب و هتفاي شيازفا زورب         

. دـنهد يـم نامزاـس اهتسيئوئام يربهر تحت حلسم ياهورين رد ار دوخ نانز              
هـيلع ار دوـخ مـشخ تـس         د رد گـنفت و يتسيئوئام يژولوئديا هب حلسم نانآ         

اهر ،تسا مدرم ماندب نانمشد ظفاح هك يعاجترا تلود و روفنم نارگرامثتسا            
ناـهج هب مشچ رالاسردپ ماظن رد نادرم هدرب ناونعب هك لاپن نانز     . دنزاس يم 

ياـضرا رازـبا يلادوـئف يعاـجترا رامشيب ياه نيئآ يانبم رب و ،دندوب هدوشگ                
فاـصم هـب يئاههاگدـيد نيـنچ اـب         كـنيا ،دـندمآ يم باسحب نادرم يسنج         

. دـنروآ يـم رد هزرـل هب ار نهك يعاجترا تابسانم زيمآرهق لكشب و هتساخرب               
رت باتش رپ رايسب هتفرگ تروص قلخ گنج لاس دنچ نيمه رد هك يتارييغت              

  .تسا تاحالصا ههد نيدنچ تارييغت زا
تارـج نازيم زا شيوخ يتفگش نوگانوگ ياه تبسانم رد نز نايوجگنج    

هـعماج رد شيوخ نانمشد تازاجم و نهك طيارش ينوگژاو يارب هك يتر             دق و 
يژولوئدـيا يرـبهر تـحت كـش نودـب ناـنآ            . دننكيم زاربا ار دنا هدرك بسك     

اـب و هتـشاد رارق مسيئوئام مسينينل مسيسكرام ينعي يرتلورپ خرس ناشخرد       
يورـين هـب و لـيلحت و هـيزجت ار لاـپن تخس تايعقاو بالقنا ملع زا هدافتسا           

و دـنا هدـش هاـگآ شيوـخ عفاـنم هب نانآ      . دننك يم نوگرگد شيوخ يتازرابم 
نيـمه  . دنـسانش يـم ار يتـساك و يتاـقبط هـعماج رد شيوخ نمشد عفانم               

نمـشد هـب ناـشترفن و مدرـم هـب ناشقشع ،نانآ تردق و تارج عبنم يهاگآ                 
  .تسا

يتعاجـش نانآ   . تسا شخب ماهلا اتقيقح يبالقنا شبنج رد نانز تعاجش        
يارـب ،دندوب هدمآ رد نمشد تراسا هب نانآ زا يرامش هك ينامز             . دنرادبيهم  

ار ناـنآ هنايـشحو نمـشد نازابرـس هك يتقو يتح و دندركن سامتلا ناشناج                
رـب و دـندروآ رد ار ناـشنامشچ يـتح و دندرك زواجت نانآ هب و دنداد هجنكش                 

  .دندشن ميلست ،دندز شتآ و دنتخير تفن ناشندب
راديب ار روشك لك اتقيقح بالقنا ميظع نايرج هب نانز رامشيب دادعت دهعت 

هـقطنم رد هـك تـسيا هلاس    ۵۰نز يارجام ،رما نيا زا هنومن كي    . تسا هدرك   
يـط روفنم شترا تسدب وا رهوش       . دوب شرهوش گرم ماقتنا يپ رد لاپن برغ       

راـبخا  . درـكيم يگدـنز يـفخم لكشب اهلاس وا        . ديسر لتق هب يماظن تموكح    
هزرل قلخ شترا و بزح فوفص هب نتسويپ يارب نز نيا نينهآ مزع هب طوبرم   

شـخب ماـهلا هـك روـط ناـمه تـسرد            . دوـب هتخادنا نمشد نازابرس تشپ رب      
نيا هك يلمعلا سكع . دش يم بالقنا فوفص هب نتسويپ يارب مدرم زا يرايسب

و دمآ فرح هب ينايم تاقبط زا يشخب يتح هك دوب ميظع ردقنآ داد ناشن نز       
رداـق يئاـهنت هـب قلخ گنج هيلع شترا هنارگبوكرس تايلمع هك ت       شاد راهظا 

رـسارس هوالـعب    . دراذـگب ناـياپ هطقن يسايس يعامتجا يريگرد نيا رب تسين          
دروـخ ناكت يسايس ياهنادنز زا تسيئوئام نز ٥هناعاجش رارف زا روشك      ناـنآ  .  

رفح  نآ جراخ هب نادنز زا ار يلنوت هنايفخم اسرف تقاط راك اب هك دندش قفوم                
  .دننك

ماـسقا و عاوـنا   . تـسا يلاـها زا يـمين يزـيخ اپب ينعم هب نانز يزيخاپب         
ياـهراك ماـجنا هـب لـباق و رداق يئورين ار نانز دنناوت يمن هاگچيه نيعجترم                 

. دـننك روصت فيعض يتادوجوم ار نانز دنناوت يم طقف نانآ    . دننيبب زاس نارود  
يم هك دنا هداد ناشن ناهج رس  ارس يبالقنا نانز دننامه لاپن يشروش نانز اما       

نيوـن يا هياپ رب يعامتجا تابسانم يزاسزاب و يسايس تردق بسك اب دنناوت               
  .دنزاسب ار خيرات

  
  لاپن يتسينومك شبنج رصتخم خيرات 

هـن لاـپن رد     » هروـج «تاعافترا و   » تاراهباهام«رد يا هدوت تردق نينط      
هزرابم كي زا تسا يس اكعنا نينچمه هكلب ؛تساه هدوت يزيخاپب ساكعنا اهنت

كـي  . تـسينومك بزح نورد رد كيژولوئديا و يسايس ياه ههبج رد ينالوط           
يتقو . دش يهتنم حيحص يسايس و كيژولوئديا طخ تيبثت هب هك داح هزرابم           

           ، هـعماج نورد يتاـقبط هزراـبم دربشيپ و بزح نورد يطخ هزرابم نايرج رد
هزراـبم رد اه هدوت رما ه       اگنآ ،تفاي لماكت يتسيئوئام ليصا يربهر هتسه كي       

  .مخ و چيپ اب هارمه هچرگا ؛تفر ولج هفقو يب روطب نمشد هيلع
ياـه هـسورپ ريثاـت تـحت اـقيمع لاپن يتسينومك شبنج ،ادتبا نامه زا                

طخ هك دزرو يم ديكات     ) م(ن ك ح    . تشاد رارق فلتخم ياهروشك رد بالقنا     
تـسيلانويسانرتنا  ياـيراتلورپ نادرـگ نـيا طـسوت لاپن رد هك يا يتسيئوئام              

نيـچ رد اخيرات ام هقبط هك تسا يئاهگنج نيرت هتفرشيپ زتنس ،هتفاي لماكت          
و قـيمع هعلاطم زتنس ،نينچمه      . تسا هتخادنا هارب ،ورپ رد اريخا و يوروش و        

نيب يتسينومك شبنج رد يتسيلانويسانرتنا يبالقنا شبنج نورد داح هزرابم          
هرامـش حتف يارب يناهج هيرشن رد  ) م(ن ك ح رصتخم هچخيرات . تسا يللملا 
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  ١٦ هحفص  ۱۰ هرامش    تقيقح                

لاس ٢٢ تسا هديسر پاچب١٩٩٦   .(  
يناـهج هـب دـينك عوـجر         (٢٠٠١لاس سنارفنك نيمود يخيرات دنس رد       

لاس  ۲۷هرامش   ن ك ح )٢٠٠١،  لماكت و يئايراتلورپ يژولوئديا خيرات هب ) م(، 
زا لاـپن رد قلخ گنج لماكت       . تسا هتشاد لوذبم صاخ يهجوت ،لاپن رد نآ       

: تـفگ نيـنل هـك هـنوگنامه و ؛درـيگيم همـشچرس بزح يكيژولوئديا              لماكت  
رـگا هك تخاس نشور وئام اهدعب       . تسبالقنا رد هدننك نييعت رصنع يژولوئديا     

و دـنك اـنب ار يهاگياپ قطانم و قلخ شترا دناوت يم ،دشاب تسرد بزح طخ            
هچنآره ،دشاب تسردان طخ رگا اما      . ديآ لئان يسايس تردق يرسارس بسك هب      

؛تـسا حيحـص طخ لوصحم يبالقنا ره        . داد دهاوخ فك زا زين ار تسا هتش       اد
لح و ليلحت يارب مسيئوئام مسينينل مسيسكرام تسبراكب نايرج رد طخ نيا 

رد ار دوـخ تحـص رگيد رابكي رما نيا       . دباي يم لماكت ،روشك صخشم لئاسم     
ياهيورـشيپ دـيلك   )م(ن ك ح طـسوت حيحـص طخ تخادرپ   . داد ناشن لاپن   ،

  .تسا لاپن رد بالقنا
ينالوـط هزراـبم ،لاـپن رد قلخ گنج زاغآ يارب مهم صخشم هلاسم كي               

» گنيـس «. دوب» گنيس ماركيب ناهوم  «يربهر تحت يتسينوتروپا هورگ هيلع      
سپ هلصافالب يا هجوخ مسينويزيور     (ديتلغرد يا هجوخ مسيتامگد طاقتلا هب       

درـك دنلبرـس   ۱۹۷۶لاـس رد وئام گرم زا        ماـكحا درـك ش   الـت ناـيرج نـيا   .  
وئام يكيروئت تامدخ ليلدب يللملا نيب يتسينومك شبنج رد هك ار يحيحص         

هـك دوـب نـيا    » گنيـس «رـظن صخـشم روطب      ). دنك نوگنرس دوب هدش تيبثت    
لـماكت رد موـس هـلحرم مـسيئوئام هكنيا نتفگ اي و مسيئوئام مرت زا هدافتسا                 

لالدتـسا نيـنچ مسيئو     ئام راكنا يارب وا   . تسا طلغ ،تسا ايراتلورپ يژولوئديا    
يارـب نيـنل ياـهيروئت نياربانب تسا مسيلايرپما رصع زونه نوچ هك درك يم              

اـيراتلورپ يژولوئدـيا لـماكت راـكنا يارـب          » گنيس«. تسا يفاك ندرك بالقنا   
و نيلاتـسا تاهابتـشا هـب ،مـسيئوئام اـب شتيدض دربشيپ يارب و وئام طسوت                 

تسج يم لسوت ،هتشذگ رد يتسينومك شبنج تاهابتشا       هـجيتن نـيا هب وا      .  
. دوـش هدرـب وـلج زيمآ تيقفوم روطب دناوت يمن لاپن رد قلخ گنج هك ديسر                

و مـسينويزيور اـمگد اـب هزراـبم ناـيرج رد ،لاـپن رد يتسيئوئام يبالقنا طخ                 
  .تفاي لماكت» گنيس ياه هشيدنا بتكم«

شبـنج لـماكت ناـيرج رد زـين يرـگيد مـهم طـخ ود تازراـبم املـسم          
تسا هتشاد دوجو   لاپن يتسينومك  تسينومك بزح ،ميتفگ البق هك روطنامه      .  

اـصخشم شـقن كـي ،تـسا هدش هتخانش       » لا ما وي  «هب هك   ) ل م داحتا  (لاپن  
. درك افيا ،هديشاپ مه زا و تسس يعاجترا ميژر زا تظافح يارب تسپ و هنانوبز

لا ما وي   ۱۹۹۸ لاس رد  رـب هوالـع و دوـب كيرـش تـموكح رد هاـم هن       تدمب،   
دوـب نويبالقنا بوكرس لوئسم اميقتسم هك يا هناخترازو تسپ رگيد           ياهتسپ  

ليدبت رابتعا يب و يهت داهن كي هب تنطلس هك ريخا هرود رد    . تشاد هدهعب ار  
يـمد حالطـصا هب ات درك شالت هاش هب يرادافو دنگوس يادا اب لا ما وي ،هدش                  

و درـك تاـق     الم دوـخ رـتفد رد ار اكيرمآ ريفس يتح لا ما وي            . دمد نآ رب هزات   
ناـمهيم  «اـت دـيچرب تـحار رايـسب ار وئام و نيلاتسا و نينل ياهسكع ،هتبلا                 

رـگيد هـيلع هزراـبم هـب روـبجم نينچمه اهتسيئوئام            . دوشن تحاران » ردقيلاع
كـي  . دـنا هدوب زين   » امال لامرين «ياه  » تسيا مايق «الثم ،يتسيمرفر طوطخ    

نتشاذگ شيپ نودب هك   تسنيا تاشيارگ نيا همه هيلع تازرابم زا مهم سرد          
هرـيچ اهتـسينويزيور رـب اـعقاو دـنناوت يمن يبالقنا تالكشت ،يبالقنا ويتانرتلآ            

  .دنوش
مكحم ار يبالقنا لوصا اهنت هن    ) م(ن ك ح ،يطخ تازرابم نيا نايرج رد         

نـيا رتـشيب لـماكت هـب     . تسب راكب زين كيتارپ رد ار اهنآ هكلب تفرگ تسد رد 
ديمهف رت قيمع . دناسر يراي» تسا دادضا تدحو بزح«هك يتسيئوئام كرد 

تسكش و شهج ،تسسگ ،مداصت لماش هك تسا يا هسورپ بالقنا نايرج هك             
اب داحتا يارب يتسيئوئام تسينينل تسيسكرام لوصا تياده تحت بزح . تسا

ندـش يـبطق ود هب نيا و ؛درك شالت يبالقنا شبنج نورد فلتخم تاشيارگ               
ن ك ح     افاـضم . درك تمدخ اهتسيمرفر و   نويبالقنا يودرا رتشيب هچ ره       ) م(، 

شبـنج رد جـيار ياـهكرد و اـه تنـس زا تـسياب يـم قلخ گنج زاغآ يارب            
) م(ن ك ح دوـخ      . (درـكيم تسسگ ،مسيراتناملراپ هلمجنم ،لاپن يتسينومك      

تشاد ناملراپ رد هدنيامن۱۳قلخ گنج زاغآ زا لبق ياه هرود       هـب ءاـكتا اب   ).  
راـهچ ،يـبالقنا ياـهورين و يـبالقنا طـخ ،بزح ي             نعي ،بالقنا يا هياپ لوصا    

كرادـت  : زا دـندوب تراـبع اـهنيا   . دـش هدرب شيپ هب نامزمه  ) كرادت(يگدامآ  
يارـب كرادـت و يكيتـسجل كرادـت ،يتاليكشت كرادت ،يسايس و       كيژولوئديا  

ناكامك ار تاكرادت نيا گنج رتشيب هعسوت يارب هك تسا دقتعم بزح . گنج
ظاـحل هـب گنج هكنيا ات درب يم شيپ ار تاكرادت نيا           بزح و   . درب شيپ دياب  

  .دنك يرتشيب ياهشهج و دسرب يرتالاب حوطس هب يمك و يفيك
و اهزيخ و تفا نايرج رد هك ار لاپن بالقنا زا دوخ ياهزتنس ) م(ن ك ح 

ادناچارپ هار و مسيئوئام ـ مسينينل ـ مسيسكرام ،هدمآ تسدب گرزب ياهفاصم   
يژولوئديا ساسا مسيئوئام مسينينل مسيسكرام تس      ا دقتعم بزح  . دناوخ يم 

» ادـناچارپ هار «و دـهديم ليكـشت ار بالقنا ملع ساسا و يسايس ياهيروئت و        
و تسا لاپن بالقنا ياهيگژيو اب هطبار رد يساسا ياه هديا نيا تسبراكب نايب     

اـب هـك تـسا دقتعم بزح        . دشاب يم بالقنا نيا يامنهار لوصا هب تمدخ رد        
قلخ گنج نايرج رد يسايس و يماظن ياهتفرشيپ و م ل م حي             حص تسبراكب 

مـسيئوئام مـسينينل مـسيسكرام يانغ و لماكت هب يرتشيب تامدخ ،لاپن رد              
  .تفرگ دهاوخ ماجنا

  
  لاپن رد دنه نابلط هعسوت و اهتسيلايرپما يرگتلاخد 

هـبناج هـمه و هدـنباي قـمع نارـحب و قـلخ گنج ياهتفرشيپ هجيتن رد          
رد يتنطلس يلادوئف ماظن هكنآ ليلدب صوصخب و ،لاپن يعاج ترا همكاح تئيه

دراو هنالاعف دنه نابلط هعسوت و اكيرمآ مسيلايرپما ،تسا ندش نوگنرس لاح            
رد و تـسا لـصاتسم يعاـجترا ميژر هك اجنآ زا    . دنا هدش لاپن مدرم اب تيدض    

يم كرادت يدج روطب اكيرمآ مسيلايرپما ،دوش يم رتزجاع قلخ گنج لباقم            
هـلمج زا   (هاش ريخا تامادقا    . دنك تلاخد لاپن رد لبق زا رت ميقتسم هك دن         يب

هـمكاح تـئيه يـسايس نارـحب هب         ) ناملراپ ندرك لحنم و ريزو تسخن علخ      
  .تسا هدوزفا

درك لاپن هب يرفس ،لواپ نيلوك ،اكيرمآ هجراخ روما ريزو ٢٠٠٢هيروف رد   
. درك يئاهرفس اپورا و اكي    رمآ هب رابود ،لاپن ريزو تسخن لاسنامه هم هام رد و          

لاـپن تـلود هـب رالد نوـيليم          ٢٢ و   ۴۰رـب غلاب يئاهكمك اكيرمآ و ناتسلگنا          
لاپن هيحان هس ره هك داتسرف لاپن هب يماظن رواشم            ۱۲اكيرمآ  . دندرك  ) ، برغ

يتاـيلمع ياـه هـشقن هـكنيا ات دندرك يسررب و هدرك ديدزاب ار               ) زكرم و قرش  
تايلمع رد اكيرمآ    شترا لنسرپ ود  . دنشكب ار ناش   . دنتـشاد تكرش » هنشيل« 

  .دنا هدش لاپن دراو شيپاشيپ يتسيلايرپما ياهورين هك درك تباث نيا
و تينما و تسا يريگ جوا لاح رد ناهج رسارس رد اكيرمآ هدرتسگ زواجت 

رد اــكيرمآ . تــسا هــتخادنا رــطخ هــب ار ناــهج ياهروــشك زا يرايــسب تاــبث
دـننام و  دـنددرت رد ايـسآ رـسارس رد شنار    وماـم و دـنك يم زواجت هنايمرواخ         

ربماتپس ١١هعقاو اكيرمآ ماكح . دنهد يم ناشن ار ناشياهنادند راه ياهگس ار  
هـك نامز ره و دنليام هك اج رهب زواجت يارب           يي  » اسآ هزجعم حالس  «نوچمه  

اـكيرمآ مـسيلايرپما يموـمع يژتارتـسا زورما         . دننك يم هدافتسا دنهاوخ يم    
: دـنك بوكرـس دـنيب يـم دوـخ عفاـنم فلاـخم هـك ار ي             شبنج ره هك تسنآ   

                ، يـلم شـخب يئاـهر ياهـشبنج ،يتـسيلايرپما دـض يلادوـئف دض ياهشبنج
بـسچرب كـي اـهنيا همه يور اكيرمآ     . يتسيلايسوس و كيتاركومد ياهشبنج   

رـه بوكرـس تهج دوخ يعاجترا ياهشالت         يارب ات دنابسچ يم   » يتسيرورت«  
تيعورـشم ،ناهج رسارس رد ناسنا اهدراي       ليم رامثتسا ديدشت و يتفلاخم عون     

  .دنك اپ و تسد
ناهج كي شا يماظن يوزاب روز قيرط زا هكنيا رب ينبم اكيرمآ يايور اما              
ورـبور ناـهج رسارس رد هدرتسگ تمواقم و تفلاخم اب ،دنك داجيا يبطق كت               

مدرـم ،نيـتال ياكيرمآ ،اقيرفآ ،ايسآ يتسيلايرپما تراغ هجيتن رد           . تسا هدش 
نيمهب . دنا هتفر ورف يباسح و دح يب تكالف و رقف رد هراق           هس  نيا ي   اهروشك

هدش ليدبت يبالقنا ياه شزيخ زكرم هب اهروشك نيا ليلد       هـك روطناـمه   . دنا 
ندرـك دنلبرس  . »دنتسه ناهج يبالقنا ياهنافوت زكرم«اهروشك نيا تفگ وئام  

 قطاـنم زا ي   ـكي بـلق رد تـسرد هك ،ايلاميه هقطنم رد خرس يسايس تردق             
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١٧هحفص   تقيقح        ۱۰ هرامش
هـيقب و يبوـنج يايـسآ ماـمت يارب يقيمع ميهافم ،دراد رارق ناهج مطالترپ                

  .تشاد دهاوخ ايسآ طاقن
هـب تـسد اـكيرمآ ،يبالقنا ياهشزيخ شرتسگ زا تعنامم اب هلباقم يارب                
يـلهد رد يآ يـب فا يـسوساج رـتفد كـي و تـسا هدز هقباس يب مادقا كي                     

رـقم هـب   ) م ل م (لاپن تسي   نومك بزح يتقو  . تسا هدرك اپ رب   ) دنه تختياپ (
دراد دصق هك درك مالعا اكيرمآ تلود ،درك هلمح ماچآ هيحان يماظن يهدنامرف 

هك تسا يروشك لاپن «هك درك مالعا و . دننك رارقرب لاپن رد يماظن هاگياپ كي
فرـح تردـق عضوم زا اه يئاكيرمآ رهاظ هب   . »تسا كيژتارتسا تيمها ياراد   
ماـظن ياهداـضت ياهراـشف و راـبجا اـهنآ هك ت             سنآ هلاسم رهوج اما دننز يم     

بوكرـس يارـب اـكيرمآ ياهـشالت        . دـنهد يـم باـتزاب ار يناهج يتسيلايرپما        
داضت و دنبايتدش اهشبنج نيا هك دش دهاوخ ثعاب ناهج يبالقنا ياهشبنج             

اـتح و ،دوـش رـتزيت ناـهج متس تحت للم و اهقلخ و مسيلايرپما نايم هدمع            
  .دوش رتداح يتسيلايرپما ياهتردق دوخ نايم داضت

هيلع يتسيشاف لامعا هب تسد زين دنه روشك ،اكيرمآ ياهزواجت اب هارمه             
هـك دـنا هدرـك شالـت هراوـمه دـنه ماـكح              . تـسا هدز يبوـنج يايسآ مدرم      

بوكرس هقطنم رسارس رد ار يلم شخب يئاهر ياهشبنج و يبالقنا ياهشبنج            
هدوـت تراـغ تـشهب ات د        نا هدرك بيوصت يئاطسو نورق نوناق دنچ اهنآ       . دننك

نيناوـق نـيا زا يـكي ماـن         . دنراد هاگن ناما و نما دوخ يارب ار دنه مدرم ياه          
ناراـگنربخ اـهنآ نوناـق نيا تحت       . تسا» مسيرورت زا يريگولج نوناق   «ديدج  

نيا . دنا هداد ليوحت لاپن سيلپ هب و هدرك ريگتسد ار يلاپن ناراكددم و يلاپن             
دراد هاگن لاپن رب ار دوخ نيريد هطلستسا ممصم دنه هك دهد يم ناشن   .  

و يدازآ هب لاپن مدرم هك درك دهاوخن لوبق زگره دنه بلط هطلس تلود              
هب و لاپن تلود ينوگنرس يامنرود زا دنه ماكح         . دنباي تسد تشونرس نييعت   

هدازآ هاگياپ كي هب لاپن ليدبت و نيون كيتاركومد بالقنا كي نديسر يزوريپ 
  ، تسا كانساره  يناهج بالقنا هدش تفرـشيپ هك دننآ نارگن يدج روطب اهنآ        .  

هـك يطيارـش رد     . دوـش دـنه دوـخ رد يتياضران ديدشت ثعاب لاپن رد بالقنا            
و ،دـنراذگب ناتسكاپ زرم رد ار دوخ زابرس اهنويليم دنا هدش روبجم دنه ماكح               
لاـح رد دـنه تـلايا دـنچ رد يتـسيئوئام هناحلـسم شبـنج هك يطيارش رد          

،              آ ،تسا شرتسگ   دوـش فوـطعم لاـپن هب دياب ناشهجوت زا يشخب هكنيا زا اهن
  .دنتسين دونشوخ هجوچيهب

زا رـتنارگ رايـسب دـناوت يـم دنه تلود يارب ،اهتسيئوئام اب گنج ،هوالعب                
بزـح هـك يـتقو    . دوش مامت ،دراد ودوب و ريمشك يلم ياهشبنج اب هك يگنج    

يايـسآ يوروـش   نويـساردف  «كـي داجيا زادنا مشچ   ) م ل م  (لاپن تسينومك   
كـي دراو يبوـنج يايسآ هدش دازآ ياهقلخ هك تفگ و ،درك مالعا ار           » يبونج

دـنه هـلخاد رـيزو ،دش دنهاوخ يوروش نويساردف كي تحت هنابلطواد داحتا              
و بازـحا يگنهاـمه هـتيمك    «ليكـشت زا سپ   . داد رادشه نآ دروم رد تدشب     

يردـلق اـب دنه      همكاح هقبط ) ازوپماك(» يبونج يايسآ تسيئوئام ياهنامزاس     
ار دوـخ يـگنج نيـشام هـك دنيب يم كرادت و دنك يم هاگن لاپن هب يرتشيب          

  . دزادنا هارب يتسيئوئام شبنج هيلع
باوج رد  . دنك زواجت لاپن هب دنه تلود هك دور يم نآ لامتحا هظحل ره            

لاـپن هـب يـگنج ياهحالـس يدايز ريداقم ناتسودنه ،لاپن تلود ياضاقت هب               
هدرـك يگنج رتپوكيله دنچ هب زهجم ار لاپن يتنطلس شتر           ا و . تسا هداتسرف 

هـتيمك ياـضعا زا يـكي يريگتـسد         . دنرب راكب اهتسيئوئام اب گنج رد ات تسا       
ياـه هـنومن نيرخآ زا يكي ،لاپن تلود هب يو ليوحت و دنه رد بزح يزكرم    

  . تسا دنه تلود هنارگبوكرس ياهشالت
يـم لاـبند كيدزن زا ار ل   اپن عاضوا اهزرم يوس نآ زا يتسينويزيور نيچ    

نيچ يئايراتلورپ يگنهرف ريبك بالقنا هرطاخ زا زونه هك ،نيچ يزاوژروب . دنك
رد ار تردـق يتـسيئوئام شبـنج كـي هـكنيا زا هـجوچيهب ،دزرل يم دوخ هب                   

هـنوگ رـه زا دوـجو نـيا اـب         . تسين دونشخ دريگب تسدب شا يبونج ياهزرم      
دـننارگن  زين لاپن لاغشا تهج   رد دنه   ميقتسم  تلاخد   ارـيز    .  تـكرح نيـنچ     

رد . دش دهاوخ هقطنم نيا رد نيچ و دنه نايم ياوق نزاوت ندروخ مهب ثعاب             
هدش روشك ودنيانايم يدج گنج بجوم هدروخ مهب نزاوت نيا يتقو هتشذگ   

،              . تسا دراد ليسگ لاپن هب ار دوخ شترا سيلگنا و اكيرمآ يراكمه اب دنه رگا
  .درك دنهاوخ هاگن نآ هب يدايز رايسب يتياضران اب نيچ ماكح

يـسررب مـه ار اـه       ) وا يج نا  (يتلود ريغ ياهنامزاس شقن دياب اجنيا رد        
شـقن هـب طوـبرم ثـحب ناوت يمن اهنآ شقن يسررب نودب هنافساتم اريز                . درك

نيـشام راـك زا يمهم شخب اهنامزاس نيا هنافساتم          . درك مامت ار اهتسيلايرپما   
راركت ار اهنآ فيثك تاغيلبت هنالاعف و دنا هتفر گ شودب ار اهتسيلايرپما يتاغيلبت

دـشر يوـلج اـت دـننك يم تفايرد لوپ يدايز ريداقم اهنامزاس نيا      . دننك يم 
و . دـنا هديئور لاپن رد يلصف ياهچراق دننام اهنامزاس نيا         . دنريگب ار نويبالقنا  

يـم اـپ رـيز ار رـشب قوـقح نوـيبالقنا              «هـكنيا ليبق زا   يتاغيلبت غورد اهدص    
رگا . دنا هتخادنا هارب  » دننك يم شخب يئاهر شترا دراو ار ناكدوك       «،  »دنراذگ

هـك دـيد دـنهاوخ اـمتح ،دـنزادرپب عياـقو هدهاـشم هـب دوـخ مـشچ اـب اهنآ                       
  .دننك يم لام دگل ار رشب قوقح يناسك هچ و دننايك يعقاو ياهتسيرورت

نا رازـه ماـع لتق لاح رد اهنيا نابابرا هك ينامز هتشذگ لاس تفه رد ايآ            
رد راـك لوغـشم هك يناناقهد نتسب رابگر هب ايآ ؟دندوب باوخ اهنيا ،دندوب رفن      

    ، يعاـجترا شـترا هـك يتقو ايآ ؟دوش يمن باسح           » رورت«دنتسه دوخ هعرزم
هب » يهامال«رد ار نانآ و درك عمج روشك فلتخم طاقن زا ار يسايس ناينادنز              

 ، هك ار نارگيد و يناتسبد ناكدوك تلود هك يتقو ايآ ؟دوبن » رورت«تسب رابگر
هـب  » لـتمار رداهب ليد   «رد دندرك يم ضارتعا ناشناملعم يريگتسد هب افرص         

   ، قوـقح ندرـك لاـم دگل    «دروم رد هك اهنامزاس نيا ؟دركن  » رورت«دناسر لتق
رـس  يارـب تـلود هـكنيا دروم رد ،دننك يم داد و غيج نويبالقنا طسوت    » رشب  

اـهنيا  . دـندرك توكـس تسا هدرك نيي      عت هزياج تسيئوئام ياهرداك و ناربهر     
دگل «داي هب ،دزيخ يم رب تراسا زا دوخ ندرك اهر يارب يمدرم هك يتقو طقف 

يارـب ار رـيجنا گرـب شـقن عـقاو رد اـهنآ       . دـنتفا يم » رشب قوقح ندش لام  
نـيا هناعبس لامعا يارب اريز  . دننك يم يزاب ار تسيلايرپما و عجترم ياهتلود 

  .دننك يم داجيا تيعورشم ،مدرم هيلع اهتلود
شالت زور هنابش نيعجترم و اهتسيلايرپما ،روشك رد يمدرم تردق دشر اب            

 دـياب تسيئوئام نويبالقنا ،يطيارش نينچ رد      . دننك بوكرس ارنآ هك دننك يم     
ناهج رسارس    رد دننز نماد  لاپن رد قلخ گنج اب    يگتسبمه هب     هلاـسم نـيا    .  

) مـير (» يتـسيلانويسانرتنا ي  ـبالقنا شبـنج   «هك روطنامه   . تسا يتايح يرما  
قارـع رد اـكيرمآ گـنج هيلع هك يئاهتيلاعف مامت رد دياب ام تسا هدرك مالعا                 

ـنآ و مينك حرط زين ار لاپن رد قلخ گنج زا عافد هلاسم              ،ميرب يم شيپ   رد  ار   
تـمواقم شبـنج طـسوت ارـيخا هك يرفس          . ميفابب دوخ گنج دض ياهتيلاعف    

ياهروـشك رد لاـپن رد قـلخ گـنج          اـب يگتـسبمه جيورت يارب ناهج مدرم         
دهد رارق ريثات تحت ار رفن نارازه دش قفوم ،دوب هداد نامزاس يياپورا فلتخم   

  .داد ناشن ار هدنيآ رد رتعيسو ياه تيلاعف ليسناتپ و
ار دوخ يتسيلانويسانرتنا هفيظو تسيئوئام نويبالقنا هك هديسر نيا نامز          

هـبناج هـمه شالـت      «: درـك ش  فيرعت نينچ نينل هك يا هفيظو ،دنرب شيپ هب        
          ، نيا زا تيامح و ،دوخ روشك رد يبالقنا هزرابم و يبالقنا شبنج دربشيپ يارب

هـمه رد   ) يداـم كـمك و يگتـسبمه ،تاـغيلبت قـيرط زا           (طـخ ،نيا طقف و      
  )»ام بالقنا رد ايراتلورپ فياظو«(» .رگيد ياهروشك

 
دشخرد يم قفا رد خرس يسايس تردق    

ود ناـيم مداـصت     . تـسا نيشتآ نومزآ كي زا     رذگ لاح رد لاپن هعماج      
تـسينومك بزـح يربهر تحت      . دراد همادا هفقو يب هدنريم و هدنلاب يورين       

و هـنهك تـلود هـيلع و هدش دحتم روشك هدنلاب ياهورين             ) تسيئوئام(لاپن  
و هدـنريم و هدـنام بـقع ياـهورين        . دـنا هدز تسد مجاهت هب يلادوئف دساف       

هدش دحتم هاش لوحب يئاطسو نورق و يشحو هتسد و راد و يعاجترا رصانع 
. دنراد دوخ اب زين ار دنه نابلط هعسوت و اكيرمآ مسيلايرپما ريخ ياعد و دنا

نامرهق قيرط زا هك قلخ گنج هدنلاب نايرج       يئاهر يارب لاپن  مدرم ريبك نا     
هـب رـجنم     دور يـم شيـپ هب     ناسنا زا ناسنا رامثتسا زا يلكش ره        زا  لماك    ،

هدـش خرـس يسايس تردق و يهاگياپ قطانم ،قلخ شخبي           ئاهر شترا داجيا  
يلادوـئف هدبتـسم مـيژر هـيلع ميـظع فاـصم كـي هب كنيا اه هدوت                  . تسا
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  ١٨ هحفص  ۱۰ هرامش    تقيقح                

ظـفح و شيعاجترا عفانم ظفح يارب يلادوئف ميژر ،لباقم رد           . دنا هتساخرب 
رـيبك قـلخ بوكرـس هـب ،لاپن يتنطلس شترا و هاش يتسيشاف هتسد و راد       

  .دنزيم تسد لاپن
ميـسقت بـطق ود هـب روشك هك دشاب نيا ركنم دناوت يمن سك               چيه زورما 

، . »اپلور«يهدنامرف رقم و رابرد يهدنامرف رقم : تسا هدش مصاختم بطق ودنيا
يماـمت زا   . تـسا درـبن هـصرع رد شـترا ود و رصع ود ،يژولوئديا ود ساكعنا               

 ، يلم يزاوژروب و هنايم تاقبط اي ايراتلورپ ،شكتمحز ،ناقهد ،هعماج ياهشخب
. دـنرادن لوـبق ار يعاـجترا دـساف هـعماج نانآ           . دنا هدمآ نيون هعماج يوس هب     

باـختنا  : دـننك باختنا دياب لجاع روطب و اترورض مدرم ياهشخب مامت نونكا           
نورـق و يدادبتـسا يلادوـئف ماـظن اي يملع و يتسيئوئام يبالقنا تردق نايم            

  .مسيلايرپما هب هتسباو يئاطسو
حيحـص كرد نادقف هك هدمآ شيپ اهراب ،ل         اپن يبالقنا شبنج خيرات رد    

ار دوخ عفانم نيعجترم هكنيا يارب ار        اضف ،يبالقنا ياهورين فعض و يبالقنا     
بزـح يرـبهر تـحت زورـما اـما          . تـسا هدرك مهارف ،دننك ليمحت قلخ رب       

هـياپ و يهاـگياپ قطاـنم ،شخبيئاهر شترا لاپن قلخ            )م(لاپن تسينومك     ،
درادروشك رسارس رد ار دوخ يا هدوت هدوت زا الماك يعاجترا ماظن ،لباقم رد .  

ياهتيامح و يعاجترا شترا رب اهنت شدساف يانبور و انبريز و هدش هلوزيا اه 
اهتـسيلايرپما تـيامح زا يعاـجترا مـيژر هـچرگا           . تسا يكتم يتسيلايرپما  

يتـسيلايرپما ياهروـشك مدرـم هك تسين انعم نيدب نيا اما ،تسا رادوخرب              
رد يناـهج ياـيراتلورپ هـك تـسا يـعيبط الماـك نيا              . دنشاب يم نآ يماح   

يرتلورپ يناهج بالقنا يارب خرس قطانم رارقتسا و يعاجترا لود ينوگنرس        
يرايـسب عفانم يتسيلايرپما ياهروشك ياه هدوت مومع روطب و دراد تعفنم    

،      . دنراد لاپن قلخ و بالقنا يزوريپ رد       كـيژلب ريزو تسخن نواعم يافعتسا
هناشن ،لاپن هب هحلسا لاسرا هب ضارتعا رد ،اهزبس بزح زا ادگام مناخ زا يا  

نيـنچمه و تـسا يتسيلايرپما ياهروشك رد اهتموكح نيا نورد ياهداضت            
ياـهميژر رـبارب رد تـسا اهروـشك نـيا ياـه هدوـت تاـساسحا هدنهدناشن                  

  .لاپن يهاشداپ نوچمه يا يعاجترا
دش دهاوخن زوريپلاپن رد بالقنا هك دننك يم نيا زا تبحص زونه يخرب     .

اـهنآ  . تـسين دعاـسم بالـقنا يارـب يـنهذ و يـنيع طيارش هك دنيوگيم اهنآ                
ناهج رد يرگيد يبالقنا تلود چيه ،دوش زوريپ بالقنا رگا يتح هك دنيوگيم             

نيـنچ رد هـك دـنيوگيم اهنآ        . دنك تيامح لاپن نيون تلود زا هك درادن دوجو        
ناـيرج رـگيد گرزـب ياهروـشك     اـي و دنه رد بالقنا هك ينامز ات و ،يطيارش            

قبطنم ينيع تيعقاو رب اهنيا قطنم اما       . دوب دهاوخ هتخپان لاپن بالقنا ،دباين     
  .تسين

ينيع طيارش دنرادن يبالقنا گنج و بالقنا هب يراك هك يناسك يارب ،الوا             
يگتفاـي ماوـق ،تـسيئوئام نوـيبالقنا يارب         . دوش يمن هدامآ تقوچيه ينهذ و     

بالـقنا يـنيع طيارـش هك تفگ وئام      . تسا يبسن يرم  ا ينهذ و ينيع طيارش    
طيارش هك تسنآ نويبالقنا هفيظو و تسا دعاسم يناهج حطس رد مومع روطب             

تارـييغت نوـنك اـت دز ار فرـح نـيا وئاـم هك ينامز زا                 . دننك هدامآ ار ينهذ   
ياه هدوت رب ار دوخ ياهلاگنچ مسيلايرپما       . تسا هتفرگ تروص يمهم يسايس    

،                 هدرك ورف ناهج     متـس تـحت ياـه هدوـت و لـلم و مـسيلايرپما نايم داضت و
هدامآ ،يناهج حطس رد بالقنا يارب ار تيعضو طيارش نيا          . تسا هتفاي ديدشت  

  .تسا هدرك رت
بالـقنا ؛دـيآ يمن نوريب ينارنخس ياهنلاس نورد زا يبالقنا چيه ،امود          
 تسينينل تسيسكرام تسايس و يملع يژولوئديا ساسا رب كيتارپ دنمزاين         

قلخ گنج ،دوبن هدامآ بالقنا يارب ينهذ طيارش اعقاو رگا . تسا يتسيئوئام
هـك تـسنيا تـيعقاو و       . دـبايب تـسد ينونكاـت ياهيورشيپ هب تسناوت يمن         

يبالقنا تسيئوئام بزح يربهر تحت گنج دربشيپ نايرج رد ينهذ طيارش 
قطاـنم تـقوچيه قلخ گنج زاغآ زا شيپ ات اه هدوت لاپن رد              . تفاي لماكت 

. دنتـشادن قـلخ شخبيئاـهر شـترا و ايـشيليم ،يـسايس تردق و يهاگياپ               
  .تخومآ ناوت يم نديگنج قيرط زا ار گنج: تفگ وئام هك روطنامه

هسورپ اما ،درادن دوجو ناهج رد يا يبالقنا تلود چيه زورما هچرگا ،اموس 

،     . تسا ندرك دنلبرس لاح رد ناهج رسارس رد بالقنا         لاـپن هياسمه روشك رد
بزــح ـ تـسيئوئام بازــحا يرـبهر تـحت يــبالقنا هزراـبم ،دـنه رد       يـنعي  

) يس يس ما  (يتسينومك تسيئوئام زكرم و     ) قلخ گنج ل    م(دنه تسينومك   
ـ م  (دنه تسينومك بزح . تسا هدرك تفرشيپ روشك زا يمهم ياهشخب رد ـ
زا ينيوـن هـهبج ندوـشگ لاـح رد رگيد تسيئوئام ياهورين و يرابلازگان               ) ل
رد يلم شخبيئاهر ياهشبنج طسوت يبونج يايسآ لك ،افاضم . دنتسه هزرابم

و يـمك روطب يا هدوت ياهشبنج زا  يا هدنيازف رامش  . تسا ندمآ شوجب لاح   
. تـسا هـتفاي هعـسوت اـكيرمآ و اـپورا رد ،يتـسيلايرپمادض تلصخ اب و يفيك                 

هك يمشخ هك تسنآ هناشن هنايمرواخ رد مسيلايرپما هيلع هناتخسرس تمواقم           
تـسا هديـسر يراجفنا هطقن هب نالا دوب يراج هعماج تسوپ         ريز رد  شبـنج  .  

مـهب ار ناـهج يتسيئوئام شبنج فلتخم ياهشخب ،يتسيلانويسانرتنا يبالقنا           
نيماـت ار يتـسينومك يـللملا نيـب شبـنج كيژولوئديا يربهر و هداد دنويپ                
لـماكت ،نيوـن يتسينومك لانويسانرتنا يا هفطن يسايس زكرم هباثمب و دنكيم      

، . دــباي يـم  و بازــحا تازراــبم يگنهاــمه هــب » ازوــپمك«يبوــنج يايــسآ رد
يارـب يـميظع هناوتشپ اهنيا همه       . دنكيم كمك هقطنم تسيئوئام ياهنامزاس    

  .تسا لاپن قلخ هزرابم
ناـناقهد رـب دـناوتيم لاـپن يتـسيئوئام بالقنا هك يتاريثات مينك روصت             

يـطخ تازراـبم رـب     يا يزوريپ نينچ نينط و ؛دشاب هتشاد دنه هديدمتس          
رد شيپاــشيپ شروــش و يتياــضران . تــسيچ دــنه يــبالقنا شبــنج نورد

ياهرهـش رد يلاـپن اهنويليم و تسا هدرك دنلبرس روشك زا يگرزب ياهشخب              
يناـشفشتآ يحاوـن هـلمج زا دـنه و لاـپن ياهزرم             . دنا هدنكارپ دنه گرزب   

هدوـب  لاـح و هتشذگ رد بالقنا ياهشروش زكارم هك يا هقطنم ؛دنا هقطنم              
رد هـك  » يرابلازگان«يخيرات ياتسور . دناخراج و يبرغ لاگنب ،راهيب ـ تسا 

و دـنه زرـم رد اقيقد ،دش زاغآ اجنآ زا دنه رد هناحلسم هزرابم                ۱۹۶۰ههد    
  .تسا هدش عقاو لاپن

هدنامن هديشوپ اهتسيلايرپما رظن زا دراد نايرج لاپن رد هك يدربن تيمها      
رـظن  زا ارنآ دياب  ن زين رتلورپ نويبالقنا و    . تسا دـنرادب هديـشوپ      درـبن نـيا رد     .  

كـي ؛دراد دوـجو يناـهج ياـيراتلورپ يارب يزوريپ كي ندروآ تسدب ناكما                
لـجاع زاـين نآ هب و ميشك يم ار نآ راظتنا تسا يديدم ياهتدم هك يزوريپ         

زواـجت و گـنج هـب ناهج رسارس رد اهتسيلايرپما هك يطيارش رد مهنآ       ،ميراد  
ينـشور اـب و ماـهبا نودب تسا يراج لاپن رد هك يا هزرابم               . دنا هديزاي تسد  

اـب و تـسا تسيئوئام ـ تسينينل ـ تسيسكرام بزح كي يربهر تحت مامت     
يناـهج بالـقنا يوربـشيپ هـب تمدخ رد ار لاپن هك دور يم شيپ فده نيا                  

تـسا يناـسك همه تيامح هتسياش و دنمزاين لاپن بالقنا           . دنك اهر ،ايراتلورپ  
دوبان ار نهك ناهج دنهاوخ يم و دنمزر يم ينونك ناهج ناراد مدرس هيلع هك
  . دننك انب نيون يناهج نآ رتسكاخ رب و هدرك

دش دهاوخ نييعت يدوزب لاپن مدرم نويليم       ۲۳تشونرس   وـس كي رد    .  
تـكالف و متس ناهج هب  : تسا هدش ريجنز هتشذگ هب هك دراد رارق يا هدنيآ 

ارنآ اي و دنا هتسيز يتسيلايرپما ينا هج مظن رعق رد هك يناسك همه يارب هك
لاح اب توافتم الماك تسيا هدنيآ رگيد فرط رد و . تسانشآ رايسب دنا هديد

كـلف هـب رـس هلق و دبات يم ايلاميه ياه هوك زا خرس ياه هعشا               : هتشذگ و 
كـيتاركومد لاـپن عولط و ون ياهزور نديسرارف دنخبل اب اتامراگاس هديشك             

نيرـت يناـتحت هـك يزور تـسين رود عـقاو رد             . دـنك يـم لابقتسا ار نيون      
زا يا هطقن رب ار خرس مچرپ رگيد رابكي و ،دنزيخاپب نيمز هرك ناگديدمتس         
               ، دش زاغآ سيراپ نومك اب هك ار يخيرات هار و ،دنروآ رد زازتها هب يكاخ هرك
. دـنهد هـمادا ،دروـخ مقر نيچ ريبك بالقنا و هيسور ربتكا ريبك بالقنا اب                

رـگيد  ماـگ كـي تسيلانويسانرتنا يايراتلورپ يارب ،يزور نين          چ نديسرارف 
يـب يتسينومك ناهج كي نتخاس و ناهج رد يتسيلايسوس تابالقنا يوسب           

  .دوب دهاوخ هقبط
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١٩هحفص   تقيقح        ۱۰ هرامش
  ۲۰هحفص زا هلابند 

  ، يارب گنج هب نآ ليدبت اي و تاركاذم هسورپ زا هدافتسا وس گنهرف         رگا  دنرگنن
لـمع راـكتبا هـب ندز تسد مغريلع ،دنراذ     گن رانك ار ناشدوخ تردق ياهيلدنص     

نـيا زا يـتبثم هـجيتن چيـه ،تـبثم يـسايس تـفر نورب هار نتفاي يارب يدج               
دش دهاوخ زاب رتگرزب راجفنا يارب هار  وهدشن دياع تاركاذم     هك ميراد ميمصت ام .  

اـب ادـتبا ناـمه زا نيمه يارب         . دوش راركت تاركاذم دروم رد يلبق مارد ميراذگن       
و ميا هداد ناشن ار نامدوخ تيدج تاركاذم يارب ميت كي يفرعم و ه    ينايب رودص 

  . ميراد راظتنا لباقم فرط زا ار تيدج نيمه

هـنيباك  (اردـنكول هنيباك يسايس بازحا زا كي چيه هك يطيارش رد       : س
 -تـسا هدرـك تـسرد ناملراپ ندرك لحنم زا سپ هاش هك يبزح ريغ                

لوبق اب امش هك دننك يم تيا       كش اهنآ ،دنا هتخانشن تيمسرب ار     ) مجرتم
اـيآ ؟دـيئوگ يـم هچ امش        . ديا هداد تيعورشم نآ هب عقاو رد تاركاذم       

  ؟تسا تموكح اي اردنيگ هاش اب اميقتسم امش تاركاذم
يسايس تيعقاو كي قلخ گنج لماكت هجيتن رد هك ميئوگب دياب همه زا لوا : ج

تيعقاو . درك عورشتيعقاو نيا زا دياب و تسا هديسر روهظ هب روشك رد ديدج 
زورما يسايس تيعقاو . درك ضوع يتاباختنا تامهوت قيرط زا ناوت يمن ار يسايس

زكرم هس ،قلخ گنج قيرط زا يبالقنا ياهورين دشر هجيتن رد هك تسا نيا لاپن 
و يتنطلس يتنس ياهورين ،يبالقنا ياهورين لماش هك تسا هتفرگ لكش بيقر 

شروش نوهرم ام بزح ينونك تردق ه ك تسا نشور. تسا يناملراپ ياهورين
هب طقف ام . تسا ،يناملراپ ميژر هلمجنم ،مكاح نوناق و مظن و يساسا نوناق هيلع
نوردب ار ام هك تسين هنافصنم الصا . ميهد يم تيعورشم يسايس تيعقاو

هب دهعتم ود ره هك اهتسيراتناملراپ و نابلط تنطلس نايم يتموكح ياهاوعد 
اردنكوك هنيباك هب طقف هن ام عقاو رد . ديشكب دنتسه يساسا نوناق ظفح

يسك زا نيا ايآ . ميا هدادنتيعورشم مه هاش دوخ هب اتح ميا هدادن تيعورشم 
نيااما ؟تسا ناهنپ رد نونكا هك نهك تلود يماظن يورين لماش يسايس تيعقاو    

 ، و سب شتآ ينعي هركاذم و سب شتآ نياربانب . دشاب يممه تسا هاش تسد
تقوچيه تاركاذم و سب شتآ دروم رد يناملراپ بازحا اب تبحص . هاش ابهركاذم 

تفرشيپ رظنم زا هكيئاجنآ زا املسم . دهدب دناوت يمن تالكشم يارب يلح هار
رب ام تسا كيتاركوتا تنطلس زا رتولج ماگ كي هطورشم تنطلس ،يعامتجا 

ندرك هضب ق يارب يو شالت و اردنيگ هاش هيلع يسايس بازحا همه داحتا ترورض
يانعم دنك يم ركف يسك رگا . ميا هتشاذگ ديكات ،شدوخ تسد رد تردق مامت

راچد ،ميزادرپب ناملراپ يزاسزاب هب دياب ام اي و ميهاوخ يم ام هك تسا نآ نيا 
ار تردق يارب هبناج هس تباقر تيعضو ام لاح ن يمه رد. تسا يسايس مهوت
ار يا هلاسم فرط ود نيب داحت ا و تاركاذم هك ميدقتعم و ميا هتخانش تيمسرب

و تسيراتناملراپ ياهورين هلاس ١٢داحتا دنك لح دوب رارق رگا . درك دهاوخن لح  
يم لح دياب ،دنداد همادا دوخ داحتا هب قلخ گنج زاغآ زا سپ هك ،بلط تنطلس 

تموكح هام شش هرود رد هك تسا ناهنپ يسك زا ايآ ؟تسا هدركن ارچ . درك
ناملراپ بازحا،يماظن رگم ،افاضم؟دندوب دحتم مه اب هاش و تسيرات  اهنآ  رس رب    

، دروم رديباختنا حالطصا هب تموكح رس رب يريگ ميمصت   ندناوخ »تسيرورت«   
 ، رودص و» ديربب ار نيجروخ زا رپ لوپ و ديروايب نيجروخ رد ار ناشرس«هکنيا ام  

 –يللملا نيب سيلپ هب اهتسيئوئام يريگتسد روتسد [ »اهخرس دروم رد هيعالطا«
ارچ تسا نشور ؟دركن لح ار تالكشم داحتا نيا ارچ ؟دندوبن دحتم]مجرتم   .
. دراد يگنهرف و يداصتقا ،يسايس هنيمز رد يقرتم تالوحت هب زاين روشك نوچ

يتنطلس و اهتسيراتناملراپ داحتا ،دشابن تالوحت نيا ماجنا يوس هب يرگتهج رگا 
 ، چيه ،ندز رگيد ياهراك هب تسد اي اهتسيئوئام هيلع ناشندش دحتم اي و ،اه

ارعاضوا هكلب درك دهاوخن لح ار يا هلاسم يراجفنا  درکدهاوخ رت   رد ام سپ .  
ياهتيصخش و يسايس بازحا مامت و تلود نويسكارف  وام هك ميا هتفگ هينايب  
  .دنشاب ريگرد تاركاذم هسورپ رد دياب روشك لك و ركفنشور
يارب سپ . تسا هاش تسد رد نهك تلودتردق نونكا . تسا نشور رايسب هلاسم

نيـيعت هاـش هـك يرـگيد سك ره اي اردنيكول اب ام و ميفرط هاش اب ام سب شتآ                    
اـم يـسايس راـك روتـسد هـك تسنآ هدمع هلاسم             . ميوش يم تاركاذم دراو دنك    

هـب ار يـخرب و ميهدب تيعورشم يخرب   هب ميهاوخ يم ام هك اهركف نيا  . تسيچ
  .تسا يسايس تامهوت مينارب هيشاح

يوـس زا ار يتامادـقا هـچ دوش دعاسم تاركاذم ياضف هكنيا يارب           : س
يندـم هـعماج ياهنامزاس ،يسايس بازحا يوس زا ار يشقن هچ و تلود           

  ؟ديراد راظتنا ،ناهج و لاپن
و تاركاذـم هـنيمز رد نـهك تلود نويسكارف هك ميراد راظتنا ام همه زا لوا       : ج
دشاب تسار ور نآ تاكرادت ناينادـنز ،اـكتا لـباق ياـضف كـي داـجيا       يارب ،مود.    

يئاقفر و ناگدش ديدپان تشونرس و دنوش دازآ دياب اه يتاراشتنا هلمجنم يسايس          
شياـهناگداپ هـب دـياب يهاـشداپ شـترا ،موس       . دوش نشور دنا هديسر لتق هب هك      

ياـه لرـتنك و يدرـگ هـناخ ،اهاتـسور هـب موـجه تايلمع مامت اروف و ددرگرب                    
. دنوـش هدـيچرب دـياب هـمه اـه يـصخش ساـبل و عطق دياب ا             ه هداج رد يناهگان   

و دوـش ميـظنت ،دشاب لوبق لباق فرط ود ره يارب هك يراتفر همان نيئآ ،مراهچ                 
. دـشاب فرـط ود رـه هدـهعب دـياب تاركاذم تينما و دنوش دهعتم نآ هب نيفرط                  

  .دوش عطق اروف دياب مدرم يسايس و كيژولوئديا بوكرس ،مجنپ
    ، ،             امبيترت نيمه هب يـللملا نيـب و يندـم هعماج ياهنامزاس ،يسايس بازحا زا

تاركاذـم هسورپ قيرط زا ات دننك تكرش و دننك كمك هناقالخ هك ميراد راظتنا         
نودـب تـلود   : تـسا نـيا هتشذگ زا ام خلت هبرجت     . ميسرب يعمج لح هار كي هب     

رد  مود. تفاي روضح تاركاذم زيم رد ويتانرتلآ و ليامت ،لمع همانرب كي نتشاد             ،
ريگتسد ار مدرم و درك اهاتسور هب يدايز تالمح يهاشداپ شترا تاركاذم نامز 

هـب تـسد     يگدنزاـس ياـجب ،يناـملراپ بازحا ،موس       . دناسر لتق هب ار يا هدع و        
رطاـخب و   شا   يـنورد ياـهاوعد رطاـخب ،هرگنك بزح صوصخب        : دندز يراكبارخ 

و دشاپبورف ناشتيد وجوم و دشاب زيمآ تيقفوم تاركاذم تسنكمم هكنيا زا سرت     
  . تفرگ سرد اهنيا زا دياب. ديسرت يم لا ما وي بزح زا ليلد يب هكنآ رطاخب

دـش نآ رطاـخب سـب شتآ    «هك دوشب تاغيلبت نيا زا هتشذگ لاس دننام رگا      هوالعب  
هاـگنآ ،دـنك لمع يروطنيا مه تلود نويسكارف و           »دوب هدش مامت لوپ و هلولگ هك        

و ميتـسه يدـج ام دنچ ره        . دوب دهاوخ يشكدوخ  و تشز يليخ    راک نيا   ام رظنب   
ار اـم راـتفر تـلود نويسكارف رگا اما ميلئاق كيژتارتسا تيمها تاركاذم نيا يارب                
تـيوقت يارـب يئاـهراك هـب تسد ميوگب نشور يليخ و دنك ينعم ام فعض رب لاد      
ار گنج و مينك عطق ار تاركاذم هك دش ميهاوخ روبجم ام ،دنزب شا يتلود تردق           

،   نيا  نتفرگ هديدن   . ميريگب ر س زا  شـترا ود ،يژولوئديا ود زورما هك يخيرات تيعقاو
هـلت هـب يارـب يئاهـشالت هـب ندز تـسد و مـيا هتفرگ رارق مه لباقم رد تلود ود                    
يرـگيد بوكرـس يارب شالت و نداد ناشن روز قيرط زا نعرفت شيامن اي نتخادنا                

يـنيچ هـئطوت و ندز       كـلك ،تـنايخ قـيرط زا      . دوـب دهاوخن ديفم سكچيه يارب       
. درـيگب ار مدرـم ياه هدوت يخيرات نايصع يولج تسا هتسناوتن نونك ات سكچيه            

  .دوش هتشاذگ رانك ليبق نيا زا يتامهوت عون ره ينونك تاركاذم رد هك تسا رتهب

يرـبهر هك دنتسه نآ نارگن قداص نويبالقنا زا يخرب ،ردص قيفر            : س
يناـبرق تـسا هدش نييعت ب      زح يوس زا هك تاركاذم ميت و بزح يالاب        

  .دنروخب هبرض و هدش هئطوت
يـم دـننارگن هـك يناتـسود و اـه هدوـت هب ار مدوخ يبلق ياهدورد همه زا لوا            :ج  
رطاـخب هـك خيراـت گرزـب تاـبالقنا هك منك نشور مهاوخ يم نآ اب هارمه           . متسرف

كـفن  يال وزـج يراكادـف و دنوش وربور رطخ اب دياب دنتفا يم هارب مدرم لامآ ققحت   
نارـسپ و نارتخد نيرتهب زا نت نارازه نتخابناج و قلخ گنج لاس تفه               . تسنآ

هـكلب ،تـسا هدرـك هاـگآ و رايـشه ار نآ ياهرداك و ناربهر ،ام بزح اهنت هن قلخ          
و رتگرزب ياهيراكادف هب تسد مدرم و روشك يارب هك هديشخب ماهلا ام هب نينچمه               

هـنوگ رـه يارـب يگداـمآ و سفن هب دام            تعا ،يگدامآ هياپ رب ام بزح     . مينزب رتگرزب 
و بزـح هـب ،يـنيچ هـئطوت قيرط زا ،نيعجترم رگا         . تسا هدرك تفرشيپ يراكادف   

هاوخ ارناـشياهسفن نيرخآ ،دننزب هبرض شناربهر      يراكادـف عوـن نـيا    . ديـشك د ـن  
اب ام ،نياربانب   . دش دهاوخ اه هدوت نايصع نافوت يارب دنمتردق يژرنا كي هب ليدبت           

هـتبلا نيا   . ميوش وربور يرطخ ره اب ميا هدامآ و ميا هدرك تفرشيپ سف           ن هب دامتعا  
.                دوــب ميهاوــخن اــي ميتــسين رايــشه اــم هــك تــسين نآ ياــنعم هــب زــگره       
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  ٢٠ هحفص  ۱۰ هرامش    تقيقح                

قيفر ابهبحاصم   ، ادناچارپ    
  قلخ گنج ربهر و) تسيئوئام(لاپن تسينومك بزح ردص 

تاركاذم هراب رد  تلود ابسب شتآريخا       
  ٢٠٠٣هيروف 

هـسورپ دراو يناهگان روطب بزح دنيوگ يم اه يضعب ،ادناچارپ قيفر    : س
نـيا هب ار بزح هك ينيع و ينهذ ليالد          . تسا ه دش سب شتآ و هركاذم    

؟تسيچه،دناسر يريگ ميمصت    

ناوـت يـم ناـسنا رـكفت و تـعيبط رد اي هعماج رد ار يا هعقاو ره ليالد اعبط                      :ج  
. تـسا سناـش و ترورـض يكيتكلاـيد تـكرح     هجيتن تالوحت و رييغت     . داد حيضوت 

لـماوع زا حيحـص يباـيزرا هدمع        هکلب  . تسين هدمع دنيوگ يم هچ اه يضعب هكنيا       
هـك ميوـگب دـياب ليلد نيا هب       . تسا هدناسر اج نيا هب ار ام هك تسا ينهذ و ينيع           

رد سـب شـتآ نـيا       هـكلب تـسين يـسك محارم اي دصاقم هجيتن ينونك سب شتآ              
م ياوق  بسانتبوچراچ   رد يـلخاد گنج يارب ،ينونك عطقم رد ،يللملا نيب و يل             

نتخانش تيمسرب هجيتن تاركاذم و سب شتآ مالعا     . تسا ينيع ترورض كي لاپن    
تسا يلخاد گنج رد بيقر نيفرط      یوسزا ينيع ترورض نيا      اـب ميهاوـخب رـگا      .  

شـتآ نـيا هك ميئوگب ميناوت يم         ،مينك نايب ار عاضوا گنج ملع هب طوبرم تارابع          
تـسا كيژتارتسا لداعتهب بيقر شترا ود نديسر لوصحم س      ب يـتيعقاو نـيا   .  

ارنآ زين نهك تلود هك تسا     دناد يم    اوـق مامت اب هتشذگ هام  ١٤رد تلود نيا اريز     .    
. درـب وـلج  هـب ار  قلخ گنج ندرك دوبان فده يناملراپ بازحا لماك ينابيتشپ اب و          

مجرتم –هاش   [نهك تلود لوا هشيپرنه    راپ بازحا  ]  ناركفنـشور يـخرب و يناـمل       ، 
رد  ويجراـخ ياـهكمك زا هدافتـسا اـب يهاـشداپ شترا هك دندرك يم ركف لزلزتم           

راـهم ارـنآ الماك هكنيا اي    و هدرک دوبان الماك ار قلخ گنج دناوت يم هام دنچ ضرع             
یاه تمواقم هسورپ رد قلخ گنج تردق    . دوب اهرواب نيا فالخ   رما  هجيتن اما   . دنك

هـك ينوـنك دـح هـب نمـشد يماـظن ياهورين          اب  دنمتردق  ی  اهفاصم  رد  و تخس   
ديسر تسا كيژتارتسا لداعت   نـيا  دـن   روبجم زين يزاوژروب يماظن نيصصختم اتح     .  

عفاـنم رطاـخب اه يضعب هك يئاهفرح مامت ،نياربانب          . دنسانشب تيمسرب ار تيعقوم   
يعاـمتجا بالـقنا و گنج نيناوق دركراك هب يطبر چيه دنيوگ يم هريغ و يصخش          

هـناهاگآ ناـيب     ،تاركاذـم هسورپ و ينونك سب شتآ هك تسنآ يملع تيعقاو          . درادن  
اـهداهن ،بازحا   . تسا كيژتارتسا لداعت مهنآ و تسا هدمآ دوجوب هك تسا يتيعقاو          

تـيعقاو نـيا هناقداـص لوـبق هـب رـضاح ناشگنت عفانم رطاخب هك يسايس دارفا و                   
ار و تبثم لح هار هب     يباي تسد لباقم رد ، دنتسين      ينوـنك تيعضو زا تفر نورب ه   

هـب شيارـگ و ينهذ يگتفشآ     . دننك يم داجيا عنام ،تاركاذم و زيمآ حلص قيرط زا         
دوـش هداد اـهب مـك نآ هـب اـي            هدـش ولغ اي ينيع تيعضو رد هكنيا        زورـب بـجوم     ،   

زـگره هـئطوت يروـئت هـك تـسين نـشور            هلأـسم   اـيآ   . دوـش يم هئطوت ياهيروئت    
؟تسين مدرمعفن هب و دنك يمن لح ار تالكشم    

زا لـبق هـك نيا رب ینبم دنا هدرك يعيسو تاغيلبت تاعوبطم يخرب           : س
لادـب قـيفر و يارتاـب قـيفر و     ) ادـناچارپ قيفر (امش ،سب شتآ مالعا  

تـسا هدرـك مالعا ينشور اب بزح   . ديا هتشاد هاش اب يتاركاذم هنايفخم    
نـيا عارـتخا دروم رد امش ليلحت        . تسين شيب يغورد تاغيلبت نيا هك     

  ؟تسيچ ،يساسح طيارش نينچ رد مهنآ اهغورد 
ميهد يمن اهب مك نيغورد تاغيلبت هب ام:ج زا يشخب نيا . ميريگ يم يدج ارنآ.  

و دنك لح ار شتالكشم روشك هكنيا زا تعنامم يارب تسا هناهاگآ ينيچ هئطوت              
ياهتـسيلايرپما هـب نـهك تلود هك دنناد يم همه           . تسا روشك يلم عفانم هيلع    

هـك دهد يم هزاجا  ) مجرتم-تسا دنه روظنم (بلط هعسوت ياهتلود و  نوگانوگ  
و دـص زا     نهک تلود . دنزادرپب يبوكياپ و صقر هب لاپن ياهقلخ يلم عفانم هيلع           

تلود نيا  .تسا هدرك تمدخ يجراخ نيعجترم هب فرط نيا هب لاس يا هدروخ              
كارم هب ابترم ،فرط نيا هب شيپ هام  ١٤زا صوصخب ،شيپ لاس تفه زا        تردق ز  

نهيـم مدرـم هـنالداع شروـش بوكرس يارب ات هدرك هعجارم ناهج رد يعاجترا              
يارـب يجراـخ تردـق زـكرم نيدـنچ ،هجيتن رد            . دريگب كمك ،لاپن تلود   هيلع  

هدرـك تـيلاعف هـب عورش لاپن رد انلع ،ناشدوخ عفانم يارب و بوكرس هب كمك                 
ياـپ ياـج ات هد      رك هدافتسا تصرف زا فلتخم ياهتردق يسوساج ياهسناژآ       . دنا

قـيقحت اـم    . دننك مكحم يناملراپ بازحا حالطصا هب و هنيباك و رابرد رد ار دوخ            
نيروماـم طـسوت هدـننك زئمشم و نيغورد تاغيلبت نيا هك ميا هديمهف و هدرك                
نآ ناـشفده و تـسا هداـتفا هار هب فلتخم ياهتردق يسوساج ياهنامزاس يلاپن               

شيـپ لاـپن رد ار ناـشدوخ عفاـنم           جرم و جره هب ندز نماد قيرط زا هك تسا           
تيلوئـسم هـك ميـنك يـم ساسحا ام     . دننك ماندب ار يتسيئوئام شبنج و دنربب      

نيا لباقم رد هك ميهاوخب نانآ زا و ميئوجب لسوت لاپن عيسو ياه هدوت هب ميراد              
ياـه هناـسر هـك يطيارش رد زورما         . ددننك هلباقم نآ اب و دنشاب رايشه تاغيلبت       

دـياب يـمدرم ياهورين تسا رودارپمك ناراد هيامرس تس          د رد يصوصخ يهورگ   
  . دنشاب رترايشه

تاركاذـم امش هك دهديم ناشن تاركاذم ميت تلصخ و بزح هينايب            : س
نـيا زا يتبثم جياتن هك ديراد ديما ردقچ امش        . ديا هتفرگ يدج يليخ ار    

  ؟دوش دياع تاركاذم
كيژتارتسا لداعت ساكعنا تاركاذم نيا هكيئاجنآ زا         :ج لوـبق اـم بزـح ،تـسا         

عفاـنم اـم     یارب. دوش لئاق كيژتارتسا تيمها تاركاذم نيا يارب هك تسا هدرك           
يدـج تاركاذـم نيا هب تبسن ام تهج نيا هب و تسا     يساسا  لاپن مدرم و لاپن     

و ميناـسرب تـبثم جياـتن هـب ارـنآ هـك درـك ميهاوـخ شالت هنالوئسم و ميتسه                     
مينكلح هركاذم قيرط زا ار روشك ينونك تالكشم        و گـنج لـماكت   زورما اريز .  
هـكنيا يارـب ار يتـصرف چيـه اـم      . تـسا يمهم يخيرات شخرچ هطقن رد روشك      

  . داد ميهاوخن تسد زا دوش لح زيمآ حلص قيرط زا تالكشم
و يناـملراپ بازحا تيدج  . درادن ادص تسد كي هك منك حيرصت اجنيا رد دياب اما  

   ، زين نهك تلود نويسكارف اتدمع تـيمها زئاح       نويـسكارف رـگا    . تـسا يواـسم    
  يـلم نارـحب تروـص هـب روـشك ينوـنك عاضوا هب يناملراپ بازحا و نهك تلود                  
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