
ناتسمز ۱۳۹۱ هام –  نمهب  هاگرذگ 
نمهب ۱۳۹۱

دنوامد یا   یتیگ  دبنگ    یا   دنب //  رد  یاپ  دیپس   وید  یا   ** 
دنکفا سپ  اه  نرق  شدرگ  زا   // یراگزور تشرد  تشم  وت  ** 

هام رذآ  زاغآ  نامز 
۱۳۸۰

هرامش ١٣۵

هلاقم

ناتسمز هام –  نمهب  هاگرذگ 
۱۳۹۱

تینهت

دومحم فلخ –  ان  نادنزرف 
نایرفص

دومحم یدرمناوج –  ای  یدار 
ریوک

ناکدوک یارب  یئوگ  هصق 
نیا ینایاپ  تمسق  هلاسود – 
یسیئر نار  وت  تالاقم –  هلسلس 

شیادیپ یادتبازا  نانز  شزرا 
دمحا زا :  قیقحت  زورما –  ات  رشب 

یراهدنق

 – یناوخ هورش  هورش و 
نایرفص دومحم 

حور یرادیب : میسن  اب  هبحاصم 
تردق هب  نایرج  رد  مه  ناتسلگنا 

هبحاصم دوبن – . هاشاضر  ندیسر 

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

تسا شنیرفآ  رس  جات  هک  رنه  تسازاریغ  شنیرفآ  رس  جات  هک  رنه  زاریغ 
تسین رادیاپ   یتلزنم   چیه   تسیننارود    رادیاپ   یتلزنم   چیه   نارود   

راسگنس مه  زاب  یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ هناخباتک یلصا هحفص 
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تساهلاقمهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

د نچ یتبرض  زاونب  یر  رب  وش  نامسآ  رب  نیمز  تشم  یا 
د نسپم هتفهن  دوخ  شتآ  ناو  هنامز  // لد  یا  رجفنم  وش  ** 

***********************
هام ١٣٩١  نمهب  هاگرذگ –  گنُج 

راشتنا لاس  نیمهدزاود  هرامش ۱۳۵ – 
=================

دنا هدرک  یرای  ناتسود  نیا  ار  هاگرذگ  هام   نمهب  گنُج 
********************************

اسیلا نایرفص –  دومحم  هدامرآ –  رحس  یسیئر –  ناروت  یدوهرف –  ادیو 
 - یئاقآ انام  رامعم –  شویراد  یرفعج - هیضرم  یراهدنق –  دمحا  ریسگنت – 

هیفص مالک –  ابیز  دنمهرف –  دمحم  یئوگنز –  دیجم  ینانمس –  یهانپ  دمحم 
 – کبوچ قداص  یفجن –  نوراه  یرایتخب –  یقت  ریوک - دومحم  هداز –  رظان 

نیرفآ شون  یرصان –  دوعسم  رگزرب –  گنشوه  ریما  یرفعج - یلعنیسح 
یدنمتداعس باتهم  یمیظع –  ناهرب  یتساوخمانرو –  وزرب  دنمجرا – 

تینهت
نمهب ۱۳۹۱

راک همه ی  هک  لاس ۲۰۱۳ ، یدالیم ،  ون  لاس  دم ن  آ
. دوش یم  ماجنا  نآ  ساسا  رب  ناهج  یوسنیا  رد  نامیاه 

تمعن و زا  راشرس  و  تکرب ، رپ  کرابم ، امش  همه ی  رب 

مالکابیز اب 

هداز رظان  هیفص  هجوت –  کی 

دومحم یاهراک  دروم  رد 
یمومع طباور  نایرفص – 

ریما تسا –  زیگنا  فسات 
رگزرب گنشوه 

هبناج و همه  یمک  یهاگن 
گرم یگنز و  هب  فلتخم  حوطسرد 

هیهت و یدعاس –  نیسحمالغ 
یرفعج هیضرم  میظنت :

راثآ روسناس  هب  یرگید  هاگن 
باتهم ناریا –  رد  یبدا 

یدنمتداعس

ینوگلاش ربکا  یلع  یاثر  رد 

ناتساد

اسیلا یقشاع –  یاهزور 
ریسگنت

ناروت رادید –  کی  یایور 
یسیئر

 – یرصان درگرس  اضترم و 
نایرفص دومحم 

یرفعج یلعنیسح  کسگم – 

قداص زییاپ –  رخآ  رهظ  زا  دعب 
کبوچ

رعش

یدوهرف ادیو  اه – ! هناوید  هر 
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تساهلاقمهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تمعن و زا  راشرس  و  تکرب ، رپ  کرابم ، امش  همه ی  رب 
هاگرذگ یبدا  گنُج   . دشاب یتمالس 

نایرفص دومحم  فلخ –  ان  نادنزرف 
نمهب ۱۳۹۱

فایلا زا  هتفاب  یئادر  نوچ  هک  هدش  یزیر  همانرب  روسناس 
. تسا هتفرگ  دوخ  رد  ار  ام  تایبدا  مادنا  کتخب ،

هک دنک  یم  شبآ  عمش  نوچ  شدراشف و  یم  دراد  نانچو 
. دوش یم  بابک  مدآ  لد 

یناتساب راثآ  تسا . موجه  دروم  فلتخم  تاهج  زا  ام  تیوه 
بادآ و تسا ، زواجت  دروم  وس ، کی  زا  نامنیمزرس 

زا یرایسب  بیرخت  نیا  رد  ورگید  یئوس  زا  نامموسر 
هدیمان مه  ناگدنسیون  لجا !!  زا  اتح  هک  ام  نارکفنشور 

کی دح  رد  اتح  یعقاو  یضارتعا  یب  دنتسه  دنوش ، یم 
بایسآ هب  مه  بآ  هک  هدش  هدید  اتح  و  ضرتعم . رگاشامت 

تسا یمیدق  یمخز  مه  دروم  هنومن و  دنزیر . یم  نمشد 
درک دوش  یم  هچ  یلو  میا . هدنک  ار  شرس  تاعفد  هب  هک 
یارب دنراد و  روضح  هشیمه  ناشکسوس  نوچ  ناردام  هک 

. دنور یم  مه  ناشتیرولب  یاپ  تسد و  نابرق  ناشندنالوبق 
. دنناد یم  ناگدنسیون  لجا  ار  اه  نآو 

رد نآ  ینارگ  ذغاک و  دوبمک  دنناکشخ . یم  دنراد  همشچ  رس  زا  یا  هنیمز  ره  رد  ار  ام  تیناریا  یگدنلاب  موقلح  لاح  رهب 
ار ام  یاه  هناخپاچ  یفاحص ، بسچ  دوبمک  نوچ  هدش  یسدنهم  یاه  دوبمک  ریاس  ام و  یاه  هناخپاچ  ناوت  زا  نورب  دح 
رد ینید  لئاسملا  حیضوت  یناوخ و  هحون  تاوزج  پاچ  یارب  طقف  نازرا  تحار و  هیمهس  و  تسا ، هدناشک  لیطعت  هب 

. تسا سرتسد 
، تسا هدنام  لاغز  هب  یهایسور  مه  هشیمه  و  میتسین . هناگیب  دوخ  خیرات  رد  اه  ینازوس  باتک  اه و  موجه  نینچ  اب  ام 

ناج هب  طاقن  یصقا  رد  مرک  نوچ  فلتخم  یاه  باقن  و  اه ، مان  اب  ار  هدرپسرس  یاه  هلمع  عاونا  راب  نیا  هک  میریگ 
. دسر یمن  یئاجب  یزاب  نیا  دراد  نورق  رد  هشیر  روانت  یتخرد  یتقو  دنشاب . هتخادنا  نیتسار  یاه  ناسنا 

یمن رگید  یاه  هار  هب  ار  اه  نآ  ناج  مغ  نان و  میب  و  دنتشاد ،  نتخاون  یگنهآ  مه  یزرم ، نورب  میظع  یورین  نیا  رگا 
. دنزادنا یب  نامیاه  هتشاد  همه ی  نمرخ  هب  ار  نشور  لعشم  و  دنزاتب ، دنتسناوت  یمن  تحار  نینچ  دناشک ،

رظن زاو  دنام  دهاوخن  تبقاع  یب  کش  نودب  بیرف  یلدنص  رب  هدرک  ورف  فرب  رد  رس  نارکفنشور  ندز  هیکت  نیا  هتبلا 
مدنگ عون  ره  اب  ماقم و  تسپ و  ره  رد  ناشدرکلمع  ره  و  دنام . یمن  یفخم  موب  زرم و  نیا  نیتسار  نادنزرف  نیب  زیت 

یم میادص  اوح  باتک : زا 
ونیم تسا –  یلیل  نم  مان  دننز ،

ترصن

ریوک دومحم  دبیم – 

هدامرآ رحس  ینادیم – ؟ 

دومحم تخاب - یاه  هتخیر  بل 
نایرفص

سکع

! تسا یفاک  شدوخ  حرش 

هاگرذگ

!!!! رمش

! هلاب

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

: باختنا هب  رتنیپ –  دلوراه 
یتساوخمانرو وزرب 

زنط

دوعسم باختنا  هب  یزنط 
یرصان

ریهاشم

باختنا و هب  نیلپاچ –  یلراچ 
ریسگنت اسیلا  میظنت -

رتکد یناریا  ریهش  دنمشناد 
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تساهلاقمهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دهاوخ هتخاون  شسوک  رازاب  ره  رس  رب  درک و  دنهاوخ  ناشنت  رب  ار  مرش  سابل  یزور  ناش ، یشرف  وج  اه و  یئامن 
نیا اقب  یاه  نوتس  تین  ثبخ  اب  هنایذوم و  دندرک و  یلو  دننکن  تشپ  نهیم  هب  دنتسناوت  یم  هک  ینیمهتم  ناونعب  دش .

. دندش ثعاب  ار  بیرخت  رزودُلب 

ریوک دومحم  یدرمناوج –  ای  یدار 
نمهب ۱۳۹۱

زارد مدرک  تسد  نوچ  همان  نیدب 
زارفندرگ دوب  یرتهم  یکی 

ناولهپ رهوگ  زا  دوب و  ناوج 
… ناور نشور  رادیب و  دنمدرخ و 

رز میس و  مه  کاخ و  نامه  شمشچ  هب 
رف بیز و  هتفای  ودب  یمیرک 

دوب راوخ  وا  شیپ  ناهج  رسارس 
دوب رادافو  دوب و  درمناوج 

یسودرف
*

. تسا هدمآ  درمناوج  ینعم  هب  دار  ادخهد  همان  تغل  رد  دراد . ناتساب  ناریا  یدار  یدر و  نییآ  رد  هشیر  یدرمناوج 
: دنا ¬ هدرب راک  هب  ینعم  نیمه  هب  ار  نآ  زین  نارعاش 

اخس ردنا  ییوت  ییاط  متاح 
دربن ردنا  ییوت  ناتسد  متسر 

دار وت  دوج  اب  تسین  متاح  هک  ین 
. درم وت  گنج  رد  تسین  متسر  هک  ین 

 . یکدور
تفزب دنام  دار  شیدار  هب 

 . نزب دنام  درم  شیدرم  هب 
 . یراخب رکاش 

داژن ناقهد  دوب  ناولهپ  یکی 
. دار دنمدرخ و  گرزب و  ریلد و 

 . یسودرف
شنم کدرخ  دار و  زا  شدیسرپب 

 . شنکدب مدرم و  شنک  یکین  ز 
نییآ هب  ییوسزا  یناولهپ  یرایع –  نییآرگا  دسیون : یم  هنیمز  نیرد  راهب  دادرهم  . ددرگ یم  رب  رهم  نییآ  هب  اما  یدار  داینب 

 – ۱۲۸۸ ناگرزاب ، یلعمالغ 
دنمجرا نیرفآ  شون  ۱۳۷۳

باتک یفرعم 

 – هتشون یمانمگ ‘ –  ’ نامر
ناتسناغفا رد  یرایتخب –  ، یقت 

نوراه دش –  زیگناربلاجنج 
یسیبیب هدازیفجن – 

دقن

انام رعش  باتک  رب  یدقن 
غاد زور  کی  نم  مانب :  یئاقآ 
 : زا مدمآ  ایند  هب  ناتسبات 

گنس ناونع “  اب  رامعم  شویراد 
 “ نامسآ هب  ینارپ 

دنمهرف دمحم  نم –  هاگن 

رابخا

نامسآ ات  نیمز  زا  توافت 
ربخ تسا – !

تواضق یارب  ربخ  کی 

سلجم نارهت : هعمج  ماما 
دنک نک  هشیر  ار  یروس  هبنشراهچ 

رد تیانع  دومحم  رتکد 
تشذگ
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یدرمناوجو رهم  نییآ  نایم  هکدش  دقتعمدیاب  دشاب ،  هتشاد  دنویپ  رهم  نییآ  اب  رگید  یوسزاو  یناکشا  نارود  یدرمناوج 
نیا هک   ، میناد یم  . تسا هدوب  نایناکشا  ¬ی  هرود هب  زین  رهم  نییآ  یناهج  شرتسگ  دراددوجو  یرکفو  یخیرات  دنویپ 

. تسا یرشب  یاهرواب  نیرتنهکزا  نییآ 
اتسوارد تسا .  ندادو  ندیشخب  ینعم  هب  هک   ra ردصمزا تسا  هدمآ  rati یتار ¬ی  هنوگ هب  اتسوارد  یدار  ¬ی  هژاو

. تسا یدرمناوجو  شهد  یدار ، نابساپ  هک  اتار »  » مانب دراددوجو  یا  ¬ هتشرف
نارود همهردو  هتفای  همشچرس  یولهپ  ینید  یاه  هتشونواتسوازا  نایناریا  یدار  هک  تسین  کش  : دسیون ¬ یم دوادروپ 
دور نیزا  ناینازراو  نادنمتسمزا  یرامش  هک  نانچ  نآ  . دوب ناور  نانآ  کاپ  لدو  زاب  تسدزا  یدارزا  یدور  یخیرات 

تسا یناسنا  ، اهدورس نیا  ¬ی  هدنیارس هک  تسادیپ  یبوخب  اهاثاگزا  : دسیون ¬ یم وا  دنا . هدوب  رادروخربو  باریس  یونیم 
هرهب مه  یدرمناوج  یدزیا  تفصزا  تسا ، تمهدنلبو  ریلد  ناتساب  نایناریا  دننام  هک  نیزا  هتشذگ  . راوگرزبو شنمدار 

. تسارو
دنشاب یزیچ  راتساوخ  هک  دنسررد  یناسکرثکا  تسا : هدمآ  نینچ  رگیدمه  یریگتسدو  شهدوداد  نوماریپاتسوارد 

: دیوگ ¬ یمو دنک  ¬ یم شکشیپ  دازم  ناتسآ  هب  یشنمداراب  دراد  هچره  تشدرز  . درک زاین  یب  ار  نانآدیاب 
هبودیشخب ادزم  هب  ار  دوخ  هدیزگرب  کین  راتفگو  کینرادرکو  کینرادنپو  نتشیوخ  یگدنز  تشترز  یدار - یاربزا  نودیا 

. اردوخ ییاناوتو  یربنامرفاشا 
ییاه زیچ  هچاب  شتسرپردو  دمآ  نم  یوس  هب  نموهو  هک  هاگنآ  اروها  ادزم  یا  متخانش  کاپارتو  دیوگ : ¬ یم تشترز 

. مشیدنا یتسار  هب  مناوتب  هک  یماگنه  ات  . وترذآ دزن  زامنو  یدار  نآ  اب  متفگ :)  خساپرد   ) ییاسانشزابار دوخ  هک  یهاوخیم 
دزموت هکار  هچنآ  شیاشخبب  شیوخ  یدار  زا  تسام  یوزرآ  کنیا  هکار  یشاداپروآ  یاج  هبو  روآدای  اروهاادزم - یا 

. یداد نامیپ  یناسک  نمدننام  ییاسراپو  یرادنید 
یراگتسرو یمان  ¬ کین یاربزا  میناوخ : ¬ یم نینچ  تسا  ناتساب  ناریا  یاهبنارگ  یاه  همانزا  یکی  هک  درخ  یونیمرد 

. رتشوخ یدار  ناور -
شناد نتشیوخ  یاربزاو  یرادساپس  نادزیا  یاربزاو  یتسار  ناگمه  یاربزاو  یدار  ناور  یاربزا  : تسا هدمآ  نانچمهو 

. رتشوخ ناویدو  نمیرها  تسکش  یتیگ  شیاسآ  یاربزاو  ینتورف  یراکره  یارب  زاو 
نیاودوب خنودو  داتفه  هک  دنبب  دوخ  رمک  هب  مشپ  زا  یدنبرمکدیاب  دشیم  هلاس  تفه  هک  یتشدرزره  انسی  هدزم  نییآرد 

. دوب یئال  هدزاود  خن  هتشر  ششزا  هتشاد  خنودو  داتفه  هک  دنبرمک  نیاودوبانسی  لصفودو  داتفهزا  یناشن 

. تسا هدوب  جیار  میدق  ناریارد  هک  تسا  یمسر  نامه  ¬ی  همادا یدرمناوجو  توتف  رد  نتسبرمک  مسر 
کی . دندوب یناریا  ریلد  گرزب و  یاه  هداوناخ  نادنزرف  ناراوسا  . درک هراشا  ناتساب  ناریا  ناراوسا  هب  دیاب  نینچ  مه 

. تشاد یم  دوخابار  یدرمناوجو و … ییوگ  تسار  ، تعاجش تیصوصخدیاب  راوس 
هار دندوب و  مرحم  هناخ  بحاص  هچبو  نزاب  دندش  یمدراو  هک  هناخره  هب  هک  تسا  هدروآ  دووادروپ  ناراوسا  ¬ی  هرابرد

. دنتشاد نادرمناوج  مسر  و 
باتکزا شخب ، نیا  هک  دنرواب  نیدب  نارگشهوژپ  تسا . « یگشیپدرمناوج ردنا   » مراهچ لهچ و  لصف  همان  سوباق  رد 

 . تسا هدش  هتفرگرب  نایناساس  نییآ 
تسا ینییآ  باتزاب  یسودرف  همانهاش ی  رد  رایدنفسا  متسر و  ناوختفه  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناسانشناریا  زا  یهورگ 

یرهم و نییآ  هبترم ی  تفه  هب  تسا  دننامه  یدرمناوج و  یگنادرم و  هب  ندیسر  یناوجون و  هلحرم ی  زا  رذگ  یارب 
، دشرم راوس ، هنهک  دننام  دراد ، دوجو  اه  هناخروز  رد  هک  یا  هناگ  دنچ  بتارم  نافراع و  کولس  ریس و  هلحرم ی  تفه 

هچون و… جات ، بحاص  گنز ، بحاص  توسک ، شیپ 
هنایم ¬ی  هقبط نامدرم  نارو و  ¬ هشیپ هژیوب  نایناریا و  نیب  رد  نهک و  ینییآ  یدرمناوج  هک  دیآ  ¬ یم رب  همه  نیا  زا 

نافرع تسا . هدوب  زین  یمدرمان  متس و  اب  زیتس  مسر  هار و  یا  ¬ هنوگ نامزمه  نییآ  نیا  تسا . هتشاد  شرتسگ 
زا دوخ  یخلب  دماحوبا  یروبوباشین و  دادح  صفحوبا  نوچ  ینافراع  هتشاد و  ذوفن  نادرمناوج  نایم  رد  زین  یناریا 
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. دنا ¬ هدوب نادرمناوج 
یمرن و تلذم و  تنکسم و  قیرط  زا  نانموم ، افعض و  نیکاسم و  اب  اهنآ  نونفلا : سئافن  ¬ی  هدنسیون تیاور  هب 

تلالم زا  قح  هار  کولس  رد  دنیامن و  توق  تدش و  یتشرد و  تظلغ و  ناشکندرگ ،  ایوقا و  اب  دندرپس و  تمحرم 
. دندرگنرب نارگید  لوق  هب  دنسرتن و 

یهماع یارب  یلمع  تمکح  عون  کی  یقالخا و  میلاعت  هلسلس  کی  تروص  هب  یدرمناوج  نبرک : یرناه  ¬ی  هتشون هب 
هب صخش  هک  یفیلاکت  زا  تسا  ترابع  نآ  یهدیکچ  هصالخ و  . تسا هدوب  زاسراک  ترتف  یاههرود  رد  هدمآرد و  مدرم 

نوگانوگ یاههمان  توتف  رد  نآ  یلمع  یرظن و  ثحب  هتفرگ و  هدهع  هب  ار  نآ  یارجا  قشع  نامرف  هب  تبحم و  مکح 
. دیمان یدرمناوج  نییآناونع  هب  ار  همه  ناوتیم  هک  تسا  هدمآ 

هتفرگ ورین  رگید  راب  نایزات  شزات  زا  سپ  سپس  هتساخرب و  ناتساب  ناریا  زا  دراد ، رهم  نییآ  رد  هشیر  هک  یدرمناوج 
هتفای هار  زین  نایزات  نایم  هب  هدوب  یناریا  نارو  هشیپ  نادنمشیدنا و  نارگنشور و  یگشیدنا  هاگیاپ  هک  یدرمناوج  تسا .

یاهشیر یدرمناوج  هک  تسناد  دیاب  اما  تسا . هدش  هتخانش  زین  ناریا  رد  مان  نیمه  هب  دنا و  ¬ هدناوخ توتف  ار  نآ  و 
نارگشهوژپ زا  یرایسب  هک  تسا  ینخس  نآ  نیا  تسادج و  اه  ¬ هقیرط رگید  یردنلق و  یرایع و  زا  دراد و  یناریا 

هاگتسد رد  هشیر  هتساخرب و  رهم  نییآ  زا  نادرمناوج  یهناخروز  سابل و  موسر و  نییآ و  مامت  دنا . ¬ هدرکن هجوت  نادب 
مان هب  نانآ  زا  اج  همه  هدناوخن و  نایتف  ار  نانآ  هاگچیه  همانهاش  رسارس  رد  یسودرف  . دراد ناتساب  ناریا  یناولهپ 

. دنک ¬ یم دای  نادرمناوج 
: دیارس ¬ یم یسودرف  . تسا دعب  نارود  درمناوج  نامه  ناولهپ  دار و  در و  دنا و  هدناوخ  دار  ار  نانیا  ناتساب  ناریا  رد 

وت نید  یتسار  یدار و  همه  وت  نییآ  دیاب  یمدرم  همه 
نک هشیدناردنا  یم  در  ـــ ه م ـــ مه نک  هشیپ  یتسارو  یدرمناوج 

: تسا هتفگ  یسوط  یدسا 
مشچ شاداپ  هب  یرادن  یشخبب  مشخو  رد د  یب  هکنآ  یدار  نیهب 
شا ــــــ دازآ ب هتسویپ  ودره  نیزو  شاب  دار  یتخادرپ  داد  زا  وج 

: دوب رهشناریا  نییآ  زا  یشخب  گنهرف  اهرنه و  نیا  دشاب . هتشاد  اهرنه  نیا  دیاب  ناولهپ  درمناوج و  ای  درمدار  و 
دنمک نامک و  ریت و  یراوس و 

دنچ نوچ و  هچ و  بیکر و  نانع و 
راسگ یم  سلجم و  هگنتسشن و 

راکش زوی و  یهاش و  زاب و  نامه 
هالک تخت و  دادیب و  داد و ز  ز 

هاپس ندنار  مزر و  نتفگ و  نخس 
زا شوایس  ناتساد  رد  داش و  درمناوج  درگ ، درمناوج  نوچ  یباقلا  اب  رهچونم  ناتساد  رد  همانهاش و  زاغآ  نامه  زا 

: دنک یم  دای  درمناوج  یرابدرب  ارادم و 
یوگمرگ یاهدنتسرپ  رهب  ز 

یوجشاخرپ درمناوج  ددرگن 
: تسا هارمه  یدنمشیدنا  یرایشوه و  اب  یدرمناوج  بسارهل  ناتساد  رد  و 

مان یوشیه  دوب  رسریپ  یکی 
ماک یار و  اب  رادیب و  درمناوج و 

: دنمه اب  یکین  یمدرم و  یدرمناوج و  زین  درنکسا  ناتساد  رد 
یمدرم دیاب و  یوکین  همه 

یمرخ ندروخ و  یدرمناوج و 
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تسا ناتساب  ناریا  نادرمناوج  زا  یکی  هنومن  تسا ، هدوب  نادرمناوج  یاهراک  زا  نیا  دنک و  یم  ییاقس  هک  شکبآ  کبنل 
: تسا هدمآ  همانهاش  رد  شناتساد  هک 

رادمان یکی  وا  اب  تفگ  نینچ 
رایرهش رومان  رهگ  اب  یا  هک 
شکبآ کبنل  نیا  تسیااقس 

شوخ راتفگ  ناوخ و  اب  درمناوج و 
هاگن دراد  بآ  زور  مین  کی  هب 

هار دیوجب ز  نامهم  همین  رگد 
زیچ زورما  زا  ادرف  هب  دنامن 

زین هب  دشاب  هناخ  رد  هک  دهاوخن 
: دناد یم  هشیپ  لها  ار  نانآ  دنک و  یم  دای  نادرمناوج  مان  اب  نانآ  زا  هراومه  هسمخ  رد  زین  یماظن 

زاب تفر  یسک  ره  دوخ  هاگنب  هب 
زاس هراچ  ار  لغش  نآ  هشیدنا  رد 

دوب درمناوج  یناوج  هدربن 
دوب درورپ  رهم  شلد  نشور  هک 

: دیارس ¬ یم وا  مه 
شاب درس  نیکز  رهم و  زا  وش  مرگ 
شاب درمناوج  دیشروخ  هم و  نوچ 

: دنک یم  دای  نادرمناوج  زا  هراومه  زین  یدعس 
بدا یدرمناوج و  تس و  تیمدآ  ملع 

یروصم ناسنا  تروص  هب  یدد ، هنرو 
: دوش ¬ یم نشور  نادرمناوج  راب  راک و  وا  یاه  ¬ ناتساد زاو 

ینک قلخ  اب  هک  یناگرازاب  ره  ادرمناوج ،
. ینک نایز 

نک قح  اب  یناگرازاب 
. ینک دوس  همه  ات 

نارگنهآ همان  توتف  رد  تسا . هدمآ  توتف  ناریپ  نادرمناوج و  فیدر  رد  زین  یدعس  مان  اه  ¬ همان توتف  زا  یرایسب  رد 
، زیربت سمش  ریپ ) موس   ، ) مور ییالم  ریپ  مود  راونا ، مساق  هاش  ریپ  لوا  زا  دنا  ترابع  تفرعم  ریپ  جنپ  دسیون : ¬ یم

. یدعس خیش  ریپ  مجنپ  راطع ،  خیشریپ  مراهچ 
: دسیون ¬ یم ینادمه  تاضقلا  نیع  و 

ینک و یریخ  یهاوخ  هک  دیآ  تقو  هک  رادم  غیرد  سکچیه  زا  نابز  ملق و  هاج و  لام و  زا  یناوت  هک  نادنچ  ادرمناوج ، 
. یناوتن

یشنماخه هرود  میدق و  رصع  ناراوسا  نایم  زا  صاخ  روط  هب  ناریارد و  ار  یدرمناوج  زاغآرس  راهب  یارعشلا  کلم 
هداوناخ ره  دنا و  هدوب  رت  فورعم  همه  زا  نانآ  زا  هداوناخ  تفه  دندوب و  هدنکارپ  ناریا  تالایا  رد  ناروسا  نیا  دناد . یم 

هلمج زا  دنتشاد  یم  یگژیو  دنچ  دیاب  ناراوسا  نیا  یفرط  زا  تسا . هتشاد  هدهع  رب  ار  تلایا  نآ  تسایر  تلایا  کی  رد 
زا دیاش  دشاب و  راب  بسا  ورنه  بحاص  وگتسار و  عاجش و  دشاب ، تبث  یتلود  ناوید  رد  شمان  دشاب ، راد  هداوناخ  هکنیا 

مالسا زا  شیپ  ناریا  یعامتجا  خیرات  بناوج  زا  ار  نایرج  نیا  زاغآرس  زین  یسیفن  دیعس  دشاب . درمناوج  رت  مهم  همه 
نرق طساوا  رد  لاح ، نیع  رد  تسا  اعدم  نیا  هاوگ  دوخ  نایرج  نیا  هب  یونام  یاهرواب  دورو  وا  داقتعا  هب  دناد  یم 
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یداژن بصعت  اه و  یرگدادیب  ربارب  رد  ناسارخ  ناتسیس و  رد  رتشیب  ناریا و  قرشم  رد  نایناریا  هک  یرجه  مود 
یامنهار نیرت  گرزب  دندوب ؛ نادرمناوج  رتشیب  یلم  شبنج  نیا  یامنهار  دنتساخرب  ناریا  رد  ناگدناشن  تسد  نایوما و 

دش هتشک  یسابع  هفیلخ  تسد  هب  هک  دوب  مود ) نرق  ) یناسارخ ملسموبا  هتسد  نیا 
رد ناشیا  هک  تسا  نآ  دنا  ¬ هدروآ نایناریا  هب  یدرمناوج  زاغآرس  باستنا  یارب  یرلناخ  نوچ  یناسک  هک  یرگید  لیلد 
هک دنشوپ  یم  لاورس  ناونع  تحت  یصوصخم  راولش  یدرمناوج ، نییآ  هب  فرشت  تهج  هصاخ  شیوخ  کلسم  مارم و 

جاور بارعا  نایم  رد  ششوپ  عون  نیا  تسا و  هدوب  ییایسآ  نایوجگنج  ناروشحلس و  نایناریا و  صاخ  سابل  عون  نیا 
یاه هناسفا  ناریا و  خیرات  یناولهپ  هقباس  رد  دیاب  ار  توتف  هاگتساخ  غارس  تسا  دقتعم  راهب  دادرهم  تسا . هتشادن 

. ینانوی یمور و  یاه  هروتسا  قیتع و  دهع  عبانم  هن  تفرگ و  نارایع  نادرمناوج و  هب  طوبرم 
ناریا رد  ار  یعامتجا  لمع  ّرکفت و  زرط  نیا  یخیرات  هنیشیپ ی  زین  ّهورملا “ بدألا و  باتک   ” هدنسیون حانج ، نب  حلاص 

رد ناوت  یم  مالسا  زا  شیپ  ناریا  رد  ار  لمع  ّرکفت و  زرط  نیا  یخیرات  هنیشیپ ی  یو : داقتعا  هب  دنادیم . مالسا  زا  شیپ 
یا و هروطسا  همین  یناتساد  یاهتیصخش  یناتساب و  ناناولهپ  یقالخا  یایاجس  ننس و  بادآ و  ناتسرپرهم و  دباعم 

هب یافو  ندیزرو ، رهم  ییاسراپ ، یریلد ، نانامرهق ، نیا  مامت  کرتشم  هجو  هک  تفایرد  و  درک ، وجتسج  یخیرات  همین 
. تسا لیبق  نیا  زا  یلیاضف  ندوب و  ابیکش  دهع و 

نبا دنتسه . توتف  یارب  یمالسا  یلک  روط  هب  ینآرق و  ینید ، یا  هشیر  یپ  رد  زین  ناققحم  عبانم و  زا  یخرب  اما 
درامش و یم  ناماما  ناربمایپ و  ثاریم  ار  نایرج  نیا  دراد ، توتف  باب  رد  یا  هلاسر  هک  مجنپ ) نرق  همین  ) یلوسر
نایاپ هب  یو  تدم  نوچ  درک و  مایق  قح  ندرازگ  هب  مدآ  دش و  ادیپ  ناهج  رد  توتف  نییآ  مدآ  ترضح  نامز  زا  دیوگ  یم 

میهاربا نمحرلا  لیلخ  ات  دیسر  ماس  هب  حون  زا  تفای و  لاقتنا  حون  هب  سپس  درک و  تیصو  یبن  ثیش  هب  نآ  باب  رد  دمآ 
راکشآ دوب  هدنام  ناهنپ  یدرمناوج  زا  هچنآ  یسوم  نامز  رد  هاگنآ  دش . حیرصت  نآرق  رد  میهاربا  توتف  هب  دش و  رهاظ 
مرکا لوسر  ترضح  هب  ماجنارس  دش و  رهاظ  حیسم  رد  توتف  نآ  زا  سپ  دومرف و  نوراه  هب  ار  نآ  یسوم  دش و 

 : دنک یم  نایب  هنوگ  نیدب  رعش  بلاق  رد  ار  مدآ  هب  توتف  باستنا  دوخ  موظنم  همان  توتف  رد  یساویس  رصان  . دیسر
ورف ملاع  نیا  رب  دمآ  تشهب  زا  اوطبها  رما  دینشب  مرجال 

لاس تسش  دصیس و  شهانگرب  لاح  هتشگرب  نآ  تسیرگب  بش  زور و 
وج وچمه  مشچ  بآ  ناغف و  نآ  وا  زا  دوب  نداد  فاصنا  شا  هیرگ 
نامز نآ  تسداد  فاصنا  نانچ  ناک  ناهج  رد  توتف  ار  وا  دسر  سپ 

ناریا یناولهپ  هاگتسد  رد  هک  تسا  نامه  نامیپ ، هب  یدنبیاپ  رون و  تیمها  دنگوس و  مسارم  هگرج و  هب  دورو  یگنوگچ 
هدش یدرمناوج  یناولهپ و  قالخا  هتفیش  هک  نایزات  تسا . هدش  هتخادرپ  اه  ¬ نآ هب  همانهاش  یاه  ¬ ناتساد رد  هدوب و 

فسوی و ¬ی  هراب رد  نارق  رد  تسا و  لماک  ناسنا  دارم  برع  نابز  رد  هک  دندرب  راک  هب  ار  توتف  نآ  یاج  هب  دندوب 
هار و نیا  . دنا ¬ هتسناد توتف  لها  ربهر  زین  ار  یلع  ناناملسم  یخرب  هتفر و  راک  هب  میهاربا  عشوی و  فهک و  باحصا 

. دیدرونرد ار  زور  نآ  یایند  اه  ¬ هفرح اه و  ¬ هشیپ شرتسگ  اب  مسر 
دننام دنا ، ¬ هدروآ دیدپ  نیمزرس  نیا  نادنزرف  شزومآ  تهج  یناریا  ناگنازرف  نازروشناد و  هک  ییاه  همانزردنا 

. دنتسه یدرمناوج  نییآ  یاهروخشبآ  زا  بساماج  ناوریشونا و  ای  رهمگرزب  همانزردنا  ای  درخ و  نادیواج 
هگرج زا  یو  جارخا  ببس  نآ  زا  یچیپرس  هک  دوب  نانچ  یدعب  راودا  رد  یدرمناوج و  موسر  بادآ و  نیناوق و  هب  یدنبیاپ 

. دیدرگ ¬ یم
درگ یرهم  یاه  هناخروز  دوگ  رد  ناهن ، رد  دربن ، نیرمت  یارب  دندیروش و  نانآ  متس  رب  نایزات  شزات  زا  سپ  نادرمناوج 

. تخیمآ مه  رد  یدرمناوج  نییآ  اب  هناخروز  یناولهپ و  یتشک و  هک  دوب  هار  نیمه  زا  دندمآ و  ¬¬ یم
دندش نآ  رب  فلتخم  یاههشیپ  نابحاص  یرو ، ¬ هشیپ نوگانوگ  فانصا  نایم  رد  هژیوب  نادرمناوج  نتفرگ  ورین  زا  سپ 
توتف اه  هد  هنوگ  نیدب  دننک و  هیهت  نارگنهآ ) یهمانتوتف  نازاس و  تیچ  یهمانتوتف  نوچمه  ) یا همانتوتف  کی  ره  ات 

مارم تسخن  ¬ی  هجرد رد  اه  ¬ همان توتف  تسا . ناریا  تایبدا  خیرات و  یارب  اهبرپ  یا  ¬ هنیجنگ هک  دمآ  مهارف  همان 
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. دینکارپ ¬ یم مدرم  نایم  رد  ار  یدرمناوج  مسر  هار  دوب و  نارو  ¬ هشیپ همان 
زا ناسنا  نتشادزاب  یارب  یرهاظ  نکر  شش  : دراد نکر  هدزاود  یدرمناوج  شا ، ¬ همان توتف  رد  یدرورهس  رواب  هب 

. تسا طوبرم  نطاب  نورد و  هب  هک  ینطاب  نکر  شش  رگید ، تسیاشان و  لامعا 
: تسا عون  هس  توتف  هک  دسیون  ¬ یم شیوخ  ¬ی  همان توتف  رد  بوکرز 

. مانشد تبیغ و  ناتهب ، زا  تسا  نابز  تشادهاگن  هک  نابز ، توتف 
. دوشیم لصاح  رایسب  راثیا  تواخس و  اب  لخب ، ندودز  زا  سپ  نآ  و  لد ، توتف 

. تسا روآمرش  رظانم  زا  یشوپمشچ  نامه  هک  مشچ ، توتف 
: تسا هدرک  دای  درمناوج  یارب  طرش  هدزیس  بوکرز 

دشاب ۶- شیورد  رورپ و  میتی  -۵ دشاب هتشاد  ندش  یبرم  یهزادنا  هب  یملع  دشاب ۴- لقاع  دشاب ۳- غلاب  دشاب ۲- هدازآ  -۱
دشاب ایح  اب  دشاب ۱۱- رابدرب  -۱۰ درواین نابز  هب  قلخ  ریخ  زج  دشاب ۹- حلاص  دشاب ۸- نیما  دشاب ۷- قلخ  شوخ  هتسویپ 

. دشاب هتشاد  تقیرط  ناریپ  زا  ربتعم  یهزاجا  دنس  هرجش و  دشاب ۱۳- یرهاظ  للخ  نودب  رظنم و  شوخ  -۱۲
: تسا نینچ  هگرج  هب  دورو  مسر  اه  ¬ همان توتف  ¬ی  هتشون رب  انب 

یرادافو یارب  یلوق ، دهعت  -۱
. تسا هار  نیا  رد  ندزریشمش  هک  یفیس ، دهعت  -۲

. حدق زا  کمن  بآ  ندیشون  هب  تسا  هراشا  یبرش ، دهعت  -۳
ندیشوپ هماج  ریز  ندیشون و  کمن  بآ  نتسب ، دنبرمک  یهناگ  هس  موسر  رب  دوخ  نادرمناوج ، یهگرج  هب  دورو  اما  و 

. تسا راوتسا 
ار دنزرف  - ۲ دنک . نایب  دنادب و  ار  راک  نیا  ماسقا  داتسا  - ۱ زا : دنا  ترابع  هک  دراد  طرش  شش  توتف  لها  نتسب  نایم 

صلاخ ناشن  هب  بآ  یگدرورپ و  کمن  یارب  کمن  ) دنک رضاح  سلجم  رد  کمن  بآ و  - ۳ دنک . راداو  تمدخ  هب  زور  لهچ 
دنک هدامآ  نتسب  نایم  صوصخم  یاولح  - ۶ ددنبب . طرش  هب  ار  دنزرف  نایم  - ۵ دنک . نشور  هلیتف  جنپ  زوس  هیپ  ندوب ۴ -

ملع عوضوم  هک  تسا  دقتعم  تسا و  هدیمان  ملع  ار  توتف  هک  تسا  یاهمانتوتف  نیتسخن  یفشاک  همان  توتف 
هب رثا  نیا  . دنک یرود  دنسپان  یاهتفص  زا  ددرگ و  هتسارآ  وکین  یاهتفص  هب  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ناسنا  سفن  توتف ،

: تسا هدش  میسقت  ددعتم  یاهلصف  اهباب و 
لصف راهچ  لماش  تسا و  نآ  ناکرا  بادآ و  رقف و  فوصت ، تقیرط و  ینعم  توتف و  رهظم  عبنم و  نایب  رد  لوا ، باب 

. دوشیم
. تسا لصف  راهچ  لماش  باب  نیا  . دراد قلعت  نادب  هچنآ  دیرم و  ریپ و  نایب  رد  مود ، باب 

. دراد لصف  هد  باب  نیا  . ّدش تعیب  درگاش و  ّدش  داتسا  هللا و  دهع  ردپ  بیقن و  نایب  رد  موس ، باب 
نادیرم و هب  هقرخ  ندیناسر  نآ و  ندیناشوپ  ندیشوپ و  رقف و  لها  یاهسابل  ریاس  هقرخ و  نایب  رد  مراهچ ، باب 

. تسا لصف  هدزای  باب  نیا  . نآ ناکرا  بادآ و  نآ و  طیارش 
. تسا لصف  هدزناش  لماش  هک  قیرط  لها  بادآ  رد  مجنپ ، باب 

رب لمتشم  باب  نیا  هک  نخس  لها  بادآ  دشاب و  بترتم  نآ  رب  هک  ینانخس  هکرعم و  بابرا  لاح  حرش  رد  مشش ، باب 
. تسا لصف  راهچ 

نآ هک  تسا  یزیچ  هضبق  ای  هضبق  . تسا لصف  تفه  رب  لمتشم  نیا  ناشیا و  تالاح  هضبق و  لها  نایب  رد  متفه ، باب 
. نامک ریت و  یهضبق  نوچ  . دنریگ ارف  تسد  یهجنپ  اب  ار 

دوجوم زین  فانصا  لها  تالیکشت  رد  هچنآ  دننام  یبتارم  هلسلس  توتف  : توتف نییآ  رد  نبرک  یرناه  ¬ی  هتشون هب  انب 
دش یم  هدیمان  هورگرس ) ) بزحلا سأر  ای  با ) ) ردپ ربهر ، اوشیپ ، رتهم ، ورشیپ ، خیش ،“ ، ” هلسلس نیا  رد  تشاد . تسا 

، ییوگتسار داد ؛ یم  زردناو  دنپ  ار  نایتف  توتف ، یگرزب  فرش و  لیاضف و  نایب  اب  تشاد و  ار  فنص  یربهر  هک 
. دوب توتف  خویش  طیارش  زا  ندرک  یکین  و  رازآ ، رب  ییابیکش  دهع ، هب  یافو  یرادتناما ،
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یوگنخس ای  طبار  دش و  یم  بوصنم  خیش  ای  رتهم  بناج  زا  هک  دوب  یسک  بیقن “ .“ تشاد ینادرگاش  هتبلا  زین  خیش  ره 
زین ار  نتسب  دش  لمع  هتبلا  بیقن  نیا  دنیوج . کسمت  توتف  هب  هک  درک  یم  قیوشت  ار  اهنآ  دوب و  نایتف  یارب  هورگ 

یم نادب  ار  رگیدکی  هورگ  مه  دارفا  هک  نمجنا  کی  هب  ناگتسباو  همه  یارب  هک  دوب  قیفر “  ” یدعب هبترم  داد . یم  ماجنا 
دنزرف هلزنم  هب  تسا ، بوسنم  ودب  هتفای و  توتف  وا  تسد  رب  هک  دوخ  رتهم  هب  تبسن  قیفر  تفر . یم  راک  هب  دنناوخ ،

. دروآرب ار  وا  یاه  هتساوخ  اهزاین و  و  دزرون ، تفلاخم  وا  اب  دنک ، یرادربنامرف  رتهم  زا  هک  تسوا  رب  دشاب و  یم 
ءادتقا نتشاد ،  تسار  نابز  اب  لد  یویند ،  لاغشا  قیالع و  کرت  قدص ،  هب  هبوت  تسا :  هدوب  جنپ  تدارا  طیارش 

 . نتسب دوخ  رب  تادارم  ِرد  ندرک و  تسرد 
 ، بدا راهچ  تنس ،  راهچ  ضرف ،  راهچ  تسا :  هدوب  تشهو  تسیب  نتفرگ  دیرم  مزاول  : لابقا سابع  ¬ی  هتشون هب 

دیرم مهم  قیقحت  مود  دیامرف ، لسغ  ار  دیرم  هکنآ  لوا  طرش : راهچ  اما  بحتسم .  تشه  طرش و  راهچ  ناکرا ،  راهچ 
لآ دمحم و  هب  دتسرف  دورد  دریگ و  دیرم  تسد  دهاوخ  نوچ  موس  دشاب ، هدادن  یرگید  هب  تدارا  تسد  رت  شیپ  هک  دنک 

رفن هس  ریپ  زا  زج  دنا  هدش  ¬ یم دراو  توتف  لها  هقلح  رد  هک  یناسک  دنک . رضاح  سلجم  رد  کمن  بآ و  مراهچ  وا ،
لها بسن  بسح و  روما و  روغ  هب  یگدیسر  لاوحا و  صحفتوا  لغش  هک  بیقن  یکی  دننک : تمدخ  دیاب  زین  ار  رگید 

رب ار  تقیرط    ٔ هبطخ هماندهع و  دهع و    ٔ هیآ هدروآ و  یم  ادخ  دهع  هب  ار  بلطواد  هک  دهع  ردپ  مود  تسا ،  هدوب  توتف 
هتشاد داتسا  نینچ  یدرگاش  کلسم و  نیا  لوبق    ٔ هیعاد هک  ار  یسک  نایم  هک  ّدَش  داتسا  موس  تسا ،  هدناوخیم  وا 

شش نتسب  نایم  ناکرا  تسا .  هدناوخیم  فلخ  قیرط  دنزرف  نتسب  نایم  بادآ  یارجا  زا  سپ  ار  وا  هتسب و  یم  تسا 
سپ دیامرف و  تمدخ  زور  لهچ  ار  دنزرف  مود  دنک ، نایب  دناد و  ار  نآ  عاونا  ّدَش و  ماسقا  داتسا  هکنآ  لوا  تسا :  هدوب 
هب دنزرف  نایم  مجنپ  دزورفارب ، هلیتف  جنپ  غارچ  مراهچ  دنک ، رضاح  سلجم  رد  کمن  بآ و  موس  دنک ، تشادرب  نآ  زا 

یفاص و بآ  نوچ  دیاب  قیرط  لها  هکنادب  تسا  تراشا  کمن  بآ و  دنک . بیترت  ار  طرش  یاولح  مشش  ددنبب ، طرش 
هلیتف جنپ  غارچ  دنشاب . هتشاد  هار  اج  همه  رد  کمن  بآ و  نوچ  ات  دننک  تیاعر  رگیدکی  کمن  قحو  دنشاب  لد  نشور 

هک یماگنه  ددرگ . نشور  نادب  دوجو  ملاع  ات  تخورفا  دیاب  ابع  لآ  نت  جنپ  تبحم  هب  هک  لد  غارچ  هب  تسا  تراشا 
بیقن دش و  داتسا  �ادهع و  ردپ  ریپ و  دنتخاس و  یم  سلجم  یا  هزیکاپ  عیسو  ناکم  رد  دندنببار  یسک  نایم  دنتساوخیم 

یم ّدَش  داتسا  یارب  یکی  ریپ و  یارب  یکی  هلبق  هب  ور  هداجس  ود  دندش و  یم  رضاح  لفحم  رد  قیرط  ناردارب  و 
وا   ٔ هداجس یور  رب  یفحصم  دوبن  رضاح  ریپ  رگا  دنتسشن و  یم  دهع  ردپ  پچ  تسد  رب  تقیرط  ردارب  ود  دنتخادنا و 

دشابن هتخیمآ  نآ  هب  زیچ  چیه  هک  کاپ  دیفس  کمن  یردق  دندرکیم و  رضاح  سلجم  رد  یفاص  بآ    ٔ هساک دنداهن و  یم 
نشور هلیتف  جنپ  غارچ  سپس  تخیریم و  بآ  رد  ار  کمن  صوصخم    ٔ هیآ تئارق  زا  سپ  تساخیمرب و  بیقن  دندروآ . یم 
وا هب  یحیاصن  دروآ و  یم  دهع  هب  دهع ،   ٔ هیآ ندناوخ  زا  سپ  ار  دنزرف  دهع  ردپ  دشیم و  تئارق  رون    ٔ هیآ دندرکیم و 

دندرکیمریپ و هب  یور  ود  ره  تشادیم و  هاگن  دوخ  پچ  فرط  رب  ار  دنزرف  تساخیم و  اپرب  ّدَش  داتسا  سپس  دادیم .
تشگنا رب  دوخ  ماهبا  تشگنا  هک  نانچ  تفرگ  یم  دنزرف  تسد  تسار  تسد  هب  سپ  درکیم . دای  ماما  هدزاود  داتسا 

رس رب  پچ  تسد  سپ  دادیم . هبوت  ریابک  زا  ار  وا  دیرجت  هب  دناوخیم و  وا  رب  تداهش    ٔ هملک راب  هس  سپ  داهنیم . وا  ماهبا 
ّدَش و لها  ناریپ و  دنس و  تفگیم و  ریبکت  دناوخیم و  هحتاف  سپ  درکیم . سلجم  یاه  هفص  رب  رظن  داهنیم و  دنزرف 

تسار فتک  هب  دنزرف  رس  زا  پچ  تسد  سپ  تفگ .  یم  ریخ  رکذ  ار  دوخ  داتسا  ریپ و  هناگادج  درکیم و  دای  ار  تعیب 
سپزاب دوخ  مدق  هس  تشاذگیم و  اجنامه  ار  دنزرف  وا و  تیب  لها  لوسر و  هب  داتسرفیم  تاولص  دروآ و  یمدورف  وا 

تسار یاپ  دناوخیم و  صالخا    ٔ هروس هاگنآ  داهنیم . شیپارف  مدق  کی  تسار  یاپ  دناوخیمرب و  هحتاف  سپ  تفریم ، 
ار ّدَش  ماگنه  نیا  رد  دروآ . یمدورف  پچ  تسد  هب  دینادرگیمرب و  دوخ  فتک  زا  ّدش    ٔ هداجس راب  کی  داهنیم و  شیپ 

ود دزیخرب و  خیش  سپ  دشاب . ّدَش  نایم  رب  وا  یناشیپ  درازگ  زامن  نوچ  هک  نانچ  دنزادنا ، یم  هداجس  نایم  رب  تسار 
تقیرط   ٔ هبطخ اجنیا  خیش  دهدزاب و  مالس  سپ  دننک ، ادتقا  یو  هب  لابند  رد  ناگتسب  نایم  درازگب و  ّدَش  زامن  تعکر 

هس دنریگ  تجح  دنزرف و  رب  دنناوخب  تسا  روکذم  همان  توتف  باتک  رد  هک  یناکرا  دوش  هدناوخ  هبطخ  نوچ  دناوخب …
درآ و ّدَش  ریز  رد  تشگنا  راهچ  تسار و  تسد  سپ  دروآرد ، ّدَش  ریز  هب  تسد  ود  ره  دزیخرب و  ّدَش  داتسا  هاگنآ  راب .
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هب ور  سپ  دزادنا . دوخ  فتک  رب  دهد و  دش  نایم  رب  هسوب  دراد و  رب  هداجس  یور  زا  سپ  دراد . ّدَش  ریز  هب  ماهبا  تشگنا 
درآدورف تسار  تسد  هب  دوخ  ندرگ  زا  ار  ّدَش  زاب  دشاب و  هداجس  رانک  رب  یاپ  ماهبا  تشگنا  ود  ره  هکنانچ  دتسیاب  هلبق 

هب یو  نایم  شیپ  رد  ّدَش  رس  ود  ره  هکنانچ  دزادنادنزرف  ندرگ  رب  دراد و  دنلب  ار  پچ  تسد  هاگنآ  دزادنا . هداجس  رب  و 
ای یح و  ای  دیوگب : درآدورف و  تسار  تسد  هب  لوا  دناسر . دنزرف  نایم  هب  ترک  هس  هب  دهد و  لمح  ار  ّدَش  دسر و  مه 
ای ، وه ای  دیوگب : دناسر و  دنزرف  نایم  هب  راب  موس  مارکالا .  لالجلا و  اذ  ای  دیوگب : درآدورف و  پچ  تسد  هب  سپ  مویق . 

شوگ رد  تفگ  دیاب  هک  ینخس  هگنآ  دنز . ّدَش  هرگ  دناوخب و  قداص  رفعج  ماما  توتف  یاعد  سپ  وه . الا  هلا  وه ال  نم 
ار دنزرف  زور  هس  زا  دعب  سپ  دناسرب . طرش  هب  دشاب  اولح  رگا  دناشچب و  نارضاح  هب  ار  کمن  بآ و  سپ  دیوگب . دنزرف 

. انف هب  مداشگ  نونکا  اقب و  هب  دنزرف  نیا  نایم  متسب  هک  دیوگ  دیاشگب و  یو  نایم  زا  هرگ  داتسا  دنروآ و  داتسا  رظن  هب 
ناملس لوا  دندوب : نت  راهچ  نتسب  نایم  رد  یلع  یافلخ  توتف  لها    ٔ هدیقع هب  دزادنا . دنزرف  ندرگ  هب  ار  ّدَش  سپ 

یفقث نجحموبا  مراهچ  و  مور ،  رؤمام  یمور  لیهس  موس  رصم ، رؤمام  یرصم  دواد  مود  نیادم ،  رؤمام  یسراف 
. ددنویپ یم  نت  راهچ  زا  یکی  هب  یمالسا  کلامم  زا  کی  ره  ناگتسب  نایم  دنس  و  نمی .  رؤمام 

یبادآ یهاگتسد و  ناریا  رد  ریخا  یاه  هرود  رد  هکدنتسه  نادرمناوج  زا  رگید  تروص  زین  اهیطول  اه و  یتشم  شاد 
لامتسد ینامرک ، یجنرب  ماج  یدزی ،  هسوس  یب  ریجنز  ریز : حرش  هب  تسا  هدوب  هلصو  تفه  اهنآ  مزاول  زا  دنا و  هتشاد 
هب کزان .  تخت  هویگ  فلا ال و  مال  لاش  ولابولآ ، ای  بّانع  بوچ  قپچ  یناهفصا ، یوقاچ  یناشاک ، یمشیربا  گرزب 

فیثک و یاهراک  دنا و  هدوب  رود  هب  تافیرشت  دویق و  یسولپاچ و  یتسپ و  زا  اه  یتشم  شاد  : یقایسریبد ¬ی  هتشون
اه شاد  تخادرپ .  یمن  یلامح  یسانک و  یکالد ، یجالح ، بسک  هب  شاد  رفن  کی  زگره  دنتشادن . تسود  ار  تسپ 

سیل یزاب و  پاق  دنتخانش . یم  ار  کمن  قح  دندرکیمن و  زواجت  دوخ  لحم  یلاها  هب  دنتشاد ، یتردق  رذگ  هچوک و  رهرد 
ار اهنآ  یصوصخ  یاه  ¬ فرح ات  دندربیم  راک  هب  صاخ  یناعم  هب  ار  تاملک  ظافلا و  دوب . اهنآ  یاه  یمرگرس  زا  یزاب 

. دنمهفن نارگید 
راک و شزرا  رد  یسراف  یاه  ¬ نتم نیرتابیز  اه  ¬ نیا تسا . یناریا  نارو  هشیپ  یفنص  یاه  همانمارم  اه  همان  توتف 

یاه ¬ همان نییآ  تسا . نارگتعنص  نارو و  ¬ هشیپ هب  نینچ  مه  ناراکمه و  ناکلسم و  مه  هب  یرازگ  جرا  شالت و 
هلسلس ندمآ  راک  یور  هب  اب  ماجنارس  یناریا  نادرمناوج  یاه  ¬ شالت تسا . نیمزرس  نیا  گنهرف  زا  شخب  یدرمناوج ،

. دیسر جوا  هب  یهیوب  ناریگیهام  یناتسیس و  نارگیور  دننام  یرو  ¬ هشیپ یاه 
. دنداهن یاج  هب  دوخ  زا  ناریا  خیرات  بدا و  رد  یگرزب  همانشناد  یناریا ، رادمان  نارعاش  یدرمناوج و  نییآ  ناوریپ 

: دهد یم  ناشن  ار  نانا  مسر  هار و  هک  تسا  راطع  همان  توتف  زا  یشخب  نیا 
رادرک بوخ  دنمشوه  یا  الا !

رارسا دنچ ز  یزمر  وت  اب  میوگب 
دنمدرخ یتسه  یراد و  شناد  وچ 
دنچ یاهتکن  توتف  زا  زومایب 
تدنهد هر  نادرم  هار  ردات  هک 

تدنهن رس  رب  یرورس  هالک 
زاب نک  شوگ  ندینش  یهاوخ  رگا 

زار مرحم  ام  اب  شاب  ینامز 
مدقم ناریپ  دنتفگ  نینچ 

مد نایم  رد  یدندز  یدرم  زا  هک 
توتف طرش  دش  ود  داتفه و  هک :

تورم دشاب  اهطرش  ناز  یکی 
زار ٔهلمج  کی  کی  وت  اب  میوگب 
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زاب دوش  ینعم  نیدب  تمشچ  ات  هک 
ندرک هشیپ  ار  یتسار  نیتسخن ،
ندرک هشیدنا  یدب  زا  ناکین  وچ 

تسود نتشاد  یرایب  ار  سک  همه 
تسوپ رگد  زغم و  یکی  نآ  نتفگن :

ندوب دازآ  دب ، سفن  دنب  ز 
نماد مشچ و  دیاب  کاپ  هشیمه 

تسین افو  ار  توتف  لها  رگا 
تسین ایر  یور و  زجب  شراک  همه 

نت رد  تسیدرمناوج  ار  وک  ، یسک
نمشد تسود و  رب  شلد  دیاشخبب 

ینادب ینعم  نیا  هک  یهاوخ  رگا 
یناوخ راطع  ٔهمان  توتف 

: دنتسه ترهش  نیرتشیب  یاراد  همان ، تّوتف  تفه  ناریا ، خیرات  رد  دوجوم  یاههمان  تّوتف  نایم  زا 
یناشاک قازرلادبع  یهمان  تّوتف  مکی :

یلمآ نیدلاسمش  یهمان  تّوتف  مود :
مکی . یدرورهس رمع  نیدلاباهش  یهمان  تّوتف  موس :

مود . یدرورهس رمع  نیدلاباهش  یهمان  تّوتف  مراهچ :
یزیربت بوکرز  نیدلامجن  یهمان  تّوتف  مجنپ :

یرهک رکفسوی  نبیلع  شیورد  یهمان  تّوتف  مشش :
نازاستیچ یهمان  تّوتف  متفه :

داتسا دنا . ¬ هدرک کاپ  اه  ¬ باتک زا  ار  نانآ  مان  اهرتناسپ  هچرگا  تسا . رگید  یهاگن  روخ  رد  زین  نز  هب  نادرمناوج  هاگن 
: دنسیون ¬ یم دروم  نیا  رد  ینکدک  یعیفش 

هدوب یتفص  توتف  یدرمناوج و  تسا و  هتشادن  ندوب  نز  اب  یضراعت  ًارهاظ  یدرمناوج ، ّتوتف و  نیزاغآ  موهفم  »
نمحرلادبع وبا  فیلأت  تاّدبعتملا » هوسنلا  رکذ   » باتک رد  لمأت  زا  دشاب . نآ  دجاو  هتسناوتیم  یناسنا  ره  هک  تسا 

ّتوتف یگژیو  یاراد  یفوص ، فراع و  دهاز و  نانز  نیا  زا  یرایسب  هک  دوشیم  هتسناد  نینچ  ( ۴۱۲ ۳۲۵ ـ   ) یَملس
نز هک  تسا  هدوب  ( ۶۲۲ دودح ۵۵۲ ـ   ) رصانلا هفیلخ  ِرصع  ِتوتف  تالیکشت  رد  دعب و  یاههرود  رد  ًارهاظ  دناهدوب …

ندوب درم »  » ار یدرمناوج  هب  دورو  طیارش  زا  یکی  دناهتسنادیم و  نایتف  ِنییآ  رد  تیوضع  اب  فلاخم  ار  ندوب 
. دناهدیدیم

هب شیوخ  یمدرم  هاگیاپ  زا  دزیمآ و  یم  نارادمنید  یتلود و  تردق  اب  هک  تسا  نارود  نیمه  زا  یدرمناج  نییا  یدار و 
. دوش ¬ یم هدناشک  اه  ¬ یطول اه و  ¬ یدشم شاد  هب  شماجنارس  دوش و  ¬ یم رود  جیردت 

خیراوت راثآ و  یسردم و  نوتم  زا  رتمک  هک  هماع ، تایاکح  بدا و  رد  یدرمناوج ، رد  نانز  تیلاعف  شیوپ و  یوجتسج 
ًالومعم هک  تایاکح  عون  نیا  تسا . نایع  رتشیب  رتهب و  تسا ، هدوب  یوهام  یکیژولوئدیا و  رییغت  دربتسد و  دروم  یمسر 

. دوشیم هدید  افرع ، تالیثمت  یخرب  رد  هاگ  هّماع و  ییاور  بتک  رد  هدوب ، وکین  یتفص  یقالخا و  رما  کی  رب  یاهراعتسا 
یتفص ار  نآ  هتفر و  نخس  نانز  یدرمناوج  زا  تحارص  هب  رایع ، کمس  ناتساد  رد  ازفا  حور  کمس و  یوگ  تفگ و  رد 

. تسا هدش  نایب  هورگ  نیا  موسرم  یایاجس  هتسناد و  ماع 
رهش رد  تشاد . یلامج  درکیم و  تیلوجر  یوعد  هار  نیا  رد  هک  دوب  یرهاوخ  هللاةمحر ـ  ار ـ  روصنم  نیسح  تیاکح :

؟ یشوپن مامت  یور  ارچ  تفگ : هدیسر  ودب  یگرزب  هداشگ . همین  کی  هتفرگ و  رداچ  هب  یور  همین  کی  یدمآیم و  دادغب 
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، یدوبن وا  رهب  زا  رگا  تسا و  نیسح  نآ  تسا و  درم  مین  کی  دادغب  همه  رد  مشوپب . یور  نم  ات  یامنب  یدرم  وت  تفگ :
. یمدیشوپن مه  یور  ةمین  نیا 

هسیاقم نیا  رد  ناشیا  یگرزب  هدش و  هسیاقم  نادرم  اب  گرزب  نانز  نآ ، زا  سپ  مشش و  نورق  نوتم  زا  یرایسب  رد 
هک میروخیمرب  یدرمناوج  فوصت و  رد  گرزب  نانز  زا  یرایسب  یاه  هنومن  هب  هیلوا  نورق  رد  اّما  دوشیم ؛ هتسجرب 
رد هک  یملس  نمحرلادبعوبا  رثا  تایفوصلا  تادبعتملا  ةوسنلارکذ  باتک  رد  ناوتیم  ار  ناشیا  لاوحا  تیاور  نیرتهب 

. دید ، هدش هتشون  مراهچ  نرق  رخاوا 
فیدر رد  ناشیا  زا  یرایسب  مان  دنتشاد و  یلاع  یماقم  فوصت  رد  هک  دناهدش  یفرعم  هتسجرب  ینانز  رثا ، نیا  رد 

زین هدش و  لدب  ناتساد  هب  ناشتواخس  ششخب و  دندوب و  دوخ  راگزور  نارگناوت  زا  زین  یعمج  هدمآ و  نادرمناوج 
. تسا ناشیا  نیرت  فورعم  هیودع  ةعبار  هک  هدش  لقن  ناشیا  زا  رایسب  یراوگرزب  تامارک و 

یناه نبدمحا  تنب  همطاف  لیعامسا ، تنب  هعبار  یلعّما ، دننام   ، هدرک دای  یدرمناوج  دنمتورث و  نانز  زا  یملس 
هنمآ هسودبع ، هیزورم ، ةشیاع  نارمع ، تنب  همطاف  یزورم ، لیوط  دمحا  تنب  هشیاع  دمحا ، تنب  هعمج  یروباشین ،

دناهدرک لقن  هتسیزیم ، مراهچ  نرق  رد  هک  یرس ) نب  دمحا  رسمه   ) هیزورم ةشیاع  زا  هیقلاخ و … همطاف  هیجرم ،
ماگنه ای  ناشیا  زا  یکی  هار  رد  ای  ارقف  زا  یکی  اب  ار  نآ  هکنیا  رگم  دماین  شوخ  نم  ناهد  رب  ماعط  چیه  : تفگ هک 

دوب و یریح  نامثعوبا  بحاصم  زین  یروباشین  یناهنبدمحا  رتخد  همطاف  مدرک . فرص  ناشیا  زا  یکی  هدهاشم 
هن نآ  یارب  یضوع  هک  ارچ  دوب ، نایتف  قافرا  ارقف ، قح  رد  همطاف  دهعت  ینابرهم و  : » دیوگیم شاهرابرد  نامثعوبا 

. درکیمن بلط  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد 
یلع وبا  رهاوخ  همطاف ، دندوب . زین  توتف  رد  هیرظن  ماقم و  بحاص  هکلب  دنتشاد ، هنادرمناوج  راتفر  اهنت  هن  نانز  نیا 

شدنزرف دوب و  هنامز  روهشم  یفوص  شردارب  تسیزیم . مراهچ  نرق  لیاوا  موس و  نرق  رخاوا  رد  هک  یرابدور 
: هدروآ یو  هرابرد  ایلوالا  تاقبط  رد  یوانم  فوئرلادبع  تشاد . ترهش  فوصت  رد  زین  یرابدور  ءاطع  نبدمحا 
نم هب  تفگ : ودرک  هاگآ  نآ  زا  ارم  متفر . مرهاوخ  دزن  متفگ و  نخس  یدرمناوج  رد  یزور  دیوگ : یرابدور  یلعوبا 

یدرمناوج منازیگنارب . دزاسیم  کیدزن  ادخ  هب  هچنآ  رب  ار  وت  مرادهگن ، ار  قح  رارسا  هک  یلاحرد  تسا ، هدش  هلاوح 
فیرعت نیا  متفگ  نیرفآ  دنرترب . وت  زا  اهنآ  ینیبدوخ ، ناصقن  ةدهاشم  اب  هکنیا  و  تساهنآ ، لمحت  اهنآرب و  تقفش  قلخرب ،

. درک یدرمناوج  زا  وا  هک  ار 
یزور دوب . یرابدور  هللادبعوبا  بحاصم  وا  هک  تسا  هتشون  یسینت  بوقعی  رسمه  یرصم ، همیسق  هرابرد  یملس 
درکرضاح ناشیورد  یارب  یماعط  تخورف و  دوب  دوجوم  هناخ  رد  هچ  نآره  و  تفر ؛ یو  ةناخ  هب  شنارای  اب  هللادبعوبا 

هناخ رد  هچ  نآ  ره  هللادبعوبا  خیش  هک  تفگ  یو  هب  بوقعی  دش و  دراو  هناخ  هب  همیسق  تخادرپ . عامس  هب  ناشیا  اب  و 
هب ار  نآ  تفر . شیوارد  هقلح  نایم  هب  تشاد  شود  رب  یرصب  شوپور  هک  یلاح  رد  همیسق  سپ  تسا . هتخورف  دوب 
هب مه  ار  نآ  وت  دوب و  هدنامن  ام  یارب  یزیچ  شوپور  نآ  زج  تفگ : بوقعی  وبا  تشگرب . هناخ  هب  تخادنا و  هقلح  نایم 
ایآ دش و  ام  رطاخ  طاسبنا  بجوم  شروضح  اب  یرابدور  هللادبعوبا  خیش  نوچ  یسک  تفگ : همیسق  یدیشخب ؟ ناشیا 

. میریگرب دوخ  یارب  ار  یزیچ  هعقاو  نیا  زا  سپ  میناوتیم  هنوگچ 
توافت یمک  اب  فراعملا ،  فراوع  رد  یدرورهس  نیدلاباهش  بوجحملافشک و  رد  یریوجه  ار  تیاکح  نیا 

. دنا ¬ هدروآ
 . دش اسن  هب  یتقو  روپاشین . هب  یدرک  یدرمناوج  یاوعد  یدرم  هک :  تسا  هدمآ  هیریشق  همجرت  مراهچ  یس و  باب  رد 

رب بآ  دمآ و  نوریب  یکزینک  دندروخ ،  هب  ماعط  نوچ  دندوب ؛ یو  اب  نادرمناوج  زا  یهورگ  درک و  نامهم  ار  وا  یدرم 
 . دنزیر نادرم  تسد  رب  بآ  نانز  هک  دوبن  یدرمناوج  زا  تفگ :  تسشن و  تسد  یروپاشین  تخیر . یم  ناشیا  تسد 
. یدرم ای  دنکیم  ینز  ام ، تسد  رد  بآ  هک  متسنادن  مسریم و  یارس  نیارد  ات  تسا  لاس  دنچ  تفگ :  ناشیا  زا  یکی 
یو دیآ ،  رهوش  هناخ  هب  نز  هکنآ  زا  شیپ  تساوخ ؛  ینز  یدرم  هک :  تسا  هدمآ  هلاسر  نیمهرد  رگید  ییاج  رد  زاب  و 
ان تفگ :  نآ ،  زا  سپ  دمآ . درد  مشچ  ارم  تفگ :  دینشب ،  نآ  نوچ  درم  دش .  للخ  هب  یو  مشچ  کی  دمآ و  رب  هلبآ  ار 
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تساهلاقمهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دنتفگ درک ،  زاب  مشچ  درم  درمب . نز  هاگنآ  دوب ؛ نز  نآ  اب  لاس  تسیب  تدم  دندروآ و  یو  هناخ  هب  ار  نز  نآ  مدش .  انیب 
همه رب  وت  دنتفگ : دوشن ، نیگهو  دنا  نم  زا  نز  نآ  ات  متخاس ،  انیب  ان  ار  نتشیوخ  تفگ :  تسا ؟  لاح  هچ  نیا  : 

. یدرک تقبس  نادرمناوج 
نیا وس  کی  زا  دنتفر ؟ نایم  زا  خیرات  یازارد  رد  دندربن و  ییاج  هب  هار  نادنچ  یدرمناوج  یرایع و  یاه  نییآ  ارچ  اما 

اه ¬ نیا دندرک و  ¬ یم یهارمه  ار  هعماج  ینایم  هقبط  دنتشاد و  رازاب  تعنص و  یرو و  ¬ هشیپ رد  هشیر  اه  ¬ نایرج
، ناتسراک دندرک  زین  اهراک  دننک و  یراک  ات  دنتساخرب  هک  رابره  دشن و  مهارف  ناریا  رد  ناشیعقاو  دشر  هنیمز  هاگچیه 

. نایرومیت نالوغم و  ناکرت و  موجه  هژیوب  تسکش . مه  رد  ار  ناشرمک  نک  ناینب  یموجه 
تینما و تسب . ¬ یم نانآ  رب  هار  تینما  دوبن  یگماکدوخ و  اب  هارمه  هعماج  رالاس  هلیبق  یاه  ¬ ناینب رگید  یوس  زا 

تلود نارادنیمز و  رانک  رد  هراومه  نیمزرس  نیا  رد  نید  نینچ  مه  تسا . هدوب  هیامرس  تعنص و  دشر  داینب  یدازآ 
هتشاد یهارمه  یلدمه و  هعماج  شخب  نیرت  هدنام  سپ  اب  تیطورشم  دننام  اهدادیور  زا  یا  ¬ هراپ رد  زج  تسا و  هدوب 

. تسا
یفنص یاه  ¬ هیداحتا دننام  نوناق  داینب  رب  دندوب و  یقالخا  رتشیب  یرتسب  ینینچ  رد  اه  ¬ نییآ نیا  هک  نیا  رگید  لیلد  و 

اه ¬ نآ ندش  یندم  ییارگ و  نوناق  ربارب  رد  یدس  ود  نیا  دندز و  ¬ یم ولهپ  نید  اب  زین  هاگ  دندوب و  هتفرگن  لکش  اپورا 
. دوب

**

نایناماس ات  نایناساس  زا  باتک  زا  یشخب 
نایناریا یعامتجا  یگنهرف و  ییازون 

ریوکدومحم هتشون :

هلسلس نیا  ینایاپ  تمسق  هلاسود –  ناکدوک  یارب  یئوگ  هصق 
یسیئر نار  وت  تالاقم – 

نمهب ۱۳۹۱

هتفرگ نآ  زا  یفاو  هرهب  میراو  دیما  هک  تالاقم   هلسلس  نیا  ینایاپ  تمسق 
دیشاب

هلاسود ناکدوک  یارب  ییوگ  هصق 
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عقاوم  . دنی وگ  یم  هصق  ناش  یاربو  دنناشن  یم  دوخ  رانک  رد  هقالع  قشع و  اب  ار  ناکدوک  نایبرم  ناردام و  الومعم 
نتفگ هصق  یارب  تصرف  نیرتهب  دراد  دوجو  شمارآو   تسا   تولخ  هناخ  و  کدوک   رب  ورود  هک  یتقو  ای   باوخ و 

یگژیو زا  دوش  ،  یم  نانآ  یگلصوح  یب  ثعاب  اریز  دشاب  ینالوط  دیابن  ناکدوک  زا  هورگ  نیا  یارب  اه  ناتساد   . تسا
ایشا هداس و  تاملک  تارابعزا و  ادتبا  تسا    رتهب  نیربانب  تسا ،   فارطا  هب  دایز  هجوت  نس  نیا  رد  ناکدوک  ماع  یاه 

مک و مک  دیدج   یاهژ  او  دومن و  هدافتسا   هصقرد  دشاب  یم  شا  هقالع  دروم  دسانش و  یم  کدوک  هک  ییاه  ناویح  ایو 
ار وا  وگ  هصق  تسا  رتهب  باتک  یاهریوصت  نداد  ناشنو  یناوخباتک  یارب  دنوش .   هفاضا  اه  ناتساد  هب  کدوک  دشر  اب 

ناتساد دوب    . دهاوخ  رت  اناوت  رت و  تحار  باتک  اه ی  لکش  ندید  یارب  شور  نیا  اب  کدوک   اریز  دناشنب  دوخ  کیدزنرد 
تسا بسانم  ینس  هورگ   نیا   یارب  ریز  یاه 

.
 ، دمآ شدرد  هدنرپ  تخرد ،  اه ی  هخاش  یال  تفر  هدنرپ  کی  لاب  دندرک .  یم  یزاب  مه  اب  هدنرپ  ات  هس  غاب  یوت  -    ۱

زا شکون  هدنرپ  دندرب .  دوخ   هن  هب ال  و   . دندرک شزاون  ار    وا  دندروآ و  نوریب  ار  وا  لاب  دندرک و  کمک  رگید  یاه  هدنرپ 
 . درک کیج  کیجو   . دش زاب  مه 

مراد یلو  هشاب  تفگ  شوم ،  مناخ   . مینک یزاب  مه  اب  ایب  تفگ  وا  هب  دید   ار  شوم ،  مناخ  یتقو   شوگرخ ،  اقا  -    ۲
جیوه وت  تفگ  شوم  مدش .  ریس  مدروخ  جیوه  نم  تفگ  شوگرخ  اقآ  یروخب   ؟   یهاوخ  یم  مه  وت  مروخ   یم  اذغ 

شدرگ مه  اب  ات  غاب   یوت  دنتفر  اه  نآ  مراد  تسود  ودرگ  مه  نم  تفگ  شوم  هلب   تفگ  شوگرخ  یراد  ؟  تسود 
 . دننک

یم اه  ریش  همه  نالا  دیروخب .  ریش  دییایب  دیشاب  دوز  تفگ  اه ش  هچب  هب  دوب  هدش  دایز  شریش  هک  واگ ،  مناخ  -    ۳
 . دندیدنخو دندرک  هاگن  واگ  نامام  هب  و   . دندروخ ریشو  نامام  شیپ  دندیود  اه  هچب  نیمز .   یور  هزیر 

شوم نامام    . میهاوخ یم  اذغ  ام  دنتفگ   نامام  هب  دندش  هنسرگ  یتقو   . دندرک یم  یزاب  مه  اب  اه  شوم  هچب  -    ۴
 . دندیدنخ دندروخ و  ار  اه  نآ  زغم  دندرک و  یزاب  اه  ودرگ  اب  اه  شوم  هچب  دروآ   .  ودرگ  اه  نآ  یارب 

سرخ نامام  دوب !  نیریش   هچ  تفگ  و  دروخ .  وا  و  دروآ   لسع  سرخ  هچب  یارب  و  لگنج   یوت  تفر  سرخ  اباب  -    ۵
مه اب  ار  اه  یهام  همه  سرخ  اباب  سرخ و  نامام  سرخ و  هچب   . میروخب مه  اب  هک  مدروآ  یهام  تارب  منم  تفگ 

 . دندیدنخ دندروخ و 
هنک یم  راق  راق  تخرد  یور  غالک  کی  هک  دندید  هعفد  کی   . دندرک یم  یزاب  رپ  غالک  مه  اب  مایت   نیردآ و  نیزان و  -     ۶
اهنآ هب  مایت  نیردآ و   . نک یزاب  ام  اب  ایب  مه  وت  مینک   یم  ور  وت  یزاب  میراد  ام  هغالک   تفگ   و  تخرد   ریز  تفر  نیزان  . 

 …. دندیدنخ مه  اب  دندرک و  هاگن 
رس یور  تخیر  اه  بآاما   . هشاپب بآ  اه  لگ  هب  تساوخ  یم  نابغ  اب  درک . یم  یزاب  کراپ  یوت  نمچ  یور  نیزان  -    ۷

نیزان  . نامام شیپ  درب  وا  نابغاب  مهاوخ .  یم  نامام و  نم  تفگ  و   . درک هیرگ  نیزان  دش .  سیخ  وا  یاهوم  نیزان و 
 . درک هاگن  سیخ  یاه  نمچ  هب  دز و  تسد  شدوخ  یاهوم  هب  دیدنخ و 

ارچ دنتفگ   مه  اب  اه  هجوج  دروایب  هناد  اه  نآ  یارب   تفر  غالک ،  نامام   . دندوب هدیباوخ  هنال  یوت  غالک  هجوج  ات  ود  -    ۸
دندروخ و ار  اه  هناد  مه  اب  دوب   هدروآ  هناد  نوشارب  غالک  ،  نامام  دندینش  راق  راق  یادص  هعفد  کی  اما  دایمن ؟ نامام 

  . دوب هزمشوخ  یلیخ  هب  هب  دنتفگو  دندرک  رکشت  نامام  زا 
یکی اما   . درک یم  یزاب   اه  نآ  اب  هک  تشاد   کنک  داب  ات  ود  نیردآ  کراپ   یوت  دنتفر  نیردآ  اباب و  نامام و  زور  کی    -  ۹
یور ام  مزیزع  تفگ  نامام  منک .  یمن  یزاب  رگید  تفگ  درک و  هیرگ  نیردآ  دیکرت .  اه و  لگ  یور  داتفا  اه  کنکداب  زا 

یم یزاب  دنراد  اه   هچب  همه  هک  اجنآ    . یرگید یاج  میورب  ایب  دنراد  اخ ر  اه  لگ  نیا  نوچ  مینک  یزاب   میناوت  یمن  اه  لگ 
 . درک یزاب  اه  هچب  اب  تفرگ و  تسد  هب  ار  کنکداب  خن  نیردآ   . دننک

تشاذگ ار  اه  تسد  اباب  دز .  یدنلب  قوب  دش  یم  در  هک  ینیشام  هعفد  کی   . دندش یم  در  نابایخ  زا  اباب  نیزان و  -۱۰
هاق  هاق  مه  اب  ود  رهو  تفرگ  ار  ششوگ  مه  وا  و  یتفرگ ؟   ار  تشوگ  ارچ  دیسرپ  اباب   زا  دیدنخ  نیزان  ششوگ  یور 
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 . دندیدنخ
هبرگ هک  یتقو  درک   یم  اش  امت  ار  ولوچوک ،  شوم  اقآ  نوتراک  نامام و  یوناز  یور  دوب   هتشاذگ  ار  شرس  نیردآ  -۱۱

شزاون ار  نیردآ  یاهوم  نامام  دریگب  ار  شوم  هبرگ  مهاوخ  یمن  نم  تفگ  نامام  هب  نیردآدرک  یم  شوم ،  اقآ  لابند 
 . تسا ملیف  کی  نیا  مزیزع .  دننک  یم  یزاب  مه  اب  دنراد  اه  نآ  تفگو  درک 

درک و هیرگ  نیتمار   . داتفا دش و  هدنک  نیشام  خرچ  اما  درک  یم  یزاب  شدوخ  زمرق  نیشام  ابولوچوک  نیتمار  -۱۲
نیشام اب  هرابود  نیتمار  الاح   . دش تسرد  نیشام  خرچ  درک و  کمک  وا  هب  نامام  یلو  منک .  یمن  یزاب  رگید  تفگ 

 . دنک یم  یزاب  شزمرق 
ار هبرگ  ات  درب  ار  نیردآ  نامام  قاتا .  یوت  دمآ  یدیفس  هبرگ  . دوب هتشاذگ  زاب  ار  قاتا  هرجنپ  نامام  هک  بش  کی  - ۱۳
هبرگ هک  تفگ  وا  هب  نامام  امادباوخب  وا  تخت  یور  بش  هبرگ  هک  تفگ  نامام  هب  دش و  تسود  هبرگ  اب  نیردآ   . دنیبب

 . دیدنخ نامام  هب  و  ورب .  شاب  دوز  تفگ  هبرگ  هب  نیردآ   . دنتسه وارظتنم  اه  نآ  شدوخ   یاه  هچب  شیپ  دورب  دیاب  مه 
مایتو نیزان  دروخ   یم  فلع  درک و  یم  هجرو  هجرو  تشاد  هلاغزب  کی   . غاب یوت  دوب  هدرب  ار  مایت  نیزان و  اباب  -۱۴

 . دنتسه نوطیش  یلیخ  اه  هلاغزب  تفگ  اباب   . هدنخ ریز  دندز  یگمه   . درک رارف  وا  اما  هلاغزب   لابند  دندیود 
ناهد یوت  ار  نآ  نیردآ  اما  دروآ   ریش  نامام  درک  یم  یزاب  نآ  اب  و  دوب .  هتشاذگ  رپلگ  ار  شکسورع  مسا  نیردآ  -۱۵
تشاذگ شدوخ  ناهد  رد  ار  ریش  نیردآ   . دروخب یزیچ  دناوت  یمن  تسا   یزاب  بابسا  رپلگ  تفگ  نامام  تشاذگ   رپلگ 

. دیسوب ار  وا  دیدنخ و  نامامو 
نالا تفگ  نوج  هلاخ   . دوب هدش  تحاران  نیتمار   . درک یم  هیرگ  تشاد   هک   دوب  شلغب  یوت  ین  ین  کی  نوج  هلاخ  -۱۶

یم ریش  مه  نم  تفگ  نامام  هب  درک و  هاگن  ین  ین  هب  نیتمار  تسا .  هنسرگ  نوا   . دوشب ماراآات  مهد  یم  ریش  وا  هب 
 . دندیدنخ مه  اب  همه   . مهاوخ

ار اه  بیس  درک  کمک  نامام  هب  نیتمار   . نیمز یور  تخیر  تخرد  یور  زا  اه  بیس   . دمآ یدایز  داب  زور  کی  -۱۷
. دندروخ بیس  مه  ابو  دیسوب  ار  نیتمار  و  تسش   ار  اه  نآ  نامام   . دبس یوت  تشاذگ 

یم ار  بآ  یوت  یاه  مرک  و  کییوک “  کییوک  “. دندناوخ یم  زاوآ  و  دندرک   یم  انش  بآ  یوت  دیفس  یاه  کدرا  هجوج   - ۱۸
درک و رارف  یهام  اما  دندیود .  یهام  لابند  هبو  کییوک   کییوک  دنتفگ  مه  اب  یگمه   . دندید زمرق  یهام  کی    . دندروخ

. بآ ریز  تفر 
اما دریگب  ار   اه   نآ  زا  یکی  ات  درب  بآ  یوت  ار  شتسد   . درک یم  هاگن  ولوچوک  یاه  زمرق  یهام  هب  ضوح  رانک  هبرگ  -۱۹

 . تفر راوید و  یور  دیرپ  هبرگ   . بآ ریز  دنتفر  دندرک و  رارف  اه  ولوچوک  یهام 
ریز دنتفر  دوز   . دندید رود  زا  ار  ههایس  هبرگ   . دندرک یم  عمج  هناد  دنتفر و  یم  هار  غرم  ،  نامام  ربورود  اه  هجوج  -۲۰
اه هجوج   . راوید یور  دیرپ  هبرگ   . درک هاگن  وا  هب  تفرگ و  الاب  ار  شرس  غرم  ،  نامام  ولج  دمآ  هبرگ   . غرم نامام  لاب 

 . دندرک یزاب  مه  اب  دندیدنخ و  وا  راک  هب  نوریب و  دندمآ  غرم ،  نامام  لاب  ریز  زا  دندرک و  کیج  کیج 
هنیآ یوت  ار  شدوخ  تفر  نیردآ  دندیدنخ  ابابو  نامام   . شنهد یوت  درب  ار  شزمرق  دادم   . درک یم  یشاقن  نیردآ  - ۲۱

 . دوب هدش  شیامن  یاه  کقلد  لکش  هدنخ   ریز  دز  و   . دید
هب  هرجنپ   زا  نیزان  دنتشاد  اوعد  مه  ابودندرک  یم  ویم  ویم  راوید  یور  هبرگ  ات  ود   . درک یم  یزاب  قاتا  یوت  نیزان   -۲۲

. دندرک رارف  دندید  ار  نیزان  ات   اه  هبرگ  اما   . دینکن اوعد  اه  هبرگ  تفگ  درک و  هاگن   اه   هبرگ 
و وا   تخت  رانک  دمآ  ولامشپ  دروخب   ریش  تساوخ  یم  نیردآ   . دوب لپت  یلیخ  وا  دوب   نیردآ  هبرگ  مسا  ولامشپ  -۲۳

 . دروآ ریش  مه  ولامشپ  یارب  . دناوخب ییالال  دیوگب و  هصق  نیردآ  یارب  تساوخ  یم  هک  نامام  درک .  سول  ار  شدوخ 
اه یهام   اب  هک  بآ  یوت  درب  تسد  نیتمار   . دندرک یم  هاگن  ار  اه  زمرق  یهام  ضوح  رانک  نیتمار  گرزب و  نامام  - ۲۴

 . دندیدنخ یم  گرزب  نامامو  نیتمار  و   . دندرک یم  رارف  ودندروخ  یم  بآ  اه  یهام  دنک .  یزاب 
 . نیمز یور  داتفا  نامام  تسد  زا  سرب   . درک یم  هجرو  هجرو  واو   . دیشک یم  سرب  نیردآ   یاهوم  هب   نامام  - ۲۵

یاهوم  هرابودو  تسشن   . تفرگ شا  هدنخ  نامام   . تشادرب وا  زا  رت  دوز  ار  سرب  نیردآ   اما   . درادرب ار  نآ  ات  دش  مخ 
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تساهلاقمهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دز هناش  ار   اه  نآ  درک و  شزاون  ار  نیردآ  
مینک نشور  عمش  ات  دنچ  مه  اب  ایب  تفگ  نیردآ  هب  و   . دوب هتفرگ  ینیریش  لگ و  اباب    . دمآ هناخ   رد  ندش  زاب  یادص  -۲۶
یاج هب  نیردآو  . دندروخ ینیریش  یگمهو  دندیسوب  ار  واو  . دندناوخ کرابم  دلوت  نامام  یارب  نیردآو  اباب   . دیدنخ نیردآ  .

 . درک شوماخ  ار  اه  عمش  نامام 
داتفا دروخ  رس  اباب  یاپ  هار  یوت  اما   . دنرخب نان  دنتفر  نیزان  اباب و  دوب  هدش  کنخ  اوهو   . دوب هدمآ  ناراب  زور  کی  -۲۷

یولج تسناوتن  درک   هاگن  وا  هب  اباب  یتقو   . دوب هتفرگ  شا  هدنخ  نیزان  اما  تفر  مه  وت  شاه  مخا  اباب   . بآ هلاچ  یوت 
 . دنتفر هناخ  هب  درک و  یلاخ  وشاه  شفک  بآ  اباب   . دریگب ار  شدوخ  هدنخ 

ارروگنا هبحو  لوگنمو  لوگنش  هصق  تساوخ  یمو  دوب   هدروآ  ریش  شارب  نامام   . دوب هتفرگ  شباوخ  نیردآ   - ۲۸
ییالال کی  شارب  نامام   . لوگنمو لوگنش  هناخ  یوت  هرب  گرگ  مهاوخ  یمن  نامام    ، هن تفگ  نیردآ  . دنک فیرعت  شیارب 

 . درب شباوخ  نیردآو   . دناوخ گنشق 
 . دنتفر یم  ناتسکدوک  هب  دناوخ و  یم  ار  …… متشاد یزان  غرم  کی  رعشو  دوب  هتفرگ  ار  نامام  تسد  نیتمار  -۲۹

. داد ناکت  تسد  نامام  یاربو  ناتسکدوک  یوت  تفر  نادنخو  لاحشوخ  نیتمار 
یارب هناد  یمک  اه  نآ  دندرک  یم  شدرگ  دندز و  یم  رپ  اه  رتوبک  اجنآ  رد   . کراپ هب  دندوب  هتفر  نامام  اب  نیردآ  - ۳۰

همه هعفدکی    . دشکب ار  اه  نآ  زا  یکی  مد  تساوخ  نیردآ   . دندرک یم  عمج  ار  اه  هناد  اه  رتوبک  یتقو  دنتخیر .  ناش 
. دندیدنخ مه  اب  ود  ره  درک و  هاگن  نامام  هب  نیردآ   . دنتفرو دندز  رپ  اه  رتوبک 

هب درک  عورش  دش و  سیخ  درک  یم  یزاب  اباب   کیدزن  هک  نیزان   . داد یم  بآاه  لگ  هب  نیزان  یابابو  دوب  مرگ  اوه  -  ۳۱
نیزان دندیشاپ  یم   بآ  مه  هب   دندیود و  یم  رگی  دکی  لابند  هب  اه   نآ   . مینک یزاب  بآ  مه  اب  ایب  تفگ  نیزان  هب  اباب  هیرگ 

 . تفر یم  رد  اباب  تسد  زا  دیدنخ و  یم  دنلب  یادص  اب 
پوت یزاب  عقوم  اما   . درک یم  یزاب  نیردآ  اب  هک  دنتشاد  ولوچوک  رتخد  کی  اه  نآ   . تشاد نامهم  نیردآ  نامام  -  ۳۲

ره هب  تسش و  ار  وا  تروص  نامام  درک ،  کمک  وا  هب  تفر  نامام  درک  هیرگ  وا   و  دمآ .  نوخو  نیردآ  غامد  هب  دروخ 
 . دندرک یزاب  هرابود  دش و  مامت  ات  دندز  زاگ  ار  اه  بیس  اه  نآ  . داد بیس  کی  مادک   

مایت و لابند  هبو  درک  تسرد  فرب  زا  هلولگ  کی  اباب  دندوب .  هدش  دیفس  اه  تخردو  نابایخ  دوب و  هدمآ  یدایز  فرب  -  ۳۳
مه لابند  هب  ردق    آاه ن  فرب  یور  یرفن  هس   . دندز اباب  یاپ  هبو  دندرک  تسرد  یفرب  پوت  کی  مه  اه  نآ  . دیود نیزان 

 . دنتفر هناخ  یوت  دندش و  هتسخ  ات  دندز  فرب  مه  هب  ودندیدنخ  ودندیود 
اهنآ هراب  رد  نامام  زاو  درک  یم  هاگن  ار  اه  ناویح  همه  نیتمار   . دوب هدرب  شحو  غاب  هب  ار  نیتمار  نامام  زور  کی  -   ۳۴

یطوط نیا  … نیبب نیبب   تفگ  تفرگ و  ار  نامام  تسد  ایب  “ اقآ  ایب “  اقآ  تفگ “  یطوط  هک  دینش  وا   . دیسرپ یم 
دیوگ یم  وا  هب  یطوط  درک  رکف  هک  نیتمار  “. ورب اقآ  ورب “ اقآ  “ تفگ یطوط  هک  دینش  مهزاب  یلو  . هنز یم  فرح  هراد 

. دنتفرو دندیدنخ  یلیخ  نامام   اب  و  میرب ،   تفگ  دیشک و  ار  نامام  تسد  ورب 

دمحا زا :  قیقحت  زورما –  ات  رشب  شیادیپ  یادتبازا  نانز  شزرا 
یراهدنق

نمهب ۱۳۹۱
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یالط لادم  نیدنچ  لیصحت  نارود  رد  وا  تسا . یلامش  یاکیرمآ  رترب  زغم  زا ۱۰  یکی  یناخازریم  میرم  رتکد  مناخ 
 . تسا ناهج  رترب  ققحم  هبخن ی  ءزج ۱۰  کنیا  مهو  تسا  هدرک  بسک  ار  یضایر  دایپملا 

یرشب هعماج ی  دنمشزرا  هداعلا  قوف  دارفا  زا  ناهج  رد  یژولویدار  راذگ  ناینب  میدار و  فشاک  یروک  یرام  مناخ 
داتسا هک  تسا  یمناخ  نیلوا  و  دریگب . کیزیف  یرتکد  نبروس  هاگشناد  زا  تسناوت  هک  تسا  یمناخ  نیلوا  وا  تسا .

تسا و هدرک  بسک  یمیش  کیزیف و  رد  ار  لبون  هزیاج ی  راب  ود  هک  تسا  یمناخ  اهنت  تسا و  هدش  نبروس  هاگشناد 
ردقچ ایند  تسین  مهم  میسانش . یمن  یتسرد  هب  ار  وا  ام  همه ی  هنافساتم  تسا . راصعا  نورق و  همه  تاراختفا  زا 

شقن دناوت  یمن  سک  چیه  مینک . یم  یگدنز  یعامتجا  متسیس  هچ  اب  یروشک و  هچ  رد  تسین  مهم  تسا و  هدش  ضوع 
نانز اب  اه ،  نامز  همه  رد  عماوج  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا  هتبلا  دریگب . هدیدن  خیرات  رد  ار  نانز  هدنزاس ی  مهم و 

یم یگدنز  هلیبق  تروص  هب  هیلوا ،  رشب  تسا . هدرک  رییغت  یا  هرود  ره  رد  نانز  شقن  تسا .  هتشاد  یبسانم  راتفر 
نانز دنتفر و  یم  راکش  هب  نادرم  درک .

هب اه  نتشادن  اه و  نتشاد  لیابق  نیا  رد  دنتشاد . لاغتشا  هانپ  رس  هرادا ی  لافطا و  یتسرپرس  راکش و  ندرک  زیمت  رد 
 . دش یم  تمسق  همه  نیب  یواست 

دش عادبا  نانز  هلیسو ی  هب  یزرواشک  دندوب ،  نکاس  اج  کی  رد  الومعم  هکنیا  تلع  هب  اه  نز  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  . 
هلیسو ی هب  مه  یرادماد  دندرب . یم  ثرا  ردام  زا  اه  هچب  نانز ،  تشذگ  رد  زا  سپ  یتح  دندوب . نیمز  بحاص  نانز  و 

. دش یم  هدافتسا  هداوناخ  فراصم  یارب  تاناویح  ریش  زاو  دش . یم  ماجنا  نانز 
املسم دندرک . یم  حلصا  باختنا  سکس  یرارقرب  دروم  رد  اه  نز  تشادن . دوجو  درم  نز و  نیب  ینوناق  هدعاق و  زونه 

تشادهب وراد و  دوجو  نودب  تسناوت  اه  لسن  تلع  نیمه  هب  دندش . یمن  رتسبمه  رامیب  فیعض و  نادرم  اب  زگ  ره  ،
یتح ای  راهچ  ای  هس  یاراد  مناخ  کی  ینعی  دوب ،  موسرم  رهوش  دنچ  اب  نز  مه  خیرات  زا  یا  هرود  رد  دنهد  تایح  همادا ی 

. دوب رسمه  جنپ 
میظع تاناویح  راکش  ای  گنهن  دیص  هدنرد و  تاناویح  راکش  طقف  دندرک ،  یم  راک  مه  شود  هب  شود  نانز  نادرم و 

هژیو تیمها  زا  ناشندوب  ردام  تلع  هب  نانز  یتح  دنتشادن . یتوافت  چیه  اه  درم  اب  اه  نز  یلو  دوب . نادرم  صتخم  هثجلا 
. دندوب راد  روخرب  یا 

زا سپ  هتبلا  دندنار . بقع  هب  اراه  مناخ  هتسهآ  هتسهآ  تخاس ،  یگنس  رازبا  تخانش و  ار  شتآ  ناسنا  هک  یتقو  زا 
نآ یگدنز  هدمع ی  یاه  راک  اریز  دندرک ،  یم  سح  نادرم  زا  رت  فیعض  ار  دوخ  نانز  ییادتبا ،  عماوج  یریگ  لکش 

روز هب  اه ،  نامز 
اهنت هن  نانز  تمواقم  یراگزاس ،  تردق  ینهذ و  ناوت  هک  تسا  هدرک  تباث  ملع  هزورما  یلو  تشاد . زاین  یندب  ناوت  و 
داد هتسهآ  هتسهآ  یرادماد ،  شرتسگ  یزرواشک و  دیلوت  دازام  تلع  هب  تسه . مه  رتشیب  هکلب  تسین  رتمک  نادرم  زا 

. تفرگ لکش  نادرم  هلیسو ی  هب  یرهش  یتامدقم  عماوج  نآ  لابند  هب  دتس و  و 
زا تشاد . جاور  نادرم  نیب  طقف  هک  دوب ،  لومعم  هتشونان  یدعاوق  نیناوق و  عماوج ،  هنوگ  نیا  یریگ  لکش  زا  سپ 

هلصاف رگیدکی  زا  نادرم  نانز و  اج  نیا 
یارب دندرک . اه  مناخ  ندرک  دودحم  هب  عورش  نادرم  دوب . رالاس  درم  عماوج  مه ،  راگزور  نآ  هیلوا  عماوج  عقاو  رد 

هک یدعاوق  زا  دیاب  اه  نز  همه ی  دنرادن . ندز  فرح  قح  هزاجا ،  نودب  هک  دش  یم  هتفگ  نارتخد  هب  نیچ  رد  لاثم 
. دندرک یم  تعاطا  دوب  مه  یناسنا  ریغ  اضعب  هنالداع و  ریغ  یهاگو  دنتشادیم  ررقم  اه  نآ  یارب  نادرم 

دنچ تسناوت ،  یم  شرهوش  یلو  دشاب  هتشادن  هجوت  یدرم  چیه  هب  درک و  یم  تعاطا  شرهوش  زا  دیاب  نز  کی  الثم 
دشاب هتشاد  نز  نی 

لاکشا دیئاز  یم  رسپ  نز  رگا  عماوج  زا  یضعب  رد  دوب . هناخ  رد  ندرک  راک  ندشراد و  هچب  نز ،  یلصا  هفیظو ی 
دلوتم یدناگ  اریدنیا  یتقو  لاثم  یارب  تشاد . یم  هاگن  یفخم  ار  لفط  اه  تدم  دیاب  دیئاز  یم  رتخد  رگا  یلو  تشادن 
زا اه  ورهن  هکیلاح  رد  دنتشاد  ءابا  تسا  رتخد  دازون  هک  نیا  نتفگ  زا  اریز  تسا .  هدمآ  ایند  هب  هچب  دنتفگ  طقف  دش ، 
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تساهلاقمهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دش ناتسودنه  ریزو  تسخن  رابود  مناخ  نیا  دیناد  یم  هکیروط  نامه  دندوب . دنه  دنمتورث  ندمتم و  هداوناخ ی 
 ، یلک روط  هب  یلو  دراد . دوجو  نانز  یارب  هناملاظ  یتح  هنالاعان  ینیناوق  اه ،  روشک  زا  یضعب  رد  مه  هزورما  یتح 
ندرک راک  قح  دنراد ،  لیصحت  قح  نانز  هزورما  تسا . میدق  نامز  زا  رتهب  رایسب  رایسب  نانز  اب  عماوج  راتفر  هزورما 

. دنراد ار  هناخ  زا  جراخ  رد 
 ، ریزو هدش  دراو  تسایس  رد  یتح  دنا .  هدناسر  تابثا  هب  ار  دوخ  تیلباق  یعامتجا  یاه  هصرع  همه ی  رد  نانز 

بسک تهج  یا  هدع  زورما ، یراد  هیامرس  عماوج  رد  درک  هفاضا  دیاب  یلو  دنا . هدش  یروهمج  سیئر  و  ریزو ،  تسخن 
رد . دننک یم  یدایز  یاه  هدافتسا  ءوس  یدرف ،  یاه  یدازآ  سدقم  مان  تحت  موصعم  نارتخد  نانز و  زا  رتشیب  تورث 

منک یم  هراشا  راصتخا  هب  دروم  دنچ  هب  اه  مناخ  ناوت  دروم 
رتخد کی  یعامتجا  یهاگآ  یلک ،  روطب  الثم  تسا  رتشیب  نارسپ  زا  نارتخد  یعامتجا  یهاگآ ،  نازیم  یهاگآ - نازیم  - ۱

. تسا رتشیب  هلاس  رسپ ۲۰  اقآ  کی  یهاگآ  نازیم  زا  هلاس  مناخ ۲۰ 
نیا ردام  تسا ،  هدش  توف  یتلع  هب  هداوناخ  ردپ  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایسب  رسمه - نودب  یگدنز  هرادا ی  ناوت  - ۲

 ، دنک توف  هداوناخ  نز  رگا  هک  یتروص  رد  تسا . هدرک  هرادا  ار  شی  اه  هچب  دوخ و  یگدنز  تبالص  تردق و  اب  هداوناخ 
دنک یم  جاودزا  اراچان  یهاتوک  تدم  زا  سپ  تسین و  اه  هچب  دوخ و  هرادا ی  هب  رداق  اه  هچب  ردپ 

زا رتشیب  مناخ  نادنمشناد  دادعت  هزورما  املسم  دش ،  یم  هداد  اه  نز  هب  ربارب  تصرف  خیرات ،  رد  رگا  ینهذ - یاوق  - ۳
رد نارسپو ۴۰  دصرد  روکنک ۶۰  رد  نارتخد  یلوبق  نازیم  اه ،  تیدودحم  هب  هجوت  اب  ناریا  رد  لاثم  یارب  دوب .  نایاقآ 

. تسا دص 
هب نامیاز  درد  دصرد  یتقو ۸۰  دندرک ،  لامعا  نادرم  هب  ار  نامیاز  درد  یعونصم  لئاسو  اب  نیققحم  درد –  لمحت  - ۴

. دندرک فقوتمار  هاگتسد  هک  دندوب  ندرم  کیدزن  ناگدنوش  شیامزآ  دش  لآمعا  نادرم 
دازون هک  دنناد  یم  دننک  یم  راک  اه  هاگشیآز  رد  ای  دنراد  یکشزپ  تاعالطا  هک  ییاه  نآ  تسا - رت  یوق  رتخد  دازون  - ۵

. تسا رتخد  دازون  زا  رتشیب  شندشرامیب  یگدامآ  رسپ 
هب یعامتجا  نیناوق  رتشیب  دندوب  نآ  هدننک ی  هرادا  نادرم  یرهش ،  عماوج  رد  هک  نیا  تلع  هب  ییامتجا –  نیناوق  - ۶

درم هب  رتشیب  و  تسا ، هدش  هتشون  نادرم  هلیسو ی 
هنادرم ای  دباوخ  یم  یدرم  ره  هناخ ی  رد  هک  تسا  یرتش  گرم  لثم :  اه  لثملا  برض  یتح  تسا . هداد  تیمها  اه 

دیوگ یم  یدعس  شاب و  درم  سرتن  ای  نزب  فرح 
. دشاب ایسآ  نیریز  گنس  رهد  شکاشک  رد  هک  دیاب  درم 

تسا جراخ  ثحب  نیا  هلصوح ی  زا  هک  . دنا هداد  یرتشیب  رابتعا  زایتما و  اه  درم  هب  یللع  هب  مه  نایدا  رتشیب  - ۷
نیرت کاپ  دنزرف  هب  ردام  قشع  تسا . یردام  قشع  اه  مناخ  یرترب  لماع  نیرت  شزرا  اب  نیرتمهم و  ندوب - ردام   – ۸

. تسا ییادخ  یلمع  ندوب  ردام  هک  مدقتعم  نم  تساه  قشع  نیرت  شیالآ  یب  و 
یتسرد هب  ار  اه  شزرا  نیا  زا  رادقم  هچو  دنا  فقاو  دوخ  یعقاو  شزرا  هب  ردقچ  اه  مناخ  یزورما ،  عماوج  رد  اما 

هدع ی ندش  رت  دنمتورث  یارب  هزورما ،  دجنگ . یمن  رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  یرگید  هلوقم ی  دننک ، یم  هدافتسا 
هلوقم دنا  هدرک  لیدبت  یعقاو  یاه  شزرا  هب  اه  مناخ  یارب  ار  نیغورد  یاه  شزرا  ردقچ  تردق ، نابحاص  زا  یلیلق 

. دراد یرتشیب  یسر  رب  قمعت و  رکفت و  هب  زاین  هک  تسیا  یرگید 
. یسیلگنا هب  فلتخم  عبنم  نی  دنچ  تنارود ۲ - لیو  ندمت  خیرات  - ۱ عبانم : 

مدوخ قباس  هلاقم ی  زا  هدافتسا  - ۳
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نایرفص دومحم  یناوخ –  هورش  هورش و 
نمهب ۱۳۹۱

باتک زا  راتفگ  نیا  رد 
 - ناریا رد  یئارس  هنارت  هنارت و 

ینانمس یهانپ  دمحم  داتسا  یمارگ  ققحم  هتشون ی 
باتک و 

- زیاف یاه  هنارت 
یئوگنز دیجملادبع  دنمشزرا  رثا 

ما هتفرگ  هرهب 
ناراوگرزب نیا  یود  ره  زا  ساپس  اب 

داب زارد  ناشرمع 
تسا هداد  قنور  ار  یناوخ  هورش  هک  شیاه  یتیب  ود  زیاف و  یناوخ –  هورش  هورش – 

——————————————————————————-
متفاین یفراعتم  تسار و  رس  تحار و  فیرعت  هورش  هملک  هشیر  حیضوت  ینعم و  یارب 

اه نادخیرات  نیققحم و  نادنمشناد و  یوس  زا  نآ  ندرک  صخشم  یارب  یناوارف  تاهیجوت  اه و  یسرب  اه و  فیرعت 
: دینک هجوت  تسین . اشگ  هرگ  اهنآ  هب  هجوت  ندناوخ و  هک  تسا ، هدش  نایب 

نوچ یتاملک  یاه  نالاد  زا  دوخ  ریسم  رد  هورش 
 ( هورش تسا  ( هدش  هرخ  الاب  هدرک و  روبعرگید  یرایسب  و  گنافرش )  کفرش ( ،)  گنلافرش ( ، )  گنفرس ( ،)  ) 

هورش و (  هورش )  نونکا (  هچنآ  زا  مهاوخ  یم  طقف  هک  ارچ  مرادن  ار  هملک  یبای  هشیر  قیقحت  دصق  هک  یئاجنآ  زا  یلو 
مه یلیخو  دراد  جاور  ناریا  رگید  طاقن  یرایسب  رد  و  رتشیب ، بونج  صوصخب  مدرم  نیب  رد  دوش و  یم  دیمان  یناوخ ) 

میئوگب تسا ، رادفرط  رپ 
. تساه ناوخ  هورش  هدافتسا  دروم  یاه  رعش  نیرتشیب  هک  شیاه  یتیب  ود  زیاف و  زا  و 

رارق اه  ناوخ  هورش  هجوت  دروم  هک  دنتسه  مه  یرگید  نایارس  یتیبود  نوچ  رتشیب ، زیاف  یاه  یتیب  ود  زا  میوگ  یم 
. رتشیب یدادعت  و  ینوخ . درب  نوتفم  نوچ  یئارس  یتیب  ود  دنراد .

. دوش یم  هدافتسا  یناوخ  هورش  رد  زین  نایارس  یتیبود  رگید  زا  بونج  راید  نایارس  یتیب  ود  رب  هوالع 
تسا رارق  نیا  زا  یناوخ “  هورش  هورش و  صخشم “  تحار و  فیرعت  یارب  نم  تشاد  رب  لصاح 

 “ یتشد زیاف  یاه “  یتیبود  رتشیب  شا  هیام  رعش  تسا و  ناریا  بونج  شهاگشیاز  هک “  یناوخ  هورش  و  هورش “  “ 
یاه تیمورحم  رد  هشیر  هک  یناریا  یقیسوم  اب  هک  تساه  یتیب  ود  نیا  ندناوخ  زا  یا  هوحن  گنهآ و  یعون  تسا ،

ام کیسالک  یقیسوم  رد  دنچ  ره  . دراد یناوخ  مه  دراد  نتفر ، ورف  دوخ  رد  هدنا و  اب  و  سفنت ، زاب  یاضف  ندوبن  یگدنز و 
تسا زیاف  یاه  یتیبود  شا  هیام  تسد  هک  هورش  یلو  دراد  مه  یصقرت  یاه  هکت  تسه و  مه  بارضم  راهچ  نمض 

. تسین یداشو  یصقرت  یقیسوم  درادن . مه  داش  یتیبود  کی  اتح  هک 
رد صوصخب  یراد ،  لاح  نآ  بسانم  یگنهآ  هب  زاین  ینک و  تولخ  تدوخ  اب  یهاوخ  یم  هتفرگ و  تلد  یتقو  هورش ،

یم اج  ار  لاح  یصاخ  عون  هب  دینک  رواب  تسا . ناوخ  هورش  کی  راذگ  رثا  یادص  هب  نداد  شوگ  باختنا ، نیرتهب  بونج ،
. دروآ

تسا زاس  راک  تسا و  ینورد  ساسحا  رورم  عون  کی  دوخزین  هورش  زاوآ  گنهآ و  یب  زیاف  یاه  یتیب  ود  ندناوخ 
هدرگ باوخ  زا  دیما  ان  مومشچ  ود  هدرگ ////  بات  یب  لد  هک  دش  وش  رگد 
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هدرگ باقرغ  یهن  یتشک  رب  هک  زیاف ////  وت  شود  رب  تسا  یراب  بجع 
: رگید یریبعت  هب 

راید زا  هاتوک  یتدم  یارب  ینک و  یم  سح  نآ  رد  ار  نافرع  یتحار  هب  هک  تسا  بونج  زیگنا  نزح  یقیسوم  هورش 
. یوش یم  ادج  یکاخ 

رد هک  بونج  هطخ ی  رد  اهنت  هن  و  دنا . هداد  مان  زین  تبرغ  درد  قشع و  درد  تفرعم ، درد  هدنناوخ ، درد  یاوآ  ار  هورش 
دراد ناوارف  نارادفرط  زین  روشک  رگید  طاقنریاس 

تساه نآ  زا  یکی  یناخ  درب  نوتفم  دنراد . ار  دوخ  نارادفرط  زین  رگید  نایوگ  یتیبود  زیاف  یاه  یتیبود  رب  هوالع 
. تسا هدرک  بذج  ار  اه  ناوخ  هورش  هک 

یشاب وت  دشاب  ناور  حور و  رگ  و  یشاب ////  وت  دشاب  ناج  مارآ  رگآ 
یشاب وت  دشاب  نابرهم  یراگن  یتشد  //// نوتفم  هدید  رد  رگو 

هتشاد ادص  رد  یرتشیب  زوس  هک  یناوخ  هورش  بونج ، رد  تسا . بونج  نامدرم  هتسخ  حور  شخب  مارآ  یادص  هورش 
. تسا رت  رادفرط  رپ  رت و  نیشنلد  ناشیارب  دیوگب  قشع  نامرح  زا  صوصخب  دشاب و 

ینابراس یزور  تفگ  نونجم  هب 
یناور ارحص  رد  هدوهیب  ارچ 

راک رس و  دشاب  تا  یلیل  اب  رگا 
رای یرگید  اب  افو  یب  نآ  هدش 

نک وجتسج  یدرک ، رذگ  یکاخ  ره  ز 
نک وب  راد و  رب  وا  کاخ  زا  یسب 

تساخ رب  قشع  یوب  هک  یکاخ  نآ  زا 
تساجنامه یلیل  نفدم  هک  راد  نیقی 

مهد یم  نایاپ  میاه  تبحص  هب  زیاف  زا  یتیبود  دنچ  اب 
درک رذح  نآز  دیاب  تسا  قشع  هر 

درک رس  کرت  دیاب  ماگ  لوا  هب 
! زیاف هار  نیا  تسا  سکره  هار  هن 
درک رفس  نیا  وک  لد  ریش  نآ  اشوخ 

***
دایرف ردق  نیا  نکم  متفگ  لد  هب 
داتفا شتآ  ربص  نمرخ  ردنا  هک 
اپ ارس  زیاف  یتسه  دزوسب 

دای مدیآ  الهش  مشچ  ناک  یهگ 
***

دش نوگ  هزوریف  نیمز  دمآ  راهب 
دش نورب  مرادلد  ریس  مزع  هب 

زیاف رای  دمآ  رد  ندیچ  لگ  هب 
دش نوگن  رس  تلجخ  اهلگ ز  همه 

***
تشگنا رای  فلز  هب  لد  یا  ربم 
تشگنا راهنیز  هنم  وسیگ  نیدب 
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تساهلاقمهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نک رذح  زیاف  ، لد  یا  شدنیب 
تشگنا رام  ناهد  ردنا  هنم 

***
؟ تسوبشخ هچ  زا  شمیسن  ینادرحس 

تسور لگ  نآ  یاه  هزیر  منبش  ز 
نشلگ هب  زیاف  نالبلب  شورخ 

تسوا خر  گربلگ  قوش  زا  همه 
***

یدرک هنامیپ  زا  متسم  لوا  رد 
یدرک هناد  اب  انشآ  مغرم ، وچ 

نکیلو زیاف  اب  سنآ  یتفرگ 
یدرکن اورپ  میماشآ  نوخ  هب 

تسا دود  وت  فلز  شتآ و  وت  خر 
تسا دوس  هچ  اه  یرهم  درس  نیز  ارم 

داد ناج  هنشت  نابایب  رد  زیاف  وچ 
تسا دور  هدنز  ناهافص  رد  لصاح  هچ 

بشما هدرک  اغوغ  هورش  بارش 
بشما هدرک  اپ  رب  هلعش  اهناج  هب 
ین ینیریش  اب  هورش  بارش 
بشما هدرک  ایحم  سلجم  بجع 

تردق هب  نایرج  رد  مه  ناتسلگنا  حور  یرادیب : میسن  اب  هبحاصم 
مالکابیز اب  هبحاصم  دوبن – . هاشاضر  ندیسر 

نمهب ۱۳۹۱

تسا هدیسر  ام  هب  لیم  یئ  هلیسو  هتشون  نیا 
دوش رشتنم  یشیدنا  رگد  تسایس  هیاپ  رب  هک  هدش  هتساوخ  و 

هام ۱۳۹۰ ید  هرامش ۲۳ –  یرادیب  میسن 
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چیه دوب . ناخاضر  زا  دنفسا ۱۳۸۸  رد  ناریا  نویزیولت  رد  ناتعافد  امش  یلاجنج  زیگناثحب و  تارظن  زا  یکی  راگنریخ : 
زا هک  دش  هچ  دوب . هدرکن  عافد  ناخاضر  زا  ینلع  حیرص و  بش  نآ  ات  بالقنا  زا  دعب  یناریا  رظنبحاص  هدنسیون و 

عامجا کی  تروص  هب  هک  رواب  نیا  دراد و  دوجو  نایناریا  ناهذا  رد  وا  زا  هک  یریوصت  هب  هجوت  اب  دیدرک  عافد  ناخاضر 
ناتسلگنا لماع  کی  زا  شیب  یزیچ  وا  هک  هدمآ  رد  نارظنبحاص  ناگدنسیون و  یسایس ، نارگلیلحت  نیخروم ، نایم 

زج هب  تسناوتیمن  وا  ًاقطنم  ًالقع و  تشاد و  هاگن  تردق  ریرس  رب  ار  وا  دروآ و  راک  یور  هب  ار  وا  ناتسلگنا  دوبن .
هایس همانراک  مغریلع  اهنیا و  همه  مغریلع  دورب . یرگید  هار  هب  ایناتیرب  یاه  هتساوخ  تایونم و  ندرک  هدروارب 

نم هک  اجنآ  ات  دیدرک و  دای  مداخ  ناونع  هب  وا  زا  یرگا  اما و  هنوگ  چیه  نودب  مکحم و  صرق و  امش  یناخاضر  تموکح 
زا هک  مه  راب  ره  هکلب  دیاهتفرگن  سپ  ار  ناخاضر  زا  عافد  اهنت  هن  امش  ماهدرک  لابند  ار  ناتیاههتشون  اههبحاصم و 
ًالصا دیاهدرک . عافد  ناخاضر  زا  دیاهداد و  ار  خساپ  نامه  دینکیم ، عافد  ناخاضر  زا  امش  ًاعقاو  ایآ  هک  دناهدیسرپ  امش 

رد اههمانرب  هعومجم  نآ  مراد  رطاخ  هب  هک  اجنآ  ات  نوچ  دیدرک  تبحص  ناخ  اضر  دروم  رد  امش  بش  نآ  هک  دش  یچ 
؟ دوب نآ  ندش  یلم  تفن و  تعنص  دروم 

تفن و ثحب  دوبن و  هاشاضر  دروم  رد  ًَاساسا  اههمانرب  نآ  دییوگیم . تسرد  امش  قح ، ترضح  دای  مان و  اب  مالکابیز : 
زایتما هب  تفن  هلوقم  هب  ناتسلگنا  دورو  زاغآ  هک  دینادیم  امش  دوب . قدصم  رتکد  موحرم  طسوت  تفن  ندشیلم 

اهروهامهپت و رد  شالت  لاس  زا ۶  دعب  مشاب  هتفگ  رتتسرد  ای  دعب  لاس  دودح ۶  ددرگ . یمرب  لاس ۱۹۰۱  رد  یسراد 
هناتسآ هب  یسراد  لاس  نآ ۶  رد  دنسرب . تفن  هب  نامیلسدجسم  رد  دنتسناوت  اهیسیلگنا  ناتسزوخ ، یاهنابایب 

دنکیم هنیزه  یلک  وا  دوب و  هنیزهرپ  رایسب  ناتسزوخ  یاهنابایب  رد  تفن  یارب  وجتسج  نوچ  دسریم  یگتسکشرو 
. ناتسلگنا یاهکناب  زا  یخرب  هب  هلمج  زا  دروآیم  الاب  یهدب  مه  یدایز  ریداقم  لاح  نیع  رد  دیسریمن . تفن  هب  اما 

تاسیسأت لنسرپ و  زا  یرامش  دنک و  لیطعت  ناریاردار  تفن  یارب  وجوتسج  هک  دریگیم  میمصت  یسراد  هک  هبلاج 
هک دنوش  جراخ  هدش  یدنبنامز  ًامسر  همانرب  کی  یط  هک  دوب  رارق  مه  یقبام  دننکیم . جراخ  ناریا  زا  مه  ار  ناش 

. دسریم تفن  هب  دندوب  ندرک  رفح  لاح  رد  نامیلس  دجسم  رد  هک  ییاههاچ  زا  یکی  ناریا  کرت  زا  لبق  تسرد 
؟ دندوب هتفر  ناریا  زا  اهیسیلگنا  ای  یسراد  دیسریمن  تفن  هب  مه  هاچ  نآ  رگا  ینعی  راگنربخ : 

جراخ مه  تکرش  لنسرپ  زا  یرامش  دوب و  هدش  عورش  ناریا  زا  جورخ  هب  میمصت  مدرک  ضرع  ًاقیقد . هرآ ، مالکابیز : 
مه یرامش  دندوب و  هدرک  ناریا  زا  ندش  جراخ  هب  عورش  اه  یسیلگنا  الا  و  دوب . فداصت  سناش و  ًاعقاو  دندوب و  هدش 

. دندوب هتشگزاب 
؟ دوشیم ایاضق  نیا  دراو  هنوگچ  هاشاضر  راگنربخ : 

الاح دنکیم و  ادیپ  شیازفا  تدش  هب  تکرش  ماهس  دهدیم ، رییغت  ار  یسراد  تکرش  همانرب  تفن  هب  ندیسر  مالکایبز : 
ناتسلگنا تلود  عطقم  نیا  رد  نمض  رد  ناتسلگنا . یاهکناب  هلمج  زا  دنهدب  ماو  تکرش  هب  هک  دنتسه  رضاح  اهیلیخ 
نادابآ رد  لعزخخیش  زا  یدایز  یاهنیمز  تکرش  مه  دعب  دنکیم  یرادیرخ  ار  یسراد  ماهس  زا  یدایز  رادقم  مه 

هب تفن  یارب  وجوتسج  یراصحنا  قح  هک  دوب  نیا  یسراد  زایتما  بخ  دنکیم . هاگشیالاپ  سیسات  هب  مادقا  درخیم و 
کیرش دوس  رد  طقف  ام  دوب و  تکرش  هدهعرب  اههنیزه  همه  تشادن و  یمهس  اههنیزه  رد  ناریا  دوب . هدش  راذگاو  یو 

. دصرد نازیم ۱۶  هب  میدوب 
؟ دوبن کیرش  درکیمن و  هنیزه  یراذگهیامرس و  ناریا  تلود  دوخ  ینعی  راگنربخ : 

ررض و ردق  ره  تکرش  میدوب و  کیرش  دوس  رد  طقف  ام  یسراد  همان  زایتما  نامه  ای  داد  رارق  بسح  ریخ ، مالکابیز : 
هاشاضر هک  ای ۱۳۱۲  لاس ۱۹۳۳  ات  تشاد  همادا  یسراد  زایتما  دوب . شدوخ  هدهعرب  درکیم  هنیزه  ای  درکیم ، نایز 

. دوشیم ناتسلگنا  اب  دیدج  دادرارق  کی  میظنت  ناهاوخ  دومن و  لاطبا  ار  نآ 
نآ دنننادیم و  ندنل  هب  وا  یگتسباو  لیالد  زا  یکی  ار  وا  مادقا  نیمه  ناخاضر  نیفلاخم  منکن  هابتشا  رگا  راگنربخ : 

تسرد دیدرک  عافد  هاش  اضر  مادقا  نیا  زا  امش  دش و  حرطمرگید  ناگدننکتکرش  یوسزا  عوضوم  نیمه  مه  بش 
؟ میوگ یمن 

Remove this footer and set your own layout? Use our online service with a license!

http://pdfmyurl.com/browser-license?src=pdf
http://pdfmyurl.com


ار ناتسلگنا  اب  دادرارق ۱۹۳۳  داقعنا  یسراد و  زایتما  لاطبا  هاشاضر  نیفلاخم  دییامرف .  یم  تسرد  ًالماک  مالکابیز : 
رب الوا و  . دنریگ یمن  رظن  رد  ار  یساسا  هتکن  ود  نانآ  اما  . دننادیم ندنل  هب  هاشاضر  یگتسباو  یلصا  لیالد  زا  یکی 

رکف هب  یدج  یلیخ  ندنل  یتح  درک و  یم  تفلاخم  تدش  هب  یسراد  زایتما  لاطبا  اب  ناتسلگنا  نانآ  یاعدا  فالخ 
دوب و یرگرز  گنج  اههمانرب  نآ  همه  مییوگب  ام  هکنیا  رگم  دوب . نادابآ  ناتسزوخ و  تفن  تاسیسات  یماظن  لاغشا 

رکفب یدج  یلیخ  ندنل  هکنیا  الثم  ای  درکیم . یسراد  زایتما  لاطبا  اب  تفلاخم  همه  نآ  ندرک  مگ  در  یارب  ایناتیرب 
هک دوب  ناریا  عفنب  تازایتما  تارییغت و  یخرب  یاراد  داد ۱۹۳۳  رارق  ایناث  دوب . یرهاظ  همه  دوب  نادابآ  یماظن  لاغشا 

. درکیم یسراد  زایتما  زا  رتهب  بتارم  هب  ار  نآ 
؟ دوب یسراد  زایتما  زا  رتهب  دادرارق ۱۹۳۳  ناریا  یارب  ًاعقاو  ینعی  راگنربخ : 

زایتما زا  رتهبورت  هتفرشیپ  بتارم  هب  دادرارق ۱۹۳۳ یاهدنب  زا  یلیخ  دیهدن . هار  ناتدوخ  هب  یدیدرت  هلب  مالکابیز : 
. دوب شعفن  هب  عبطلاب  هک  دناجنگ  یدافم  مه  ناتسلگنا  دیدج  دادرارق  رد  هتبلا  دوب . یسراد 

؟ دننادیم ناتسلگنا  هب  هاشاضر  یگتسباو  هدمع  لیالد  زا  یکی  ار  دادرارق  نیا  هاشاضر  نیفلاخم  ارچ  سپ  راگنربخ : 
رد دینیبب  دادرارق ۱۹۳۳٫  زا  هن  دنراد و  یسراد  زایتما  زا  یدایز  عالطا  ملع و  هن  اهنآ  مادکچیه  هکنیا  یارب  مالکابیز : 
میمصت ره  تسیاب  یم  نیاربانب  دندروآ . راک  یور  رب  اهیسیلگنا  ار  هاشاضر  هک  تسا  نآ  رب  ضرف  ام  یسایس  گنهرف 

دادرارق ۱۹۳۳٫ هلمج  زا  دشاب  ناتسلگنا  عفانم  حلاصم و  تهج  رد  هاشاضر  مادقا  تسایس و  و 
دادرارق نآ  یناشاک  هللاتیآ  قدصم و  رتکد  دعب  لاس  ارچ ۱۷  سپ  دوب  ناریا  عفن  هب  ًاعقاو   ۱۹۳۳ دادرارق رگا  راگنربخ : 

؟ دندرک یلم  ور  تفن  دندرک و  لسنک  ار 
زایتما اب  هسیاقم  رد  هک  تسا  نیا  مفرح  همه  دوب . ناریا  عفن  هب  لیذ  ات  ردص  زا  دادرارق ۱۹۳۳  متفگن  نم  مالکابیز : 

زایتما ناتسلگنا  زا  هک  تشادن  تردق  تسناوتیمن و  نآ  زا  شیب  دادرارق  نآ  رد  هاشاضر  دوب . رتهب  بتارم  هب  یسراد 
. دریگب

؟ دینادیمن ناتسلگنا  یوس  زا  هدش  یحارط  همانرب  کی  ار  دادرارق ۱۹۳۳  امش  ینعی  راگنربخ : 
هب خیرات  لیلقت  تسا و  خیرات  هب  هدزکیژولوئدیا  کیژولوئدیا و  هاگن  زا  یشان  تاروصت  نیا  هجوچیه . هب  مالکابیز : 

یملع یگدنامبقع  لیلد  هب  دراد  جاور  یلیخ  ناریا  رد  هنافسأتم  هک  ینوئلپان  ناجییاد  یاههیضرف  هئطوت و  یاهیروئت 
تمحز یتح  دننادیم  ناتسلگنا  هب  وا  یگتسباو  هاشاضر و  تنایخ  دنس  ار  دادرارق ۱۹۳۳  هک  اهیلیخ  نامتکلمم .

. دنهدیمن ناشدوخ  هب  مه  ار  دننک  هسیاقم  یسراد  زایتما  اب  دنناوخب و  ار  نآ  هقیقد  دنچ  هکنیا 
؟  تشاد یسراد  زایتما  هب  تبسن  ییاه  تیزم  هچ  دیدج  دادرارق  راگنربخ : 

یلیخ یلو  تسین  دادرارق ۱۹۳۳  مه  نام  هبحاصم  عوضوم  الصا  موشب و  تاییزج  دراو  مهاوخ  یمن  نم  مالکابیز : 
ساسا زا  ناریا  زایتمالا  قح  ای  دوس  هبساحم  انبم  ناریا  تساوخ  رد  هب  الوا  منک . یم  هراشا  طقف  مهنا  ات  دنچ  هب  یلک 

مه ناریا  تیاکش  دراوم  زا  یکی  دوب . تکرش  صلاخ  دوس  زا  ناریا ۱۶ % زایتمالا  قح  نازیم  نآ  زا  لبق  ات  تفای . رییغت 
هدمآ یناهج  رازاب  رد  تفن  اهب  ای  هدش  مک  دوس  لاسما  هدوب و  ردقنیا  لاسما  دوس  تفگیم  تکرش  نوچ  دوب  نیمه 
ندنل رد  هاگداد  هب  یتح  ای  درکیم  ضارتعا  مه  ناریا  اذهیلع . سق  هدوب و  الاب  اه  هنیزه  ای  هدوب  مک  شورف  ای  نییاپ 

دیدج داد  رارق  رد  اما  . هدوب نییاپ  تکرش  دوس  لاس  نآ  رد  مه  اعقاو  نوچ  دیسر  یمن  ییاجب  یلیخ  اما  درکیم  تیاکش 
هدرک جارختسا  ناریا  زا  تکرش  هک  یتفن  نازیم  هب  تکرش  صلاخ  دوس  زا  ار  زایتمالا  قح  هبساحم  انبم  تسناوت  ناریا 

ناریا یارب  دوب  هدمآ  نییاپ  رازاب  رد  تفن  اهب  ای  دوب  هدرک  مه  ررض  لاسکی  رد  یتح  تکرش  رگا  ینعی  دهد . رییغت  دوب 
هرهب قح  یسراد  زایتما  رد  تفرگیم . زایتمالا  قح  دوب  هدرک  جارختسا  تکرش  هک  یتفن  ساسا  رب  درک و  یمن  یقرف 

قطانم رد  طقف  ناتسلگنا  دیدج  دادرارق  رد  هکیلاح  رد  دوب  هدش  هداد  یسراد  هب  اراصحنا  ناریا  رد  تفن  یرادرب 
رارق رگید  یاه  تکرش  ای  رگید  یاهروشک  اب  تسناوت  یم  ناریا  تشاد و  یرادرب  هرهب  قح  روشک  زا  یصخشم 
دص رد  کی  لاس  ره  دشیم  فظوم  تکرش  هک  دوب  نیا  دوب  مهم  یلیخ  منکیم  رکف  هک  موس  . ددنبب دیدج  یاهداد 

. دراذگب نایناریا  زا  ار  تفن  تعنص  تکرش و  نیصصختم  نیلوئسم و  زا  یصخشم 
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؟ دندوبن یتفن  تاسیسات  رد  نایناریا  البق  رگم  راگنربخ : 
هن میتشاد ، سدنهم  هن  . میتشادن صصختم  اساسا  ام  هک  دوب  نیا  تفن  رد  ام  یداینب  تالضعم  زا  یکی  دینیبب   : مالکابیز

. رگید زیچ  چیه  هن  نادقوقح  هن  سرباسح ،  هن  سانشراک ،  هن  ، صصختم هن  ریدم ،  هن  نیسینکت ،
؟ دندرک یمن  راک  تفن  تعنص  رد  اه  یناریا  رگم  راگنربخ : 

رگراک راکشوج ، ، هلمع راکتمدخ ،  دوب . ناریا  رد  اه  یناغفا  یاهراک  لثم  ناش  یاهراک  یلو  دندرکیم  راک  ارچ  مالکابیز : 
نآ ندنادرگ  زا  یعالطا  ملع و  چیه  اساسا  ام  هک  دوب  نیا  یساسا  لکشم  هدننار و  رثکادح  نابغاب ، ، مدختسم هداس ،

دیدج دادرارق  بوچراهچ  رد  تکرش  هک  تشاد  رارصا  تسناد و  یم  ار  نیا  مه  هاش  اضر  . میتشادن تفن  میظع  هاگتسد 
ینف و زا  معا  یصصخت  یاهراک  رد  ار  نایناریا  زا  یصخشم  دص  رد  کی  لاس  ره  هک  دش  یم  دهعتم  یتسیابیم 

. دیامن دراو  هریغ  یتیریدم و   ، یقوقح یلام ،  روما  یسدنهم ، 
؟ میتشاد ار  اه  صصخت  نیا  ام  ایآ  راگنربخ : 

میتشادن ریخ  مالکابیز : 
؟ عقوم نآ  میتشادن  هاگشناد  رگم  راگنربخ : 

. دش سیسات  هاشاضر  طسوت  شدعب  لاس  ود  یکی  نارهت  هاگشناد  میتشادن . ریخ  مالکابیز : 
؟ دش یم  نیمات  یتسیاب  یم  اجک  زا  صصختم  یورین  نا  سپ  راگنربخ : 

سیسات یناریا  ینف  رداک  تیبرت  یارب  ار  نادابآ  تفن  هاگشناد  هک  دشیم  دهعتم  تکرش  دیدج  دادرارق  رد  مالکابیز : 
ینعی دنک . سیسات  اهزیچ  نیا  یرادباسح و  یلام و  رداک  تیبرت  یارب  هدکشناد  کی  یراتسرپ و  هدکشناد  کی  هوالعب  . دنک

همه شیاه  همانرب  شیاهرداک و  دیتاسا و  دش و  سیسات  رتدوز  نارهت  هاگشناد  زا  نادابآ  تفن  هاگشناد  تقیقح  رد 
زا نادابآ  تفن  هاگشناد  هک  تسا  رطاخ  نیمهب  یلام . روما  یرادباسح و  یراتسرپ و  هدکشناد  نآ  اضیا  . دندوب یسیلگنا 

. دوب رادروخرب  ییالاب  درادناتسا 
؟ تشادن رب  رد  ناتسلگنا  یارب  یتازایتما  عفانم و  دیدج  داد  رارق  ایآ  راگنربخ : 

لاس هب ۹۰  دوب  لاس  یسراد ۶۰  رد  هک  ار  دادرق  تدم  لوط  ناتسلگنا  هکنیا  هلمج  زا  . دوب هنوگنیا  اعطق  مالکابیز : 
لاقتنا ناریا  تلود  هب  تکرش  تاسیسات  هیلک  لاس  نایاپ ۶۰  زا  سپ  هک  دوب  هدش  ینیب  شیپ  یسراد  رد  ای  داد . شیازفا 
یم ببس  ام  نیخروم  رظن  زا  ییاهنت  هب  اه  هتکن  نیا  بوخ  .و  دوب هدش  فذح  دنب  نیا  دیدج  دادرارق  رد  اما  تفای  یم 

ای هدرک  مه  یراک  ره  هجیتن  رد  تسا  هدوب  ناتسلگنا  طسوت  شندمآ  راکیور  رب  هدوب و  نئاخ  هاش  اضر  دنیوگب  ات  دوش 
. تسا هدوب  ناتسلگنا  عفانم  تهج  رد  ناتسلگنا و  روتسد  هب  هدرکن 

هب رجنم  هک  دنفسا ۱۲۹۹  موس  یاتدوک  رد  ناتسلگنا  شقن  زا  تیاکح  کرادم  دانسا و  همه  رتکد  یاقآ  یلو  راگنربخ : 
. دنراد دوشیم  هاشاضر  سپس  ناخ و  اضر  ندمآ  راک  یور 

؟ کاردم دانسا و  مادک  مالکابیز : 
نم اما  دندروآ  راک  یور  ار  نم  اهیسیلگنا  هک  دیوگیمن  اهدعب  شدوخ  هاشاضر  امش  لوق  هب  ای  ناخاضر  ایآ  راگنربخ : 

؟ دنتسه فرط  یک  اب  دنتسنادیمن  دنتخانشیمن و  ار 
اهیسیلگنا رگا  امش  رظنهب  مراد . هداس  یقطنم  شسرپ  کی  امش  زا  اما  ماهدینش  رایسب  ار  لقن  نیا  مه  نم  مالکابییز : 

دیوگب هکنآولو  دناهدروآ ؟ “ راک  یور  ار  نم  اهیسیلگنا   ” هک تفگ  دهاوخ  ًادعب  درف  نآ  ایآ  دنروایب  راک  یور  ار  یدرف  کی 
رد هداس و  یلیخ  تسا  نکمم  ایآ  یرگید  درف  ره  ای  هدنب  ای  امش ، دوخ  دنتخانشیمن ؟“ ار  نم  دندرک و  هابتشا  اهنآ  هتبلا  ”

مه رگا  سکعرب ، ای  دندروآ ؟ راک  یور  هب  ار  ام  نارگید  ای  اهییاکیرمآ  ای  اهیسیلگنا  هک  مییوگب  میایب  نشور  زور 
؟ مییامن راکنا  ار  نآ  ام  دنشاب ، هدروآ  راک  یور  رب  اهیسیلگنا  ار  ناخاضر  ای  امش و  هدنب و  ضرفلاب 

نیخروم و یرگید  رایسب  تادنتسم  نئارق و  دهاوش و  هکلب  تسین  ناخاضر  فارتعا  ناعذا و  طقف  یلو  راگنربخ : 
هدوب دنفسا ۱۲۹۹  موس  رد  ایضدیس  ناخاضر ـ  یاتدوک  حارط  ناتسلگنا  دهدیم  ناشن  هک  دناهدرک  هئارا  نارظنبحاص 

 . دنک یم  کمک  یولهپ  هلسلس  سیسأت  راجاق و  هلسلس  رییغت  اتیاهن  ناخاضر و  تیبثت  هب  مه  ادعب  و 
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؟ تادنتسم نئارقو و  دهاوش  مادک  مالکابیز :
. منکیم تسرهف  زج  هب  زج  هرقف و  هب  هرقف  ار  اهنآ  هدنب  دییامرفب  هزاجا  رگا  راگنربخ : 

. دییامرفب امتح  مالکابیز : 
هنیشیپ هاشاضر و  دوخ  تیصخش  هلئسم  مود : لیلد  مرذگیم . هک  تسا  کرادم  دانسا و  نامه  لوا  لیلد  راگنربخ :

نتفر یاجب  یگلاس  نس ۶  زا  هدمآ و  نییاپ  یاهداوناخ  زا  هک  هدوب  یماظن  درف  کی  وا  هک  دیراد  لوبق  تسوا . یعامتجا 
یزاسون و رامعم  داوس ی  مک  درف  نینچ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دوشیم  قازق  نوشق  دراو  تالیصحت  هسردم و  هب 

اب موس : لیلد  هدشیم . هتکید  یو  هب  یرگید  یاج  زا  وا  یاهراک  تامادقا و  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  دوش ؟ هتینردم 
ار وا  یدحا  تختیاپ  رد  اتدوک  ماگنه  هب  دوب و  ناریا  رد  تردق  یشراگیلا  زا  جراخ  ًالماک  ناخاضر  هکنیا  هب  هجوت 

اتدوک زا  دعب  لاس  هس  ود ، فرظ  دناوتب  دنمورین  نابیتشپ  کی  زا  یرادروخرب  نودب  هک  دوب  نکمم  هنوگچ  تخانشیمن ،
لاس هب ۱۴۰  کیدزن  هک  ار  راجاق  هلسلس  هکلب  دوش  لیدبت  ناریا  عزانمالب  تردق  هب  اهنت  هن  هک  دوش  دنمورین  ردقنآ 

هتسباو نآ  هب  میقتسم  ریغ  میقتسم و  یعون  هب  تردق  زکارم  مامت  فارشا ، نایعا و  یمامت  تشاد و  هشیر  تمدق و 
یلیخ یگمه  دندرکیم ، عافد  ناوت  مامت  اب  ناشدوخ  تردق  یتاقبط و  هاگیاج  زا  تقیقح  رد  ای  تیمکاح  نآ  زا  دندوب و 

ار وا  مان  یتح  یسک  نآ  زا  لبق  لاس  هس  ود ، ، یکی ات  هک  دنوش  مانمگ  یدرم  میلست  تمواقم  نودب  مارآ و  تکاس و 
: مراهچ دسریمن ؟ رظن  هب  یعیبطریغ  بیجع و  یلیخ  اه  نیا  خروم  کی  ناونع  هب  امش  رظن  هب  دوب ؟ هدینشن  مه 
گنهرف یایحا  مالسا و  زا  لبق  ناریا  یایحا  تسا . هاشاضر  تموکح  یعامتجا  یاهتسایس  یگنهرف و  یاههمانرب 

هاشاضر تموکح  یمالسادض  یاهتسایس  ریاس  باجح و  فشک  تیناحور و  مالسا و  اب  مظنم  هزرابم  ییارگسراپ ،
هنوگچ هک  میدید  ادعب  هک  لامش  هب  روشک  بونج  زا  نهآهار  ندیشک  هلمج  زا  هاشاضر  تامادقا  زا  یخرب  مجنپ : تسا .
دندوب دقتعم  قدصم  رتکد  هلمج  زا  یرایسب  هک  یلاح  رد  تفرگ  رارق  مود  یناهج  گنج  رد  ناتسلگنا  یرادربهرهب  دروم 
ار نآ  نویلم  زا  یلیخ  قدصم و  رتکد  زاب  هک  دادرارق ۱۹۳۳  نامه  ای  دوب ، تنایخ  نهآهار  یارب  ریسم  نآ  ثادحا  هک 

نایرج رد  تسناوتن  مه  تعاس  یتح ۲۴  هک  یشترا  داجیا  یارب  هجدوب  همه  نآ  فرص  مشش : دنتسنادیم . تنایخ 
زا ناخاضر  تموکح  رگید  یاههیضق  هب  نم  الاح  دش ، میلست  دنک و  تمواقم  رویرهش ۱۳۲۰  رد  ناریا  کاخ  لاغشا 

ینعی مزادرپ  یمن  ناتسرپنهیم  نویلم و  ناهاوخمالسا ، نایارگمالسا و  نویناحور ، ناهاوخیدازآ ، بوکرس  هلمج 
هب هاشاضر  تامادقا  اهتسایس و  تفگ  ناوتب  هک  تفرگ  غارس  ناوتیمن  ار  ناخاضر  تموکح  زا  یاهبنج  چیه  ًاعقاو 

؟ تسا هدوب  مدرم  روشک و  عفن 
هراومه بالقنا  زا  دعب  لاس  فرظ ۳۳  هک  یخیرات  یمسر و  تساوخرفیک  زا  لماک  تسیل  کی  امش  بوخ  مالکابیز :
عقاولایف دیتخادناین . اج  ور  زیچ  چیه  نوچ  منونمم  امش  زا  نم  تباب  نیا  زا  دیدرک و  هئارا  هدش  حرطم  هاشاضر  هیلع 

تساوخرفیک دراوم  هی  منکیم  یعس  نم  دنیوگیم . ار  تاکن  نیمه  مه  دنناد  یم  نئاخ  ار  هاشاضر  هک  یناسک  همه 
هچ ًاساسا  هک  منادیمن  نم  ار  امش  یاعدا  دروم  یماهتا  دراوم  زا  یخرب  هکنآ  نمض  مهدب . باوج  یکی  یکی ، امش 

مالسا زا  لبق  ناریا  ندمت  گنهرف و  هب  یگنهرف  رظن  زا  هاشاضر  نامز  رد  هکنیا  ًالثم  دنکیم ؟ ادیپ  ناتسلگنا  هب  یطبر 
یسراف نابز  زا  ار  یبرع  تاغل  هک  دوشیم  یعس  یسراپ  ای  یسراف  نابز  ناتسگنهرف  داجیا  اب  دوش و  یم  هجوت  یلیخ 
ًاعقاو رگا  دنکیم ؟ ادیپ  ناتسلگنا  هب  یطبر  هچ  نیا  دنروایب ، یسراف  تاحالطصا  تاغل و  نآ  یاج  هب  دنراذگب و  رانک 

دیهاوخیم یروج  هچ  یمالسا  یروهمج  رد  نآ  همادا  اب  تقو  نآ  هدوب ، ناتسلگنا  هشقن  راک  نیا  هک  دیراد  داقتعا  امش 
نامز زا  رتدیدش  رگا  زورما  یمالسا  ناریا  رد  مالسا  زا  لبق  گنهرف  امش  لوق  هب  یایحا  تهج  رد  شالت  دییایب ؟ رانک 
تغل نیج  ود  کی  زور  ره  مه  یمالسا  یروهمج  یسراف  نابز  ناتسگنهرف  تسین . مه  رتمک  ًانیقی  دشابن ،  هاشاضر 

هجوت درکیم . هاشاضر  هک  یراک  نامه  ینعی  دروآیم . یسراف  تاحالطصا  تاغل و  نآ  یاج  دنکیم و  فذح  ار  یبرع 
رتمک دوشن  جیورت  رتشیب  هاشاضر  نامز  زا  ام  هعماج  رد  زورما  رگا  مالسا  زا  لبق  ناریا  ننس  بادآ و  زورون و  دیع  هب 

هدش داجیا  بالقنا  زا  دعب  هریغ  لته و  یتلود ، یاهتکرش  کناب ، یتلود ، تکرش  هسسؤم و  اهدص  دوشیمن . جیورت  مه 
زا رپ  کدزم و … اروها ، نایسراپ ، شویراد ، ایرآ ، سیلوپسرپ ، داگراساپ ، دنراد . یمالسا  زا  لبق  یاهمان  نانآ  رثکا  و 
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ام هک  ماهتفگ  مه  یرگید  یاج  رد  نم  دنتسه . یمالسا  یروهمج  یتلود  تاسسوم  هزات  اهنیا  تسا . ینینچنیا  یاهمان 
یروهمج ای  دشاب  هاشاضر  هک  دنکیمن  مه  قرف  میراد . یخیرات  ترفن  هنیک و  ضغب و  کی  بارعا  هب  تبسن  اهیناریا 

نامز زا  نایناریا  نایم  رد  هدوب  ییوزرآ  کی  ناریا  رد  نهآهار  ثادحا  دییامرفیم ، امش  هک  نهآهار  دروم  رد  ای  یمالسا .
. هدوب نهآ  ةار  ثادحا  رالاسهپس  ناخنیسحازریم  جاح  نامز  رد  رتیور  زایتما  دافم  هلمج  زا  زورما . هب  ات  ریبکریما 

مود یناهج  گنج  زاغآ  زا  لبق  لاس  ینعی ۱۰  دوشیم . زاغآ  لاس ۱۹۱۰  رد  هاشاضر  نامز  رد  نهآهار  ثادحا  تامدقم 
اهنیا دینادیم  هیسور . رد  قرش  ههبج  هب  کمک  ندناسر  یارب  نهآهار  نآ  زا  ناتسلگنا  هدافتسا  ناریا و  کاخ  لاغشا  و 

؟ یچ ینعی 
؟ یچ ینعی  راگنربخ : 

رگید لاس  هک ۱۰  دوب  هدرک  ینیبشیپ  هوهق  لاف  ای  ینیب  فک  یلامر ، ، نیب هنیآ  کمک  هب  ناتسلگنا  تلود  ینعی  مالکابیز :
قفوم اهناملآ  دعب  دوشیم ،  مود  یناهج  گنج  دعب  دنسریم ، تردق  هب  ناملآ  رد  رلتیه  فلودآ  یربهر  هب  اهتسیشاف 
روشک نآ  هب  هیسور  ربهر  نیلاتسا  اب  زواجت  مدع  نامیپ  مغریلع  رلتیه  دعب  دنیامن ،  لاغشا  ار  اپورا  همه  هک  دنوشیم 

تکلمم و زا  عافد  رد  اهسور  دعب  دوش ، یم  فقوتم  ناملآ  شترا  دنمورین  لوغ  دارگنیلاتسا  رد  دعب  دنکیم ؛ هلمح 
مود یناهج  گنج  زاغآ  زا  راب  نیلوا  یارب  هیسور  فورعم  یاهناتسمز  کمک  هب  دننکیم و  ینیرفآهسامح  ناشبالقنا 

دنک و هدافتسا  دیاب  تصرف  نیا  زا  هک  دوشیم  هجوتم  ناتسلگنا  دعب  دنیامن ، فقوتم  ار  ناملآ  شترا  ات  دنوشیم  قفوم 
ناریا و لامش  هب  سراف  جیلخ  زا  نکمم  ریسم  اهنت  دنناسرب و  تخوس  تاحیلست و  کمک و  هیسور  هب  ای  قرش  ههبج  هب 

ینعی دندرک . هدافتسا  دوب  هدیشک  لامش  هب  روشک  بونج  زا  هاشاضر  هک  ناریا  نهآهار  زا  تیاهن  ردو  تسا  هیسور 
نهآهار هک  دوب  هداد  روتسد  هاشاضر  هب  دوب و  هدرک  ینیبشیپ  تسنادیم و  لاس ۱۹۳۰  رد  ار  اهنیا  همه  ناتسلگنا 
… دننک یرادرب  هرهب  گنج  رد  نآ  زا  دنناوتب  اهیسیلگنا  شدعب  لاس  هک ۱۰  دشکب  لامش  هب  بونج  زا  ار  ناریا 

؟ دوب هدرک  موکحم  ار  لامش  هب  بونج  ریسم  مه  قدصم  رتکد  یلو  راگنربخ : 
دوبن و یداصتقا  ریسم  نآ  دییوگب  امش  هک  تسا  نیاهلئسم  کی  دینکن . یطاق  مه  اب  ور  هلئسم  ات  ود  دینیبب  مالکابیز : 

ندوب هدند  کی  دبتسم و  لیلد  هب  هاشاضر  هک  هدوب  قدصم  رتکد  رظن  ًارهاظ  نیا  دشیم . باختنا  یرگید  ریسم  دیاب 
ریاس امش و  هک  هچنآ  اما  تسا . هلئسم  کی  نیا  دنکیم . رارصا  شدوخ  رظن  یور  رب  دباتیمنرب و  ار  یرگید  رظن 

ادعب نوچ  دنک  باختنا  ار  ریسم  نآ  هک  دیوگیم  هاشاضر  هب  ناتسلگنا  هک  تسا  نآ  دییوگیم  دیراد  هاش  اضر  نیفلاخم 
مود رظن  هب  لئاق  هک  یناسک  دنکیم . قرف  مه  اب  یلیخ  ات  ود  نیا  دنک . هدافتسا  ریسم  نآ  زا  هتساوخیم  شدوخ 

رگا هدوب و  ناتسلگنا  تاروتسد  هب  هک  دنتفگیم  زاب  درکیم  باختنا  هک  مه  یرگید  ریسم  ره  هاش  اضر  ًانئمطم  دنتسه 
زاب درکیم ، باختنا  ار  ناتسکاپ  نادهاز و  نامرک ، رهشمرخ ، ریسم  ینعی  برغ  هب  قرش  ریسم  هاشاضر  لثملایف 

یلصا هقطنم  ود  تساوخیم  ناتسلگنا  نوچ  هدرک  ار  راک  نیا  ناتسلگنا  روتسد  هب  وا  هک  دنتفگیم  یو  نافلاخم 
هدوب دنه  هراق  هبش  هک  شرگید  یتارمعتسم  مهم  هقطنم  هب  ار  سراف  جیلخ  هقطنم  قارع و  ینعی  شایتارمعتسم 

. دنک لصتم 
؟ مدرک رکذ  مه  یرگید  لیالد  نم  راگنربخ : 

دض نیددض و  هاشاضر  ًالوا  دیدومرف . هک  یمالسادض  یاهتسایس  ًالثم  تشاد . مهاوخ  هراشا  اهنآ  همه  هب  مالکابیز : 
. دوبن مالسا 

؟ دییوگیمن یدج  هک  ار  نیا  رتکد  یاقآ  راگنربخ : 
شرسپ افش  یارب  هدوب . ینید  یتنس  تاداقتعا  یاراد  ًالماک  هاشاضر  ًاقافتا  میوگیم . یدج  مه  ًالماک  مالکابیز : 

هب هاشاضر  دندوب ، هدرک  دیما  عطق  ارتکد  ًو  دوب  هدرک  ادبپ  هک  یکلهم  یرامیب  هطساو  هب  و  دش ، هاش  ًادعب  هک  اضردمحم 
. دوشیم ع )  ) اضر ماما  ترضح  هب  لسوتم  دوریم و  دهشم 

؟ هدوب یچ  شایرامیب  راگنربخ : 
. هدوب هبصح  مه  دیاش  یرتفید و  دیاش  منادیمن . تسرد  هدوب  ینوفع  یرامیب  کی  مالکابیز : 
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؟ دریگیم ار  اضردمحم  ءافش  و  راگنربخ : 
هتسش تسد  شزا  ًالمع  ناکشزپ  متفگ  هدمآیمن و  نییاپ  اضردمحم  بت  نوچ  هشیم . یروجنیا  ًارهاظ  مالکابیز : 

دوشیم و عطق  شدعب  زور  دنچ  دیایم و  نییاپ  بت  ع )  ) اضر ماما  هب  هاشاضر  لسوت  زا  دعب  یمک  تدم  اما  دندوب 
. دباییم دوبهب  شرسپ 

؟ مینیبن ار  ناخاضر  یمالسادض  یاهتسایس  میناوتیمن  مه  زاب  میریذپب  مه  ار  ناتساد  نیا  رگا  یتح  راگنربخ : 
هک دوبن  نآ  هطساو  هب  اهتسایس  تامیمصت و  نآ  ًالوا  دوشیم . رارکت  نهآهار  ناتساد  نامه  مه  اجنیا  دینیبب  مالکابیز : 

ای تموکح  یارب  دیدهت  رطخ و  ساسحا  مالسا  هیحان  زا  نوچ  دنزب  مالسا  هشیر  هب  هشیت  تساوخیم  هاشاضر 
ءاملع عجارم و  نویناحور و  ای  نایارگمالسا  یمالسا و  یاهاهورین  ییورایور  تفلاخم و  لثملایف  ای  درکیم  شتنطلس 

. هدوب نانآ  اب  ییورایور  هب  راچان  وا  دوب و  هدرتسگ  یلیخ  شمیژر  شتموکح و  هیلع  رب 
؟ دوب نیا  زاریغ  راگنربخ : 

شایسایس یدج  ناینادنز  ای  هاشاضر  نیدقتنم  نیفلاخم و  امش ، عالطا  ضحم  دوب . نیا  زا  ریغ  ًالماک  مالکابیز : 
اهتسینومک و مه  یقبام  دندوب .  موسوم  رفن  هورگ ۵۳  هب  موسوم  ینارا  یقت  رتکد  تسیسکرام  هورگ  اهتسینومک و 

یاهتیلاعف لیلد  هب  هک  دندوب  هطورشم  نارود  یمیدق  یاهتسینومک  ای  نایارگپچ  ینعی  یمیدق  نایارگپچ 
هک یروهشیپ  رفعج  دیس  لثم  دندوب . هداتفا  نادنز  هب  یرگراک  تالیکشت  ریاس  تفن و  تعنص  رد  یرگراک  یتسینومک و 

تسد نیا  اتسور و  اضر  ناجیابرذآ ، تارکمد  هقرف  ربهر  دش  رویرهش ۱۳۲۰  رد  هاشهاضر  طوقس  زا  دعب  ینعی  ًادعب 
. دارفا

؟ میتشادن ارگمالسا  تانایرج  هاشاضر  نامز  رد  ام  ینعی  راگنربخ : 
یدودعم دادعت  میتشادن . هزورما  ریبعت  هب  ارگمالسا  نیرکفتم  ای  ارگمالسا  تانایرج  هاشاضر  نامز  رد  ام  هن  مالکابیز : 

هزوح دندوب . هدش  تکاس  بوکرس و  مه  اهنآ  هک  دندوب  هدرک  ضارتعا  هاشاضر  یاهتسایس  زا  یخرب  هب  نویناحور  زا 
. دندوب لوغشم  هزوح  روما  هب  دنتشادن و  هاشاضر  راک  هب  یراک  مه  عجارم  املع و  و 

؟ هتشاد یمالسادض  یاهتسایس  هک  دیراد  لوبق  هرخالاب  یلو  راگنربخ : 
هدنام و بقع  ناریا  دادیم . رییغت  ار  ناریا  هرهچ  تشاد  دوب و  ممصم  شدوخ  معز  هب  هاشاضر  دینبب  مالکابیز : 

، درک سیسات  نردم  عیانص  هک  دوب  نیمه  یارب  دیامن . نردم  هعماج  کی  هب  لدب  تساوخیم  ار  راجاق  رصع  هدنامرد 
، درک سیسات  نردم  یرتسگداد  درک ، سیسات  یرابجا  شرورپ  شزومآدومن و  داجیا  ار  نارهت  هاگشناد  دیشک ، نهآهار 
ار تفرگیم  رب  رد  ار  روشک  یمامت  هک  هناخترازو  لماش ۱۴  دیدج  یرادا  ماظن  کی  دیشک ، هسوش  هار  رتمولیک  اهدص 

ییایرد ییاوه و  ینیمز ، یورین  لماش  نردم  شترا  کی  درک ،  داجیا  نردم  یماظتنا  یورین  یرمادناژ و  دومن ، داجیا 
، نویسانیسکاو راولشوتک  لیماف ، مان  مان و  همانسانش ، لاوحاتبث ، دانسا ، تبث  دومن ، داجیا  ناریا  رد  راب  نیلوا  یارب 

دندشیم ینماان  جرمجره و  یتابثیب و  هیام  هک  ار  ریاشع  لیابق و  زا  یرایسب  درک ، سیسات  ناتسرامیب  هفیظو و  ماظن 
ناحتما نویناحور  یارب  دومن ، یرابجا  ناکسا  هب  راداو  ار  دشیم  فیعض  یزکرم  تلود  هک  یعقاوم  رد  صوصخ  هب 
سابل هب  سبلم  دنتسناوتیم  دندنارذگ  یم  تیقفوم  اب  ار  تاناحتما  نیا  هک  ینویناحور  طقف  دراذگ و  هقف  لوصا و 

وا ینعی  دشیم  نانز  لماش  هاشاضر  نویسازینردم  زا  یشخب  تسد . نیا  زا  یرگید  روما  ریاس  دنوش و  تیناحور 
تامدخ دراو  یدعب  هلحرم  رد  دنیامن و  لیصحت  تسخن  هلهو  رد  دنیآ و  رد  هب  هناخ  زا  یتسیاب  نانز  هک  دوب  دقتعم 

دراو دندوب  روچقاچ  رداچ و  هدنبور و  اب  هک  یلاح  رد  نانز  دشیمن  هاشاضر  رظن  زا  دنوش . راک  رازاب  یعامتجا و 
هبجحم هنوگنآ  هک  یلاح  رد   . هریغ دنوش و  ملعم  دنوش ، راتسرپ  دنوش ، کشزپ  دنوش ، دنمراک  دنوش . یعامتجا  تامدخ 

. دنوشن رهاظ  باجح  رداچ و  اب  ماع  ءالم  رد  نانز  دوش و  باجح  فشک  هک  داد  روتسد  لاس ۱۳۱۴  رد  نیاربانب  دنشاب .
؟ دینکیمن موکحم  هار  تسایس  نیا  ایآ  دیتسه ، لاربیل  ناتدوجو  دنب  دنب  اب  هک  دیاهتفگ  هراومه  امش  راگنربخ : 

تسا نیا  مفرح  تسا . یرگید  زیچ  مفرح  یلو  مفلاخم . نآ  اب  منکیم و  موکحم  ار  نآ  دوجو  همه  اب  ارچ  مالکابیز : 
یریثأت هچ  یدوس و  هچ  دننکن  ای  دننک  رس  هب  رداچ  نانز  ناریا  رد  هکنیا  دنکیم ؟ ادیپ  ناتسلگنا  هب  یطبر  هچ  اهنیا  هک 
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رد تسا  نانز  باجح  ندوب و  یمالسا  ندش و  یمالسا  فلاخم  ردقنیا  ناتسلگنا  رگا  یهگناو  دراد ؟ ناتسلگنا  یارب 
رهاظ باجح  اب  لزنم  زا  نوریب  راکرس و  دنتسه و  هبجحم  هزورما  ناملسم  یسیلگنا  رازه  اههد  شدوخ  تکلمم 

اب ناملسم  یاهمناخ  یتلود  تاجهرادا  زا  یرایسب  رد  درادن . ناشراک  هب  یراک  چیه  مه  سیلگنا  تلود  دنوشیم .
ناملسم نوچ  نم  مدوب ، هبجحم  نوچ  نم  هک  هتفگن  زورما  هب  ات  اهنآ  زا  مه  رفن  کی  یتح  دننکیم و  راک  دنراد  باجح 

نآ ای  مناخ  نآ  داتفیب  یقافتا  یراک و  نینچ  رگا  عقاولایف  درک . جارخا  ارم  میامرف  راک  مدناوخیم  زامن  نوچ  نم  مدوب ،
راک هب  یراک  شدوخ  هک  ناتسلگنا  نامه  هک  دوشیم  هنوگچ  تقو  نآ  دیامن . مرج  مالعا  امرفراک  هیلع  دناوتیم  اقآ 

هک دیوگب  رتفرط  نآ  رتمولیک  یرگید ۶۰۰۰  تکلمم  رد  درادن  شنادنورهش  نامیا  نیدو  یصخش  تاداقتعا  باجح و 
؟ دنوشن رهاظ  ءالم  رد  هبجحم  رگید  ناریا  رد  نانز  هک  هدب  روتسد  هاشهاضر 

نیا سفن  دشاب ، هدوبن  ناتسلگنا  روتسد  هب  ناخاضر  یمالسادض  یاهتسایس  هک  میریذپب  رگا  یتح  راگنربخ : 
؟ دیوشیم رکنم  امش  ایآ  ار  اهتسایس 

تسایس کی  هاشاضر  نامز  رد  هک  دیاهداد  رارق  نیا  یور  رب  ار  ناتضرف  هک  تسا  نیا  امش  لکشم  مالکابیز : 
دوش و هزرابم  مالسا  اب  هک  تشاد  دوجو  باتک  باسح و  اب  مظنم و  هدش و  یزیرهمانرب  هدش ، یزیرحرط  صخشم ،

ماجنا ار  اهراک  نیا  وا  هک  دنروآیم  راک  یورب  ار  هاشاضر  اهیسیلگنا  هک  دوش  یم  نیا  مه  نات  یدعب  ضرف  عبطلاب 
همانرب کی  یارجا  لابند  هب  هاشاضر  هک  متسین  نیا  هب  لئاق  ًاساسا  نم  مراد . لکشم  امش  هیضرف  لصا  اب  نم  دهد .
فشک هلئسم  مدرک  ضرع  هدوب . رگید  یتسینومک  یاهمیژر  یخرب  ای  نیلاتسا  لثم  ضرفلاب  ینیددض  ای  یمالسادض 

ندرک هزینردم  همانرب  بوچراچ  رد  یتسابیم  ار  دوشیم  هدراذگ  ارجا  هب  هک  رگید  یاهتسایس  یخرب  ای  باجح 
هار رس  رب  هک  یزیچ  اهنت  ًالصا  هتشاد . نویناحور  بهذم و  اب  یصاخ  لکشم  هاشاضر  هکنیا  ناونع  هب  هن  دید .  هاشاضر 

ناشن نم  هب  دروم  کی  امش  دندوب . نویناحور  بهذم و  درکیمن ، تمواقم  دوبن و  هاشاضر  یاهتسایس  تامادقا و 
ای نایارگمالسا  تفلاخم  ای  مالسا  بهذم و  شقن  هطساو  هب  دراذگب و  ارجا  هب  ار  نآ  تساوخیم  هاشاضر  هک  دیهدب 

تسایس نآ  ای  راک  نآ  تسناوتن  وا  دش و  ادیپ  اهیبهذم  اب  دروخ  دز و  یریگرد و  بوشآ و  ای  دشن  ای  تسناوتن  نویناحور 
هک دوبن  یروجنیا  دوبن ، مالسا  ای  نید  اب  هزرابم  لیلد  هب  مدرک  ضرع  مه  باجح  فشک  هلئسم  یتح  دراذگب ؟ ارجا  هب  ار 

نیدیب ار  مدرم  دنک و  فیعضت  ار  مالسا  دشاب  هتساوخ  هکنآ  هطساو  هب  وا  دشاب و  مالسا  بهذم و  اب  هاشاضر  لکشم 
دراو نانز  تساوخیم  متفگ  هک  دوب  نیا  وا  فده  ای  وا  لکشم  دنراذگب . رانک  ار  باجح  نانز  ات  دشاب  هتساوخ  دنک ،

هتشاد داقتعا  مالسا  هب  دنناوخن ، ای  دنناوخب  زامن  نانز  هک  دوبن  مهم  ًالصا  وا  یارب  دنوش . یعامتجا  یاهتیلاعف  هصرع 
تموکح تشادن . اهراک  نیا  هب  یراک  چیه  وا  دنریگن ، ای  دنریگب  هزور  دنورن ، ای  دنورب  ترایز  هب  دنشاب ، هتشادن  ای  دنشاب 
دراو دنناوتب  باجح  هیشوپ و  نتشادرب  اب  نانز  هک  دوب  نیا  شفده  هکلب  درکیمن . غیلبت  مالسا  هیلع  یور  چیه  هب  وا 

رد دوب و  هاش  اضر  شرورپ  شزومآ و  سورد  زج  هقف  تایعیرش و  نآرق  دنوش . هناخ  زا  نوریب  رد  راک  یاههصرع 
فراعم تایهلا و  هدکشناد  نیمه  دش  داجیا  هک  ییاههدکشناد  نیتسخن  زا  یکی  درک  سیسأت  هک  یهاگشناد  نامه 

سک ره  تفریم ، هکم  هب  تسناوتیم  سک  ره  دوب . لوقنم  لوقعم و  هدکشناد  شمسا  هتبلا  هک  دوب  زورما  یمالسا 
تموکح تفریم و  یترایز  زکارم  ریاس  و  س )  ) هموصعم ترضح  ع ،)  ) اضر ماما  ترضح  ترایز  هب  تساوخیم 

ناتدوخ یارب  دینیبب و  دیهاوخ  یمن  ار  اهنیا  مادکچیه  امش  الاح  دشیمن . لئاق  یسک  یارب  یعنام  ًاقلطم  هاشاضر 
. دنک هزرابم  مالسا  اب  هک  تشاد  تیرومأم  ناتسلگنا  فرط  زا  هاشاضر  هک  دیاهتخاس  هئطوت  یاه  یروئت  یرسکی 

یاهتسایس نآ  مسرپیم  دیرادن . یباوج  امش  دوب ؟ یچ  مالسا  اب  ناتسلگنا  لکشم  رگم  هک  مسرپیم  ناتزا 
فشک دییامرفیم  دیرادن . یباوج  دوب ، مادک  درکیم  ارجا  ناتسلگنا  روتسد  هب  امش  لوق  هب  هاشاضر  هک  یمالسادض 
داقتعا ره  هب  انب  یلیلد و  ره  هب  رگا  نانز  نآ  تشادن . مالسا  اب  تموصخ  هب  یطبر  باجح  فشک  هک  میوگیم  باجح ،

زا نوریب  دنورب  دنناوتب  ات  دنرادرب  ار  ناشباجح  هک  درکیم  یعس  مه  زاب  هاش  اضر  دندوب  هبجحم  یروجنآ  مه  یرگید 
. دننک راک  هناخ 

؟ ناخاضر ندمآ  راک  یور  صوصخرد  راگنربخ : 
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راکرس سیلگنا  ار  ناخاضر  هک  دیروآیم  لیالد  کرادم و  دانسا و  هب  دانتسا  یلیخ  نارگید  امش و  دیشخبب  مالکابیز : 
یلو تسا ، تخس  شرواب  شریذپ و  امش  یارب  هچرگا  منک . ضرع  ار  یداینب  هتکن  کی  ناتتمدخ  دیراذگب  اما  دندروآ .

ناتسلگنا تلود  حور  دنک ، اتدوک  هک  نارهت  فرط  هی  داتفایم  هار  هب  نیوزق  ابابقآ  هیرق  زا  جنپریم  ناخاضر  هکینامز 
. دوبن راک  نیا  نایرج  رد  مه  روشک  نآ  هجراخ  ترازو  و 

؟  دییوگ یم  دیراد  یچ  رتکد  یاقآ  راگنربخ : 
. دوبن اتدوک  نآ  نایرج  رد  مه  ندنل  رد  ناتسلگنا  تلود  حور  مدرک . ضرع  ناتتمدخ  هک  نیمه  مالکابیز : 

تاماقم و ریاس  دیاسنوریآ و  لارنژ  سیامسا ، لنلک  نارهت و  رد  ناتسلگنا  ترافس  تاماقم  ینعی  راگنربخ : 
؟ دندرکیم لمع  ندنل  زا  لقتسم  ناریا  رد  یسیلگنا  یاهورین  ناهدنامرف 

هتشون یباتک  ینغ  سوریس  رتکد  دینیبب  اما  مینک  ثحب  مه  اب  مینیشنب  حبص  ات  میناوتیم  امش  نم و  دینیبب  مالکابیز : 
یسیلگنا نابز  هب  باتک  لصا  هک  اهیسیلگنا » شقن  راجاق و  نداتفا  رب  ناخاضر ، ندمآرب  ناریا :  » ناونع تحت 

روطنامه تسا . یناور  بوخ و  همجرت  مه  ًافاصنا  هدرک و  همجرت  یسراف  هب  ار  نآ  داشماک  نسح  یاقآ  دشابیم و 
ینعی تسا . اتدوک ۱۲۹۹  شوح  لوح و  یاهلاس  رد  ناریا  تالوحت  عیاقو و  صوصخرد  دیآیمرب  باتک  ناونع  زا  هک 

هب طوبرم  هک  دراد  مه  لصف  کی  هتبلا  ناخاضر . تیبثت  اتدوک و  زا  دعب  لاس  هس  ود ، اتدوک ،  زا  لبق  لاس  ود  یکی ،
…… باتک نیا  مهم  هتکن  تسا . هاشاضر  تموکح  نایاپ 

؟ هتفای راشتنا  یلاس  هچ  باتک  دیشخبب  راگنربخ : 
لاس ۱۳۷۷٫ مالکابیز : 

؟  دوب یچ  دییامرفب  هراشا  دیتساوخ  یم  هک  یمهم  هتکن  راگنربخ : 
فرظ هنوگچ  ناخاضر  داتفایم و  قافتا  هنوگچ  اتدوک  هک  تسا  نآ  باتک  یساسا  روحم  هک  متفگیم  متشاد  مالکابیز : 

مهم رایسب  رایسب  هتکن  هاشاضر . هب  دوش  لیدبت  هدرک و  تیبثت  ًالماک  ار  شتردق  دوشیم  قفوم  نآ  زا  دعب  لاس  دنچ 
رب ینعی  هدش . هتشون  ناتسلگنا  تموکح  یمسر  ویشرآ  کرادم  دانسا و  تابتاکم و  یور  رب  ًالک  هک  تسا  نآ  باتک  نیا 

ترازو ای  ندنل  یاهخساپ  ًالباقتم  دنسیونیم و  ندنل  یارب  نارهت  رد  ناتسلگنا  ترافس  نیلوئسم  هک  هچنآ  یور 
شرازگ و دنس ، اهدص  یور  رب  ینتبم  باتک  ینعی  ناریا . تالوحت  لئاسم و  دروم  رد  ترافس  هب  ناتسلگنا  هجراخ 

هعلاطم ار  باتک  نیا  یتقو  امش  تساتدوک . زا  دعب  لبق و  لاس  دنچ  نآ  رد  ناتسلگنا  تموکح  یمسر  تادنتسم 
. داتفایم ناتیارب  مهم  لاوئس  ای  قافتا  کی  دینکیم 

؟ یقافتا هچ  راگنربخ : 
هتخیر دروآ  راک  یور  سیلگنا  ار  ناخاضر  هکنیا  رب  ینبم  ناتتاینهذ  اهرواب و  همه  یور  رب  درس  بآ  لطس  کی  مالکابیز : 

ناخاضر هکنیا  زا  مه  ندنل  رد  ناتسلگنا  تلود  حور  یتح  میوگیم  هدنب  ارچ  هک  دیوشیم  هجوتم  امش  ینعی  دوشیم .
هکنیا رگم  دشاب . هدرک  مه  یحارط  ار  نآ  ناتسلگنا  تلود  هکنیا  هب  دسرب  هچ  تشادن . ربخ  دش  دهاوخ  ناریا  هدنیآ  ربهر 
نآ رد  هک  یکرادم  دانسا و  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنتسه . غورد  تاشرازگ  کرادم و  دانسا و  نآ  همه  هک  مییوگب  ام 

هب الصا  هاشاضر  ندمآ  راک  یور  هب  هلمج  کی  رد  تروص و  نآ  رد  دشاب ، هتشاد  تیعقاو  ینعی  دشاب  تسرد  هدمآ  باتک 
. دنکیمن ادیپ  یطابترا  ناتسلگنا 

نارهت و رد  روشک  نآ  ترافس  ینعی  ناتسلگنا  تلود  تابتاکم  ویشرآ  باتک  ساسا  دییامرفیم  امش  بوخ  راگنربخ : 
؟ میدروآ راک  یور  هب  ار  ناخاضر  ام  دنسیونب  دنیایب  هک  دیراد  راظتنا  ینعی  تسا  هجراخ  ترازو 

یسیلگنا ییاکیرمآ و  تاماقم  تافارتعا  دانسا و  هب  امش  لاس ۱۳۳۲  دادرم  یاتدوک ۲۸  دروم  رد  روطچ  مالکابیز : 
ار اتدوک  نآ  ام  هک  دناهتفگ  ناشدوخ  دییوگیم  مه  تسرد  دناهدرک و  فارتعا  ناشدوخ  هک  دییوگیم  دینکیم و  دانتسا 

اتدوک ام  هک  دنیوگن  ناخاضر  یاتدوک  دروم  رد  اهیسیلگنا  هک  تسا  یعیبط  هک  دییوگیم  امش  اما  میدرک ، یحارط 
هب دنفسا ۱۲۹۹ و  موس  اتدوک  لیلقت  هک  تسا  مه  یرگید  تاکن  یلیخ  تسین . باتک  نآ  ندناوخ  طقف  دینیب  میدرک ؟
اب ار  روشک  نآ  یحارط  ناتسلگنا و  هب  ناریا  رد  هاشاضر  رصع  هاشاضر و  روهظ  ًاتیاهن  ناخاضر و  ندیسر  تردق 
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تامادقا و هن  دنکیم ، ادیپ  ناتسلگنا  هب  یطابترا  ناخاضر  ندیسر  تردق  هب  هن  دنکیم . ورهبور  یساسا  تالاکشا 
هب یولهپ و  هلسلس  ندمآ  راک  یور  هب  اهراجاق و  هلسلس  ندیچرب  یاههنیمز  هن  اتدوک ، زا  دعب  یاهلاس  رد  وا  یاهراک 

هب یدعب  هاشاضر  یاهتسایس  تامادقا و  هن  دنکیم ، ادیپ  ناتسلگنا  هب  یطابترا  ناخاضر  ندش  هاشاضر  حالطصا 
دب زا  رپ  درس و  بارخ ، هراومه  هاشاضر  ناتسلگنا و  نایم  طباور  امش  عالطا  ضحم  دنکیم . ادیپ  یطابترا  ناتسلگنا 

طقاس ور  هاشاضر  ناریا  کاخ  لاغشا  اب  ماجنارس  ناتسلگنا  هک  تسا  نیا  مه  رما  نیا  لیلد  نیرتمهم  دوب . ینامگ 
ار ناریا  هک  تشاد  زاین  ناتسلگنا  دوب ، ناتسلگنا  هب  هتسباو  ناتسلگنا و  مدآ  ًاعقاو  هاشاضر  رگا  امش  رظن  هب  دومن .

زا یشخب  دوب  روبجم  ناریا  لاغشا  یارب  دوب و  ناملآ  اب  گنج  ریگرد  تدشهب  هک  یطیارش  رد  دنک  یماظن  لاغشا 
هب هک  تشاد  زاین  رگید  ارچ  ناتسلگنا  دوب ، ناتسلگنا  رومأم  ًاعقاو  هاشاضر  رگا  دروآ ؟ ناریا  هب  لاح  ره  هب  ار  ششترا 

زگره دننک و  شجارخا  روشک  زا  دنیامن ، رانکرب  ار  ناشرکون  لماع و  هک  دنک  لاغشا  ار  ناریا  دنک ،  یماظن  هلمح  ناریا 
؟ گنج نایاپ  زا  دعب  یتح  ددرگزاب  ناریا  هب  رگید  هک  دنهدن  هزاجا  مه 

؟ دیدومرفن ار  هدرک  تمدخ  ناریا  هب  ناخاضر  هک  دیراد  داقتعا  ارچ  هکنیا  لیالد  راگنربخ : 
یاتدوک نوماریپ  ینوئلپان  ناج  ییاد  یاههیضرف  هئطوت و  هدیچیپ  زومرم و  یاهیروئت  یاج  هب  امش  دینیبب  مالکابیز : 

اهنآ هب  تسه  یرمع  کی  هک  هاشاضر  هب  شندش  لیدبت  ناخاضر و  ندمآ  راک  یور  هب  یگنوگچ  دنفسا ۱۲۹۹ و  موس 
گنج نایاپ  زا  دعب  ناریا  راجاق و  رخاوا  یاهلاس  ناریا  یتخانشهعماج  یاهتیعقاو  هب  هک  دیرادن  یاهراچ  دیاهدیبسچ ،
هک دیمهفب  دیناوتیم  هن  دینکن  ار  راک  نیا  امش  هک  مادام  دیدرگزاب . ههد ۱۲۹۰  رخاوا  یاهلاس  ناریا  ینعی  لوا  یناهج 
یعامتجا و یسایس ، طیارش  ًاساسا  هک  دیمهفب  دیناوتیم  هن  دوب ، هنوگچ  ناریا  تالوحت  تالداعم  رد  ناتسلگنا  شقن 

زیچ چیه  هن  دوب و  هنوگچ  تردق  دنتشاد و  یشقن  هچ  ام  یسایس  لاجر  دوب و  هنوگچ  عطقم  نآ  رد  ناریا  یداصتقا 
عضو هب  تموکح ، رابرد و  عضو  هب  دیدرگزاب . اتدوک  زا  دعب  ناریا  تیعضو  هب  یتسیابیم  امش  یدعب  هلحرم  رد  رگید .
تامادقا و همه  زا  رتمهم  تکلمم و  یمومع  عضو  هب  نویسایس ، لاجر و  عضو  هب  ناتسلگنا ، عضو  هب  سلجم ،

اتیاهن ناخاضر  هک  ات ۱۳۰۴  یاهلاس ۱۳۰۰  ینعی  اتدوک  زا  دعب  مهم  یاهلاس  نآ  رد  جنپریم  ناخاضر  درکلمع 
زا هک  ناریا  خیرات  زا  لاس   ۷ یور ۶ ، رب  قیقحت  یسررب و  ینعی  نیا  دینک . هاگن  دوشیم ، هاشاضر  هدرک و  یراذگجات 

خیرات زا  یعطقم  تسا . رصاعم  ناریا  خیرات  عطاقم  نیرتبیشنوزارف  رپ  نیرتهدیچیپ و  نیرتهثداحرپ ، نیرترسدردرپ ،
تموکح ای  تلود  مان  هب  دنمورین  یسایسرگشنک  کی  اب  ام  یزکرم  تموکح  دیدش  فعض  لیلدهب  هک  تسا  ناریا 

یجراخ یاهتردق  زا  میراد . راکورس  یسایس  نارگیزاب  ای  یسایس  نارگ  شنک  زا  یاهعومجم  اب  هکلب  میرادن  راکورس 
یاسور سلجم ، هیرجم ، هوق  ای  تلود  رابرد ، راجاق ، ذوفنرپ  یاهتیصخش  لاجر و  ات  هتفرگ  هیسور  ناتسلگنا و  ینعی 

ذوفن اب  ناراگنهمانزور  ات  فارشا  یعامتجا ، یسایس و  یاهشبنج  یسایس و  ناربهر  گرزب ، نیکالم  ریاشع و  نیناوخ ،
نیا هب  دنتسین . مه  یخرب  اما  دنالیامتم  ناتسلگنا  هب  هتبلا  یخرب  دنتسه . یسایس  تباقر  تردق و  هصرع  رد  یگلمج 
ای جنپریم  ناخاضر  مان  هب  دوشیم  هفاضا  مه  رگید  رصنع  کی  دنفسا ۱۲۹۹  موس  اتدوک  زا  دعب  زا  هدیچیپ  هعومجم 

زورما هب  ات  ام  منادیم  نم  هک  اجنآ  ات  دنکیم . زاب  یاج  دوخ  یارب  هدرک و  دشر  جیردت  هب  هک  هپس  رادرس  ناخاضر 
هباشم ینعی  میهد . رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  هنوگنیا  ار  لاس   ۷ نیا ۶ ، یعامتجا  یسایس و  تالوحت  ریس  میاهتساوخن 

ناتسلگنا هک  ناونع  نیا  هب  طسو  میاهتشاذگ  هئطوت  یروئت  کی  لوا  نامه  زا  ضوع  رد  هدرک . ینغ  سوریس  هک  یراک 
دوجو رد  ار  هرهم  نیا  تشاد و  دنمورین  تیصخش  کی  دنمورین و  تردق  کی  هب  زاین  ناریا  رد  شعفانم  ظفح  یارب 

ار یولهپ  هلسلس  دوش و  هاشداپ  ات  دندرک  شکمک  مه  دعب  دنک و  اتدوک  هک  دندرک  باختنا  ار  وا  دندید و  یلجتم  ناخاضر 
وا هب  مه  دعب  دنک و  راک  بهذم  هیلع  دشاب و  مالسا  هیلع  هک  دنتفگ  وا  هب  دندوب  مالسا  نارگن  نوچ  مه  دعب  دندیچرب .
هب ور  شرسپ  دندراذگ و  رانک  ار  وا  دیسر  نایاپ  هب  شفرصم  خیرات  هک  مه  دعب  ددنبب و  ار  دادرارق ۱۹۳۳  هک  دنتفگ 

اهکیئال و اهلاربیل ، اهنوسامارف ، لیفولگنآ ، ناگدرپسرس  زا  یمیظع  لیخ  هتبلا  مه  نایم  نیا  رد  دندناشن . شیاج 
هک لاس   ۷ نآ ۶ ، تیاکح  تیاور و  دوشیم  نیا  دنک . یراکمه  امش  لوق  هب  ناخاضر  اب  هک  دنداد  روتسد  ار  اه  نوسام 

هسیاقم لباق  یسایس  تیمها  رظن  زا  هطورشم  انثتسا  هب  دیاش  ناریا  خیرات  زا  یرگید  لاس   ۷ چیه ۶ ، اب  مدقتعم  هدنب 
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. دشابن
؟ هدرک تموکح  ناریا  هب  وا  هک  دیدقتعم  دش  هاشاضر  هکنآ  زا  دعب  ناخاضر  یاهراک  هطساو  هب  ایآ  راگنربخ : 

هاشاضر هدشن و  هاشداپ  زونه  وا  هک  تسا  اتدوک  زا  دعب  لاس  دنچ  نامه  رد  رتشیب  نم  یارب  هاشاضر  تیمها  مالکابیز : 
. تسا هپس  رادرس  ناخاضر  هدشن و 

؟ درک راکچ  لاس  دنچ  نآ  رد  رگم  راگنربخ : 
بالقنا هلصاف  رد  هک  منک  ضرع  دیاب  اما  ماهدش . هتسخ  رگید  مه  نم  تسا و  لصفم  یلیخ  شحرش  مالکابیز : 

یزکرم تردق  دوشیم . هدیشاپ  مه  زا  ناریا  هزاریش  لاس  نآ ۱۵  یط  رد  ات ۱۳۰۰  زا ۱۲۸۵  ینعی  اتدوک  ات  هطورشم 
نانزهار و ات  هناهاوخیقرت  یاهشبنج  زا  معا  یلحم  یاهتردق  دوریم ، طاطحنا  هب  ور  ًامظنم  لاس  نآ ۱۵  یط  رد 
رد دندوبهدش . راتخم  دوخ  تردق  ای  تموکح  کی  هب  لدب  یاهقطنم  رد  کی  ره  ریاشع  لیابق و  یاسؤر  ناریگب ، هندرگ 
رد ناسارخ  رد  دندرکیم ؛ تموکح  یزکرم  تموکح  زا  لقتسم  ناشدوخ  یارب  ًالمع  اهچولب  ناتسچولب  ناتسیس و 
مایق نالیگ  رد  دوب ؛ هدرک  ادج  یزکرم  تلود  زا  ار  شجرخ  نایسپ  ناخیقتدمحم  لنلک  رگید  یاهرهش  یخرب  دهشم و 
هب مه  ار  شتموکح  مسا  دوب و  هدرک  ادج  یزکرم  تلود  زا  ار  شجرخ  المع  ناخکچوک  ازریم  یربهر  هب  اهیلگنج 
رد ینابایخ  دمحم  خیش  ناجیابرذآ  رد  نالیگ ؛  تیووس  یتسیلایسوس  یروهمج  دوب  هدراذگ  هیسور  نویبالقنا  زا  دیلقت 
مالعا وکمیسای  وقتمیساقآ  لیعامسا  ناتسدرک  رد  دوب ؛ هدرک  ادج  نارهت  زا  ار  شجرخ  ناجیابرذآ  تارکمد  هقرف  سأر 

رهشمرخ ای  هرمحم  رد  لعزخ  خیش  ناتسزوخ  رد  دوب ؛ هدرک  ادج  یزکرم  تلود  زا  ار  شجرخ  دوب و  هدرک  لالقتسا 
ددعتم فیاوط  مه  بونج  ناتسرل و  رد  دوب ؛ هدرک  ادج  یزکرم  تلود  زا  ار  شجرخ  هدرک و  لالقتسا  مالعا  یزورما 

نیج نیدنچ  اهدنو و  لالج  اه ، یدمحا  ریوب  اهیرایز ، نمشد  اهیروشهرد ، اههگنلراهچ ، اهییاقشق ، اهیرایتخب ، راولا ،
تلود هب  یراک  دندرکیم و  تموکح  ناشدوخ  یارب  رهشوب  دمحاریوب و  هیولیگهک و  سراف ،  رب  رگید  هریشع  هلیبق و 

هک دوب  بارخ  ردقنآ  یداصتقا  عضو  دوش . جلف  ًالمع  داصتقا  تراجت و  ات  دوب  هدش  ثعاب  تینما  نادقف  دنتشادن . یزکرم 
دروخ و جرخ  دوب و  اپرس  درکیم  تفایرد  ناتسلگنا  ترافس  زا  هک  ناموت  یهام ۰۰۰/۱۵  یررقماب  ناریا  رابرد 

اهسور دومن . رتدب  ار  کانفسا  عضو  نآ   ۱۲۹۳ یاهلاس ۱۲۹۷ –  هلصاف  رد  لوا  یناهج  گنج  درکیم . شکاروخ 
. ار روشک  برغ  قطانم  مه  ینامثع  یروطارپماو  ار  بونج  ناتسلگنا  دندرک و  لاغشا  ار  روشک  یلامش  قطانم 

شترا دشیم  هیهت  هک  ییاذغ  داوم  رصتخم  دوب . هتفرگ  مه  ار  ناریا  قمر  هدنامیقاب  نانآ  نایم  هلاس  راهچ  یاهگنج 
رد نایناریا  راگزور  زا  رامد  یگنسرگ  یطحق و  گنج ، نوعاط ، یرتفید ، ابو ، دندرکیم . بحاصت  ار  نآ  هناگیب  یاه 

تیعمج زا  رفن  نویلیم  هب ۲  کیدزن  گنج  نارود  رد  صخالاب  لاس  نآ ۱۵  یط  رد  هک  دوشیم  هدز  سدح  دوب . هدروآ 
ادج نآ  زا  ناریا  زا  ییاه  شخب  هک  دوبن  دیعب  چیه  تفای  یم  رارمتسا  نانچمه  طیارش  رگا آ ن  دندمآرد . یاپ  زا  ناریا 

تردق مظنم  بوکرس  ناخاضر  راک  نیرتمهم  نیرت و  راوشد  لاح  نیع  رد  نیرت و  هتسجرب  نیرتگرزب ،  دندش . یم 
هک دنفسا ۱۲۹۹  موس  زا  ناخاضر  دندوب . هتساخرب  ناشهقطنم  رد  یزکرم  تردق  الخ  لاس  نآ ۱۵  رد  هک  دوب  ییاه 

خیش هن  هک  دروآرد  یاپ  زا  همکچ  ینامز  وا  درک . هچراپکی  ار  ناریا  هبترم  ود  ات  درواینرد  یاپ  زا  همکچ  درک  اتدوک 
ناخیقتدمحم لنلک  هن  ناخ ، کچوک  ازریم  هن  ینابایخ  دمحم  خیش  هن  وقتمیس  ناخلیعامسا  هن  دوب  هدنام  یلعزخ 

ای ناخکچوک  ازریم  اهیلگنج و  مایق  تاذ  هک  متسین  رکنم  نم  زکرم . زا  جراخ  یاهورین  رگید  زا  کی  چیه  هن  نایسپ و 
یاسؤر زا  یرایسب  ای  یلعزخ  خیش  لاثما  اب  نایسپ  یقتدمحم  لنلک  تاذ  ای  ینابایخ  دمحم  خیش  تارکمد و  هقرف  تاذ 

هب یلم و  تسرپنطو ، ییاهناسنا  ینابایخ  دمحم  خیش  ای  ناخ  کچوک  ازریم  هک  هتبلا  دص  دوبن . ناسکی  ریاشع  لیابق و 
نارهت رد  مکاح  نویسایس  لاجر و  زا  بتارم  هب  نانآ  هک  مراد  ناعذا  نم  دندوب . کیتارکمد  تاحالصا  لابند 

هرسان هرس و  وشبلب  تیعضو  نآ  رد  هک  تسا  نآ  تیعقاو  اما  دندوب . رت  کیتارکمد  رتتسرد و  رتیلم ، رتتسرپنطو ،
نارهت رد  یزکرم  تموکح  ربارب  رد  لاح  ره  هب  نانآ  همه  دندوب . هتخیر  مهرد  همه  یزکرم  تموکح  فعض  لیلد  هب 

ناشیاجرس ار  زکرم  زا  زیرگ  یاهتردق  همه  ًاعقاو  یلم  قرع  کی  بصعت و  تریغاب ، ناخاضر  دندوب و  هتفرگ  رارق 
مهم یلیخ  نم  رظنب  وا  درواتسد  نیا  درک . رارقرب  روشک  رد  ینما  ان  لاس  زا ۱۵  شیب  زا  دعب  اددجم  ار  تینما  دناشن و 
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ناریا تسناوت  وا  مدقتعم  ًاعقاو  نم  دوب . ناریا  ندرک  هزینردم  تارییغت و  یزاسون ، هنیمز  رد  شایدعب  تامادقا  زا  رت 
. دیامن هچراپکی  ًاددجم  ار 

. دینکیم یبایزرا  هنوگچ  ار  هاشاضر  تیمکاح  یسایس  هعسوت  رظن  زا  یلو  دیاهدش  هتسخ  منادیم  راگنربخ : 
تموکح میدرک . درگبقع  میتفر و  سپ  لاس  اههد  ام  یندم  یاهیدازآ  یسایس و  هعسوت  رظن  زا  رفص . ریز  مالکابیز : 

هکنیا نیع  رد  نم  دوب . ضحم  یروتاتکید  یسیلپ و  تموکح  کی  تشحو ، سرت و  تموکح  کی  لماک  قادصم  هاشاضر 
مدوب هاشاضر  نامز  رد  رگا  نم  هک  ماهتفگ  هراومه  مه  لاح  نیع  رد  دش ، ناریا  یجان  هپس  رادرس  ناخاضر  میوگیم 

هدنزاس و داقتنا  ضارتعا ، داقتنا ، مانب  یزیچ  هرملاب  ًاقلطم و  هاشاضر  مدشیم . مادعا  لقادح  راب  هکلب ۵۰  رابکی  هن 
همه هک  درکیم  روصت  هنوگنیا  ًاعقاو  نوچ  تکلمم . عفنب  دوب و  تسرد  درکیم  هچره  وا  تشادن . لوبق  ار  اهزبچ  نیا 

داقتنا شیاه  تسایس  ای  اههمانرب  وا و  زا  امش  رگا  نیاربانب  تسا . تکلمم  تفرشیپ  یارب  مدرم و  عفنب  شتامادقا 
یقرت ینادابآ و  تفرشیپ ، تهج  رد  یگلمج  تامادقا  نآ  همانرب و  نآ  نوچ  دیدوب  ینئاخ  مدآ  یو  رظن  زا  دیدرکیم 

تفرشیپ و فلاخم  تقیقح  رد  دیدرکیم  وا  تامادقا  اهراک و  هب  یضارتعا  داقتنا و  امش  رگا  نیاربانب  دوب . تکلمم 
یارب تمدخ  یتسرد و  رهظم  ار  دوخ  دناهتشاد و  خیرات  لوط  رد  اهروتاتکید  همه  هک  یتیصوصخ  دیدوبیم . ناریا  یقرت 

 ، خرس یاهرمخ  ربهر  توپ  لپ  نیلاتسا ، اب  یتوافت  رظنم  نیا  زا  ًاعطق  مه  هاشاضر  دنرادنپیم . ناشمدرم  تکلمم و 
تشادن یقبام  کرابم و  ینسح  یفاذق ، رمعم  نیسح ، مادص 

هداز رظان  هیفص  هجوت –  کی 
نمهب ۱۳۹۱

ام هارمه  ماگ  نیلوا  زا  تسایلارتسا و  میقم  کنیا  هک  هدازرظان ، هیفص  مناخ  ام  یمدق  هتخیهرف  راوگرزب و  راکمه 
: هتشون نامیارب  تسا . هدوب 

همانتیصو زا  یئاه  تمسق  ناونعب  اریئاه  هکت  متسه  ات  مشاب ، هنشاد  ار  شنتخیب  میب  هک  دنامن  میارب  یدرآ  رگید  نم 
. متسرف یم  یم  ناتیارب  ما  یبدا 

. مشاب هتفگ  ار  مرخآ  یاه  نخس  ات 
. هاتوک هتشون  نیا  اب  تسارمه  و 

ینیچ هنیمز  هدنلاب و  تایبدا  نامشچ  رد  کاخ  ندیشاپ  یاتسار  رد  یفارحنا  یاه  نایرج  زا  یا  هتسد  هب  یهاگن  اب 
. دنراد ار  لوا  زارط  تایبدا  رطع  یئافوکش و  هک  یسراف  بان  یاه  هتشون  زا  ناناوج  ننشاد  هاگن  رود  یارب  یفارحنا 

. دننک یم  لابند  ارنآ  دنراد  همانرب  اب  تسا و  هدش  دنمفده  یا  همانرب  هب  لیدبت  هنافساتم  هک  میوش  یم  هجوتم 
. مهد یم  رادشوه  مراد  کنیا  نم  و 
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. دنتسه بوخ  تایبدا  تفآ  هک  طسوتم  ناگدنسیون  هب  نداد  اهب   – ۱
تایبدا و هحفص  هب  ندناوخ  لباق  ریغ  نجهتسم و  لوبق ، دروم  کیتنامر و  هن    ِ کیتورا تالبعزغ  تایوجه و  ندناشک  - ۲

ولج هنیس  اب  هک  هدنسیون  ُزپ  راق و  و و  ینکش . وبات  بلاق  رد  دنتسه  مه  سانش  رس  نبیرفت  هک  یناگدنسیون  یوس  زا 
یرسارس یاه  ویدار  لیبق  زا  . دوش یم  هتشاذگ  ناشرایتخا  رد  هک  یلهس  تاناکما  دلاب و  یم  نآ  هب  زین  هداد 

میق ترازو  ندش  عقاو  لوبق  دروم  رطاخب  هک  یباتک  باتک . پاچ  هزاجا  متفرگ  یارب  روسناس  ترازو  هب  هعجارم   – ۲
نامز نیمه  دسر و  یم  یگدیسر  تبون  هک  اهتدم  زا  سپ  زاب  یلو  تسا  هدرک  یروسناس  دوخ  هتسناوت  ات  هدنسیون 

ات هلمج  کی  زا  هک  دشاب  هتشاد  یگدامآ  ینسیاب  هدنسیون  زاب  دزادنا ، یم  یگزات  زا  دنک و  یم  ریطف  ار  هتشون  ینالوط ،
نآ تسین و  باتک  هدنسیون  نتعیبط  هک  زیمم “  معز  هب  ای  فذح  ار  لصف  ود  یکی  ات  اه  نامر  دروم  رد  هحفص و  نیدنچ 

اب ار  یمکشا “  مد و  لای و  یب  باتک “  تیاهن  رد  و  دهد . رییغت  دنک  “ تفایرد  کرد و  دناوت  یمن  ار  اوه  لاح و 
. دناسرب پاچ  هب  یلاحشوخ 

راسخر رب  طوبرمان  هزاغ  ندیلام  و  هدومرف “ !  رشان  نیدقتنم “  یاه  تسشن  رد  یئاه  باتک  نینچ  یسررب  دقن و   – ۳
. تسین دشاب  دیاب  هک  ینآ  عقاو  رد  هک  یباتک  شودخم 

هدز اب ال  یاه  نیتسآ  اب  دنراد و  هساک  کی  رد  تسد  همه  هک  اه  روشک  رتشیب  رد  ناروآ  مزیه  ناوارف  یگدنک  ارپ  و   – ۴
ببس یناب و  فلتخم  یاه  مان  تحت  نوگانوگ  یاه  یهد  نامزاس  ات  فده  اب  یاه  تسشن  بیترت  زا  توافتم  ءاحنا  هب 

هیاپ نیتسار ،  تایبدا  دنشک و  یم  اروه  رگید  مه  یارب  گنراگنر  یاه  هار  زا  دنوش و  یم  یئاه  هتشون  نینچ  رازاب  قنور 
او دنناوت  یم  ات  دنراپس و  یم  یشومارف  هب  ندمعت  ار  دنناخرچ  یم  بوخ  ار  ملق  هک  یردق  ناگدنسیون  راد و  هیام  و 

. دنهد یم  لاب  رپ و  ار  هدروخ  یفخم  حضاو و  گنا  یاه  هدروخ 
نداد ضرق  نان  درک ، یرگنشور  ناکما  دح  رد  تشاذگ و  ولج  اپ  ات  تسا  یگتشذگ  دوخ  زا  تعاجش و  تماهش و  نامز 

هک دش  عنام  دوخ  ناکما  اب  و  دنامب . یقاب  شزا  یمان  ام  نیتسار  تایبدا  هک  درک  یراک  تشاذگ و  رانک  ار 
. دوش بلاغ  لئاح ، نینچ  یبادرگ  جوم و  میب  کیرات و  بش 

یمومع طباور  نایرفص –  دومحم  یاهراک  دروم  رد 
نمهب ۱۳۹۱

یاه مانب  هاتوک  ناتساد  هعومجم  باتک  ود  رشن  لابند  هب  یکیدزن و  هدنیآ  رد 
یباتفآ یاه  زور 

و
تفر نوتبالگ  هک  یزور 

مانب تسا  هدش  میظنت  لصف  تفه  رد  هک  نایرفص  دومحم  نامر  باتک  نیلوا 
نیلوراک اب  ماش 

. دش دهاوخ  رشتنم 
. دنتسین شراظتنا  رد  هک  دنایامن  یم  ار  یئاه  ناسنا  یگدنز  بیشن  زارف و  هک  ینامر 

یگدنز ناتساد  باتک  نیا  هک  تسا  یتسود  اب  ددعتم  یاه  تسشن  لصاح  نیلوراک ، اب  ماش  نامر  ینعی  رضاح ، نامر  “ 
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. تسوا
. مدش یمن  هتسخ  شتبحاصم  زا  نم  هک  اریگ ، مارآ و  ینایب  اب  مرگ  نوخ  و  اناد ، هاگآ ، یتسود 

یفطاع و یاه  یریگرد  اه ، یرخآ  نیا  صوصخب  و  نم ، یاه  یریگ  رد  لیلد  هب  و  دوبن ، یلاوتم  اه  تسشن  نیا 
. دیشک لوط  لاس  ود  دودح  زا  شیب  وا ،  دیدش  یساسحا 

رد و  متشاد ، تصرف  هک  ینامز  یارب  شمدرب  یم  مکچوک  طبض  اب  نم  درک و  یم  فیرعت  میارب  وا  تسشن ، ره  رد 
.“ میدرک یم  شحالصا  شمدناوخ و  یم  شیارب  دعب  رادید 

امه ن یخلت  هب  نیلور  اک  اب  ماش  نامر  هک  دنتسه  داقتعا  نیا  رب  دنا  هدناوخ  ار  نامر  نیا  سیون  تسد  هک  یناگتخیهرف 
. تسا رخآ “  ماش  “ 

: دش عورش  نینچ  و  “ 
درک شهاوخ  یطلسم  یسیلگنا  اب  دوبن ، اج  دمآ ، مدوب ، هتفر  هناخباتک  زا  نوریب  کچوک  هناخ  هوهق  هب  هوهق  یارب  یتقو 

. دنک هدافتسا  نم  زیم  رانک  یلاخ  یلدنص  زا 
راب نیلوا  یارب  هک  یعقوم  درک و  تبحص  تسا  نابز  یسیلگنا  دیسر  یم  رظنب  هک  یمناخ  اب  دز و  گنز  هک  شلیابوم 

. مدش لاحشوخ  تسا و  یناریا  هک  متفایرد  مدینش  ار  فرط  هدنخ  یادص  نم  درب و  راکب  یسراف  یا  هلمج 
 “ دوب مدزمان  دیشخب ، یم  “ 

مداد باوج  یسراف  هب 
 “ موش یم  انشآ  امش  اب  هک  ملاحشوخ  مدومحم و  نم  “ 

: تفگ درک و  مهاگن  بجعت  اب 
. منک یم  سیردت  یسراف  نابز  هاگشناد  نیمه  رد  متسه و  یناحبس “  ریما  نم  دیتسه . یناریا  هک  مدوب  هدشن  هجوتم  “ 

. “ ملاحشوخ امش  اب  یئانشآ  زا 
، دیشاب هدمآ  اجنیا  یگچب  زا  دیاب  دینک ، یم  تبحص  یسیلس  ناور و  یسیلگنا  هچ  یلو  “ 

!…“ دیدنخ یم  دیمهف و  یم  بوخ  هچ  ار  امش  یسراف  یاه  هکت  دشاب ، یناریا  دسر  یمن  رظنب  هک  مه  دزمان ت 
، ناروتسر هب  ماش  یارب  ارم  وا  دعب  زور  ود  و  مدرک ، شتوعد  راهان  هب  دش . عورش  زور  نامه  زا 

مراد هک  الاح  ات  دمآ  و  دش ، زاغآ  نامیاه  تسشن  هلاس و  دنچ  تسود  ود  میدش  تدم  هاتوک  رد  و  درب … ساناتنوم “  “ 
. منک یم  یفرعم  امش  هب  ار  شباتک 

” درادن . ریما  اب  ما  هطبار  نم و  هب  یطبر  و  نیلوراک ، تسا و  ریما  باتک  نیا  تسا . باتک  نیمه  رد  تسه  هچره 
ناتساد هعومجم  باتک  نیموس  لیمکت  یارب  تسا  راک  رپ  یا  هدنسیون  یتسار  هب  هک  نایرفص  دومحم  هلصاف  نیا  رد 
یهاگآ هب  ار  اه  نآ  زا  یئاه  هکت  یدعب  یاه  سامت  رد  هک  تسا  هدوزفا  ار  یئاریگ  ابیز و  یاه  ناتساد  دوخ  اتوک  یاه 

یمومع طباور  میناسر . یم  امش 

رگزرب گنشوه  ریما  تسا –  زیگنا  فسات 
نمهب ۱۳۹۱
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یروشک رد  مادعا  مکح  ندوب  دوجو  اب  هک  ارچ  تسین . هدش  مادعا  مرج  و  نآ ، یارجا  هوحن  مادعا ،  دروم  رد  تبحص 
تارک هب  زین  یتنعل  مکح  نیا  لماک  ّوغل  ات  سپ  نیا  زا  هدش و  هتفگ  تاعفد  هب  هک  یئاه  فرح  تسه . رایسب  فرح 

. دش دهاوخ  هتفگ 
یم ارجا  هاگشزرو  رد  هک  یمسارم  هعقاو و  ره  ای  لابتوف ، هقباسم  هب  نتفر  لثم  هک  تسا  مدرم  دروم  رد  تبحص 

. دننیبب ار  وا  ندنک  ناج  همخت  نتسکش  چیودناس و  ندروخ  نمض  ات  دنا  هتفر  ناسنا  کی  مادعا  یاشامت  هب  دوش 
نقیمع دریگ و  یم  تئشن  تیبرت  حیحص  ان  لکش  تیصخش و  فارحنا  زا  هک  دراد  یئاه  هدقع  رد  هشیر  نیا  کش  یب 

. تسا زیگنا  رب  فسات 
. دوش یمن  عمج  یتیعمج  نینچ  مه  یشزرو  تاقباسم  ندید  یارب  اتح  دینک  رواب  دینک . هاگن  اه  سکع  هب 

ات دننامب  رظتنم  ودننیشنب  گنت  اگنت  رهش ، هاگشزرو  دنورب  دنتفیب و  هار  دننک ، هالک  لاش و  یئاه  مدآ  تسین ، یندرک  رواب 
ار وا  ندنک  ناج  رخآ  یاه  ناکت  اه و  شزرل  و  تسا “  هدش  بکترم  هک  یمرج  هب  هجوت  یب  دوش “  زیوآ  قلح  یناسنا 

. دیآ یمن  منتفگ  …. دننیبب
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تساهلاقمهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 
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گرم یگنز و  هب  فلتخم  حوطسرد  هبناج و  همه  یمک  یهاگن 
یرفعج هیضرم  میظنت : هیهت و  یدعاس –  نیسحمالغ 

نمهب ۱۳۹۱

رتشیب لاس   ۵۰ درم ، تبرغ  رد  لاس ۱۳۶۴  رد  یتقو  اما  دش ، یم  هلاس  هتشذگ ۷۶  هتفه  دنام ، یم  هدنز  رگا  یدعاس 
تفه تشادن و  مه  یدایز  یرمع  تشاد و  دهاوخن  یدایز  رمع  هک  تسناد  یم  تفر  یم  ناریا  زا  هک  یزور  تشادن .

رد یریثات  یب  نادهاش  هک  ینارگید  مشچ  شیپ  رد  کاندرد  تخس و  یگرم  تشذگ ، رد  یدیمون  جوا  رد  دعب  لاس 
زا یکی  وا  زا  هک  یثاریم  اب  اما  نارگید ،*» روضح  رد  شمارآ  اب « یگرم  دندوب ، شدوجو  عمش  مارآ  مارآ  نتفخورف 

نابز ناگدنسیون  نیرتگرزب  زا  یکی  کش  یب  یدعاس ، نیسحمالغ  . دزاس یم  ار  ناریا  تایبدا  خیرات  یاه  هرهچ  نیرتگرزب 
هناسفا اه ، ناتساد  نتم  زا  هتساخرب  وا  دآ . یم  باسح  هب  یا  هدنسیون  لهچ  ههد ی  یورشیپ  شیون  ناتساد  یسراف و 

سرت و تیعقاو ، لایخ و  زا  یا  هزیمآ  رد  وا  راثآ  هک  یا  هدنسیون  دوب ؛ یرذآ  رابت  زا  ویناریا  گنهرف  یاه  تیاور  اه و 
مدرم و نیا  جنر  درد و  خیرات ، اه ، هناسفا  اه و  ناتساد  زا  ءولمم  یا  هعماج  نابز  زا  ینایب  اب  یوق و  ینابز  اب  تشحو ،
رد همان و  شیامن  ناتساد و  نامر ، بلاغ  رد  هک  یراثآ  دراد . شراثآ  هدنناوخ ی  رب  قیمع  یریثات  یتفگش ، یفابایور و 

عاجرا دروم  نیرت و  یوق  زا  زورما  هب  ات  کیفارگونتا و … بلاق  رد  ناناوجون و  ناکدوک و  نوچ  یفلتخم  یاه  هزوح 
نامز و زا  وا  یناتساد  داعبا  هک  ارچ  تسا ، یناسنا  مولع  یاه  هزوح  رگید  رد  هک  تایبدا  هزوح ی  رد  اهنت  هن  راثآ  نیرت 

. دور یم  رتارف  شخب  تذل  هدننک و  مرگرس  اهنت  یراتشون  یبدا و  افرص  یتافیصوت  زا  شیوخ و  ناکم 
هعومجم زا  هدنورپ  نیمود  گنهرف  یسانش و  ناسنا  ناریا ، تایبدا  بلاق  رد  یدعاس  ریثات  هب  هجوت  اب  و  ور ، نیا  زا 

وا هب  طبترم  دیفم و  بلاطم  روظنم  نیا  یارب  دیاشگ و  یم  ار  ناریا  یبدا  یاه  تیصخش  هزوح ی  رد  دوخ  یاه  هدنورپ 
، یفرعم هب  هدنورپ  نیا  بلاطم  دهدیم . رارق  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  وا  تخانش  یارب  عماج  اتبسن  یا  هدنورپ  لکش  رد  ار 

یم همادا  رد  هک  دنا . هدش  یدنب  هقبط  وا  اب  طبترم  رابخا  شراثآ و  وا و  هرابرد ی  دوجوم  بلاطم  اهوگ ، تفگ و  راثآ ،
؛ دنیآ

****
؛ گنهرف یسانش و  ناسنا  (/ دارم رهوگ  ) یدعاس نیسحمالغ 

کشزپو هدنسیون 
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۱۳۶۴ - ۱۳۱۴
صصخت نارهت  رد  دناوخ و  یمومع  یکشزپ  زیربت  رد  یدعاس  درک . تسرهف  ار  وا  یاه  تیلاعف  ناوت  یم  یتخس  هب 

یتح شدوخ  لوق  هب  درک و  یم  یمومع  تبابط  نآ  رد  هک  تشاد  یبطم  مه  تفرگ . یکشزپناور 
هلاقم یکشزپناور  هنیمزر ی  رد  یتح  درک و  مه  سیردت  یتدم  درک و  یم  راک  هبزور  ناتسرامیب  رد  مه  و  نامیاز !

ناتساد وا  تسا . هدش  هتخانش  شا  یبدا  یاه  تیلاعف  اب  یدعاس  دوب و  وا  یبنج  تیلاعف  نیا  یلو  درک . پاچ  تشون و 
ملیف دندوب و  هدرک  ارجا  روشک  یرتائت  یاه  هورگ  نیرتهب  هک  ییاه  همان  شیامن  دوب ، هتشون  نامر  تشون ، یم  هاتوک 
وا ناتساد  ساسا  رب  زین  نارگید “ روضح  رد  شمارآ   ” ملیف انیم و  هریاد ی  واگ ، نوچ  یحرطم  یاه  ملیف  همان ی 
نارود زا  دوز  یلیخ  یدعاس  تشاد . زین  همجرت  دوب و  هدرک  راک  ناکدوک  تایبدا  اه  نیا  رب  هوالع  دش . هتخاس  هتشون و 
یدایز رایسب  بلاطم  تشاد و  همادا  شا  یگدنز  مامت  رد  هک  درک  زاغآ  ار  تایرشن  اب  راک  زیربت  رد  شا  یزومآ  شناد 
یتسد زین  تسایس  رد  یدعاس  نیسحمالغ  هدروآرد . هیرشن  هدرک و  یریبدرس  زین  دوخ  هتشون و  فلتخم  تایرشن  رد 

اهدعب هک  دش  ینادنز  تفرگ و  رارق  بیقعت  تحت  نارود  نامه  زا  دوب و  یسایس  لاعف  هسردم  نارود  نامه  زا  تشاد .
رانک رد  و  دید . ناوارف  یحور  یمسج و  بیسآ  دش و  هجنکش  درب و  رس  هب  یدارفنا  رد  داتفا و  شیارب  قافتا  نیا  زین 

اب یبلاطم  هک  دوب  یناسک  نیلوا  زا  یدعاس  نیسحمالغ  تشاد . یعامتجا  مولع  هب  زین  یمشچ  هشوگ  وا  اه  نیا  همه ی 
لاس یاه  لاس  درک  هفاضا  اه  نیا  هب  دیابو  درک . پاچ  یعامتجا  تاقیقحت  هسسؤم  رد  و  تشون “ یراگن  کت   ” مرف

. . ار رگید  یاهراک  یرایسب  ناگدنسیون و  نوناک  سیسأت  رد  تکراشم  یسایس و  نالاعف  اب  هدرتسگ  طابترا  هزرابم و 
. دندش همجرت  نابز  دنچ  هب  شا  تایح  نامز  رد  وا  راثآ 

هداوناخ ی دوب و  زیربت  ناهاوخ  هطورشم  زا  وا  یردام  گرزبردپ  دمآ . ایند  هب  زیربت  رد  رد ۱۳۱۴  یدعاس  نیسحمالغ 
عاضوا دوب و  هداس  دنمراک  کی  شردپ  یلو  دنتشاد . یماقم  لغش و  هاش ) نیدلارفظم   ) دهعیلو هاگتسد  رد  شا  - یردپ

درک هبرجت  ار  هیسور  یماظن  یاوق  طسوت  ناجیابرذآ  لاغشا  یکدوک  نامز  رد  یدعاس  دوبن . هار  هب  نادنچ  اه  نآ  یلام 
کی تدم  هب  زیربت  رد  را  تردق  ناجیابرذآ  تارکومد  بزح  هک  ینامز  نآ  زا  سپ  دمآ و  شیپ  یناهج  گنج  نامز  رد  هک 

یکرت نابز  هب  یسرد  یاه  باتک  هک  یلاس  نآ  زا  اهدعب  دوب و  ناتسبد  زومآ  شناد  یدعاس  تفرگ ، تسد  هب  لاس 
تایرشن زین  تایبدا و  ندناوخ  هب  درک  عورش  دش و  انشآ  هعلاطم  باتک و  اب  نارود  نیا  رد  وا  درک . دای  اهراب  دندوب 

. فلتخم
تایرشن و رد  نتشون  اه  لاس  نیا  رد  وا  ناتسریبد و  نارود  اب  دوب  نراقم  یلم  تضهن  تیلاعف  نتفرگ  جوا  یاه  لاس 
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و دوعص “ “، ” دایرف  ” یاه همانزور  راشتنا  تیلوئسم  وا  داد .  همادا  تدش  هب  درک و  زاغآ  ار  یسایس  یاه  تیلاعفف 
زین نارهت  پاچ  زومآ “ شناد   ” همانزور ی رد  نینچمه  دندش و  یم  پاچ  زیربت  رد  هک  تشاد  ار  ناجیابرذآ “ ناناوج  ”

یریگتسد و رویرهش ۳۲  رد  دش و  یفخم  هامود  دادرم  یاتدوک ۲۸ زا  سپ  اه ، تیلاعف  نیا  هجیتن ی  رد  تشون . یم 
هک یهار  زاغآ  نتخومآ و  دایز و  هعلاطم ی  اب  دوب  هارمه  یدعاس  یارب  اه  هرود  نیا  درک . هبرجت  ار  نادنز  یهاتوک  تدم 

. درک لیدبت  ناریا  تایبدا  رد  یمهم  هرهچ ی  هب  ار  وا 
نایاپ ناونع  زیربت . هاگشناد  درک و  باختنا  لیصحت  همادا ی  یارب  ار  یکشزپ  هتشر ی  یدعاس  ناتسریبد ، نایاپ  زا  سپ 

زیربت رد  ییوجشناد  نارود  زیربت . “ رد  اهزورونوکیسپ  یعامتجا  للع  دوب “ نیا  دش  هتفریذپ  هارکا  اب  هک  وا  همان ی 
نوچ یدارفا  اب  یتسود  ییانشآ و  ییوجشناد و  یاه  شبنج  یربهر  یسایس و  یاه  تیلاعف  همادا ی  اب  دوب  هارمه 

یاه هیاس   ” همان ی شیامن  و  بش “ نارویغ   ” و تیاکش “  ” هلمج زا  هاتوک  یاه  ناتساد  نتشون  نینچمه  و  یگنرهبدمص .
دوب و هاتوک  ناتساد  هعومجم  هک  درک  رشتنم  زیربت  رد  ار  هوکشاب “ ینیشن  بش   ” باتک نارود  نیا  رد  وا  بش .“

. دناسر پاچ  هب  نارهت  رد  یفخم  تروص  هب  زین  ار  لگ “ هتالک   ” همان ی شیامن 
رهش نیا  رد  ناریا  رد  شروضح  نامز  ات  تفر و  نارهت  هب  یزابرس  تمدخ  ندنراذگ  یارب  یدعاس  لاس ۱۳۴۱  رد 

کیدزن مهب  ادتبا  زا  دناوخ و  یم  یکشزپ  زین  وا  هک  دش  قحلم  ربکا  یلع  شا  کچوک  ردارب  هب  نارهت  رد  دش . راگدنام 
هنابش بطم  لاس ۱۳۴۲  رد  یدعاس  ناردارب  درک . یم  یگدنز  اه  نآ  اب  یتدم  یارب  زین  ولماش  دمحا  یمیمص . دندوب و 
یلحم لاس  نایلاس  یارب  اشگلد  بطم  دش . زین  ناش  یگدنز  لحم  هک  دندرک  حاتتفا  ار  اشگلد  نابایخ  رد  ناش  یزور 

، یگنرهبدمص دننام  دندوب  زور  نآ  نابیدا  یسایس و  نالاعف  زا  هک  نیسحمالغ  ناوارف  ناتسود  دمآ  تفر و  یارب  دش 
راک یکشزپناور و  رد  صصخت  هرود ی  ندرک  یط  اب  ار  یکشزپ  -ی  هتشر یدعاس  یباجم و . … داوج  دمحا ، لآ  لالج 

. تسا هتشون  زین  هلاقم  دنچ  هدرک و  همجرت  یکشزپ  هنیمز ی  رد  باتک  ود  وا  داد . همادا  هبزور  ناتسرامیب  رد 
کت درک و  رفس  ناریا  بونج  ناجیابرذآ و  هب  ههد  نیا  رد  وا  دوب . نتفرگ  جوا  یاه  لاس  یدعاس  یارب  لهچ  ههد ی 

نارادازع  ” هلمج زا  شروهشم  باتک  دنچ  درک و  همجرت  و  میموتناپ )  ) یزاب لال  یارب  همان  شیامن  تشون و  یراگن 
هلمج زا  شا  همان  شیامندنچ  دش و  پاچ  پوت “  ” و هالک “ یب  یا  هالک ، اب  یآ  “ ، ” ناشنو مان  یب  یاه  همهاو  “، ” لیب

هب یدعاس  نینچمه  تخاس و …  ییوجرهم  شویراد  ار  شا  واگ  همان ی  - ملیف ودش  ارجا  لیزرو  یاه  تسدب  بوچ 
تلود اب  تاعوبطم  ملق و  لها  زا  روسناس  عفر  یارب   ، زابهاط سوریس  ینهارب و  اضر  دحا ، لآ  لالج  هارمه 

. تشاد تکراشم  ناگدنسیون  نوناک  لیکشت  رد  درک و  هرکاذم  ادیوه ) ) تقو
یراکمه اب  هک  دروآرد  ار  ابفلا  یبدا  هلجم ی  هلمج  زا  داد و  همادا  ار  شیاه  تیلاعف  یدعاس  زین  هاجنپ  ههد ی  لیاوا 
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یراکمه اب  هک  دروآرد  ار  ابفلا  یبدا  هلجم ی  هلمج  زا  داد و  همادا  ار  شیاه  تیلاعف  یدعاس  زین  هاجنپ  ههد ی  لیاوا 
وا لاس ۱۳۵۳  رد  اما  دش . رشتنم  زین  شش  هرامش ی  ات  دش و  یم  پاچ  ریبکریمارشن  نارود و  نآ  ربتعم  ناگدنسیون 

یاه کرهش  هب  عجار  تساوخ  یم  یدعاس  درک . رفس  نانمس  فارطا  رد  درگسال  هب  یراگن  کت  کی  نتشون  یارب 
کی وا  دش . لقتنم  نیوا  سپس  هعلق و  لزق  نادنز  هب  دش و  ریگتسد  کاواس  طسوت  هک  دسیونب  دنک و  قیقحت  داینبون 

هتبلا تفرگ . رارق  یحور  یمسج و  یاه  هجنکش  نیرتدیدش  تحت  دنراذگ و  نیوا  نادنز  رد  یدارفنا  لولس  رد  ار  لاس 
یتافارتعا ینویزولت و  هبحاصم ی  کی  شا  یدازآ  طرش  تشون . ار  نادنخ “ راتات   ” نامر تسشنن و  راکیب  زین  نادنز  رد 

ات دشاب  ارهز  تشهب  رد  هداد  یم  حیجرت  هک  تفگ  هبحاصم  نیح  رد  یلو  تفریذپ  ادتبا  هک  دندوب  هتساوخ  وا  زا  هک  دوب 
یاج هب  هتبلا  دش . دازآ  نادنز  زا  روشناد  نیمیس  یاه  شالت  اب  تیاهن  رد  دوب . هتفاین  همادا  رگید  همانرب  اج و  نآ  رد 

دش و ربخاب  نآ  زا  شا  یدازآ  زا  سپ  وا  هک  دش  پاچ  ناهیک  همانزور ی  رد  یلعج  یا  هبحاصم  ینویزولت ، هبحاصم ی 
نادنز یدعاس ، زا  هچنآ  : » دنک یم  فیصوت  هنوگ  نیا  هب  نادنز  زا  سپ  ار  یدعاس  ولماش  دمحا  درک . شا  هدرزآ  رایسب 
یمسج و یاه  هجنکش  زا  سپ  ناشوج  تیقالخ  نآ  اب  یدعاس  دوبن . رتشیب  یناج  مین  هزانج ی  تفگ  کرت  ار  هاش 

همادا ی یارب  یدعاس  درم . ات  دیپت  دیپت و  دوخ  رد  هتسهآ  هتسهآ  درکن . یگدنز  اقلطم  رگید  نیوا ، نادنز  یحور  رتشیب 
ار نآ  دییآ و  یم  امش  دلاب و  یم  دراد  یتخرد  دنتفرگ . وا  زا  ار  تایحور  نیا  اهنآ  تشاد و  دوخ  تایحور  هب  زاین  شراک 
لتق نیا  رگا  دیا ،» هتشک  ار  وا   » هداس یلیخ  هکلب  دیا ، هدربن  تسد  وا  یگدنلاب  یورین  رد  راک ، نیا  اب  امش  دینک . - یم هرا 

میژر و  دلاب ، یمن  رگید  هتبلا  دش ، دوبان  یتقو  دریگب . ار  نآ  ندیلاب  یولج  تسناوت  یمن  زیچ  چیه  دش ، یمن  ماجنا  دمع 
«. درک دوبان  هداس  یلیخ  ار  یدعاس  هاش ،

تبقاع  ” دننام ییاه  باتک  داد . همادا  ار  شا  تیلاعف  یدعاس  مه  زاب  نادنز  زا  یدازآ  زا  سپ  یتدم  لاس ۱۳۵۴ و  زا 
ییاه باتک  داد و  همادا  ار  ابفلا  درک و  پاچ  ار  ناتساد “) هعومجم ی  ) هراوهگو روگ  (“ ، ” همان شیامن  ۲) ییاسرف - ملق
هبیرغ  ” نامر و  هاگتیفاع “  ” همان ی ملیف  دننام  دیسر  راشتا  هب  شا  گرم  زا  سپ  یخرب  دندشن و  پاچ  هک  تشون  مه 
هتوگ نمجنا  رعش  یاه  بش  رد  ینارنخس  زین  یناملآ و  یسیلگنا و  یسور ، هب  شراثآ  زا  یخرب  همجرت ی  رهش .“ رد 

. تسا یدعاس  همانراک ی  رد  نارود  نیا  مهم  یاهدادیور  زا  دنمرنه “ هبش   ” ناونع تحت 
رارق دنچ  ینارنخس و  دنچ  شا  لصاح  هک  درک  رفس  روشک  نیا  هب  اکیرمآ  ملق  نمجنا  توعد  اب  یدعاس  لاس ۱۳۵۷ 

هدرتسگ ی تیلاعف  هب  عورش  تشگزاب و  ناریا  هب  یدعاس  ناتسمز ۵۷  دوب . شراثآ  همجرت ی  یارب  نارشان  اب  داد 
، ناهیک یاه  همانزور  رد  یعامتجا  یسایس  ناوارف  تالاقم  بالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  نارود و  نیا  رد  وا  درک . یسایس 

نوچ یتالجم  رد  وا  زا  ناتساد  همانشیامن و  دنچ  وا  یاه ۵۸ و ۵۹  لاس  تشون . روصم  نارهت  ناگدنیآ و  تاعالطا ،
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هب زونه  هک  تشون  ییاه  همان  شیامن  اه و  ناتساد  دش و  پاچ  راگن  هب  باتک  نخس و  یایند  هنیدآ ، شرآ ، هعمج ، باتک 
. هدنام یاجرب  ناونع  نودب  مامتان و  زین  یدنچ  هتبلا  تسا و  هدیسرن  پاچ 

یپ سیراپ  رد  ار  ابفلا  هلجم ی  وا  تدم  نیا  رد  دوب . سیراپ  رد  درک  توف  هک  ات ۱۳۶۴  لاس ۱۳۶۰  رخاوا  زا  یدعاس 
هناخ  ” ناتساد ساسا  رب  ریبک “ سورولوم   ” همان ی ملیف  هلمج  زا  تشون  همان  ملیف  همان و  شیامن  یدادعت  تفرگ و 

. دوب هدرسفا  تشادن و  یشوخ  زور  لاح و  سیراپ  رد  یدعاس  ییوجرهم . شویراد  یراکمه  اب  دشاب ،“ زیمت  دیاب 
. تسا هدش  نفد  سیراپ  زشالرپ “  ” ناتسروگ رد  هک  تسا  ییاه  هرهچ  زا  یکی  مه  یدعاس  نیسحمالغ 

هدیقع ولماش  تیمها . اب  رایسب  ناریا  رصاعم  تایبدا  رد  تسا و  ناشخرد  رایسب  یدعاس  یرنه  یبدا و  هرهچ ی 
همان شیامن  نیرت  مهم  زا  یدعاس  دوب . هدرک  عادبا  ار  ییوداج  مسیلائر  ستنئوف ، ِزکرام و  زا  شیپ  یدعاس  هک  تشاد 

درک هزوح  نیا  رد  یناشخرد  یاهراک  داد و  دشر  رایسب  ار  هدرک  روهظ  هزات  هنیمز ی  نیا  هک  تسهو  دوب  ناریا  ناسیون 
اضر یلع  یلاو ، رفعج  دندش . ارجا  اه  نآ  طسوت  دندرک و  بلج  دوخ  هب  ار  ناریا  رتائت  نانادرگراک  نیرتهب  هجوت  هک 

ییاه نتم  دندوب . وا  راثآ  نارگیزاب  نانادرگراک و  زا  هداز و … ینف  زیورپ  یدیشر ، دوواد  یماظتنا ، هللا  تزع  نایریصن ،
هزوح ی هب  شدورو  هک  دوب  نیا  نارگن  ادتبا  رد  یدعاس  تسهو . دوب  هناروآون  رایسب  یتکرح  تشون  میموتناپ  یارب  هک 

پاچ ار  شیاه  همان  شیامن  دارمرهوگ “  ” ِراعتسم مسا  اب  سفن ، هب  دامتعا  مدع  رطاخ  هب  دشاب و  قفومان  همان  شیامن 
دوخ یلو  هدش  مان  نیا  زا  یفلتخم  یاهریسفت  دیدرگ . وا  یرنه  مان  هب  لدب  دش و  روهشم  رایسب  مان  نیا  اهدعب  هک  درک 
بلج ار  شا  هجوت  تسا و  هدید  زیربت  رد  ربق  گنس  کی  یور  دارم “ رتخد  رهوگ   ” تروصب ار  مان  نیا  هک  تسا  هتفگ  وا 
شا تایح  نامز  رد  اه  نآ  زا  یرایسب  دندش . راگدنام  وا  راثآ  زین  هاتوک  ناتساد  صوصخ  هب  یسیون  ناتساد  رد  هدرک .

دنوش و یم  هداد  رارق  رصاعم  تایبدا  ناشخرد  راثآ  ءزج  نانچمه  وا  راثآ  دندیسر . پاچ  هب  راب  نیدنچ  دندش و  روهشم 
. دنا هدش  زین  تایبدا  یسرد  یاه  باتک  دراو 

زا یناوارف  تارطاخ  تسا . هدش  تبث  ناشخرد  وا  یرنه  یبدا و  رهچ ه ی  هزادنا ی  هب  یدعاس  یناسنا  هرهچ ی 
صصخت هفرح و  رد  مه  وا  دنا . هدرک  دای  یدعاس  یقالخا  یناسنا و  ییاه  یگزیو  هک  هدش  لقن  وا  ناکیدزن  ناتسود و 

درک یم  تبابط  ناگیار  هب  هک  دش  یم  رایسب  اشگلد  بطم  رد  دوب و  مدرم  درد  نامرد  نتفایرد و  یپ  رد  شا  یکشزپ 
رد هک  تشاد  بطم  نیا  رد  شا  تیلاعف  یاه  لاس  زا  زین  یبلاج  تارطاخ  درک . یم  کمک  تعاضب  یب  دارفا  هب  یتح  و 

وا زین  شا  یرنه  یسایس و  تیلاعف  هنیمز ی  رد  نینچمه  تسا . هدرک  هراشا  اه  نآ  هب  شیاه  هتفگ  اه و  هبحاصم 
هک درک  یم  کمک  ییامنهار و  تیاده و  ار  ناناوج  زا  یرایسب  تشاد و  یدایز  ناتسود  هغدغد . اب  دوب و  دنمدرد 

تشاد یدایز  هقالع ی  وا  هب  دمحا  لآ  دوب . هجوت  بلاج  زین  دمحا  لآ  لالج  اب  شا  هطبار  دوب . هلمج  نآ  زا  یگنرهبدمص 
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تشاد یدایز  هقالع ی  وا  هب  دمحا  لآ  دوب . هجوت  بلاج  زین  دمحا  لآ  لالج  اب  شا  هطبار  دوب . هلمج  نآ  زا  یگنرهبدمص 
درک یم  تیامح  تدش  یم  تیامح  تدش  هب  شراثآ  زا  دنک و  یفرعم  یتسرد  هب  ار  وا  ات  دیشوک  رایسب  و 

یدنمتداعس باتهم  ناریا –  رد  یبدا  راثآ  روسناس  هب  یرگید  هاگن 
نمهب ۱۳۹۱

نابز هک  یروسناس  تسا .  هتخاس  وگغورد  نابز  کی  یسراف  نابز  زا  یتلود  روسناس  رطاخ  هب  زورما  یناتساد  تایبدا 
رد شدوخ  ملاس  تایح  هب  دراذگ  یمن  دنک و  یم  یهت  شدوخ  ینابز  هریاد  زا  دناریم و  یم  ار  هژاو  دنک .  یم  هتخا  ار 
هک ییاه  مدآ  نامه  دریگ . یم  رب  رود و  یاهمدآ  زا  ار  اه  هملک  هدنسیون  دهد .  همادا  هدنسیون  مدرم –  گنهرف  لکیس 

دننک یگدنز  دنناوت  یمن  ناتساد  رد  مدآ  لثمرگید  زورما  هک  ییاه  مدآ  ِناتساد   . دنناوخ یم  مه  ناتساد  دیاش 
دازآ دهاوخ  یم  هدنسیون  دننک . یم  یسایس  راک  هن  دنوش و  یم  مادعا  هن  دننک .  یم  یزابقشع  هن  دنهد .  یم  شحف  هن 
دیاب هک  یمظن  هب  یبایتسد  ناکما  نابز  یعیبط  راتخاس  هجیتن  رد  دهد .  یم  ناشن  ار  شزیت  یاهنادند  روسناس  دسیونب .

رثن رصاعم  تایبدا  دحاو  رد  سناسیل  هرود ی  رد   . دهد یم  تسد  زا  دنک  نیمات  ار  اه  هژاو  کت  کت  یروراب  ییایوپ و 
رد هک  دوب  مسنارفنک  یاهتنا  نهذ . لایس  نایرج  یریشلگ و  باجتحا  هدزاش  هرابرد ی  مداد  هئارا  یسنارفنک  یسراف ،

هدزاش نیا  داتسا  یتسار  مدیسرپ  مداتسا  زا  دشاب  هناسانش  نابز  تساوخ  یم  الثم  هک  هناتسد  ماخ  فشک  کی  یط 
رخآ هب  ار  مثحب  درک  هراشا  شا  ینتشاد  تسود  نحل  اب  داد و  ولج  ار  شکنیع  مداتسا  هچ ؟  ینعی  قاسمرق »  ی «

یسک هچ  هب  قاسمرق  ممهفب  نیا  زا  شیپ  دوب  مزال  هک  اجره  هچ . ینعی  قاسمرق  هک  دهد  حیضوت  میارب  دعب  ات  مناسرب 
داشرا نارومام  دوب . نییاپ  مونشب  ار  نآ  رازاب  هچوک و  رد  هک  نیا  ناکما  ، دوب مک  منس  یلیخ  دوب . هتفر  نیب  زا  دنیوگ  یم 

تلکسا تشادن . یفیرعت  مبالقنا  زا  لبق  یناتساد  تایبدا  هنیجنگ ی  دندوب .  هدرک  فذح  اه  ناتساد  همه ی  زا  ار  نآ 
ینابز دوب . هتفگ  غورد  نم  هب  روسناس  رپ  نابز  نیا  دشاب . هتشاد  تسناوت  یمن  یگنهآ  چیه  نم  یارب  ینیمزریز  نابز 

. ار قشع  هن  ار و  مرج  هن  ار  یرامیب  هن  دوب ، هدرک  هبرجت  ار  نونج  هن  لسن  کی  رد  هک 

ینوگلاش ربکا  یلع  یاثر  رد 
نمهب ۱۳۹۱

دوب هتفای  شرب  یا  هژیو  حلاصم  زا  هک  یناسنا 
هودنا و زا  راشرس  هتشون ی  یمیظع “  ناهرب  نامتسود “  راوگرزب  یوس  زا  یلیم  یئ  رد 

نامرگید ناتسود  فسا 
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 “ ینوگلاش ربکا  یلع  تشذگ “  رد  هراب  رد  یحتف “  ریزو  یدمص –  دیحو  یزیربت - روصنم  “ 
. دوب هدش  تسویپ  دوب  رتهب  هدنیآ  هب  دیما  زا  راشرس  هک  یمواقم  زرابم و  هتخیهرف  ناسنا 

: دوب هدمآ  هلمج  زا  همان  نیا  رد 
حیرص لاقتنالا و  عیرس  دوب . گرزب  یاهدربن  ریطخ و  یاه  هنحص  درَم  ینوگلاش  ربکا  ”…

. دوب هجهلا 
، تمواقم دوب . هتخاس  اناوت  هبرجت و  اب  یدرف  وا  زا  دوب  هدش  گرزب  نآ  رد  هک  یطیحم 
مد نیسپاو  ات  یتح  ار  رما  نیا  وا  و  دوب . وا  یتاذ  هصیصخ  دوبن  ، ربکا  یگدنز  زا  یتاظحل 
یاج رب  تمواقم  زا  یلبمس  دوخ  زا  درک و  تابثا  گرم  میخدب  اب  دربن  نیرخآ  ات  یگدنز و 

زا جورخ  زا  سپ  یو  داد . ناشن  یا  هناناج  یرادیاپ  ییوجزاب  هجنکش و  ریز  رد  ربکا  تشاذگ .
شتمواقم طوطخ  ادتبا  نامه  زا  دش . لقتنم  نیوا  یاه  یعضومرس  دنب  هب  تشادن  مکح  زونه  هک  یلاح  رد  دنب ۲۰۹ و 

“ دماین هاتوک  نآ  زا  یا  هرذ  رخآ  هب  ات  درک و  میسرت  ار 

داب ورهر  رپ  راگدنام و  شکانبات  هرطاخ  ودای 

ریسگنت اسیلا  یقشاع –  یاهزور 
نمهب ۱۳۹۱

هچوک یاهتنا  هب  ار  مدوخ  تعرس  اب  متخادنا و  فارطا  هب  یهاگن   . متسب ار  رد  باتش  اب  مدمآ  نوریب  هناخ  زا  یتقو 
یدوز نیا  هب  حبص  دنیبب  یسک  متساوخ  یمن  سکارآ . مادام  هناخ ی  فرطب  متفر  مدیچیپ ، تسار  تمس  هب  مدناسر .
لاف کی  هب  مدرک  یم  ساسحا  ارچ  مناد  یمن  دناوخب . ار  ما  یگدنز  زا  یگرب  تسا  رارق  هک  یئاج  هب  مور  یم  مراد 

. مراد زاین  بان  هوهق 
شیناشیپ یور  یرقوم  تروصب  هک  فاص  هایس و  یاهوم  دنلب ، تماق  نوا  اب  مدوب  هدید  ار  شباوخ  هرابود  بشید 

دوب . هداد  وا  هب  یصاخ  تیباذج  دوب و  هتخیر 
تخیر و مناج  هب  یشزرل  شیاهسفن  مره  اب  درک و  کیدزن  متروص  هب  ار  شتروص  تفرگ ، شناتسد  رد  ار  میاه  تسد 

. تخادنا یریذپلد  روم  روم  هب  ار  منت  همه 
زا سکارآ  مادام  ات  متفریم  هلجع  اب  الاح  و  تفرگ . نایاپ  دوز  یلیخ  باوخ  زا  ندیرپ  اب  نیریش  یایور  نیا  سوسفا  یلو 

. دهد نیکست  ار  مباهتلا  دیاشگب و  یرد  دیاش  دنک . شلیمکت  میارب  دنیبب و  ار  ارجام  همادا  هوهق  ناجنف  یوت 
هدش انشآ  دوب  هدش  هداد  بیترت  نامرهش  یساکع  نمجنا  یوس  زا  هک  یعمج  تسد  یاهشدرگ  زا  یکی  رد  مارهب  اب 

درا فیطل  یاوه  میتفر  . یم  ونیم “  هریزج  فرطب “  دور  دنورا  یور  رب  یروتوم  قیاق  کی  رب  راوس  یهورگ  اب  مدوب .
وحم تخس  نم  و  دوب ، هدروآ  ناغمرا  هب  نامیارب  یشوخ  لاح  دیشروخ  میالم  شبات  و  دنورا ، جاوما  صقر  هام ، تشهبی 

. مدرک یم  ریس  مدوخ  یایند  رد  مدوب و  میور  شیپ  زادنا  مشچ  یاشامت 
صقرب ارم  نیشنلدو  مرگ  یئادص  دش  شخپ  وگنات  میالم  گنهآ  یتقو   . دندوب یبوک  یاپ  صقر و  لوغشم  ناتسود  همه 
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تساناتسادهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. یعورش هچ  و  دش ، عورش  هک  دوب  صقر  نیمه  اب  و  مدرک . لوبق  نم  درک . توعد 
دربیم وا  هک  فرط  ره  هب  شمرگ  ناوزاب  رب  هیکت  اب  و  مدیدیم ، یلاب  کبس  هناورپ ی  ار  مدوخ  صقر  تدم  مامت 

. مراد رطاخب  ار  تاظحل  نآ  زیگنا  لد  رطِع  زونه   …. مدیخرچیم
منادیم ماهدوب  وت  یاوه  رد  شیپ  اهتدم  زا  نم  منادیم ، تفگ  منک  یفرعم  ار  مدوخ  متساوخ  تفگ  ار  شمسا  یتقو 

. ینارذگ یم  ار  رخآ  لاسو  یوریم  ناتسریبد  مادک 
: تفگ ینادیم ، اجک  زا  مدیسرپ 

لگشوخ مه  یدوب  لگشوخ  مه   . یدوب هدمآ  تناتسود  اب  مه  وت  اه ، هاگشاب  زا  یکی  میدوب  هتفر  مرهاوخ  اب  بش  کی  “ 
؟  منکب تیارب  مناوتیم  راکچ  یخن ، وت  روج  دب  هکنیا  لثم  تفگ  دید  ارم  هجوت  یتقو  مرهاوخ  یدیصقریم .

: متفگ
“ وشب تسود  شاهاب  یناوتیم  رگا  “ 

: تفگ
 . “ میتسه یا  هسردم  مه  نقافتا  “ 

یتسه ناتسریبد  رتخد  نیرت  نوطیش  هک  تفگ 
 . میدید یم  ار  رگیدمه  زور  ره  نبیرقت  زور ، نآ  زا  تخادنا . لگ  ام  یئانشآ  لکش  نیدب 

هیده هک  یکیتنامر  یاهباتک  دورس و  یم  میارب  هک  یئابیز  راعشا  اب  شی  اهفرح  اب  میدوب  هدش  دنمقالع  مهب  ندیدش 
 . دوب هدرک  مبوذجمو  هتفیش  داد  یم 

یم همادا  بونج  نازوس  باتفآ  لثم  مرگو  هناقشاعو  تفریم  شیپ  قیرط  نیمهب  یئانشآ  نیا  رگا  دشیم  هچ  ای  ادخ 
؟ تفای

. دش زاغآ  نم  یتخب  روش  دشن و  اما 
: دیسرپ و  درک ، مهاگن  تام  مدرک ، در  ار  وا  جاودزا  یاضاقت  یتقو 

رگم هن ؟  ارچ  دوب  زور  ینشور  نامسآ و  یانهپ  زا  شیب  وت  قشع  رب  مروصت  یوشیم ، لاحشوخ  مدرکیم  رکف  ارچ ؟ “ 
. “ وگب تسه  رگا  یدید ؟ نم  رد  یداریا 

: متفگ متخادنا و  نییاپ  ار  مرس  مدیدزد . ار  مهاگن  درک . سح  ار  منامشچ  شزوس  مدرک . شهاگن  یا  هظحل 
یقاب قشاع  هشیمه  میناوت  یم  تسا ، رتهب  لکش  نیمه  هب  منک . جاودزا  مهاوخ  یمن  طقف  تسین ، یصاخ  هلئسم  “ 

. “ دوش یم  هنهک  جاودزا  اب  قشع  مینامب .
: تفگ درک و  هاگن  منامشچ  هب  تفرگ ، الاب  ار  مرس  درشف  شنابرهم  ناتسد  رد  ار  مناتسد 

 “ ینیبیمن ارم  رگید  یشاب ، هتفگ  یدج  ار  هن “  رگا “ “ 
. مدیدن ار  وا  رگید  مدوب ، هتفگ  یدج  ار  هن “  نوچ “  نم  و 

؟ دوبن ینتفگ  …. دوب یرگیدزیچ  درد 

یسیئر ناروت  رادید –  کی  یایور 
نمهب ۱۳۹۱
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ات مرتخد  مکچوک و  رسپ  مرسمه ، اب  مدرکیم  لمح  مایتسد  کاس  اب  هارمه  یگرزب  کسورع  هک  یلاح  رد  زور  نآ 
شوغآرد ار  مرتخد  رسپ و  یظفاحادخ ، لاح  رد  میدوب . مه  رانک  رد  میتفر و  تشاد  ناکما  هک  زاجم  یاج  نیرخآ 

کرت رگید  یتعاس  ات  هک  ار  ناش  مرگ  یاهسفن  مدیسوب . بوخ  ار  اهنآ  مداد و  شزاون  ار  ناش  یور  یوم و  مدرشف و 
. مدرپس دای  هب  مدرکیم ،

هلولگ زا  عنام  ندرک ، شرافس  لاح  رد  تسا و  هاتوک  نام  یرود  هک  مدش  روآدای  یدنخبل  اب  مدرک و  ناش  هاگن  هرابود 
تقاط یلاح  بجع  رگید ، نازیزع  هب  ندش  کیدزن  و  ینازیزع … زا  ندش  رود  هظحل  مدش . میولگ  رد  ضغب  ندش 

روش و دیون  دوخ  هب  هک  یلاح  رد  یظفاحادخ  تاظحل  ندرک  ریوصت  یداش …  مغ و  زارف  زا  راوشد  یروبع  دوب ! اسرف 
! دوبن ناسآ  مدادیم  ار  رادید  طاشن 

زاوآ یارب  کسورع  هک  یقایتشا  شبحاص و  یدنلب  هب  یکسورع  یتسد و  کاس  اب  یلدنص ، هرامش  ندرک  ادیپ  لابند  هب 
ادیپ لابند  هب  هک  ییاهمدآ  اهیلدنص و  یتشپ  اب  دروخرب  ره  رد  متفریم .  شیپ  اهیلدنص  نیب  هکیراب  رد  تشاد ، ندناوخ 

شالت نارگید ، یاربوا  تمحازم  یراسمرش  زا  نم  دادیم و  رس  ار  شزاوآ  کسورع  دندوب ، دوخ  هاگیاج  هرامش  ندرک 
. منک ششوماخ  ات  مدرکیم 

رارق رفاسم  رس  یالاب  دبس  رد  رادنامهم ، کمک  هب  کسورع  اب  هارمه  ار  کاس  متفرگ و  رارق  دوخ  یاج  رد  یتقو 
هجوت هک  اه  هچب  زا  رفندنچ  منک ، ادص  ار  وا  مودب و  رادنامهم  لابند  هب  ات  تفرگرس و  زا  ار  زاوآ  ندناوخ  هرابود  مداد ،

: دندرک ندناوخ  هب  عورش  وا  اب  دنتسنادیم  ار  کسورع  زاوآ  ایوگ  دوب و  هدش  بلج  ناش 
هدیباوخ یبآ  لمخم  باوختخر  وت  هدیشوپ ، یبآ  نم  گنشق  کسورع  - 

نکاو وت  اهمشچ  نم  کسورع  نک ، بشما ال ال  نم ، کسورع  - 
 … نک و باوخب ال ال  نم  کسورع  - 

اب هلصوحرپ  دارفا  یوس  زا  تبثم  یاهجوم  رفس ، زاغآ  رد  دنتسشن . دوخ  یاج  رس  زاوآ ، ندش  مامت  اب  ناکدوک 
باترپ میوس  هب  هچورق  نادند  دولآ و  مشخ  هاگن  اب  قلخ  دب  ومخا و  یاهمدآ  زا  ىفنم  جاوما  هناتسود و  یاهدنخبل 

. دشکب نوریب  ماهلاس  هس  کرتخد  رادید  هصلخ  زا  ارم  تسناوتیمن  ناشورخ  جاوما  نیا  زا  کی  چیه  اّما  دشیم !
زیگنا لد  عیدب و  رظانم  اهرهش و  یامن  سونایقا و  یانهپ  لگنج و  تمظع  هوک و  تعسو  ربا ، یاههدوت  یال  هب  زا ال 

هاش یاههناسفا  یعادت  یگرم و  زور  زا  ادج  یریس  مدرکیم . یط  یگتفیش  تذل و  اب  نامسآ ، زارفرب  ار  تعیبط 
شا هیاس  هب  هیاس  لایخ ، رد  هشیمه  هک  یزیزع  رادید  راظتنا  دنلب و  هاتوک و  یاهوزرآ  رورم  اب  هار  لوط  نایرپ . …

. درکیم نادنچ  دص  ار  مرادید  قوش  رظانم ، ندید  تشذگیم و  مدوب ،
منهذ رد  شاهرهچ  یزاسریوصت  مبلق و  یاهشپط  تعرس  تشذگیم ، هچ  ره  دش . زاغآ  منهذ  رد  سوکعم  شرامش 

. دیسریم رظن  هب  رتدنیاشوخ  ریذپلد و  اّما  رتراوشد 
یاهنادند ار ، شنابل  ار ، شهاگن  ار ، شمادنا  ار ، شاهرهچ  مدرکیم . مسجت  ینوگ  هنوگ  نارازه  اب  ار  میاهایور  دوجوم 

. تفگ دهاوخ  نم  هب  هک  یاهلمج  نیلوا  ار و  شیاهلمعلاسکع  ار ، شنتفر  هار  شدیفس ، کچوک و 
!!! تسا نم  دنزرف  نیلوا  دنزرف  وا  تسا . نم  دوجو  هراپ  زا  یاهراپ  وا  تسا . نم  زا  دشاب  هچره  وا 

، هژیو ِساسحا  نیا  دیاش  دوب . دهاوخ  مایگدنز  موادت  هداوناخ و  هب  مارتحا  هداوناخ ، لیکشت  زا  میاهایؤر  همه  یلجت  وا 
هک دش  دهاوخ  مایگدنز  موس  لسن  اب  نم  طابترا  هیامتسد  کش  نودب  اّما  دشاب ! رادید  یوزرآ  مه  نآ  وزرآ ، کی  زا  رتارف 

وا اب  ار  دوخ  دنویپ  منک . ىمن  اهر  ار  هتشررس  نم  اّما  تسین . وا  یکدوک  راگزور  اب  نم  یکدوک  راگزور  نایم  یتهابش 
. درک مهاوخ  ظفح 

یریذپلد یوهایه  دنکیم . هولج  رتابیز  گنراگنر و  میاههدید  لباقم  رد  ایند  منکیم . شرامش  ار  اههیناث  بلق  شپط  اب 
. دنزیم جوم  منورد  رد  یبات  یب  دهدیم . ار  زاورپ  نایاپ  دیون 

. دروآیم دوخ  هب  ارم  انشآ  یزاوآ  ناهگان  متسه . دوخ  یاهایؤر  شوهدم  موشیم . مهارمه  لیاسو  یروآعمج  لوغشم 
. متسه یرگید  یاوه  لاح و  رد  موریم و  ولج  مکحم  یاهمدق  اب  اههاگن  هب  انتعایب  دنکیم ! یلاحشوخ  مه  وا 
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 … ار وا  نم  و  دناوخیم … کسورع 
تیکسا کرسپ  نوچمه  انشآ  یکناطیش  ناهگان  مزودیم . فارطا  هب  مشچ  هطوحم ، زا  جورخ  هناتسآ  رد  دعب  یقیاقد 

اب یظفاحادخ  هظحل  نوچمه  ار  مرسپ  مسوب و  یم  ار  شیور  ورس  دریگیم . مشوغآ  رد  دیآیم و  مفرط  هب  نابایخ  زاب 
اب هناربصیب  منکیم و  هاگن  شتروص  هب  فعش  یداش و  زا  یقیاقد  مهدیم . هسوب  ار  شیور  یوم و  مرگید ، دنزرف  ود 

اب کانبات  یریوصت  دناهدمآ ، دوخ  رفاسم  لابند  هب  کی  ره  هک  نوگانوگ  نیعیاشم  نایم  رد  میوشیم . جراخ  رد  زا  مه 
اب مدوب ، هدرک  رکف  وا  هب  ار  هار  لوط  مامت  هک  ییابیز  دوجوم  شیاهسکع ، اب  قباطم  ماهدینش و  هدید و  هک  یفاصوا 

یاهلگ یکدوک ، رد  نم  هک  نانچ  نآ  دنلب ، ینماد  اب  یباخرس  ینهاریپ  تسد و  رد  لگ  هخاش  دنچ  انشآ و  یدنخبل 
ود دمآیم . میوس  هب  شکچوک  یاهمدق  اب  مدادیم ، مبوخ  گرزب  ردام  هب  مدیچیم و  زربلا  یاههنماد  زا  ار  یشحو 

هظحل شوهدم  درک . زارد  مفرط  هب  گنراگنر  یاهلگ  اب  ار  شیاهتسد  هتخود و  نم  هب  ار  شفافش  ذفان و  مشچ 
یمالس اب  مدرک . هاگن  شنامشچ  رد  مدش . وا  هزادنا  هب  مدز و  وناز  وا  لباقم  رد  ما  نایفارطا  زا  لفاغ  مدوب . رادید 

نم هب  ار  شمشچ  هاگن …  رد  یمرش  ابیز و  نیریش و  یدنخبل  ادص و  رد  یقوش  اب  بل و  ود  نیب  زا  گنهآ ، شوخ 
ار شیاهبل  هچنغ  متفرگ و  شوغآ  رد  مرگ  ار  وا  درک ! تبث  میگدنز  رد  هشیمه  یارب  ار  یاهظحل  هچ  هک  یاو  تخود ، 

میابیز هلاس  هس  کرتخد  زگره ، هک  نانچ  نآ  میدرک ! عامس  صقر  میدیخرچ و … میدیخرچ و  مهاب  ود  ره  مدیسوب .
یتاظحل دربن ! دای  زا  ار  دشاب  رمع  همه  رد  شاییوج  تیوه  هیا  ــ متسد ات  مدناشچیم  وا  هب  دیاب  هک  ار  یاهفطاع  دهش 
شسرپ اههد  شهاگن  رد  میدرکیم . هسیاقم  نونکا  میدوب ، هدینش  رگیدکی  زا  ود  ره  هچ  نآ  میدرک .  هاگن  مه  هب  هاتوک 

. دزیم جوم  باوج  یب 
هک نآ  اب  اّما  مدنارذگیم . مبوخ  گرزبردام  نماد  رد  ردام  زا  ادج  اه  تعاس  هک  نامز  نآ  مدروآ . دای  هب  ار  میکدوک 

یشوخ و ینماان و  تینما و  شمارآ و  یشوگیزاب و  نتسنادن ، نتسناد و  وا و  تخانش  رد  دیدرت  اب  متشاد  شتسود 
 … وا الاح  مدرکیم و …  واک  دنک و  شرانک  رد  ار  یشوخان 

. میدرکیم وگتفگ  دیاب  مدینشیم . دیاب  متفگیم . دیاب  تساوخیم . یخساپ  ییوگ  مشوغآ  رد 
. مداد شتسد  هب  ار  کسورع  مدرک . شناراب  هسوب  شزاون و  مرگ  دنابسچ . نم  هب  ار  دوخ  درک . ادص  مان  هب  ارم  وا 

شزاوآ کسورع  درشف و  شفیرظ  تشگنارس  اب  ار  شاهمکد  یور  درک . زاب  ار  شایدنب  هتسب  یاهذغاک  یلاحشوخاب 
. دادرس ار 

تذل شزاوآ  زا  دیدنخیم و  دادیم ، اج  لغب  رد  دوب  شدوخ  هزادنا  مه  هک  ار  یکسورع  یتخس  هب  هک  یلاح  رد  مکرتخد 
هب هار  لوط  رد  دنک . ادیپ  ار  ادص  ریسم  ات  دنابسچیم  کسورع  ندب  زا  یتمسق  هب  ار  دوخ  شوگ  رابره  درب و  یم 

درکیم و هراشا  متشاد  تسد  رد  نم  هک  ییاهلگ  هب  دیدنخیم و  درکیم ، هاگن  شردام  ردپ و  هب  راب  ره  هناخ ، یوس 
اب مدرکیم و  وب  ار  اهلگ  مدیسوبیم ، ار  وا  هک  یلاح  رد  نم  مدروآ ». وت  یارب  نم  ار  اهلگ  نیا  نامام …  تفگیم «:
تفلا و اّما  تشذگیم  هچ  شرس  رد  منادیمن  تشادنرب . نم  تروص  زا  مشچ  هناخ  هب  ندیسر  ات  مدزیم ، فرح  وا 
:» تفگ دیرپ و  شباوخ  تخت  یور  درب و  دوخ  قاطا  هب  ارم  ندش  هدایپ  ندیسر و  ضحم  هب  دوب . هدش  زاغآ  نام  یتسود 

میاهیزاب هدیسرن ، هار  درگزا  زونه  نم  و  نک » یزاب  ام  اب  ایب  مهوت  مینکیم ! ندیرپ » یزاباج  نیا  رد  ردپ  اب  زور  ره  ام 
. مدوب هدرک  عورش  وا  اب  ار 

مئاق میدرکیم . یزاب  مه  اب  شتحارتسا ، باوخ و  اهسالک و  نامز  زا  ریغ  هب  مدوب ، اهنآ  دزن  هک  یتدم  مامت  رد 
. نتسش ور  تسد و  ندرک و  مامح  یزاب  ندز ، کاوسم  یزاب  کراپ ، رد  شدرگ  یزابهلاخ ، اوه ، هب  مگرگ  کشوم ،
مه یارب  حبص  زور  ره  ار  نام  یاهباوخ  نیریش و  یاهایؤر  میدیباوخیم و  میتفگیم و  هصق  مه  رانک  رد  اهبش 

یگدنز نیریش  معط  ما  یکدوک  تارطاخ  رورم  اب  مدرکیم و  یط  ار  یداش  تاظحل  رورغ ، اب  نم  میدرکیم و  فیرعت 
. مدیشچیم ار 

 ” زربلا یاه  هنماد  رد  باتک  زا  “
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تساناتسادهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نایرفص دومحم  یرصان –  درگرس  اضترم و 
نمهب ۱۳۹۱

مدنابسچ هرجنپ  هب  ار  مرس  دناشک  یم  دناب  یاهتنا  هب  ار  نینهآ  لوغ  یمارآ  تکرح  اب  هک  امیپاوه  روتوم  یادص  اب  هارمه 
تروص هب  نآ  کتش  دشاب ، هدش  کیلش  نیمز  بلق  هب  وس  ره  زا  هلولگ  نارازه  هکنیا  لثم  متخادنا . نوریب  ار  مهاگن  و 

. متشاد منامشچ  یولج  ار  اهنآ  ششوج  نم  دوب و  هدناشوپ  ار  دناب  فارطا  تشد  نهپ  یشحو ، یاه  قیاقش 
یم اپ  تسد و  یا  هدننک  هفخ  مد  دود و  ریز  هک  ار  رهش  حبش  دش ، هدنک  نیمز  زا  ناشک  هرونت  نانک و  شرغ  هک  وید 

…. متفرگ رظن  ریز  دز ،
و دندش ، یم  رت  کچوک  کچوک و  میناوج ، یاه  هفاک  اه و  کراپ  ما ، یکدوک  یاه  هچوک  سپ  هچوک  متارطاخ ، یابیز  رهش 

… دنتفرگ یم  هلصاف  نم  زا 
ان یاه  ریوصت  داب  شزو  اب  و  دندوب ، هدش  هدیچ  مه  یور  مرمع  یاهلاس  نوچمه  هیال ، هب  هیال  هک  اه ، ربا  موجه  اب 

. دیسر یم  ارف  شدرد  همه  اب  نامیئادج  دش و  یم  رتمک  مرهش  اب  مناتشگنا ، رس  سمل  دنداد ، یم  لکش  ار  یموهفم 
مهاگن مدناباوخ ، ار  ما  یلدنص  تفاین ، یزیچ  نادرگ  رس  قفا  زج  مزادنا  مشچ  مدنام و  اهنت  دیشروخ  ربا و  نیب  یتقو 

. متفر ورف  خلت  یهودنا  رد  و  متشاد ، رب  هرجنپ  زا  ار 
، نازابرس ام  دنازرل و  یم  ار  هقطنم  یمامت  اه ، پوت  شرغ  دش ، یمن  عطق  هظحل  کی  اه ، لسلسم  رابگر  یادص  ….

میدوب هدنام  و  میدوب ، هتفر  ورف  مه  یوت  تشادن ، رگنس  هب  یتهابش  چیه  هک  یا  هلاچ  نورد  ههبج ، یا  هغیص  یاه  هچب 
. درب یم  اوه  هب  تارفن  یمامت  اب  ار  هلاچ  رگنس ، هب  یا  هلولگ  ره  دروخ  رب  دوبن . نامرانک  رد  یهدنامرف  مینکراکچ .

یکیرات ربتس  هب  دروخ  رب  رد  نامدید  درب  و  دش ، یم  هدیشک  اج  همه  رب  یهایس  درک . یم  لمح  دوخ  اب  ار  بش  بورغ ،
تارفن دایرف  یادص  دوب . نادیم  همه  ندیبوک  مهرد  شدصق  درک . یم  ناراب  هلولگ  هفقو  یب  نمشد  داتفا . یم  ناوت  زا 

. دیسر یم  شوگ  هب  هطوحم  یمامت  رد  نمشد  یزاب  شتآ  نورد  زا  و  رانک ، هشوگ و  زا 
زاب رتشیب  یزاب  زا  ار  نمشد  و  مینک ، زاغآ  ار  یرس  اترس  هناناج و  یا  هلمح  یریگ ، عضوم  زا  سپ  هک  دوب  نیا  ام  همانرب 

. میریگب اج  ام  هک  دندش  عنام  و  دندرک ، عورش  رتدوز  اهنآ  یلو  میراد .
اب نمشد  و  دوب ، هدنام  هراک  همین  ههبج  شیپ  سپ و  طابترا  تسا . هنادرمناوجان  هشیمه  نوخیبش  دوب و  نوخیبش “  “ 
هدش هدنام  رد  یا ، هلاچ  رد  رفن  دنچ  ره  ینیمز ، یئاوه و  ششوپ  چیه  یب  ام  و  تخات ، یم  ورین  مامت  اب  نآ ، زا  یهاگآ 

. میدوب
: دیشک دایرف  ضغب  اب  نازابرس  زا  یکی 

ندش رپرپ  ات  دیآ  یمن  ارچ  نم ،)  نازابرس  نم ! یاه  هچب  تغگ ( : یم  شا  همه  هک  یدرگ  رس  بانج  تساجک  سپ  ”…
“ ؟ دنیبب ار  شیاه  هچب 

: تفگ تردق  اب  یرگید  و 
هتبلا … تسا فارطا  نیمه  درگرس  بانج  نمتح  .…؟ هدناوخ ار  نامتسد  نمشد  هک  ینیب  یمن  رگم  !… دنبب ار  تناهد  ”…

…“ دشاب هدنز  رگا 
: درک هفاضا  و 

تکرح یب  …. منک یم  نوغاد  ار  شزغم  دنکن  هجوت  مفرح  هب  سک  ره  …. مرگنس نیا  هدنامرف  نم  هظحل ، نیا  زا  ”…
…“ دینامب یقاب 
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: تفگ رخسمت  اب  یکی 
“ ؟ اه میوش ، هتشک  مدآ  هچب  لثم  ات  مینامب  تکرح  یب  “ 

ار همه  هک  دوب  جنرآ  هبرض  نیمه  و  دراد . یهدنامرف  تردق  هک  میدیمهف  همه  تسب ، ار  شناهد  جنرآ  هبرض  اب  یتقو 
. درک تکاس 

فرح شدوخ  یارب  دیدج  هدنامرف  میدوب . هدروخن  ناکت  هک  دوب  هقیقد  هدزناپ  هد  دوب . هتفرگ  ار  ههبج  سفن  نمشد ،
… دزیم

ار نامیاه  هحلسا  مینک ، زاب  مه  ار  اه  هزاورد  رگا  نویلیم .… هدراهچ  هدزیس  اهنآ  و  مینویلیم ، داتفه  تصش  ام ، ”…
نیا یارب  صوصخب  ام ، …. دننک مضه  ار  ام  تمظع  تسناوت  دنهاوخن  زاب  مینک ، نارابلگ  ار  ناشمدقم  میراذگب و  نیمز 

. میتسه یریگولگ  همقل  خاتسگ  هیاسمه 
: داد خساپ  تسد  رود  زا  یئادص 

…“ مینک یم  درخ  ار  ناشیاپ  ملق  …؟! مینک نارابلگ  ار  ناشمدقم  ”…
یزابرس هدناوخ ، دوخ  هدنامرف  میتسناد  یم  هکنآ  اب  دش ، یم  هدینش  رود  زا  یکچوک ، نیا  هب  یا  هلاچ  رد  اهادص  همه 

ربخ هچ  رگید  یاه  رگنس  رد  مینادب  تساوخ  یم  ناملد  میدرک . یم  یصرق  لد  ساسحا  یلو  نامدوخ ، لثم  تسا 
یاه هلاچ  رد  زابرس  یدایز  دادعت  نمتح  یا  هلمح  نانچ  یارب  یلو  میتسناد ، یمن  ار  ههبج  لوط  ضرع و  تسا .

. دوب نیگنس  تافلت  کش  یب  و  دنتشاد ، ار  ام  زور  لاح و  فلتخم ،
ناکت یارب  یفاک  یاج  ام  دوب و  هدرتسگ  ار  شا  هرطیس  یکیرات  دوبن . یندش  مامت  نمشد ، یاهرابشتآ  هیرگ  قه  قه 

. میتشادن ندروخ 
: تفگ یرگید  یادص 

 “ وگب تسه  یروتسد  ره  نوریب ، منزب  هنت  کی  ما  هدامآ  نم  مینامب ؟ روطنیمه  یک  ات  هدنامرف ! ”…
شزا نمسر  میدوب . شرظن  راظتنا  رد  همه  تفگن . چیه  یلو  دهدب . تکرح “  یب  زج “  یروتسد  تسناوت  یمن  هدنامرف 

. میدوب هدرک  لوبق  ار  شا  یهدنامرف  میدرب و  یم  باسح 
گنفت زج  هک  مناد  یم  تسا . یشزرا  یب  یشک  دوخ  تسا ، یگناوید  رگنس  زا  نتفر  نوریب  تیعضو ، نیا  رد  ”….

 “ درک میهاوخ  دوبان  ار  اه  نآ  زا  رفن  دنچ  ناممادک ، ره  یازا  هب  گنفت ، نیمه  اب  عقوم  هب  یلو  میرادن . یرگید  هحلسا 
. تسب ار  نامندنام  هدنز  و  تشگرب ، میلست ، هار  شفرح ، نیا  اب  و 

. دبدنخ و  نوریب “  منز  یم  مدوخ  لوا  ”….
. دوش تحار  نامباصعا  یمک  ات  داد  تصرف  شا  هدنخ  هک  دوب  هتخادنا  اج  ار  شدوخ  نانچنآ  یهاتوک  نیا  هب  ینامز  رد 

: تفگ یا  هفخ  یادص  اب  دوب ، هدناشوپ  ار  شا  ینیب  یور  ات  شدووخ  هالک  هک  یزاب  رس 
…“ مراد مه  کجنران  گنفت ، رب  هوالع  نوچ  مور ، یم  لوا  نم  هدنامرف ، هن ، ”… 

: داد خساپ  هدنامرف  و 
یراک چیه  تصرف  ام  و  دنبوک ، یم  هفقو  یب  دنراد  اه  یتنعل  هک  نلعف  مینکب . راکچ  هک  میوگ  یم  شعقوم  هب  “ 

هدش هک  مه  هقیقد  دنچ  یارب  طقف  هک  دنراد  میب  دشاب . سرت  زا  دناوت  یم  رابگر  همه  نیا  منک ، یم  رکف  نم  …. میرادن
…“ دنراد رب  یزابشتآ  زا  تسد 

. داد یم  یرادلد  ار  ام 
یاه هزاجا  رادقم ، رهب  و  یحالس ، ره  درب  راک  هلمح و  ره  یارب  دوب . دودحم  رایسب  اه  ههبج  مامت  رد  شترآ ، تاناکما 
: میتفگ درگرس  هب  هک  رابکی  تشاد . ار  گرم  زا  سپ  ورادشون ی  مکح  بلغا  هک  دوب ، مزال  ریگ  تقو  یصاصتخا و 

“ ؟ مینک یمن  هدافتسا  اه  تصرف  زا  ارچ  “ 
: تفگ یتحاران  اب 

نیا داوم  زا  یضعب  تسا . نشور  شیپ  زا  فرط  ره  فیلکت  نآ  رد  هک  تسا  یداد  رارق  کی  نیا  تسین . گنج  هکنیا  “ 
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هبخن زا  یدادعت  نآ ، عورش  زا  لبق  هک  روطنامه  تسا . هتشاذگ  ودرگ  تسوپ  یوت  ار  نامیاپ  تسد و  داد ، رارق 
یارب یلو  دنتخادنا . راک  زا  ار  نامیاه  حالس  زا  یدایز  رادقم  دندرک و  جراخ  هدر  زا  فلتخم  یاه  هناهب  هب  ار  نامدارفا 

…“ تسا لوا  حجرا و  یدادرارق ، ره  هب  هجوت  نودب  نامروشک  نازابرس ، امش  یارب  نمتح  و  نم ،
رد ایند  یاه  ادص  همه  و  دیراب ، یم  ناما  یب  اه  هلولگ  و  درک ، یم  نشور  ار  هنحص  یمامت  نمشد ، یاه  نکفا  هلعش 

. دوب هدش  عمج  اجنآ 
. دوب هدروآ  شوج  هب  نامی  اه  گر  رد  ار  نوخ  سرت ، یاجب  نمشد ، یخاتسگ  دوب . راجفنا  لاح  رد  نیمز 

هک یغولش  همه  اب  نوچ  ریخست ، هن  تسا و  یبارخ  ناشدصق  تسا ، داد  رارق  کی  نیا  هک  دوب  هتفگ  درگ  رس  بانج  ”….
…“ دنیآ یمن  ولج  مدق  کی  دنا ، هتخادنا  هار 

. دوب نامدیدج  هدنامرف  رظن  نیا 
…“ مینک یم  یورشیپ  مه  میناسرت  یم  ار  نمشد  مه  دمآ . دنهاوخ  مه  هیقب  ام ، لابند  هب  میورب ، ولج  ام  راذگب  سپ  ”….

. دش یم  هدیمهف  لکشم  شتاملک  و  دوب ، هدناشوپ  ار  شتروص  یمامت  شدووخ  هالک  ناکامک 
و …. میدروآ یم  راشف  رگیدکی  هب  میتشاد . ار  تکرح  نیرتشیب  گنت ، رایسب  یئاج  رد  دوب . هدرک  نامرارقیب  باهتلا ،

. دوش یمن  هدینش  یئادص  تسا  یتدم  هک  میتشادن  هجوت  نلصا  و  میدوب ، هدرک  هفالک  نامیاههاگن  راب  ریز  ار  هدنامرف 
یمن مادکچیه  دز . یمن  فرح  یسک  دز ، فرح  رتهب  دشیم  هکنیا  اب  دروآ . لابند  هب  ار  رگنس  توکس  ههبج ، توکس 

. دش دهاوخ  هچ  هک  میتسناد 
…“ دنیب یم  ددجم  کرادت  دراد  نمشد  ”…

. دوب هدزن  یفرح  الاح  ات 
: داد همادا  و 

. “ تسا هدش  تحار  شلایخ  تسا . هتخاس  ار  ام  راک  هک  دنک  یم  رکف  مه  دیاش  “ 
… میدیئاپ یم  ار  رگیدکی  یفرح  چیه  یب 

: تفگ ریخات  اب  هدنام  رف 
هب یتمرح  یب  ناش  هانگ  داد ، رارق  هچ  و  هئطوت ، هچ  لیلد ، رهب  دش . دهاوخن  تحار  ناشلایخ  تقو  چیه  اه  نیا  “ 

…“ رگید تقو  ره  هچ  بشما و  هچ  دنام . دهاوخن  هتسیاش  یخساپ  یب  و  تسا ، هیاسمه 
. تسکش یم  ار  توکس  مه  تفاکش و  یم  ار  یکیرات  مه  یئاه ، ریت  کت  ناروف 

یم وا  رد  ار  نامهانپ  همه  دنک . نشور  ار  نامفیلکت  هدنامرف  میتشاد  راظتنا  داد . یم  نامباذع  رتشیب  توکس ، همادا 
… میدش یم  شوگ  میدروخ و  یم  ناکت  شتکرح ، ره  اب  میتسج . 

شرس داد . شلام  ار  نآ  تشاد ، دوخ  رب  ار  یرامشیب  ناتشگنا  یاج  هک  یلامتسد  اب  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  شا  گنفت 
. تشاد ار  راوآ  ینیگنس  توکس ، درک . یمن  هاگن  ام  هب  دوب . هتشاد  هگن  نیئاپ  ار 

رد نیمز  هُلگ ، هب  هُلگ  . دوب هدروخن  ناکت  زونه  اوه  َفت  دندوب . هداد  هیکت  مه  هب  اه  هراتس  تشادن ، یلاخ  یاج  نامسآ 
. دیشک یم  درد  طخ  نامنهذ  رب  اه  ریت  کت  روبع  و  دوب ، نتخوس  لاح 

هب ار  شرس  دید ، یم  ناس  ام  نادرگزا  هکنیا  لثم  و  درک ، زادنا  رو  ار  ام  کت  کت  تفرگ ، رب  گنفت  زا  هاگن  هدنامرف 
. داد یم  ناکت  مارتحا  هب  یمارآ و 

روبع هار  شیاه  نادند  راشف  ریز  تاملک  دوب . هدش  لفق  شناهد  دز . یم  شوج  فرح  نارازه  شا  هرهچ  تشپ 
لمحت ار  یگفالک  و  میدوب ، هداد  هیکت  یزیچ  هب  مادک  ره  دوب . هدرک  رپ  یددعتم  یاه  رایش  ار  شا  یناشیپ  و  دنتشادن .

. میدرک یم 
رس زا  ددعتم  یاه  راجفنا  بیهم  یادص  درک و  نشور  زور  نوچ  ار  هقطنم  ینکفا  هلعش  ریت ، کت  دنچ  شرپ  لابند  هب 
الب زا  میتساوخ  یم  و  میدروخ ، یم  ناکت  یبصع  نام  همه  دنازرل . یم  ار  نامیاپ  ریز  نیمز  اه  نآ  جوم  دش و  هتفرگ 

. میئایب نوریب  یفیلکت 
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تساناتسادهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. تفرگ دوخ  رد  ار  رگنس  هدنامرف ، دایرف  یادص  هاگان 
…“ تسا یدوخ  یادص  نیا  ادخ  هب  ،…. تسامرس تشپ  زا  ادص  اه  هچب  ”….

: تفگ ناجیه  اب  دیبسچ و  ار  ام  زا  یکی  هقی  یبیجع  یلاحشوخ  اب 
…“ تسا درگ  رس  بانج  یناغارچ  نیا  دینک  هاگن  ”…

. دوب هتفرگ  ام  رس  یور  ار  شرتچ  یدوخ  شتآ  دوب ، نینچ  عقاو  هب 
شوج هب  قوش  زا  نامنوخ  میظع ، هدنفوت و  دش . یم  اهر  شرآ  نامک  زا  هک  دوب  یریت  شباهش  ره  ، یزاونلد یادص  هچ 
: دشک یم  دایرف  دیآ و  یم  ام  یوس  هب  یدوخ ، یاه  لسلسم  رب  راوس  هک  میدید  یم  ار  درگ  رس  بانج  دوب . هدمآ 

…“ تسامش اب  یرصان  دیتسین ، اهنت  نم ، یاه  هچب  ”…
 “ تام ام “  هدنامرف  عقوم  هب  هناداتسا و  تکرح  زا  اه  نآ  و  تخیر . یم  نمشد  ماک  هب  ار  رهز  ماج  هناخپوت ، نادرگ 

. دوب هدرک  تکاس  ار  نمشد  یاه  رابشتآ  هیرگ  یدوخ ، یاه  لسلسم  هدنخ  …. دندوب هدش 
، یزادنا ریت  مرف  رد  دنابسچ و  هنیس  هب  ار  شقادنق  تفرگ ، تسد  هب  ار  شگنفت  تسشن ، وناز  یور  رگنس ، هدنامرف 

رب شتروص  تفاین . نلامتحا  هک  درک ، یم  وجتسج  ار  سرت  نامیاه ، هرهچ  رد  درک . یسراو  نآ  هلول  یارو  زا  ار  ام  همه 
. دیسر یم  شوگ  هب  هدرمش  تبالص و  اب  شیادص  دوب . هدش  هتخورفا 

. “ دوب میهاوخ  میتسه و  هک  دنادب  نمشد  ات  میور  یم  مینک . یفالت  ات  میور  یم  تسا . شعقوم  الاح  ”….
اه هرهچ  کت  کت  رد  هدارا  میمصت و  دنتشاد . ار  لاس  راشف  اه  هیناث  تخود . شگنفت  هب  ار  شهاگن  نددجم  دش . تکاس 

. تشاد ار  ارجا  حوضو 
دایرف اب  و  تشاد ، هاگن  یدومع  لاح  هب  ار  نآ  داد و  هیکت  شنیتوپ  یور  ار  گنفت  قادنق  دناشک ، رگنس  رد  هب  ار  شدوخ 

: داد روتسد 
!…“ شیپ هب  …. ورین یرایشوه و  مامت  اب  لماک و  یگدامآ  اب  تارفن  مامت  !…. نامرف هب  شوگ  همه  “ 

. میتشاذگ رس  تشپ  ار  رگنس  ورین ، مامت  اب  همه  شلابند  هب  و 
… رگید رفن  شش  اه  دص  کش  یب  و  میدوب . رفن  شش 

شیپ هب  اباحم  یب  یدوخ ، یاه  رابشتآ  تیامح  ریز  ام  و  دوب . هتخاب  ار  شدوخ  ام  هلمح  یگچراپکی  تراسج و  زا  نمشد 
… میتفر یم 

و دیچ . ناوت  یم  ار  شیاه  هراتس  اه  بش  و  دنازوس ، یم  شدیشروخ  اه  زور  تسا ، مک  شعافترا  بونج ، نامسآ 
عافد دوخ  فرش  تیثیح و  زا  دوخ  نوخ  راثن  اب  و  تماهش ، اب  هوکش و  اب  هچ  بش ، نآ  هک  دنهاوگ  اه  هراتس  نیمه 

. میدرک
اه نآ  زا  یکی  اضترم “  نامدیدج “ ، هدنامرف  و  دنا . هتشاد  ار  یتداعس  نینچ  ام ، زا  رفن  راهچ  هک  مدیمهف  ناتسرامیب  رد 

. دوب
. راگدنام ناشکاپ  قشع  هرطاخ  یمارگ و  ناشدای 

. دشن یرصان “  درگرس “  زا  یغارس  رگید  دیئات ، نودب  هلمح  یزیر و  همانرب  رد  یرس  دوخ  رطاخ  هب 
. دوب لامک  هب  یراد  رس  خوش . هک  دوب  یدج  ردقنامه 

: تسا مشوگ  رد  زونه  شیادص 
” ؟ ینک عافد  نهیم  زا  یا  هدمآ  مهوت  یلقسف ! ”….
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تساناتسادهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یرفعج یلعنیسح  کسگم – 
نمهب ۱۳۹۱

دوب مارآ  طخ  نوریب . دز  رگنس  زا  شا و  یگنلپ  سابل  بیج  یوت  تشاذگ  درک و  ات  ار  یهدنامرف  هنامرحم  همان  ناورس 
. ینهآ هالک  هبل  ات  درب  ار  شتسد  زابرس  نیمک . رگنس  تمس  تفر  دیبات . یم  دومع  باتفآ  و 

»؟ ربخ هچ  : » تفگ
 …«. دیاش نابرق ! همارآ ، یلیخ  : » تفگ زابرس 

.»؟ اه هکوکشم ، ینعی  : » دز دنخبل  ناورس 
!«. ….. نابرق هلب ، : » تفگ زابرس 

…..
ناورس یاه  مشچ  هب  تسناوتن  زابرس  دز . دنخبل  داد و  راشف  مارآ  راب  دنچ  زابرس و  هناش  یور  تشاذگ  تسد  ناورس 

. گنفت کسگم  هب  دز  لز  دنک و  هاگن 
»؟ دای یم  مشوخ  تزا  ینود  یم  : » تفگ ناورس 

. گنفت کسگم  هب  دش  هریخ  هرابود  ناورس و  یاه  مشچ  هب  تخادنا  یهاگن  دنت  زابرس 
»؟ هن ینک ، یم  بجعت  : » تفگ ناورس 

!« نابرق هن ، : » تفگ تسناد . یم  یمارتحا  یب  ار  توکس  زابرس 
تاه فرح  هب  یلیخ  نم  مدوب . راچان  مه  نم  هتبلا  هتبلا …  ینک  بجعت  هک  یراد  قح  : » زابرس هناش  یور  دز  ناورس 
ام ًاعقاو  هدیسرپ . یبوخ  لاؤس  یلو  هرت  کچوک  نم  زا  لاس  دنچ  هکنیا  اب  زابرس  نیا  بخ  متفگ  مدوخ  اب  مدرک . رکف 

»؟ مینک یم  هچ  ناریا  کاخ  یوت 
 …«. هگید نم  نابرق ! مدرک ، هابتشا  : » داتفا نم  نم و  هب  زابرس 

 …«. مدرک هابتشا  نم  ًادبا . هن ، : » دیدنخ ناورس 
. ور هب  ور  هب  درک  هراشا  و  ینک » رارف  هک  منک  تکمک  ماوخ  یم  : » دیوج ار  شلیبس  کون 

!« نابرق … رق … رق : » نوریب دز  یم  هقدح  زا  تشاد  زابرس  یاه  مشچ 
«. هتقو نیرتهب  : » طخ رساترس  هب  دنادرگ  ار  شهاگن  و  نالا » نیمه  : » تفرگ زابرس  تسد  زا  ار  گنفت  ناورس 

هب زابرس  دناکش . ار  طخ  توکس  شندرگ و  یور  درک  میظنت  ار  کسگم  کون  ناورس  تفرگ ، هلصاف  یمک  هک  زابرس 
. مامت دش و  هدیشک  اه  لمر  یور  شنیتوپ  راب  دنچ  غاد . مرگ و  یاه  لمر  یور  داتفا  ور 

. شیاج رس  تشاذگ  دنک ، شزاب  هکنآ  یب  شدیسوب و  دروآ و  نوریب  شا  یگنلپ  سابل  بیج  زا  ار  هدش  ات  همان  ناورس 
: دوب ظفح  زا  ار  همان  نتم 

طسوت دهد ، لیوحت  ار  شدسج  دناسرب و  لتق  هب  ار  نمشد  یوس  هب  رارف  لاح  رد  درف  ره  دناوتب  هک  یا  یماظن  ره  »
«. دیشرلارهام نکرلادیمع  رکشل …  یهدنامرف  رتالاب . …  هجرد  کی  هب  رکشل  یهدنامرف 

کبوچ قداص  زییاپ –  رخآ  رهظ  زا  دعب 
نمهب ۱۳۹۱
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: هدنسیون دروم  رد  هصالخ  رایسب 
کبوچ قداص 

ناریا رهشوب –  هام ۱۲۹۵  ریت 
اکیرمآ یلکرب –  هامریت ۱۳۷۷ 

ناماگشیپ زا  هدازلامج ،  و  تیاده   قداص  هارمه  هب  وا 
. تسا ناریا  نردم  یسیون  ناتساد 

هاتوک ناتساد  هعومجم  زا  ناوت  یم  وا  روهشم  راثآ  زا 
دوب هدرم  شا  یطول  هک  یرتنا 

یاه نامر  و 
روبص گنس 

و
ریسگنت

. دربمان
هفارخ و ریسا  هک  تسا  یمدرم  یزور  هریت  تیاکح  یو  یاهناتساد  رثکا 

یراتفر تنوشخ  هب  هجوت  اب  کبوچ  دنتسه . شیوخ  بهذم  هب  دنبیاپ  ینادان و 
ییاهارجام اهتیصخش و  غارس  دشیم  هدید  تسدورف  تاقبط  رد  هک  یا 

هب هر  ّتدش  هب  دندادیم و  باتزاب  ار  راتفر  نیا  زا  یشخب  مادکره  هک  تفر 
اهکرچ ندرک  سکعنم  اب  هک  دوب  رایع  مامت  تسیلائر  کی  وا  دندربیم . یکیرات 

هن دوب و  اهنآ  نامرد  یوجتسج  رد  هن  تسدورف  هدش  اهر  هقبط  یاهمخز  و 
. تشادن ار  یتشز  همه  نیا  بات  هک  دوش  یلسن  یرکف  یاوشیپ  تشاد  شالت 

هنسرگ و زیچ ، یب  ناسنا  زا  هک  یدنیاشوخان  هیرک و  هرهچ  لیلد  نیمه  هب 
هطبار یعون  هکلب  درادن  هنایارگ  نامرآ  یانبم  اهنت  هن  دهدیم ، هئارا  ایور  دقاف 

یاهناتساد رثکا  رد  وا  تنوشخ . فلتخم  یاههبنج  نیب  تسا  یکیتکلاید 
هک دیشک  ریوصت  هب  ار  یا  یتسیز  دومج  دوکر و  روبص  گنس  نامر  شهاتوک و 
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ٔهقبط رظنم  نیا  زا  دهدیمن . ار  یقرتم  یاهرکف  گرزب و  یاهرواب  قلخ  هزاجا 
هک دوشیم  میسرت  راکهانگ  لکش  هب  اما  مولظم  ناونع  هب  دنچره  تسدورف 

. دوریم ورف  یال  لگ و  رد  رتشیب  هچره 
هدنازوس گرم  زا  دعب  شدوخ  تساوخرد  هب  وا  یطخ  راثآ  هدنام  و  یو   دسج 

. دندش
*********************************************************************

گنر درز  یاهتکمین  زیم و  یور  رد ، یاههشیش  تشپ  زا  لیام  روطب  زییاپ  رهظ  زا  دعب  راخب  یمرگیب و  باتفآ 
یدرس داب  زوس  زا  هک  تشادن  ار  نآ  هضرع  یتح  دیباتیم و  اهدرگاش  یرتسکاخ  نشخ  یاهسابل  سالک و  یلاخمطخ 
ارپ شخپ و  اوه  رد  دنکیم و  تخرد  لگ  زا  ار  هیاسمه  گرزب  غاب  نابایخ و  یاهرانچ  ینارفغز  یاهگرب  کوتوکت  هک 

. دهاکب یکدنا  درکیم ،
هدز و قو  نامشچ  اب  دندوب و  هتسشن  مه  رس  تشپ  فیدر  قر ، قش و  هدروخ  کتک  دولآ و  سرت  تروص  اب  اهدرگاش 
ار قلاخ  یراکتسد  زونه  هک  دوب  نیا  لثم  دوب و  مامتان  اههفایق  نامتخاس  دندرکیم . هاگن  ملعم  هب  ناشدوخ  رظتنم 

. ….. دندرگ ناشناردپ  هفایق  لثم  دنوشب و  مامت  ات  دنتشاد  مزال 
هب دربب و  نوریب  وا  هاگراک  زا  ار  اهنآ  یسک  هک  دادیمن  هزاجا  دوب  هتخاس  یرهام  زاسهمسجم  ار  اهنآ  رکیپ  ًانیقی  ….. 

لثم تشاد . یماندب  شیارب  دناسریم و  ار  وا  یتراهمیب  هتشذگ  زیچ  همه  زا  هک  نوچ  دراذگب . مدرم  یاشامت  ضرعم 
. دوب رونیب  گنگ و  اههاگن  دیدرگیم . ثادحا  یطوطخ  اهتروص  رد  ای  دشیم و  ضوع  اهغامد  یاج  دیاب  هک  دوب  نیا 

. دوب مک  اهنآ  هفایق  رد  ییاهزیچ  کی  دازیمدآ . هب  ات  دندوب  هیبش  گس  هلوت  هب  رتشیب 
یگنر سکع  کی  ناریا و  هشقن  کی  دوب . هتسشن  درگ  چگ و  کاخ  ناشیور  دوب و  یلاخ  سالک  رخآ  زا  زیم  فیدر  هس 

ود لثم  شیاه  مشچ  دوب و  هدیباوخ  مه  یور  پیک  شیاهنادند  هک  روغی  هراوقدب و  یاهناوختسا  اب  دازیمدآ  تلکسا 
هک یاهتفررد  راوهز  هایس  هتخت  فرط  نآ  فرط و  نیا  رد  دزیم ، یهایس  شرس  هساک  یوت  اهتنایب  هاچ  هقلح 

هتخت زا  شدمن  هک  نککاپ  هتخت  کی  چگ و  یتشم  هدش و  هلاچم  ذغاک  یرادقم  دوب . نازیوآ  دنتشونیم  شور  اهدرگاش 
هک سکع  کی  دوب . هتخیر  دوب  ذغاک  هدرخ  زا  رپ  هک  یهاتوک  هبل  قودنص  لغب  سالک  هشوگ  دوب ، دنب  ییوم  هب  هدمآ و  رو 
هنیس هلیلم و  یاهیشودرس  اب  هفطاعیب  رابررش  نامشچ  دیفس و  لیبس  هدنگ و  غامد  اب  دوب  دازیمدآ  سکع  هب  هیبش 

سکع باق  یوت  هتخت  یالاب  زیلاج  رس  کلولا  لثم  دوب  هداد  شدوخب  شدوخ  ًارهاظ  هک  ییاهناشن  لادم و  زا  رپ 
. تفریم خرهام  اهدرگاش  هب  دوب و  هتسشن  شدوخ 

دوب و هدش  هتشون  شیوت  اهدرگاش  مسا  هک  بیاغو  رضاح  گرزب  رتفد  کی  شیور  دوب . رتدنلب  رگید  یاهزیم  زا  ملعم  زیم 
یاهشیش تاود  کی  دشیم و  هدید  دوب  شیوت  یندرم  هتفر و  لاح  زا  یسکرن  لگ  هخاش  اتود  هک  یسور  رولب  ناویل  کی 

. دوب موس  سالک  اج  نیا  درکیم . دود  قاتا  هشوگ  ربنا  زادناکاخ و  خیس و  اب  یگنس  لاغز  یراخب  کی  دوب . ور  نآ  مه 
نایم ار  نآ  ناهگان  دناخرچیم  شناتشگنا  یال  هدیرپ  بل  سیپ  کل  ُرپ  شکطخ  کی  هکنانچمه  دادیم و  سرد  ملعم 

. تفگ تئارق  اب  تفرگ و  شتروص  ربارب  ار  تسد  ودره  فک  تشاد و  هاگن  شتسد  فک  تسش و 
: میناوخیم ار  اعد  نیا  میرادیم و  هاگن  تروص  ربارب  ار  تسد  فک  ود  هروس  دمح و  هدناوخ  زا  سپ  مود  تعکر  رد 

مدرم هک  سه  هگید  یاهاعد  مه  زاب  نیا  زا  ریغ  هب  تونق . دنیوگیم  شهب  ار  لمع  نیا  و  ةنسح “. ایندلا  یف  انتآ  انبر  ”
اما نیرفاکلا “. موقلا  یلع  انرصنا  انمادقا و  تبثوان  رما  یف  انفرسا  انبوبذ و  انلرفغا  انبر  هنیا ” . مه  شیکی  ننوخیم ،
عوکر و لوا  تعکر  رارق  هب  دعب  هیفاک . نیریگب  دای  هتشون  نوتباتک  وت  هک  نومه  نیریگب . دای  ور  نیا  داوخیمن  امش 
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…“ دوجس
. دز شکشخ  همسجم  لثم  دوب  هتفرگ  شتروص  ربارب  ار  شیاهتسد  هک  روط  نامه  دیرب و  ار  شفرح  ناهگان  اما 

هجوتم درکیم و  هاگن  هچوک  وت  رغصا  دش . هریخ  دوب  هتسشن  نایروپس  رغصا  هک  ییاجب  مشخ  رپ  هدیرد و  یاهظحل 
شدوخب ار  وا  درکیم  ادص  ششوگ  وت  هک  ملعم  سرد  ندش  عطق  سالک و  توکس  اما  دوبن . ملعم  کانمشخ  هاگن 

اب اهنآ  مامت  دننکیم . هاگن  وا  فرطب  اهدرگاش  دید  دینادرگرب ، سالک  وت  هچوک  زا  یدنت  هب  ار  شتروص  ناهگان  دروآ .
. دندوب هدش  هریخ  وا  فرطب  زیمآ  شنزرس  یاههاگن  هدزتشحو و  نامشچ 

یال زا  رگیدکی  تسد  کمک  نودب  ار  شکطخ  تخادنا و  نییاپ  شتروص  ربارب  زا  ار  شیاهتسد  یگتسهآ  هب  ملعم 
. دز دایرف  کشخ  یادص  اب  تفرگ و  شتسد  فک  نایم  مکحم  دروآ و  نوریب  شناتشگنا 

هک مگیم  وت  هیساو  ورانیا  نم  یدرکیم ؟ ریس  وراجک  دوب ؟ اجک  تساوح  گس ! مخت  یاهآ  هلاسوگ ! نایروپس  یاهآ  ”
نیسای شساو  مراد  نم  هک  هنیبیم  شدوخ  درَخ . ندرگرسرب  کاخ  ینومن . لگ  وت  گنلرخ  لثم  هناحتما  زور  هک  ادرف 

، ندرکیم اوه  لیف  مرظن  هب  دوب ؟ رتالاب  ادخ  مالک  زا  هک  دوب  یچ  هچوک  وت  هنکیم . هاگین  هچوک  وت  هراد  نوا  منوخیم ،
هی ولج  نیا  یایم  ادرف  یریمب ، وت  هرآ  مراهچ . سالک  یتفر  بوخ  لاسما  هنومیم . اسّانک  لثم  نیبب  وشتخیر  هرآ ؟

.“ مریگیم وتانوخان  یگب  شیپ  سپ و  وش  هملک  کی  هگا  ینوخیم ، هت  ات  رس  زا  زامن 
شنامشچ دزیم . کتک  ار  اوه  تشاد  هک  نیا  لثم  دادیم . ناکت  رغصا  فرط  هب  اوه  وت  زیمآ  دیدهت  میاق و  ار  شک  طخ 

. دزیم قرب  هناملاظ  دوب و  هدش  خرس  درگ و  سورخ  نامشچ  لثم  شاینیب  هرذ  یاهکنیع  تشپ  مشخ  روز  زا 
. دروخیم جوم  شیناشیپ  تروص و  یاهکورچ 

یاههچب مامت  زا  رفصا  هک  دیسریم  رظن  هب  تخوس . وا  یارب  شلد  ناهگان  درک  هاگن  رغصا  تروص  هب  هک  بوخ  اما 
ود رغصا و  شدوخ و  درکیم و  ییوشتخر  اههناخ  وت  رغصا  ردام  هک  دمآ  شدای  تسا . رتهراچیب  رتتخبدب و  ناتسبد 
زور نامه  رهظ  موس ، سالک  دوب  هتفر  رغصا  هکنیا  زا  دعب  زور  دنچ  هک  دمآ  شدای  دادیم و  نان  ار  رگید  کچوک  رتخد  ات 

لاس نس و  وچمه  هک  یزامنرداچ  نز  کی  هسردم  رد  مد  هناخ ، دورب  تساوخیم  دوب  هدرک  صخرم  ار  اهدرگاش  هک 
. دوب هتفگ  هتفرگ و  ار  وا  ولج  تشادن  مه  یدایز 

لوتا ریز  تفر  درکیم  وراج  نوبایخ  وت  شاباب  هکیتخو  شیپ  هام  هی  هرادن . اباب  نم  هیچب  رغصا  نیا  مرب ، تنوبرق  اقآ  ”
مدوخ نم  هراد . باوث  هشب ، نوخ  سرد  هک  نینکب  یراک  هی  نوترس  ّقدصت  ساهچب . هشوگ ، یزاب  امشب . داد  وشرمع 

سرد هک  نینک  شیراک  هی  ونیا  مروشیم . تخر  نوت  هساو  منکیم . ونوتیتفلک  نیگب  یروج  ره  اما  مدب  هک  مرادن  یزیچ 
منم سامش  مالغ  نیا  هزیرب . شانوخان  هک  نینزب  شکتک  دوبن  شنوور  شسرد  ای  درک  یلوضف  تخو  ره  هشب . ندوخ 

.“ هنزب مهب  داوس  هروک  هی  نیا  هک  نییامرفب  یراک  هی  امش  نیمه  هیضار . یلیخ  امش  زا  شدوخ  مسه ، امش  زینک 
وا هب  شردام  هک  ار  ییاهزیچ  نیا  مامت  درکیم  هاگن  رغصا  هب  هک  مه  الاح  دوب . هدیسوب  ار  وا  یاپ  دوب  هدش  مخ  سپس 

. دوب هتخوس  وا  لاحب  شلد  دوب و  هدمآ  شدای  هب  دوب  هتفگ 
هار رگیدکی  تیلوئسم  هب  سالک  رس  اههسردم  هچب  هشیمه  هک  یتخاونکی  هدیشک و  همهمه  نآ  دش ، هفخ  سالک 

یسک زا  سفن  دریگب . دوخب  بناجب  قح  ریصقت و  یب  یتروص  درکیم  یعس  اهدرگاش  زا  کی  ره  دش . هدیرب  دنزادنایم 
. دمآ یمن  نوریب 

رود سالک  اهدرگاش و  مامت  دوب . هدش  خلت  شنابز  رس  ولگ و  خیب  درکیم و  پات  پات  شلد  دروخ . ناکت  تخس  رغصا 
شرس ناسرت  هدنمرش و  تقو  نآ  ایادخ . هنزیم . لاح  نیمه  درک : لایخ  شدوخ  شیپ  اروف “ دروخیم . خرچ  شرس 

. داد راشف  مه  وت  مکحم  ار  شیرهوج  هدرک  خی  یاهتسد  نییاپ و  تخادنا  ار 
. دش دنلب  ملعم  دایرف  زاب 

رونوج نوریب ، هِجب  تغامد  زا  تخم  هک  ترس  وت  منزیم  نینچمه  سین  سرد  هب  تساوح  منیبب  هگید  راب  کی  هگا  ”
!“ درخ ندرگ 

دب وا  اب  مه  یلیخ  هک  نودیرف  ًاصوصخم  دننکیم ، هاگن  وا  هب  اههچب  مامت  هک  درک  سح  دوب  نییاپ  شرس  هک  روط  نامه 
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هدیخرچ و ولج  تکمین  یور  هنت  مامت  ینامدوخ  یلیخ  ملعم  زا  سرت  نودب  نودیرف  دید  درک  هاگن  مشچ  یالاب  زا  دوب .
هب دوب  هتخادنا  هیاس  زا  یدرگ  شتروص  دیفس  تسوپ  یور  شکت  کت  یاههژم  هک  ار  شلگشوخ  تشرد  نامشچ 

دروآ نوریب  شنهد  زا  ار  شنابز  داتفا  رغصا  نامشچ  یوت  شنامشچ  ات  درکیم و  شهاگن  پچ  پچ  هتخود و  وا  تروص 
. درک هاگن  ار  شولج  تشگرب و  دوز  درک و  یجک  نهد  وا  هب  درک و  پچ  ار  شیاهمشچ  درب و  الاب  ار  شیاهوربا  و 
ناتسبد نآ  اهدرگاش  مامت  زا  دوب . سالک  دبسرس  لگ  نودیرف  دنکب . تسناوتیمن  یراک  چیه  اما  دمآ . دردب  شلد  رغصا 

هشیش کی  ناشرکون  مود  سفنت  عقوم  اهحبص  تشگیمرب . لیبموتا  اب  دمآیم و  هسردم  هب  لیبموتا  اب  دوب . رتصخشم 
چیه ملعم  دادیم . مه  شیاقفر  هب  دروخیم و  ار  اهتبرش  وا  دروآیم و  وا  یارب  تشاد  یکیتسال  هبنلق  رس  هک  تبرش 

ریز تقوچیه  دوب و  هزیکاپ  کاپ و  هشیمه  شیاهتسد  دوب و  دیفس  یلیخ  شندب  تسوپ  درکیمن . اوعد  وا  اب  تقو 
یوم یردق  کی  هشیمه  دنزن و  هت  زا  ار  شرس  هک  تشاد  ریدم  زا  صوصخم  هزاجا  دوبن . هایس  کرچ  زا  یاهنخان 

زا کی  ره  تشاد و  یدایز  رغصا  زا  نودیرف  هک  دوب  ییاهزیچ  اهنیا  دوب . ناشفا  شرس  یور  مشیربا  یمرن  هب  ییلاط 
. دوب هدروآ  دوجوب  وا  رد  یرادهشیر  یتسپ  سرت و  اهنآ 

: درکیم لایخ  شدوخ  شیپ  رغصا 
هگم درک . یجک  نهد  هک  ندید  همه  هنکیم . یجک  نهد  نمب  هراد  انوا  وگب  نودیرف  نیا  هب  یزیچ  هی  یگیم  سار  هگا 

شهب نوشنوخ  هریم  ملعم  اقآ  هک  نوا  مدوب  نودیرف  نیا  یاج  هب  نم  یکشاک  ادخ  یا  مدرک . شراکیچ  وتوا  نم 
زورنوا هک  ینوا  هثم  هروخیم . موداب  زغم  امرخ و  اب  برچ  یاولپ  نیریش  هشیم . راوس  نوشلوتا  وت  هدیم و  سرد 

یایزبس همروق  تشروخ  نوا  زا  دوب . شوت  مغرم  ندرگ  هی  هک  میدروخ  دروآ  دوب و  هدرک  شلامسد  وت  منوج  هنن 
فک ورام  اناجآ  رفن  جنپ  رفن  جنپ  هک  میدروخ . دادیم  جرخ  دوب  هدرم  شنز  هک  هرجات  نوا  هینوخ  هک  یبش  نوا  هک  برچ 

هی نوخ و  نآرق  هی  منوج و  هنن  نم و  هک  ندروآ  نتخیر  تشروخ  ولپ  شوت  هدنگ  یاهینیس  ندنوشن و  هچغاب  بل  طایح 
ام تفگیم  هناجآ  هب  هنوشاپ و  ونم  ساوخیم  هنوخ  نآرق  میدوب و  هتسشن  ینیس  هی  رود  مه  اب  روک  ات  ود  شیورد و 
ولهپ ورام  میزجاع  ام  نینوشنن  اراد  شچ  ولهپ  ورام  هک  ندزیم  داد  مه  اروک  تخونا  هیدایز . هرسپ  نیا  میرفن و  شش 
اوعد شاهاب  اناجآ  هک  دروآ  تشادرو  وش  هیداب  هنوخ  تفر  دش  اپ  یکشاوی  منوج  هنن  میدروخ  میتخو  نینوشنب و  ازجاع 
راهان یاج  شادرف  هنوخ ، میدرب  ندرک  هفصن  ور  هیداب  شرخآ  ات  دنوم  هچوک  رد  یال  منم  سد  ندز و  شکتک  ندرک و 

وش یقاب  منم  ندروخ ، ارهز  هیسآ و  داد  نوکت  نون  ور  منوج  هنن  هک  یکدنگ  هچ  هب  دوب  شوت  مزغم  رپ  ملق  هی  میدروخ 
. مدروخ مدروآرد و  خیم  اب 

دیدجت شلوسر  ادخ و  هب  وشیگناگی  نامیا و  مدآ  هک  ینعی  دهشت  دنناوخیم . دهشت  دننیشنیم و  مود  هدجس  زا  دعب  و 
یزاب یریگبهعلق  میتفر  هنوخ  میدموا  هک  مدعب  هل “. کیرشال  هدحو  هللاالا  هلالا  نا  دهشا  : ” تسا نیا  دهشت  هنکیم 

. میدرک یزاب  سیل  سپ  سیل  اههروک  یاپ  هدقچ  . ندرک مه  هسردم  ردپ  روگ  هبوخ  هچ  نوسبات  دوب  هام  بش  میدرک 
رخ و هی  شمه  دروآ ، کشلپس  شچ  هی  یلع  هدقچ  زور  نوا  هلوسر “. هدبع و  ادمحم “ نا  دهشا  و   ” میدرک یزاب  باق 
یم مالاح  یکشاک  تشاذگ . شرسبرس  لوسر  شم  هدقچ  دروآ . زب  ردقچ  . دروآ کیج  ود  رخ و  هی  شمه  دروآ ، کوب  ود 
گس یقت  مولظم و  یلع  سد  ور  میرب  و  دمحم ” . لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  . ” مینک یزاب  نومدوخ  هیساو  میرب  دش 
، هبوخ هچ  نوسبات  نزادنایم . مه  ولج  تشرد  تشرد  یاسانکسا  ننوخیم . نولک  انوا  زور  نا  هثم  مینک . هاگین  سد 

عورش ار  موس  تعکر  دنزیخیمرب و  دهشت  زا  سپ  و  . ” هیوباب نبا  تشپ  میزل  لودباش  میتفر  لوسر  شم  اب  ردقچ 
؟ هدب نگیم  مدرم  ارچ  لوسر . شم  اب  میدروخ  سام  اب  بابک  نون و  کلملا  جارس  غاب  وت  ههدنگ  جرب  نوا  وت  دننکیم “.

مزان هنکیم . مچام  هنکیم ؟ مراکیچ  ونم  لوسر  شم  هگم  هدیم ؟ متفوکرس  هنیبیم  ونم  یقت  تخوره  ارچ 
هفد نیا  هگا  هدیم . مهب  مراز  جنپ  رهش  مییایب  هک  میشیم  راوس  یدود  نیشام  وت  هک  یرصع  مدعب  تخونوا  هشکیم .

نوا هرتقامچلق . نوا  زا  لوسر  شم  هنکب . شدرُخ  مگیم  لوسر  شم  هب  هنزب  مهب  دبدب  یافرح  نوزا  یقت  هگید 
نوا زا  هنکب  شلطعم  هرخب  نون  نوشنوخ  هیساو  دموا  هک  هعفد  نیا  مگیم  لوسر  شم  هب  ساونون . درگاش  هریگریمخ 
هلاال هللا و  دمحلا  هللا و  ناحبس  دنیوگیم : راب  هس  هروس  دمح و  یاجب  موس  تعکر  رد  و  . ” هنکب شراب  دبدب  یاهکلتم 
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هینوخ اقس  بل  هراذیم  وش  هزوک  لوسر  هگب  یلعبجر  سابع و  دیس  ولج  هنکن  تأرج  هگید  ات  ربکا “ هللا  هللاالا و 
یدب مهب  چام  هی  هگا  هگب  هرایب  رد  شبیجوت  زا  ولامرخ  هی  مسامع  دیس  تخونوا  هک  ندنخب ، رهره  مه  اههچب  هک  رغصا ،

زا نم  اب  لوسر  شم  هک  همهفب  نودیرف  هگا  نمهفب . اههچب  هگا  ماوخیمن . نم  مدیم . هتهب  هسرد  ور  ولامرخ  نیا  منم 
نودیرف تخونوا  منوخب . زامن  متسین  دلب  هک  نم  مایمن . هسردم  ادرف  ماین . هسردم  هگید  نم  یکشاک  هنکیم . اراک  نوا 

ومرس مساوخ  هک  یتخو  منوخب . زامن  مساو  انیا  شیپ  مشکیم  تلاجخ  ولج  نوا  نم  هنکیم . یجک  نهد  هدنخیم  مهب 
هک هزارد  هچوک  نوا  وت  مریم  مرایم  مدوخ  اب  مماباتک  مایم  رد  هنوخ  زا  هک  بص  هتخل . نیمز  هک  اج  نیا  مراذب ، رهم  ور 

یلیخ هربیم . نوا  هشاب  اضر  هگا  اما  مدُرب ، مساگ  منزیم . طخ  ای  ریش  اههچب  اب  هههنوخ ، نوا  رد  تشپ  هرادن  هار 
زورید هتسنوتن  هدوب  شوخان  رغصا  هگب  مظان  هب  هسردم  شتایب  مگیم  لوسر  شم  هب  تخونوا  هشیم . شرس 

. ساهالقان وا  زا  اضر  همهفیمن . هک  منوج  هنن  دایب . هسردم 
شنخان اب  دوب  هدیبسچ  شغامد  راویدب  هک  هدیکشخ  فم  هلولگ  کی  دناراخ و  ار  اجنآ  شغامد و  وت  درک  ار  شتشگنا  دعب 
شتسد زا  ناهگان  اما  دیلام ، شناتشگنا  نایم  رد  ار  هدیکشخ  تفس  هلولگ  نآ  زیم و  ریز  درب  ار  شتسد  دروآ و  نوریب 

. دنام شلد  هب  نآ  ترسح  داتفا و  نیمز  هب 
زیچ هک  ییاهرخ  اه و  هکشرد  اهمدآ و  هب  دنادرگرب و  هچوک  فرطب  ار  شرس  هتسهآ  هدارا  یب  هرابود  عقوم  نیا  رد 

لثم دوب و  دازآ  مه  وا  تساوخیم  شلد  درک . هاگن  دوب  نازیوآ  یباصق  ککنچ  زا  هک  ییاهتشوگ  هشال  هب  دوب و  ناشراب 
. تفریم تساوخیم  شلد  هک  اج  ره  اهنآ 

دوب و هدیچیپ  یهار  هار  زامن  رداچ  یوت  ار  شدوخ  دوب و  شولج  یدیفس  هچقب  دوب و  هتسشن  نز  کی  یباصق  ناکد  مد 
نز نیمه  لکش  تسرد  ردام  هک  دیسر  شرظن  هب  دنام . اج  نامه  داتفا  وا  هب  هک  رغصا  هاگن  دوب . هدز  کدنچ  ناکد  مد 
چیه تخوس . شردام  یارب  شلد  اروف  دید  ار  وا  هک  الاب  زا  اما  تشاد . نیمه  لثم  هار  هار  زامن  رداچ  کی  مه  وا  تسا .

در وا  کیدزن  زا  هک  ییاهمدآ  زا  دمآ  رتکچوک  رتریقح و  شردام  الاب  زا  دوب . هدیدن  الاب  زا  روط  نیا  ار  شردام  تقو 
هگا . ” تشاذگیمن لحم  دوب  شردام  لکش  هک  ینز  نآ  هب  سک  چیه  دمآیم . شدب  دندرکیمن ؛ انتعا  وا  هب  دندشیم و 

. هسانشیم ومنوج  هنن  هک  ملعم  اقآ  هگیم ؟ یچ  همنوج  هنن  هتسشن ، یباصق  نوکد  مد  هک  ینز  نیا  هک  هنودب  نودیرف 
.“ هشدوخ مساگ  هنم ، نوج  هنن  مساگ  دز ، فرح  شاهاب  هسردم  مد  هک  زور  نوا 

دوب هدز  نوریب  شیاهنآدند  یال  زا  یدایز  زیچ  کی  هک  نیا  لثم  دش . ضوع  شنهد  هزم  هک  درک  سح  ناهگان 
ار نآ  هدرک و  هل  شیاهنآدند  نایم  ار  تشوگ  داتفا . نوریب  اهنآ  یال  زا  هدیدنگ  تشوگ  هکت  کی  دیکم  ار  شیاهنآدند 

شدای هب  دوب . هدروخ  یباریس  بشیرپ  هک  داتفا  شدای  دادیم . هزات  روش  نوخ  هدیدنگ و  یباریس  هزم  درک . هزم  هزم 
. دندروخیم یباریس  بش  ود  یاهتفه  تساهنآ . ندروخ  یباریس  هبون  مه  بش  ادرف  هک  دمآ 

تشادیمرب ار  هیداب  دشیم  اپ  شردام  دشیم  دنلب  شورفیباریس  یادص  هک  یتقو  دندروخ . یم  وبل  نان و  اهبش  یقاب 
نیمز و تشاذگیم  ار  شگید  شورفیباریس  دنتفریم . شلابند  مه  ارهز  هیسآ و  رغصا و  هچوک . رد  مد  تفریم  و 

دزیم یدایز  راخب  گید  یوت  زا  دوب  ینیس  وت  مه  سوناف  کی  تشادیمرب ، دوب  دیفس  یسم  ینیس  کی  هک  گید  رس  دعب 
مه رس  رخآ  هیداب ، یوت  تخیریم  درکیم و  درخ  ار  دیفس  رگج  هبمکش و  نادریش و  وقاچ  اب  شورفیباریس  نوریب .

. دندروخیم هکرس  نان و  اب  یسرکریز  قاتا  وت  دندربیم  تقونآ  تخیریم . یظیلغ  کرچ  بآ  َشیور 
دعب داتفا . دوب  شردام  لکش  دوب و  هدیچیپ  هارهار  زامنرداچ  یوت  ار  شدوخ  دوب و  هدز  کدنچ  هک  ینز  نآ  هب  شهاگن  زاب 

سرت اب  ار  شرس  ًاروف  اما  درک  هاگن  اه  لیگزا  اهولامرخ و  هب  دش . هریخ  دوب  یباصق  یولهپ  هک  یشورف  هویم  ناکد  هب 
ار مراهچ  تعکر  دنزیخیمرب و  دندروآیم و  اجب  دوجس  عوکر و  هاگنآ  دادیم . سرد  تشاد  ملعم  دنادرگرب . قاتا  یوت 

ات رس  زا  زامن  کی  اهدرگاش و  ولج  دورب  دیاب  ادرف  هک  دمآ  شدای  وت . تخیر  یرُه  شلد  دنهدیم . ماجنا  موس  تعکر  لثم 
نز هب  شردام  هک  دوب  هدینش  زور  کی  دناوخیمن .  زامن  مه  شردام  دوب . هدناوخن  زامن  تقو  چیه  وا  دناوخب . هت 

شاش و وت  ماّسد  موش  ات  بص  زا  مرت ، سجن  گس  زا  هک  هنیا  یارب  منوخیمن  زامن  ینیبیم  هگا  . ” دوب هتفگ  هناخبحاص 
ردق هب  ناش  هزادنا  هک  لکش  ات  ود  درک . رکف  دوجس  عوکر و  هب  عجار  دعب  هرت “. کاپ  همه  زا  مدیقع  اما  همدرم ؛ یاههگ 
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تساناتسادهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

شدوخ شیپ  دندوب . دوجس  عوکر و  اهنیا  دندیصقریم . شولج  دنتشادن  ینیعم  لکش  دندوب و  ربا  هکت  ود  لثم  دوب و  مه 
هک هنوا  هراد  نیع  یادص  هک  ینوا  دندش . وحم  شرظن  زا  ًاروف  اه  لکش  اما  درک . لایخ  دوجس  ار  یکی  عوکر و  ار  یکی 

شدای زاب  تقو  نآ  هشیم . الود  شاهوناز و  ور  هراذیم و  وشاسد  مدآ  هدوجس  هک  ینوا  هراذیم ، رهم  ور  وشرس  مدآ 
هراذیم وشاسد  مدآ  هدوجس  هک  ینوا  دش . خرس  شیاه  شوگ  ات  دیشک و  تلاجخ  شدوخ  شیپ  داتفا . لوسر  شم  هب 

. هشیم الود  شاهوناز و  ور 
مه رود  هناخروز  وت  ریگ  یتشک  ود  دننام  یتدم  دنداتفا . زیم  ور  شولج  دندوب  هدیبسچ  مهب  هک  سگم  تفج  کی 

اب دعب  درک ، فوص  فاص و  ار  شیاهلاب  شاهاپ  اب  یتدم  دنام  هک  یکی  نآ  دیرپ . دش و  اوس  اهنآ  زا  یکی  دعب  دندیخرچ و 
سگم هک  یراک  ره  مه  نآ  دیصقریم و  زیم  یور  هراوقیب  زارد و  شاهیاس  دیشک  شیاهکخاش  یور  شیاهتسد 

درب و ولج  ار  شتسد  هتسهآ  دعب  دوب . ملعم  هب  شهاگن  یلو  زیم  یور  دروآ  ار  شتسد  هتسهآ  رغصا  درکیم . درکیم 
شناتشگنا اما  تشاد ، هاگن  زیم  یور  اجنآ  دوب  هدرک  تشم  هک  روط  نامه  ار  شتسد  یتدم  تفرگ ، ار  سگم  نآ  کباچ 

. هدش میاق  شتشم  یاجک  رد  سگم  نآ  هک  دنادب  تساوخیم  دشکب . ار  سگم  تساوخ  یم  دادیم و  راشف  مهب  ار 
مهزاب شنماد . یوت  تشاذگ  درک و  دنلب  زیم  یور  زا  ار  شتسد  تقو  نآ  داد ، راشف  مه  وت  میاق  ار  شیاه  تشگنا 

هک درک  زاب  مه  زا  ار  اهنآ  هدرخ  هدرخ  هدرک و  تسس  ار  شناتشگنا  هتسهآ  دعب  داد ، راشف  مه  یوت  ار  شناتشگنا 
. تفر اوه  هب  دیرپ و  شتسد  یوت  زا  سگم  ناهگان 

یوت ار  شدوخ  هک  ینز  نآ  اما  درک ، هاگن  هچوک  وت  زاب  درک . هتسب  زاب و  ار  اهنآ  راب  دنچ  دوب . هتفرگ  درد  شناتشگنا 
تشاد ینز  هیاسمه  گرزب  غاب  وت  دوب . هتفر  دوب ، هدز  کدنچ  یباصق  ناکد  مد  دوب و  هدیچیپ  هار  هار  زامنرداچ 

تخیر هک  یدرم  دمآیم . نوریب  دود  ترامع  یاهشکدود  زا  درکیم . عمج  دوب  هداد  اوه  دنب  یور  هک  ار  ییاهتخر 
دراک شتسد  کی  وت  ضوح . فرطب  دمآ  ترامع  فرط  زا  دوب  نازیآ  شولج  کمرا  دنبشیپ  کی  تشاد و  ار  اهزپشآ 

بل تشاذگ  ار  دراک  دیسر  هک  ضوح  مد  دوب . هدرک  ناشنازیوآ  هتفرگ و  ار  غرم  ود  یاپ  شرگید  تسد  اب  دوب و  یدنلب 
دندروآ نوریب  بآ  یوت  زا  ار  ناشیاهرس  باتش  سرت و  اب  اهغرم  بآ . ریز  دناپت  روزب  تفرگ و  ار  اهغرمرس  هروشاپ و 

دعب نیمز ، یور  تخادنا  دروآ  مه  ار  دراک  هچغاب  بل  دروآ  ار  اهنآ  تقو  نآ  دنداد . ناکت  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  و 
یور دیشک  تشادرب و  نیمز  یور  زا  ار  دراک  دوب و  یهایس  شفک  یوت  هک  شدوخ  یاپ  ریز  تشاذگ  ار  غرم  ود  ره  یاپ 
نآ یولگ  ریز  یاهرپ  نیمز و  یور  تشاذگ  ار  دراک  تقو  نآ  دیربن ، دراک  دیشک و  رابدنچ  نوچ  اما  اهنآ ، زا  یکی  یولگ 

شرس دیرب و  شوگ  ات  شوگ  ار  شرس  تشادرب و  ار  دراک  دعب  دنک ، تسد  اب  دربب  ار  شرس  تساوخیم  هک  ار  یغرم 
. تشک یلوا  غرم  لثم  مه  ار  یمود  غرم  روکی . ار  شنت  روکی و  درک  ترپ  ار 

تخیر یرُه  شلد  دش . تکاس  سالک  هرابود  درک  سح  هک  دوب  هتشک  یاهغرم  هجرو  هجرو  یاشامت  مرگ  رغصا  زونه 
شور درکیمن و  هاگن  وا  هب  ملعم  اما  دنادرگرب . سالک  یوت  یکباچ  هب  ار  شرس  درک . ندز  هب  عورش  پات  پات  وت و 

کی درک و  زاب  ارنآ  طسو  دوب . فیثک  هلاچم و  شلامتسد  دوب . هتفرگ  شتسد  یوت  ار  شلامتسد  ملعم  دوب . رگید  فرط 
هعفد نیا  درک و  نداد  سرد  هب  عورش  هرابود  دعب  درک . هاگن  شدوخ  فم  هب  نآ  یوت  هریخ  درک و  شیوت  یاهدنگ  نیف 
پچ شنامشچ  درکیم و  وجو  تسج  نآ  رد  یزیچ  دوب و  هدش  هریخ  شفُم  هب  لامتسد  وت  هک  روط  نامه  یغامد  وت 

: تفگ دوب  هدش 
تغارف زامن  زا  دنهد و  یم  مالس  هاگنآ  دنناوخیم  ّدهشت  دننیشنیم و  مود  هدجس  زا  دعب  تسا  رخآ  هک  تعکر  نیا  رد  »

.« هتاکرب ةللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  تسا : نیا  مالس  دننکیم . لصاح 
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تسارعشهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یدوهرف ادیو  اه – ! هناوید  هر 
نمهب ۱۳۹۱

تفر یم  اه  هناوید  ِهر  شدوب ،  یم  لقع  رگ  دَرِخ 
تفر یم  اه  هناسفا  یپ  یتسه ، رد  رُوغ  یاج  هب 

یشومارف ره  یارو  یشوماخ  تشاد  رگ  شطع 
تفر یم  اه  هناخیم  هر  رگنایصع ، رعش  شود  هب 

اورپ یب  جاوما  نانچ   ، ایوررد دیتلغ  یم  و 
تفر یم  اه  هنامیپ  بل  یدایرف ،  ِبازیخ  ره  هب 
مهرد هماگنه ی  نیا  رد  متام ، زا  یسرت  یب  ادص 
تفر یم  اه  هناخ  زارف  مدآ ،  هجض ی  نوچ  اهر 

نایصع زا  تفگ  یم  یمه  نازرل ، هچوک ی  شوگ  هب 
تفر یم  اه  هنازرف  ِیپ  نایرع ،  ششکرس  نینط 

رس ات  اپ  درُم  یم  ورف  رگناریو ، تشز  گنج  و 
تفر یم  اه  هناریو  ات  هک  یروک  هطقن ی  نورد 

، دیشروخ هدنخ ی  ناس  هب  دیصقر ، یمزاورپ  رگ  ا 
تفر یم  اه  هناورپ  ِرب  دیما ، هزمغ ی  کی  ره  هب 
ایور یا  تخرس  بلق  هب  ، ار مرعش  راشفب  ایب 

! تفر یم  اه  هناگیب  یپ  اتح ، رگ  هنشت  بل  لزغ 
ییاپارس ِقشع  هک  وت  ییاوسر ، غیت  زا  سرتم 

تفر یم  اه  هناوید  هر  یتسه ، رگ  تشاد  یلقع  هک 
هام ١۳٩١ ید 
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تسارعشهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ترصن ونیم  تسا –  یلیل  نم  مان  دننز ، یم  میادص  اوح  باتک : زا 
نمهب ۱۳۹۱

هلصوح هار  تسا  گنت 
زیزع یا  تسا  گنت 

تبقاع مسرت  یم 
مامت ان  ناراب 

دنک اپ  هب  یلیس 
هنابش دیاب 

مزودب یکچوک  دیشروخ 
شیوخ فاحل  یور 

ریوک دومحم  دبیم – 
نمهب ۱۳۹۱

رامش یب  یاه  هراتس  هراتس !  رهش 
رارق یب  هنشت ، نارتوبک  رهش 

راهب ىب  زبس  وت  ىب 
رانا ىب  خرس  وت  ىب 
. مرتوبک ىب  دیپس 

*
ما ىبآ  هک  ماوت  اب 

. ما یباتهام  هک  ماوت ، اب 
. ما هتسپ  زبس  زبس  وت  اب 

. ما هصق  رپ ز  تانق 
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تسارعشهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

رارق ىب  ىاه  میلگ  لگ  لگ 
. مرپرپ خرس و  دوبک و 

*
قشع ىاه  هکچ  هکچ  زونه 

زبس ریپ  هوک  زا 
. مرپ رب  لاب و  هب  دکچ  ىم 

*
مرش نارتخد 

هاگن نارسپ 
هدنخ رپ ز  ىاهوبس  اب 

هآ ىاه  هزوک 
هام یاه  تاباس  زا  دننک  یم  رذگ 

منم نیا  زین  زونه 
هرطاخ باتفآ  رد  هک 

مرت هزات و  سیخ و 

*
نش داب و  ىاه  غاب  هچوک  زا 

ىسلطا ىاه  لگ  هدیپس و  زا  ىفد  اب 
یسک دنک  ىم  رذگ  دراد 

منز ىم  ادص  نم  و 
: ىن هیرگ و  نایم  زا 
! تول ریوک  سورع 

! مردام
مرتخا رپ ز  نشور  نامسآ  یا 

*
میاه یکدوک  رهش  دبیم :
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تسارعشهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هدامرآ رحس  ینادیم – ؟ 
نمهب ۱۳۹۱

؟ ینادیم
دیاب ییاه  تقو  کی 
یسیونب ذغاک  هکت  کی  یور 

ت! ــــــ سا ل  ــــــ یطع تـ
 … تراک ـ فا هشیش ی  تشپ  ینابسچب  و 

نایرفص دومحم  تخاب - یاه  هتخیر  بل 
نمهب ۱۳۹۱

لحاس نیمادک  یاه  هرخص  رب 
؟ یوش یم  بوک  جوم 
ناشف شتآ  نیمادک  هلق  رب 

؟ یا هدرک  مگ  هر  سونقق 
؟ یتشادن نایشآوت 

یتشاد هک  مناد  یم 
، تا هناخ  هدیشک  کلف  هب  رس  یاه  رانچ  رب  وت 

؟ یدرک یمن  زاورپ  هدامآ  ار  اه  دازون 
، تنیمز رس  همه    ِ نکفا هیاس  یاه  کشجنگ  نابز 

؟ درک یمن  انشآ  دیشروخ ، راونا  اب  اروت 
، یتخانش یم  ار  قشع  وت 

؟ یتخانش یمن 
؟ دوب متسر “  رگم “ دوبر ، وت  زا  ار  اه  نیا  همه  هکنآ 

؟ دشکب ریز  هب  راوخ  نینچ  ار  وت  تسن  اوت  هک 
. یدشن ارای  وت  و 

؟ دوب هچ  تن  داد  الص “  لاس “ ، نارازه  سپ 
؟ دنرادن ناوت  همه  نیا  هک  اه  هنیزوب 

اهلحاس رب  ینش  زاس  تسد  یاه  هناخ  ، اتح
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تسارعشهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

اه هرهم “  زا “  هدش  هتخاس  یاه  کرهش 
: نیدب مه  ینتراک “  عیفر “  تارامع  و 

… تیروف …و  یگداس … یناسآ
. دنشاپ یمن  مه  زا 

، ملاع یاه  هرخص  همه ی  هدش ی  بوک  جوم  یا  وت 
یا هدرک  وخ  ینیشن  رتسکاخ  هب  هک  یسونقق  یا 

، تقشع همه  اب  هارمه 
ار رگید  ناگتشارفا  همه  و  اه ، کشجنگ  نابز  اه ، رانچ 

؟ یتشاذگ او  اه  هنیزوب  هب  ارچ 
باتفآ نیمز  رس  رد  ار  هدنخ  قشع و  هچمیت  هک  یناد  یم 

؟ دنا هدرک  لیطعت 
…. هآ

دنا هدیشک  بانط  هب  ار  یکانمغ  یاهالاک  هچ  شیاجب 
…. دنا هداهن  ناوخشیپ  رب  و 

ناتسبات غاد  زور  کی  نم  مانب :  یئاقآ  انام  رعش  باتک  رب  یدقن 
هب ینارپ  گنس  ناونع “  اب  رامعم  شویراد  زا :  مدمآ  ایند  هب 

 “ نامسآ
نمهب ۱۳۹۱

لوا هتسد  درک ، صخشم  ار  هتسد  هس  ناوتیم  میوش ، یکیکفت  هب  لئاق  دشاب  رارق  رگا  رجاهم ، نارعاش  نایم 
ناریا زا  بالقنا  ییادتبا  یاهلاس  رد  هک  ینارعاش  مود  هتسد  دناهدرک ، ترجاهم  ناریا  زا  بالقنا  زا  شیپ  هک  ینارعاش 

رانک رد  ناشرعش  یخیرات  یدنب  میسقت  رد  اما  دناهدش  رجاهم  بالقنا  مود  ههد  رد  هک  ینارعاش  ای  دناهدرک و  ترجاهم 
ناریا زا  داتشه  داتفهههد و  یاهلاس  رد  هک  ینارعاش  موس  هتسد  دوشیم و  هدناوخ  رجاهم  نارعاش  مود  هتسد  رعش 
ار دوخ  یبدا  ترهش  هک  یهورگ  یکی  دنهدیم  اج  ار  نارعاش  زا  هتسد  ود  دوخ  لد  رد  هورگ  نیا  دناهدرک ، ترجاهم 
دوخ یبدا  ترهش  هک  ینارعاش  رگید  هورگ  دناهدروآ و  تسد  هب  ناشراثآ  راشتنا  قیرط  زا  ناریا  رد  ترجاهم  زا  شیپ 
یسیونگالبو و یاههکبش  روهظ  هطساو  هب  داتشه  ههد  همین  زا  ناشرعش  هدرک و  بسک  ترجاهم  یاهلاس  رد  ار 
شرعش هک  تسا  موس  هتسد  ءزج  ییاقآ  انام  تساهدش . انشآ  نانابز  یسراف  یارب  هدش و  یفرعم  ناریا  رد  یعامتجا 

کی نم  » مان اب  دوخ  یاهرعش  زا  هعومجم  نیتسخن  هدش  قفوم  ًاریخا  وا  دجنگیم . هتسد  نیا  نارعاش  زا  مود  هورگ  رد 
هضرع یسراف  ون  رعش  نادنمهقالع  هب  هداد و  راشتنا  رامیتوب  رشن  طسوت  ناریا  رد  ار  مدمآ » ایند  هب  ناتسبات  غاد  زور 

کزان بانط  -/ ناسآ یلیخ  /- دوب هداتفا  یشومارف  قیمع  هاچ  رد  / هام هک  یبش  / مدش رعاش  کیرات  بش  کی  نم  . دنک
ریخا یاهلاس  رد  هک  ار  ترجاهم  رعش  تاصخشم  زا  یکی  ( رعاش ص۱۱- .) مدروآ نوریب  ار  واو  / متخادنا نییاپ  ار  ملایخ 
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تسادقنهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نم رب  دیکات  دراذگب ، یرایسب  ریثات  مه  یاهزرم  نورد  نارعاش  راثآ  نهذ  رب  ناهجرعش  همجرت  رانک  رد  هتسناوت 
منیگهودنا ییاهزیچ  هچ  منکیم ، یگدنز  هنوگچ  تسا ، دوخ  ندرک  هیوگاو  ندرک و  سفن  ثیدح  تروص  هب  یصخش 

هیلوا مرف  نیماضم و  ًاعومجم  اهنیا  ملاوحا و … ، منتشاد تسود  ، مقشع ، مرفنت مراشرس ، ییاهزیچ  هچ  زا  دنکیم ،
زا ندش  نرود  ببس  هب  دوخ  ندرک  هیوگاو  ییارگنورد و  تفگ  ناوتیم  دزاسیم ، رجاهم  نارعاش  رعش  رد  ار  ییارجا 

هدش یاهناسر  یعامتجا  یاهنارحب  عیاقو و  ریثات  تحت  ای  هدوب  اهلاس  نیا  ءانثتسا  هک  یدراوم  رد  زجب  ردام  هعماج 
ون رعش  دراو  میقتسم  ریغ  میقتسم و  ار  ناوارف  یاهنم  هیام  نیا  تسا ، ترجاهم  رعش  یلصا  هیام  هتشاد  رارق 

ریگرد شرعش  هک  دراد  رارق  ینارعاش  فیدر  رد  زین  ییاقآ  انام  دش  یعدم  ناوتیم  حیضوت  نیا  اب  تسا . هدرک  یسراف 
یفطاع یحور و  یلصا  باترپ  لحم  ار  دوخ  تالیامت  یصخش و  یگدنز  وا  تسا . یرگنایب  رد  ییارجا  مزیناکم  نیا 
اهیهام / منک یم  تحارتسا  بشما  / ما هتفر  هار  نارگن  کیشک  کی  لثم  / مامت بش  هدزیس  تسا . هدرک  شیاهرعش 

عوضوم رانک  رد  ( مهدراهچ بش  ص۲۶- . ) دنزیم مدق  هچایرد  رود  / نم یاج  هب  هام  /و  دناهدیباوخ هشیمه  زا  رت  هدوسآ 
تیاور ییارجا  لکش  تسا ، هجوت  لباق  وا  دنلب  ییاهرعش  صوصخ  هب  ییاقآ  یاهرعش  رد  هک  یرگید  هتکن  یصخش ، نم 

(، یشخرچ  ) دنتسه اوتحم  رب  یکتم  دنکیم و  لمع  هریاد  دننام  ًاتدمع  رعاش  نیا  یاهرعش  رد  تیاور  متسیس  تسا ،
دوخ هیلوا  تکرح  یاج  هب  هرابود  دزاسیم و  حرطم  ار  یتاساسحا  ثداوح و  عیاقو و  دوشیم ، عورش  ییاج  زا  تیاور 

نایم رد  بطاخم  اب  دنک  ناشتواضق  هکنآ  نودب  ار  دوخ  یگدنز  ثداوح  اههظحل و  هک  تسا  یرعاش  وا  ددرگیمزاب .
رد ببس  نیمه  هب  دشاب ، دوخ  ینهذ  متسیس  هب  یکتم  ینیرفآزاب  رد  بطاخم  دراد  یعس  لکیس  نیا  رد  دراذگیم و 
رعاش تارطاخ  و  دوش ، یم  هدید  رعش  رد  روفو  هب  لاح  هتشذگ و  هکنیا  اب  ینامز ، رد  یتیاور  دوجو  اب  ییاقآ  یاهرعش 
اب ار  تسا  هدنیآو  هتشذگ  هچنآ  وا  تسا ، مک  رعش  رد  سوسفا  یژلاتسون و  دنتسه ، هنارعاش  یاهتیاور  اکتا  هطقن 
یم هک  یتعاسره  . دوش یم  جراخ  رعش  هخرچ  زا  دنک و  یم  راذگاو  بطاخم  هب  تواضق  یارب  دزیمآ و  یم  رد  لایخ 

اههفاک / دوش یم  یلاخ  دمآ  تفر و  زا  اهورهدایپ  / رگید یقیاقد  ات  / دننک یم  چوک  وتسرپ  اههد  / دزیر یم  گرب  اهدص  / درذگ
ناتساد یدعب  لصف  هب  هک  یلاح  رد  و  مدنب / یم  ار  مباتک  مشک / یم  رس  ار  ماهوهق  مه  نم  / زاوآ زا  نامسآ  / وهایه زا 

یم / دشاب ریگلد  درس و  هزادنا  نیمه  هب  رصع  اج  همه  مسرت  یم  / منارگن / مور یم  رهش  نیا  زا  نانز  مدق  منک / یم  رکف 
ملابند دبا  ات  / مونش یم  مرس  تشپ  هک  یشخشخ  یادص  مسرت  یم  / دروآ نایم  هب  ار  وت  فرح  هرابود  داب  مسرت 

ینز چیه  رخآ  / دنک یم  شنزرس  تیراک  شومارف  رطاخ  هب  ار  وت  / دوش یم  در  نم  رانک  زا  یسک  ره  اهزور  نیا  / دنک
زییاپ هتشاذگ  رارق  وا  اب  هک  یدرم  مسا  رگا  یتح  / دوش درز  شیاپ  ریز  نیمز  هک  / دنامب رظتنم  ردق  نآ  درادن  تسود 

« مدمآ ایند  هب  ناتسبات  غاد  زور  کی  نم   » هعومجم رد  هتفای  راشتنا  یاهرعش  دروم  رد  رگید  هتکن  ( چوک ص۲۱- .) دشاب
طوبه رعش  رد  ًالثم  دنکیم ، لمع  اهرعش  یعیبط  نحل  نایرج  زا  نوریب  هاگ  تاملک  باختنا  رد  رعاش  هک  تسا  نیا 

رگید تبون  دنچ  رد  عوضوم  نیا  تسین  راگزاسرعش  ینحل  قطنم  اب  هک  دنکیم  هدافتسا  درک » دناوت   » لعف زا  رعاش 
لاعفا یریگ  راک  هب  رد  رعاش  رقف  هب  ار  یاهصیقن  نینچ  ناوتب  دیآ  یم  رظن  هب  دوشیم ، هدید  هعومجم  نیا  رد  زین 

تفگ ناوتیم  یلک  یدنبعمج  کی  رد  اما  مالک . یعیبط  ینومراه  هب  رعاش  ندوب  هجوتیب  ای  داد ، تبسن  یاهرواحم 
تسا یرعاش  ییاقآ  انام  دنتسه ، هدنهد  داهنشیپ  قالخ و  ییاهرعش  ییاور ، متسیس  رد  صوصخ  هب  باتک ، نیا  یاهرعش 

رد دوخ  ندرک  ادیپ  اهاضف و  نیا  رد  دوخ  لایخ  ندرک  دراو  یگدنز و  هرمزور  یاهتیعقوم  تیاور  رد  یدایز  دادعتسا  هک 
. دراد اهنآ 

—————–
نامرآ هناسر  زا 
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دنمهرف دمحم  نم –  هاگن 
نمهب ۱۳۹۱

اه و ناتساد  دراد ، هک  یعونتم  بلاطمرطاخب  هیرشن  نیا  متسه . ام “  رهش  یگتفه “  هیرشن  ناگدنناوخ  زا  یکی  نم 
. دنک یم  لوغشم  ارم  هک  تسا  یا  هیرشن  ناگرزب  راتفگ  لودج و  یفاک ، یاه  رعش 

هاگ هحفص  نیا  رد  ما . هدش  شرادفرط  رتشیب  دینک  یم  رشتنم  ار  هاگرذگ  تیاس  یاه  هتشون  زا  یا  هراپ  هک  یتقو  زا 
. دنتسه یندناوخ  و  نیشنلد ،  ایوگ ، رایسب  تسا . یرگید  شور  کبس و  رد  هک  دوش  یم  رشتنم  یئاه  ناتساد 

. مدناوخ هیرشن  تمسق  نیا  رد  ار  کویپ “  یابیز “  رایسب  ناتسادریخا  هرامش  ود  یط 
یرامیب نیا  اب  میا و  هدوب  اه  اجنآ  رد  میاه  هچب  نز و  اب  هارمهو  ما  هدرک  یملعم  راک  ناریا  زا  تمسق  نآ  رد  اهلاس  نم 

هدش هتشون  ابیز  نشور و  ایوگ و  رایسب  ناتساد  نیا  نفاصنا  اما  ما . هدید  زین  ار  نآ  زا  یدراوم  و  مراد ، لماک  یئانشآ 
زا ما  یلاحشوخ  تیاضر و  زاربا  نمض  و  مریگب ، ار  امش  تقو  یمک  نآ  دروم  رد  متفرگ  میمصت  ببس  نیمهب  تسا .

تشاد و رب  هیاپ  رب  یمک  تسا ، هدروآ  رد  بآ  زا  ار  نآ  اویش  رایسب  هک  هدنسیون  هب  کیربت  نتفگ  ناتساد و  نیا  ندناوخ 
. منک تیحص  نآ  دروم  رد  مدوخ  روعش 

هب هکنیا  مود  و  تسا . یعقاو  هک  دسر  یم  رظنب  یبیجع  زرطب  کویپ  “ ناتساد “  ینعی  ناتساد  نیا  هک  میوگب  نلوا ،
هک میوگب  متساوخ  و  درادن . یفاضا  هیشاح  لقن  فرح و  و  تسا ، هدش  میظنت  صقن  بیع و  یب  نم  رظنب  عقاو 

. تسالاب حطس  یاه  ناتساد  سالک  رد  یناتساد 
. دینکن غیرد  یئاه  ناتساد  نینچ  راشتنا  زا  مراودیما 

هک یئاج  دراد . دوجو  کَراد “  نوچ “  یئاج  هک  متسناد  یمن  ما ، هدوب  هطخ  نآ  رد  اهلاس  هکنیا  اب  متفگ  هک  روطنامه 
 “ گرزب یاه  رهش  رد  زج  نامروشک  هک  مدش  هجوتم  نم  تسا . رداچ  کی  ظقف  ناشهاگنامرد  اتح  مدرم  یگدنز  همه 

. فراعتم یگدنز  زا  یدایز  هلصاف  اب  مورحم و  نمامت  هدیبسچ ، مهب  دنتسه  یئاه  کراد “ 
ار ناماس  نآ  ناکدوک  یگنسرگ  نقیقد  دنراد  رغال  یاهاپ  هدمارب و  یاه  مکش  هک  دوش  یم  تبحص  یناکدوک  زا  یتقو 

. دنراد یلیامش  لکش و  نینچ  ناکدوک  زین  اقیرفآ  یارفایب  رد  تسا  یگنسرگ  صخشم  یولبات  یلیامش  نینچ  دناسر  یم 
نینچ یارب  دوش  یم  منک  یم  رکف  یلو  مناد  یمن  یزیچ  زین  یراد  کلمم  زا  متسین و  یسانش  هعماج  صصختم  نم 

. دنشاب هتشاد  نروخ  یارب  یتسرد  بآ  لقا  دح  ات  درک  یراک  یئاهاج 
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تسادقنهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

مدرم نیب  زا  هک  دناسر  یم  دنوش  یم  تفای  یناسنا  شنم  همه  نآ  اب  اه  کراد “  رد “  یئاه  مناخ  ارهز “  زونه “  یتقو 
. تفای یریخ  نایناب  روش  یم  اه  اجنامه 

. دشاب رادگ  رثا  نینپ  داب  ناتساد  هک  بلطم  نیا  نایب  دوب و  ناتساد  نیا  شراگن  یئابیز  دروم  رد  متبحص  لاح  رهب 
دنمهرف دمحم  مارتحا  اب  میوگ . یم  کیربت  ناراک  دنا  تسد  همه ی  هب 

یتساوخمانرو وزرب  باختنا : هب  رتنیپ –  دلوراه 
نمهب ۱۳۹۱

رتنیپ دلوراه 

Harold Pinter

ربماسد ۲۰۰۸  ۲۵ ربتکا ۱۹۳۰ –   10

لاس ۲۰۰۵ یبدا  لبون  هدنرب 

. تسا رتنیپ  دلوراه  هزیاج  نیا  ناگدنرب  نیرت  یلاجنج  زا  یکی 

زا یروس  رعاش  سینودآ “  و “  کرت ، هدنسیون  کوماپ “  ناهروا  نوچ “  یئابقر  ندوب  حرطم  لیل  هب  لاس  نآ  رد 
نیا رب  روصت  راظتنا و  ناتسلگنا  هب  لاس  رد ۵  هزیاج  اپورا و ۲  هب  هتشذگ  لاس  هد  رد  لبون  هزیاج  قلعت ۹  فرطکی و 

. دوش هدرب  ایسآ “  هب “  لبون  هک  دوب 

هدنسیون سارگ “  رتنوگ  هب “  سور و  یضار  ان  هدنسیون  نیتسیژلوس “  ردناسکلا  هب “  لبون  نداد  رگید  یئوس  زا 
نافلاخم زا  یکی  رتنیپ  دلوراه  هک  ارچ  دوب  هدرک  بلج  هزیاج  نیا  ندوب  یسایس  یوس  هب  ار  اه  رظن  یناملآ  هجهلا  حیرص 

. دوب گنج 
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ناهجهرامش ١٣۵ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یطیارش عومجم  ناطرس  هب  وا  ءالتبا  و  دوب ، رت  الاب  سیلگنا  ناگدنسیون  زا  ندرگ  ورس  کی  رتنیپ  دلوراه  عقاو  رد  یلو 
. تفرگ قلعت  وا  هب  لبون  اه  فرح  نیا  همه ی  اب  هک  درک  مهارف  ار 

همجرت و زین  ناریا  رد  اه  نآ  زا  یرایسب  هک  تسا  یناوارف  راثآ  قلاخ  و  سیون –  همان  شیامن  رگیزاب - هدنسیون –  رتنیپ ،
: تسا هدش  پاچ 

قاتا

دلوت نشج 

اذغ رب  الاب 

رصتخم درد 

هاگشیاسآ

رتشیب رایسب  و 

تسا یئوداد “  اضر  اهنآ “  همه ی  مجرتم  هک 

ریسگنت اسیلا  میظنت - باختنا و  هب  نیلپاچ –  یلراچ 
نمهب ۱۳۹۱

خیرات گرزب  نادرم  زا  یکی 
تسا یلراچ “  نرصتخم “  ای  نیلپاچ - رسنپسا  زلراچ 

یتیصخش تشرسرب  دناوت  یم  رِس “  بقل “  هک  میرادن  داقتعا  ام  هتبلا 
. دشاب هتشاد  یریثات 
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هدوب هک  تسا  ینامه  رِس “  بقل “  نودب  ای  اب  نیلپاچ  یلراچ  هکنیا  امک 
. تسا

یدبا راگدنام و  یاهراک  یاشامت  هب  ایند  طاقن  نیرت  هداتفا  رود  رد  یتقو 
یم نیلپاچ  یلراچ  ار  وا  نالاسگرزب “  هچ  ناکدوک و  هچ  دننیشن “  یم  وا 

 “ نیلپاچ رسنپسا  زلراچ  رِس  هن  “ دنناد و 
رد  ۱۹۷۷ ربماسد رد ۲۵  دلوتم و  لیرپا ۱۸۸۹ رد ۱۶  گرزب  ناسنا  نیا 

دوب تفرعم “  صوصخب “  هدنخ و  یداش و  گیپ  دوخ  یگدنز  لاس  یط ۸۸  تشذگ و 
. تسا هدرک  هیهت  اکیرمآ  رد  دش  زاغآ  تماص  یاه  ملیف  اب  هک  ار  شیاه  راک  رنشیب  یلو  تسا  سیگنا  دلوتم  یلراچ 

 “ لرول هک “  هاگنآ  یلو  دوب  قاتا  مه  لرول “  یلنتسا  امنیس “  راگدنام  نیدمک  رگید  اب  راک  زاغآ  رد  اکیرمآ و  رد  یلراچ 
اکیرمآ رد  یلراچ  دزادرپ ،  هب  یکدنام  دایب  یراثآ  قلخ  هب  یدراه “  دوخ “  یرنه  جوذ  قافتا  هب  ات  تشگرب  سیلگنا  هب 

. دیسر ترهش  هب  یگدنز “  کی  نتخاس  یدمک “  ملیف  نتخاس  اب  لاس ۱۹۱۴  رد  دنام و 
رد و  دوش . یم  هدید  شیاهملیف  همه  رد  هک  میسانش  یم  یئاصع  لیبسو و  هالک  شفک و  سابل و  اب  همه  ار  یلراچ ،

: دیوگ یم  شدوخ  دمآ ؟ اجک  زا  سابل  نیا  … تساوا هصخاش  لیامش  لکش و  نیا  تقیقح 
هار رد  متشادن . تسود  ار  متشاد  لوا  ملیف  رد  هک  یسابل  متشادن . مسابل  یزادرپ و  هرهچ  ٔهرابرد  یاهدیا  چیه  نم  “ 

مه اب  زیچ  همه  متساوخیم  صاخ . یهالک  گرزب و  یاهشفک  مشوپب و  داشگ  یگب  راولش  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  هناخ 
دای یتقو  اما  ناوج ؟ ای  میایب  رظن  هب  ریپ  دیاب  متسنادیمن  گرزب . یشفک  کچوک و  یهالک  گنت و  یتک  دشاب . داضت  رد 
. مدرک هفاضا  لیبس  کی  سپ  میایب ، رظن  هب  متسه  هچنآ  زا  رتگرزب  یمک  تساوخیم  هک  مداتفا  نادرگراک  فرح 

هک داد  نم  هب  یساسحا  اهسابل  ِدوخ  مدیشوپ ، ار  اهسابل  هک  ینامز  اما  مشاب ، هتشاد  دیاب  یتیصخش  هچ  متسنادیمن 
. ” دوب هدش  دلوتم  ًالماک  متفریم ، هنحص  یور  هب  هک  ینامز  مدرک و  شنتخانش  هب  زاغآ  مدید ، ار  یتیصخش 

تسا “  The modern time دیدج –  رصع  وا “  تماص  یاه  ملیف  نیرتابیز  زا  یکی 
دنتسه نانآ  یراک  تعاس  شیازفا  رکف  رد  دنشکیم و  راک  دایز  اهنآ  زا  هک  تسا  ینارگراک  دروم  رد  ملیف  عوضوم 

یدزد هب  روبجم  دوخ  یگدنز  ندنارذگ  یارب  هک  دنتسه  رهش  رد  یدایز  ناراکیب  اههناخراک  ندش  لیطعت  اب  یلو 
. دنایامن یم  رگاشامت  هب  هدنخ  زا  یلوسپک  رد  ار  درد  ملیف  نیا  رد  یلراچ  هناداتسا  یزاب  دنوشیم .

. دوش یم  دازآ  نادنز  زا  اه  تدم  زا  سپ  یلراچ  ما ، هدرک  شومارف  ار  شمان  هک  وا  یاه  ملیف  زا  یکی  رد  دیآ  یم  مدایب 
ریت زا  یکی  یاهتنا  هب  ار  یخرس  مچرپ  دراد و  نهآ  ریت  راب  هک  ینویماک  دنز  یم  مدق  فده  یب  ینابایخ  رد  هک  روطنامه 
هب دوش و  یم  اهر  مچرپ  نابایخ  زادنا  تسد  رد  دوش . در ی  شیولج  زا  طایتحا ،  ینعی  هک  تسا  هدرک  بصن  اه  نهآ 

هب هتشادرب و  ار  مچرپ  یهاوخ  ریخ  هار  زا  یلراچ  دهد . یم  همادا  دوخ  هار  هب  هچوت  یب  نویماک  دتفا و  یم  نابایخ  فک 
نویماک لابند  هب  ناکامک  هدش  هتسخ  هک  یلراچ  دهد .  یم  همادا  دوخ  هار  هب  هجوت  یب  نویماک  دود ، یم  نویماک  لابند 
رد یلو  دوش . یمن  هک  دوشب . هجوتم  هدننار  دیاش  ات  دشک  یم  دایرف  طقف  خرس  مچرپ  نداد  ناکت  اب  دتفا و  یم  هار 

هک یلراچ  یافق  رد  تسرد  دنیآ ،  یم  نوریب  ینابایخ  زا  تارهاظت  نیح  رد  یباصتعا  تسینومک  یهورگ  عقوم  نیمه 
خرس مچرپ  اب  تارهاظت  لوارق  شیپ  ناونعب  ار  وا  دسر و  یم  ارف  سیلپ  تسا . مچرپ  ندناسر  شالت  رد  ناکامک 

. درب یم  نادنز  هب  نددجم  ریگتسد و  شگنر 
. تسا یندنام  دایب  یندید و  یا  هنحص 

 : وا زا  یئالط  یتالمج  اب  ار  بلطم  نیا  مرب  یم  نایاپ 
: دوش یم  لوپ  اب  * 

. هن هنایشآ  یلو  دیرخ  هناخ 
. هن باوخ  یلو  دیرخ  باوختخر 

. هن مارتحا  یلو  دیرخ  ماقم  ناوت  یم 
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تساریهاشمهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. هن شناد  یلو  دیرخ  باتک  ناوت  یم 
. هن یتمالس  یلو  دیرخ  وراد 
. هن یگدنز  یلو  دیرخ  هناخ 

. هن قشع  یلو  دیرخ  بلق  ناوت  یم 

 – ۱۲۸۸ ناگرزاب ، یلعمالغ  رتکد  یناریا  ریهش  دنمشناد 
دنمجرا نیرفآ  شون  ۱۳۷۳

نمهب ۱۳۹۱

یسنان هاگشناد “  زا  تفر و  هسنارف  هب  سپس  درک ، مامت  ار  هسردم  زیربت  رد  دش ، دلوتم  ناجیابرذآ  ساملس  رهش  رد 
“

. تفرگ کیزیف  یارتکد 
ینف هدکشناد  کیزیف “  یمیش  یداتسا “  یسرک  هب  ناریا  هب  تشگ  زاب  رد  درک . یراکمه  یروک “  نریا  اب “  یتدم 

. دیسر نارهت  هاگشناد 
تیقفوم هب  تسناوت  تخادرپ و  لیصحت  قیقحت و  هب  اکیرمآ ، یت “  یآ .  ِما . هاگشناد “  رد  جراخ  هب  ددجم  یتشگ  زاب  رد 

. درک تفایرد  هاگشناد  نیا  زا  ار  دوخ  مود  یارتکد  تیاهن  رد  و  دبای ، تسد  یمیش  رد  یریگمشچ  یاه 

یللملا نیب  یاه  سنارفنک  رد  ناریا  یگدنیامن  هب  نارهت  هاگشناد  رد  سیردت  رب  هوالع  ناریا ، هب  رپ  تسد  اب  تشگزاب  رد 
. دش هدیزگ  رب  حلص  یارب  متا  تاعلاطم 

یاه هاگشناد  زارطمه  ناگدابآرذآ و  نیون  هاگشناد  حطس  هب  ار  نآ  تفرگ و  هدعب  ار  زیربت  هاگشناد  تسایر  نآ  زا  سپ 
. درک سیسات  هاگشناد  نیا  رد  ار  ینف  هدکشناد  یفاک  تاناکما  دوبن  اب  داد . اقترا  یناهج  ربتعم 

زین اهلاس  تشاد و  یداتسا  تمس  ناگدابآرذآ  نارهت و  هاگشناد  ود  ره  رد  دوب و  لمع  لها  دنمشناد و  یدرم  وا 
. تسا ددعتم  تافیلات  یاراد  و  درک . یتسرپرس  ار  نارهت  هاگشناد  ینف  هدکشناد 

. درب یم  تذل  زوس  تیفاع  دنر  نیا  تایلزغ  ندناوخزا  دوب و  سانش  طفاح 
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تساریهاشمهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دنا هدنزاس  یرثا  اشنم  دوخ  کی  ره  کنیا  هک  ینادرگاش  شرورپ  یگدنزاس و  زا  تسا  راشرس  وا  یگنهرف  همان  راک 

ناتسناغفا رد  یرایتخب –  ، یقت  هتشون –  یمانمگ ‘ –  ’ نامر
یسیبیب هدازیفجن –  نوراه  دش –  زیگناربلاجنج 

نمهب ۱۳۹۱

هب هدش ، رشتنم  لباک  رد  ًاریخا  هک  ار ، یمانمگ  نامر  هدنسیون  یرایتخب  یقت  ناتسناغفا  رد  راک   هظفاحم نایناحور 
. دناهدرک دیدهت  گرم 

. دنک یگدنز  هنایفخم  هک  تساهدش  روبجم  نونکا  تسا ، ناغفا  هدشهتخانش  یاههدنسیون  زا  هک  یرایتخب  یاقآ 
طبترم بلاطم 

‘ درخ باوخ   ’ رد یناغفا  رکفنشور 
ناتسناغفا گنج  دض  رعش  مینک ؛‘ شومارف  ار  گنفت  ایب  ’

درک عمج  ار  نوتشپریغ  ماوقا  سلطا  باتک  ناتسناغفا  مولع  یمداکا 
ار وا  دننکیم و  یمالسا  تاسدقم  تیناحور و  هب  نیهوت  ییوگرفک و  هب  مهتم  ار  یرایتخب  یاقآ  راک   هظفاحم نایناحور 

. دناهداد بقل  کچوک “ یدشر  ناملس  ”
هب ینید  لیصحت  همادا  یارب  هک  تسا  یمالسا  مولع  شزومآ  قاتشم  تدش  هب  ناغفا  ناوج  ناجریم ، ناتساد  یمانمگ 

رارق تسا ، هللاتیآ  کی  هک  شداتسا  یسنج  زواجت  دروم  ناهفصا ، رد  هیملع  هزوح  هب  دورو  زا  سپ  اما  دوریم . ناریا 
. دریگیم

. دنرادروخرب یاهژیو  هاگیاج  زا  اه   هللاتیآ عیشت  لها  ناوریپ  نایم  رد 
یاهباتک ندناوخ  هب  نامرهق  دنکیم . نوگرگد  ار  بهذم  نید و  هرابرد  وا  رظن  ناتساد ، نامرهق  اب  یناحور  نیا  راتفر 

. ددرگیم زاب  شنطو  هب  دروآیم و  ور  یبهذمریغ 
مدآ کی  هب  ًاتیاهن  دوشیم و  هدروخرس  دروخیمرب ، شروشک  رد  یپردیپ  ثداوح  اب  ناجریم  نامر  نیا  همادا  رد 

. دوشیم لیدبت  یبهذمریغ 
. یبهذم یاهشزرا  دقن  هب  دنکیم  عورش  مک  مک  وا 

یانعم هب  ًامازلا  تسا و  یتنس  هعماج  رد  یگدنز  زا  هدروخرس  مدآ  کی  ناتساد  اهنت  شباتک  هک  دیوگیم  یرایتخب  یقت 
. تسین ینید  یاهشزرا  اب  تفلاخم 

‘ یمانمگ  ’ ناتساد
ینید لیصحت  همادا  یارب  هک  تسا  یمالسا  مولع  شزومآ  قاتشم  تدش  هب  ناغفا  ناوج  ناجریم ، ناتساد  یمانمگ  ”

، تسا هللاتیآ  کی  هک  شداتسا  یسنج  زواجت  دروم  ناهفصا ، رد  هیملع  هزوح  هب  دورو  زا  سپ  اما  دوریم . ناریا  هب 
.“ دریگیم رارق 

دیوگیم هتشون و  ناتسناغفا  لامش  رد  فیرشرازم  رهش  لباک و  رد  لاس  جنپ  رد  ار  یمانمگ  نامر  یرایتخب  یاقآ 
. دراد تیعقاو  شناتساد ، نامرهق  هب  یناریا  یناحور  زواجت  هلمج  زا  اهدادیور  یضعب 
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باتکهرامش ١٣۵ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دوش تازاجم  دیاب  نآ  هدنسیون  تسا و  زیمآرفک  باتک  نیا  هک  دیوگیم  لباک  رد  هعیش  یناحور  تجح ، نسحم  اما 
. تساهدرکن یریگعضوم  زونه  نآ  هرابرد  اما  هدرک  یسررب  ار  باتک  نیا  ناتسناغفا  هعیش  یاملع  یاروش  هچرگ 

دیدهت کمایپ  لاسرا  نفلت و  قیرط  زا  راب  مکتسد ۱۸  هتشذگ  هام  راهچ  رد  هک  دیوگیم  باتک  هدنسیون  لاح ، نیا  اب 
دندرک و هلمح  لباک  یلصا  یاههداج  زا  یکی  رد  یرایتخب  یقت  نیشام  هب  سانشان  دارفا  دروم  کی  رد  تساهدش .

. دنتخادنا هدنسیون  هناخ  هب  دندز و  شتآ  ار  یمانمگ  زا  یاهخسن  نافلاخم  رگید ، دروم  رد  دنتسکش و  ارنآ  یاههشیش 
دنهاوخ شتآ  هب  شباتک  دننام  مه  ار  وا  هناخ  دنکن ، هبوت  رگا  هک  دناهدرک  دیدهت  ار  وا  دارفا  نیا  هک  دیوگیم  یرایتخب  یاقآ 

. دیشک
یمانمگ باتک  دقن  هسلج  دروم  کی  رد  دناهدرک . دیدهت  مه  ار  یمانمگ  باتک  رشان  یدمحم ، نیسحدمحم  سانشان  دارفا 

لباک یاهیشورفباتک  اهدیدهت  نیا  نتفرگ  الاب  اب  دش . لتخم  باتک  نافلاخم  طسوت  مه  ناتسناغفا  گنهرف  هناخ  رد 
. دننکیم یراددوخ  نآ  شورف  زا  هدرک و  عمج  ار  یمانمگ  نامر 

طخ زا  دوخ  یاههتشون  رد  دننکیم  شالت  اهنآ  زا  یلیخ  اما  دنرادروخرب ، یمارتحا  زا  اههدنسیون  ناتسناغفا  رد 
هک یتنس  لئاسم  زا  یلیخ  هک  دیوگیم  یمانمگ  نامر  هدنسیون  دنراذگن . رتارف  اپ  دراد ، دوجو  هعماج  رد  هک  ییاهزمرق 

. دنوش  یم هتسناد  سدقم  لیدبت و  شزرا  هب  مک  مک  هدشن ، دقن  هک  یلیلد  هب  درادن ، مه  هشیر  بهذم  رد  ًامازلا 
شور ینید  نوتم  دقن  میتسین . ورهب  ور  ینید  نوتم  دقن  اب  ام  میتسه . ورهب  ور  رگید  هدیدپ  کی  اب  ام  نامر  نابز  رد  ”

مکح کی  دننیبیم و  ناسکی  ار  اهباتک  همه  اهنآ  هکنیا  ینعی  دنراد ، ار  ضارتعا  نیا  یتقو  ام  یاملع  دراد . ار  دوخ  یصاخ 
“ دننادیم دراو  اهباتک  همه  رب  ار  قطنم  کی  و 

یریما یلع 
زا وا  هک  دیوگیم  هدناوخ ، ار  یمان   مگ نامر  هک  انیسنبا  هاگشناد  رد  یمالسا  تاعلاطم  داتسا  یریما  یلع  نآ ، دوجو  اب 

. تساهتفاین باتک  رد  یلکشم  چیه  یعرش  رظن 
رکف دنراد ، ار  تاضارتعا  نیا  هک  یناسک  درادن . دوجو  وگتفگ  مهافت و  یارب  کرتشم  نابز  ناتسناغفا  رد  : ” دیوگیم وا 

یبهذم هک  یباتک  ای  ریسفت  ای  ثیدح ، باتک  کی  هب  اهضارتعا  نیا  هدش . هتشون  یریسفت  ای  ثیدح  باتک  کی  هک  دننکیم 
.“ تسا دراو  دشاب 

ینید نوتم  دقن  اب  ام  میتسه . ورهب  ور  رگید  هدیدپ  کی  اب  ام  نامر  نابز  رد  : ” دنکیم دیکات  یمالسا  تاعلاطم  داتسا  نیا 
اهنآ هکنیا  ینعی  دنراد ، ار  ضارتعا  نیا  یتقو  ام  یاملع  دراد . ار  دوخ  یصاخ  شور  ینید  نوتم  دقن  میتسین . ورهب  ور 

.“ دننادیم دراو  اهباتک  همه  رب  ار  قطنم  کی  مکح و  کی  دننیبیم و  ناسکی  ار  اهباتک  همه 
یاهراشف رثا  رد  صاخ و  عطاقم  رد  ناتساد  نامرهق  تسین و  نید  دقن  باتک  نیا  هک  دیوگیم  مه  یمانمگ  باتک  قلاخ 

راکهظفاحم نایناحور  ضارتعا  زا  هتسناوتن  نونکات  اهلالدتسا  نیا  اما  دنکیم . زاربا  ار  دوخ  تاساسحا  فلتخم  یحور 
. دنک مک 

یرصان دوعسم  باختنا  هب  یزنط 
نمهب ۱۳۹۱
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تسازنطهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

….. دندنورذگیم شوخ  دندرک و  یم  یشون  داش  دندرک و  یم  تبحص  یرد  ره  زا  دندوب و  هتسشن  شا  ـ قفر ـر و  یش
: هگیم هزادنیم و  شتعاس  هب  یهاگن  هریش  تبحص  نیب 

!“ هرظتنم هنوخ  مناخ  مرب ! دیاب  هدش ! تعاس ۱۱  ُها ! ُهآ ! ”
!“ یلگنج ناطلس  هشیم  متاعدا  اگین !  ولیلذ  نز  : ” هگیم هنزیم و  یدنخزوپ  هواگ 

: هگیم هنزیم و  یخلت  دنخبل  ریش 

 !!!!“ و ــ ـل ت ثم یواگ  هن یـه  همرظتنم !  ر  ـــ یش هی  هنوخ  یوت  ”

ربخ تسا – ! نامسآ  ات  نیمز  زا  توافت 
نمهب ۱۳۹۱

/ مرش یرادن  یدنخ و  نینچنیا  مرزآیب *  ایحیب و  یا  تفگ  دیدنسپن /  دیدب و  نآ  یکریز  دیدنخیم *  فازگ  زا  یهلبا 
کی یگدننار  هثداح  رثا  رب  رفن  ندش ۱۱  هتشک  زا  دعب  نیچ  رد  یداش / هدنخ و  تقویب  هک  هب  یدادیب *  ملظ و  وت ز  هیرگ 

زین کدوکدهم  نامه  ریدم  هدش و  رانکرب  راک  زا  یشگنایج  ناتسا  رد  یتلود  ماقم   ۱۲ کدوکدهم ، سوبوتا  هاگتسد 
فداصت یگدننار و  هثداح  کی  زا  دعب  زین  تسا  هدیسرن  یسایس  تابث  هب  زونه  هک  یروشک  رصم ، رد  دش . ریگتسد 

نیا نهآ  هار  نامزاس  سییر  هار و  ریزو  دش ، رفن  ندش ۴۱  هتشک  هب  رجنم  هک  راطق  اب  نازومآشناد  لماح  سوبوتا 
هسردم رد  یزوسشتآ  هثداح  رون و  نایهار  سوبوتا  فداصت  اب  نامزمه  ابیرقت  هثداح  ود  نیا  دنداد . افعتسا  روشک 

رصم نیچ و  فالخرب  دش . زومآشناد  هد  دنچ  یمئاد  یگدید  بیسآ  ندش و  هتشک  هب  رجنم  هک  دوب  رهشناریپ  دابآنیش 
ندش هتشک  رون و  نایهار  سوبوتا  فداصت  هثداح  رد  دندرک ، لوبق  ار  اههثداح  تیلوئسم  هطوبرم  تاماقم  هک 

افعتسا یسک  هن  هتبلا  دص  تفریذپن و  ار  هعقاو  نیا  تیلوئسم  یسک  دوب ، هدش  رارکت  اهراب  زین  البق  هک  نازومآشناد 
دوخ مایپ  رد  دناهدش ، دیهش  نازومآشناد  هکنیا  هطساو  هب  یدقن » اضردمحم   » یتح درک . یهاوخرذع  یتح  هن  داد و 

نیا تیلوئسم  یسک  هن  فداصت ، هثداح  هباشم  زین  دابآنیش  هسردم  یزوسشتآ  رد  درکن . فسات  زاربا  هثداح  نآ  زا  دعب 
ییاکیرما هسردم  رد  یزادناریت  ناگدید  هثداح  هب  هک  داژنیدمحا »  » یتح درک . یهاوخرذع  هن  هتفریذپ و  ار  قافتا 

زا ناوتیم  یگداس  هب  هک  یاهتکن  تفگ . تیلست  یتح  هن  هدش و  یهاوخرذع  هب  رضاح  هن  نامز  نآ  رد  تفگ ، تیلست 
هک تسا  یرما  ناریا  رد  تاهابتشا  تیلوئسم  نتفریذپ  هک  تسا  نیا  دیسر  نادب  نآ ، زا  دعب  یاهشنکاو  قافتا و  ود  نیا 

دوخ ششوک  تواکذ و  شوه ، زا  ار  اهتفرشیپ  مامت  دنشابیم ، تردق  هکیرا  رد  هک  نانآ  ناریا  رد  تسین . نکمم 
اهدوبمک زا  یسک  رگا  زین  نایم  نیا  رد  دننکیم . یلاخ  هناش  اهدوبمک  اهناصقن و  تیلوئسم  شریذپ  زا  یلو  دننادیم 

. دوشیم رانکرب  راک  زا  هلصافالب  تشادهب  ریزو  دننام  هب  دنزب ، فرح 
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تسارابخاهرامش ١٣۵ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تواضق یارب  ربخ  کی 
نمهب ۱۳۹۱

هام یاه  همانرب  یرجم  زا  هک  ینز  بیجع  تاراهظا 
درک تیاکش  ناضمر 

کی دیآیم . یرازگربخ  هب  ررقم  تعاس  رس  میراذگیم و  رارق  مه  اب  دنک . هبحاصم  هتفرگ  میمصت  هک  تسا  راب  نیلوا 
کرادم و یپک  زا  رپ  هک  دراد  هارمه  هب  دوخ  اب  مه  تکاپ  کی  دراد . نت  هب  هریت  ییوتنام  هدرک و  رس  هب  نشور  یبآ  هعنقم 

یپک ات  هتفرگ  لیمیا  کمایپ و  تنیرپ  زا  . تسا هدرک  هئارا  هاگداد  هب  ار  اهنآ  ارجام  تابثا  یارب  هک  تسا  ییاهسکع 
یلصفم حیضوت  ناشمادکره  هرابرد  دهد و  یم  ناشن  تقد  اب  ار  اهنآ  همه  نارادلته و …  یهاوگ  امیپاوه و  یاهطیلب 

هنینأمط اب  مارآ و  دنزیم و  جوم  شاهرهچ  رد  شمارآ  دماجنایم . لوط  هب  تعاس  کی  دودح  عوضوم  نیمه  هک  دهدیم 
. دهدیم خساپ  متالاوس  هب 

یخرب رد  شنابز  زا  هچره  لاح  هب  ات  تسوا و  یمسر  هبحاصم  نیلوا  نیا  هک  دنکیم  دیکات  ادتبا  نامه  رد  هتبلا 
ات دهاوخیم  نم  زا  تسامیسوادص . هرابرد  شمود  دیکأت  تسا . ضحم  بذک  هدیسر ، پاچ  هب  تایرشن  اههمانزور و 

راک لقتسم  روط  هب  دوخ  درادن و  امیسوادص  نامزاس  هب  یگتسباو  هنوگچیه  وا  هک  مروایب  نامهبحاصم  رد  امتح 
اههناسر یخرب  ات  دوشیم  ثعاب  نایم  نیا  هک  یعوضوم  طقف  مرادن و  نامزاس  نیا  هب  یراک  نم  دیوگیم  وا  دنکیم .
. تسا فورعم  یرجم  کی  ماهدرک ، تیاکش  وا  زا  نم  هک  یدرف  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دنربب ، ار  امیسوادص  مان 

نیا هک  تسا  یفورعم  یرجم  هدنورپ  یکاش  اب  تسا  یرازگربخ  کی  راگنربخ  یوگوتفگ  دیناوخیم ، همادا  رد  هچنآ 
ربخ رصع  تیاس  طسوت  نونکا  هدشن و  رشتنم  هبحاصم  نیا  یلیالد  هب  انب  هک  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  اهزور 

. دش دهاوخ  رشتنم 
هدهع رب  هک  یناسرعالطا  تلاسر  هب  هجوت  اب  افرص  زین  ربخرصع  هدماین و  نیفرط  زا  کیچیه  یماسا  وگوتفگ  نیا  رد 

. تسا هداد  ماجنا  ار  هبحاصم  نیا  ناناوج  هژیو  هب  اههداوناخ و  هب  یهدیهاگآ  نینچمه  دراد و 
؟ وگب میارب  تاهداوناخ  دوخ و  طیارش  زا  یمک  افطل  مسانشب ، ار  وت  رتشیب  مهاوخیم  بطاخم  کی  ناونع  هب  لوا  **

یتلود یاهناگرا  زا  یکی  یتیریدم  شخب  رد  زین  مردام  تسا و  کشزپ  هک  مراد  ردارب  کی  تسا ، هاگشناد  داتسا  مردپ  -
. مشابیم هیلاع  تالیصحت  یاراد  مه  مدوخ  تسا . هدش  هتسشنزاب  نالا  هدرکیم و  راک 

؟ دوشیم طوبرم  امیسادص  هب  امش  یراک  هزوح  **
روط هب  مدوخ  یارب  مرادن . امیسوادص  نامزاس  اب  یدادرارق و …  یمادختسا ، زا  معا  یراک  هطبار  هنوگچیه  نم  ریخ . -

هدرک رکف  نامزاس  یقوقح  هرادا  یلو  درادن  امیسوادص  نامزاس  هب  یطبر  چیه  مه  نم  تیاکش  منکیم . راک  دازآ 
هب یطبر  چیه  تسا و  یصخش  الماک  نم  تیاکش  مدش . عنام  نم  هک  دنتشاد  تلاخد  دصق  دراد و  طابترا  هک  دندوب 

. درادن امیسوادص  نامزاس 
هدرب مسا  ییویدار  یاههمانرب  ناگدنسیون  ناگدنیوگ و  زا  یکی  ناونع  هب  امش  زا  اههناسر  تایرشن و  یخرب  رد  اما  **

؟ دوب هدش 
، دناهتشون نم  لوق  زا  ای  نم  زا  یبلطم  اهیرازگربخ  ای  اههمانزور  زا  مادکره  لاح  هب  ات  درادن . تحص  ناونع  چیه  هب  -
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، متشادن هبحاصم  ماجنا  دصق  مه  لاح  هب  ات  دوریم . رامش  هب  نم  یمسر  هبحاصم  نیلوا  هبحاصم ، نیا  درادن و  تحص 
نیا ماجنا  رد  ار  نم  دندرک و  رشتنم  ار  غورد  یاهربخ  نیا  نم  اب  هبحاصم  نودب  اهتیاس  اههمانزور و  یخرب  اما 
تحص بلطم  نیا  هک  یلاح  رد  ماهتفر  جح  هب  درف  نیا  اب  نم  هک  دوب  هدامآ  اهربخ  رد  الثم  دندرک . ممصم  هبحاصم 

. میدش فرشم  جح  هب  ماهداوناخ  اب  لاس ۸۳  رد  نم  دوخ  درادن و 
؟ ددرگیمرب اجک  هب  درف  نیا  اب  امش  ییانشآ  هقباس  سپ  **

طابترا رد  تشاد . نویزیولت  یاههکبش  زا  یکی  رد  تافرع  یارحص  زا  هدنز  یشرازگ  یرجم  نیا  هک  دوب  لاس ۸۸  - 
شمان دراد ، اعد  سامتلا  سکره  ات  دننک  مالعا  سیونریز  قیرط  زا  ار  شلیابوم  هرامش  هک  درک  مالعا  نویزیولت  اب  هدنز 
متفرگ سامت  دنتفرگ ، سامت  وا  اب  زور  نآ  هک  یرگید  رفن  هگید  همه  نیا  دننام  مه  نم  دسیونب . تافرع  یارحص  رب  ار 
شیارب هک  تفگ  دوب ، تخس  یمک  ملیماف  مسا و  نوچ  اما  دیسیونب . تافرع  یارحص  کاخ  رب  مه  ارم  مان  هک  متفگ  و 

وا یاهمایپ  اهنفلت و  دعب  زور  هس  زا  اهتنم  دش . مامت  عطقم  نآ  رد  میارب  هلاسم  رگید  مدز و  مه  نم  منزب و  کمایپ 
سامت اهبش  هکنیا  ای  مدرک . تیاعد  اجنالف  رد  منک  تیاعد  یدوب  هتفگ  هک  دادیم  مایپ  مادم  تشادن . یمامت 

شاهمانرب هکنیا  زا  دعب  موس  بش  دینک ، هاگن  دوریم ، نتنآ  یور  تعاس  نالف  ماهمانرب  نالف  تفگیم  تفرگیم و 
. مریگب سامت  یسک  اب  مرادن  تداع  الومعم  نم  متفرگ ، سامت  امش  اب  ارچ  منادیمن  تفگ  تفرگ و  سامت  دش  مامت 

. مدز گنز  امش  هب  یلو 
؟ دوبن زیگنارب  لاوس  ناتیارب  دریگیم ؟ سامت  امش  اب  مادم  درف  نیا  ارچ  هک  دیدرکن  بجعت  امش  هلصاف  نیا  رد  بوخ  **
. منک یدج  تبحص  وا  اب  متسناوتیمن  هک  دزیم  فرح  هنابدوم  یردق  هب  وا  یلو  دوب . روآبجعت  یلیخ  میارب  اقافتا  هلب . -

یزغم روموت  مه  دعب  متشاد و  هطبار  لاس  تشه  تدم  هب  یرتخد  اب  هک  تفگ  نم  هب  بش  کی  تیاهن  رد  هکنیا  ات 
هب مه  مکرتشم  یگدنز  منک . ادیپ  شیارگ  تتمس  هب  هک  دش  ثعاب  مناخ  نآ  اب  وت  یادص  تهابش  درک . توف  تفرگ و 

ناریا زا  مه  مرسمه  مدش و  ادج  وا  زا  دنزرف  کی  نتشاد  اب  لاسکی و  تشذگ  زا  دعب  درواین و  ماود  مناخ  نآ  رطاخ 
هیبش مه  تاهرهچ  هک  مسرتیم  تسا و  هیبش  رایسب  مناخ  رتخد  نآ  هب  وت  یادص  منکیم . یگدنز  اهنت  مه  نم  . تفر

. دشاب نامه 
؟ درک ادیپ  همادا  نانچمه  اهفرح  نیا  نتفگ  زا  دعب  هطبار  نیا  سپ  **

وا زا  لابقتسا  یارب  هک  تساوخ  نم  زا  عقوم  نآ  ددرگرب . هکم  زا  تساوخیم  هک  ینامز  ات  تشاد  همادا  ینفلت  هلب . -
مه تاهرهچ  هک  مدیسرتیم  تفگ  داتفا و  شتسد  زا  فیک  دش ، در  تیگ  زا  هکنیا  ضحم  هب  مورب . دابآرهم  هاگدورف  هب 

. دنزیم هک  یاهدنبیرف  یاهفرح  نیمه  زا  دیتسه . مه  هیبش  اقافتا  دشاب و  هیبش 
نیا یفده  هچ  اب  الصا  تدوخ  ای  تسیچ و  شفده  دصق و  هک  یتفگن  وا  هب  تفرگیم ، سامت  وت  اب  هک  یاهلصاف  رد  **

؟ یداد همادا  ار  ارجام 
فرص هک  مدرکیم  رکف  متشاد ، هک  یاهداوناخ  هب  هجوت  اب  مه  نم  دوب . هعماج  رد  یروهشم  حرطم و  درف  وا  بوخ  -

هرهچ تسین . درف  نآ  ندوب  دب  یانعم  هب  شرسمه  زا  رفن  کی  ییادج  منکن . تواضق  شاهرابرد  نتفرگ  قالط  کی 
لها تالیصحت و  ظاحل  زا  درف  نیا  هرخالاب  بوخ  هک  متفگ  دوخ  اب  مه  نم  درک . دامتعا  داجیا  نم  رد  هک  تشاد  یتبثم 

. دروخیم ام  هداوناخ  هب  ندوب  هعلاطم 
؟ دوبن مهم  یلیخ  تیارب  شنتفرگ  قالط  یارجام  سپ  **

ییادج هب  رجنم  مهافت  مدع  تسا  نکمم  تسین . ارجام  فرط  ود  ندوب  دب  هناشن  قالط  هک  متشاد  داقتعا  هشیمه  نم  -
. دوشب

؟ درک حرطم  امش  اب  ار  جاودزا  داهنشیپ  تافرع  یارحص  نامه  رد  سپ  **
شیک طیلب  ود  هک  دوب  جح  زا  شندمآ  زا  دعب  زور  راهچ  یلا  هس  . درک حرطم  ار  عوضوم  نیا  دمآ  ناریا  هب  یتقو  هن . -

اب هک  ماهتفگ  مسارم  ناگدننکرازگرب  هب  نم  موریم . شیک  هب  همانرب  کی  یارجا  یارب  هک  تفگ  دوب و  هتفرگ 
رد ییاج  نم  یارب  رگا  هک  متفگ  وا  هب  عطقم  نآ  دناهتفرگ . رظن  رد  لته  رد  ادج  قاتا  کی  تیارب  میآیم و  ماهدازرهاوخ 
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وت یارب  هن ، هک  تفگ  نم  هب  وا  یلو  مورب . اجنآ  هب  نم  مریگب و  مردام  زا  ار  نامدوخ  نامتراپآ  دیلک  نم  دیاهتفرگن ، رظن 
. دناهتفرگ ازجم  قاتا 

لته نینچمه  شیک و  رد  نم  یارجا  زا  یربخ  تفگ  نم  هب  هک  دوب  اجنآ  رد  میدیسر و  شیک  هاگدورف  هب  ام  هکنیا  ات 
. تسین

باجم روطچ  ار  اهنآ  یتفگ ؟ هچ  تاهداوناخ  هب  یورب ، شیک  هب  یرجم  نیا  اب  یتساوخ  یتقو  بقع . میدرگرب  یمک  **
؟ ینک رفس  رگید  رهش  کی  هب  درف  نیا  اب  هک  یدرک 

. موریم دایز  ترفاسم  مه  مناتسود  اب  ماهدرک و  رفس  یرایسب  یاهرهش  هب  مایلیصحت  هتشر  هطساو  هب  نم  -
ییاهنآ زا  مادکچیه  موریم . ترفاسم  هب  مناتسود  اب  متفگ  اهنآ  هب  متفگ . غورد  ماهداوناخ  هب  دروم  کی  نیا  رد  شتسار 

. میتشگ ندنام  یارب  ییاج  لابند  بش  مین  تعاس ۱۲ و  ات  میتفرگ و  یسکات  کی  دوبن . راک  رد  دوب  هتفگ  هک 
نیا رد  ار  دوخ  یتیاضران  ای  یتشگنرب و  نارهت  هب  هچ  یارب  هداد ، بیرف  ار  وت  درف  نیا  یدیمهف  هک  عقوم  نامه  بوخ  **

؟ یدرکن زاربا  هراب 
هارمه هب  یدایز  لوپ  هکنیا  نمض  مدوب . هتفگن  ماهداوناخ  هب  ار  تیعقاو  مه  نم  دوب و  بش  تعاس ۹ و ۱۰  هکنیا  یارب  -

مه یشیامه  کی  عقوم  نآ  مدنام . تیروذعم  اگنت و  رد  منک و  تیعبت  وا  زا  هک  مدش  روبجم  یطیارش  نینچ  رد  متشادن .
ادیپ ندنام  یارب  تیئوس  کی  یسکات  هدننار  نامه  قیرط  زا  تیاهن  رد  دندوب . رپ  اهلته  همه  دوب و  هدش  رازگرب  شیک  رد 
مدید هک  مدوب  باوخ  بش  لاه . رد  مه  وا  مباوخب و  قاتا  رد  نم  دش  رارق  تشاد . باوخ  قاتا  کی  لاه و  کی  هک  میدرک 

. داتفا دیابن ، هک  یقافتا  تسا و  مرس  یالاب  وا 
؟ دیتشادن یاهلباقم  ناکما  چیه  امش  ینعی  **

. تفرگ نم  زا  ار  هلباقم  ناکما  هک  تفر  شیپ  یاهنوگ  هب  طیارش  هنافساتم  -
؟ دیهدب ربخ  سیلپ  هب  هلصافالب  هکنیا  ای  دیدرکن و  یضارتعا  امش  داتفا ؟ یقافتا  هچ  دعب  **

هچ مینک ، جاودزا  میراد  دصق  هک  ام  دنکیم . یقرف  هچ  تفگ  داد و  بیرف  ارم  شیاهفرح  اب  اج  نامه  مه  زاب  وا  -
. مناوخب تیمرحم  هغیص  مناوتیم  هک  درک  یضار  مه  نم  رگید . هام  هس  ای  دشاب  هداتفا  قافتا  نیا  الاح  هک  دراد  یتوافت 

؟ دوب هدشن  یراج  امش  نیب  یتیمرحم  هغیص  نایرج  نیا  زا  لبق  ینعی  **
. هن -

. تسا مزال  ردپ  هزاجا  هب  رتخد ، تیمرحم  هغیص  ماجنا  یارب  ایوگ  **
، متفگ وا  هب  یتقو  تسیک و  وت  دیلقت  عجرم  هک  دیسرپ  نم  زا  نامز  نآ  طقف  متسین . تایئزج  نیا  هب  دراو  یلیخ  نم  -
نم دوب و  هدمآ  شیپ  نم  یارب  قافتا  نیا  ینامز  عطقم  نآ  رد  هکنیا  نمض  مناوخیم . تیارب  تیمرحم  هغیص  هک  تفگ 

. دوشیم ماجنا  دهدیم ، هدعو  نم  هب  وا  هک  یجاودزا  نیا  هک  مدرکیم  رکف  مه 
؟ دیداد همادا  وا  اب  هطبار  هب  مه  زاب  درکن ؟ رفنت  داجیا  امش  رد  داتفا ، قافتا  امش  یتیاضران  اب  قافتا  نیا  یتقو  **

یلو تسا . هداتفا  میارب  یقافتا  نینچ  هک  دشیمن  مرواب  الصا  مدرک و  هیرگ  یلیخ  مدش . تیذا  یلیخ  عقوم  نآ  -
. درک توکس  هب  راداو  عطقم  نآ  رد  ار  نم  جاودزا  رب  ینبم  وا  یاهدیعو  هدعو و  متفگ  هک  روطنامه 

؟ دنک ادیپ  همادا  یناهنپ  طبار  نیا  دش  رجنم  توکس  نیا  و  **
مادم دش . زاغآ  وا  هب  یکوکشم  یاهنفلت  هک  میدزیم  مدق  لحاس  رانک  میدوب ، شیک  هک  زور  نامه  یادرف  اقافتا  هلب . -

تتخبدب یهدن  سپ  ار  ناموت  نویلیم  رگا ۲۰۰  میراذگیم و  ارجا  هب  ار  تیاهکچ  هک  دنتفگیم  دنتفرگیم و  سامت 
نایب نف  یگدنیوگ و  هاگشزومآ  سیسات  یارب  تفگ  تسیچ . هیضق  هک  مدیسرپ  وا  زا  نم  اهفرح . نیا  زا  مینکیم و 
مه نالا  ماهداد . کچ  نآ  ءازا  رد  ماهدیرخ و  تازیهجت  مزاول و  یطسق  تروص  هب  دوب ) غورد  نب  خیب و  زا  الماک  هک  )

نم دتفایب ، قافتا  نیا  رگا  دنراذگب . ارجا  هب  ار  میاهکچ  دنراد  دصق  مه  نالا  منک . نیمات  ار  اهکچ  غلبم  مناوتیمن 
نم دناهداد و  همانتوعد  نم  هب  یزاسهمانرب  یارب  یبرع  یاهروشک  نوچ  مورب . ناریا  زا  تعرس  هب  مروبجم 

همه منکیم  ساسحا  منکیم ، رکف  هک  نالا  مهدب . سپ  ار  میاهضرق  مریگیم ، اهنآ  زا  هک  یطسق  شیپ  اب  مناوتیم 
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ینک ربص  رگید  لاس  ود  دیاب  وت  عقوم  نآ  دتفیب ، قافتا  نیا  رگا  هک  تفگ  نم  هب  وا  دوب . هدش  یحارط  شیپ  زا  دراوم  نیا 
. متفایم نادنز  هب  تقو  نآ  موشن ، قفوم  رگا  منک و  هیهت  ار  غلبم  نیا  دیاب  نم  نوچ  مینک . جاودزا  مه  اب  میناوتب  ام  ات 

؟ دراد ینادنزرف  رسمه و  درف  نیا  هک  دیدشن  هجوتم  هلصاف  نیا  رد  **
دادیم و باوج  تحار  متفرگیم  سامت  وا  اب  مه  بش  کی  ای  تعاس ۱۲ و  نم  رگا  هک  دوب  اجنیا  بلاج  هجو . چیه  هب  -

؟ دیدرکیم کش  دیدوب ، رگا  امش  دادیم . کمایپ  دوب ، هک  بش  عقوم  ره  دزیم . فرح  ینفلت 
رکف دیروایب ؟ تسد  هب  یرتشیب  تاعالطا  شاهداوناخ ، ای  درف و  نیا  هرابرد  هک  دیدشن  واکجنک  امش  تدم  نیا  رد  **

رادروخرب ییالاب  تیروهشم  زا  هک  درف  نیا  هنیشیپ  یتنرتنیا ، یوجتسج  یاهروتوم  رد  کچوک  یوجتسج  کی  اب  منکیم 
. دراد ینادنزرف  رسمه و  هدرک و  جاودزا  وا  هک  دیدیمهفیم  مه  امش  دشیم و  صخشم  تسا ،

شیپ هام  دنچ  نیمه  ات  درف  نیا  زا  یگداوناخ  یصخش و  تاعالطا  چیه  تنرتنیا  رد  یلو  مدرک . ار  راک  نیا  نم  اقافتا  -
هارمه هب  شسکع  درک و  یاهبحاصم  هک  دوب  نآ  زا  سپ  مدرک . تیاکش  وا  زا  نم  هک  لاسما  دادرم  ات  تشادن . دوجو 

. دش پاچ  یاهلجم  کی  دلج  یور  هداوناخ 
؟ یروایب تسدب  درف  نیا  زا  یتاعالطا  یناوتب  وا  قیرط  زا  هک  دوبن  تفارطا  رد  مه  یسک  یتح  **

رطاخ هب  مه  نم  میراد . هطبار  مه  اب  ام  هک  وگن  یسک  هب  نم  یوربآ  رطاخ  هب  تفگیم  نم  هب  مادم  وا  نوچ  ریخ . -
هلصاف نیا  رد  نم  دوب و  هعماج  دامتعا  لباق  مدآ  وا  هکنیا  نمض  مدوب . هدرک  توکس  متشاد ، وا  هب  هک  یرایسب  دهعت 

. متفرگ رتکد  تقو  وا  رهاوخ  ردام و  یارب 
؟ دوب هدرک  یفرعم  دوخ  رهاوخ  ردام و  هب  یناونع  هچ  اب  ار  امش  وا  بوخ  **

یتح دندرکیمن و  یضارتعا  تقو  چیه  یلو  میتسه . یمیمص  یلیخ  مه  اب  ام  هک  دندیدیم  اهنآ  دوب  هچره  اما  منادیمن . -
. دراد هچب  نز و  وا  هک  دنتفگن 

؟ دیشک اجک  هب  اهکچ  یارجام  بوخ  **
متسناوت یرابتعا  یلام و  هسسوم  کی  قیرط  زا  هک  یاج  ات  تخادنا  الو  لوه و  هب  یباسح  ار  نم  اهکچ  نیا  رس  وا  -

یدنس دیاب  هک  یلاحرد  تشاد  ناموت  نویلیم  شزرا ۷۰  تشاذگ  وا  هک  یدنس  مریگب . ماو  ناموت  نویلیم  شیارب ۱۰۰ 
ماو ۱۰۰ دناوتب  وا  ات  مداد  هتفس  ناموت  نویلیم  نم ۴۰  ار  یدعب  هقیثو  تشاذگیم . ورگ  ناموت  نویلیم  غلبم ۱۱۰  هب 
سپ زور  هکنیا ۵  ات  میتسه . رهوش  نز و  ام  هک  دندرکیم  رکف  مه  هسسوم  نآ  ناریدم  دریگب . ار  دوخ  یناموت  نویلیم 

. دراد دنزرف  رسمه و  هک  درک  مالعا  نم  هب  فورعم  یرجم  نیا  ماو ، تفایرد  زا 
؟ تسا لهاتم  هک  دیتسنادیمن  تدم  هچ  اقیقد  امش  **

. هام راهچ  اقیقد  -
؟ دیتفر ترفاسم  هب  راب  دنچ  هلصاف  نیا  رد  **

هشیمه وا  رتفد  میتفریم . شرتفد  هب  مه  تاقوا  هیقب  میتفر . دهشم  هب  مه  راب  ود  ناهفصا و  راب  کی  شیک ، راب  کی  -
هب ار  نم  اهاج  یلیخ  درکیم و  یفرعم  شرسمه  ناونع  هب  مه  نم  هتبلا  دوب . هدرک  هلبم  ار  شقاتا  کی  دوب و  یلاخ 

. دنسانشیم شرسمه  ناونع 
؟ دیدش هجوتم  ناتدوخ  ای  تسا  لهاتم  تفگ  امش  هب  شدوخ  **

. دراد رسمه  تفگ  هک  دوب  یناموت  نویلیم  ماو ۱۰۰  تفایرد  زا  سپ  زور  تسرد ۵  -
؟ دیدرکن یمادقا  ارچ  نامز  نآ  بوخ  **

یگدنز لابند  مورب  منک و  شکرت  ادص  رسیب و  رسدرد و  یب  هک  متفرگ  میمصت  نامز  نآ  مدرک . یدب  دروخرب  وا  اب  -
ای لگنج  هساو  نوراب  لثم  نم  یارب  نومب  تفگیم  داد . بیرف  ینابز  برچ  اب  ارم  مه  زاب  وا  تشاذگن . یلو  مدوخ .

زا ار  لئاسم  نیا  نم  رگا  ینامب . نم  اب  هک  مدرک  وت  اب  ار  راک  نیا  هک  تفگ  هنم و …  زاین  تسین و  وت  هتساوخ  تندنوم 
. یدنامیمن یتفریم . یتشادیمن و  هگن  تسد  نم  قالط  هظحل  ات  وت  متشاذگیم ، نایمرد  وت  اب  ادتبا  نامه 

؟ یتفرگ شیپ  ار  قباس  لاور  نامه  مه  زاب  تسا ، لهاتم  یدش  هجوتم  هکنیا  زا  دعب  سپ  **
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. دراد هتفس  نم  زا  هک  درک  دیدهت  وا  هکنیاات  دنک . نشور  ار  ارجام  نیا  فیلکت  هک  مدرک  شالت  یلیخ  هن . -
؟ یدشن وا  اب  شزاس  هب  رضاح  رگید  ینعی  **

هک مدوب  یطیارش  رد  دوب . هدش  یداع  مه  نم  دوخ  یارب  ارجام  نیا  رگید  شطساوا  یلو  مدرک . شالت  یلیخ  لوا  -
ماهتفر یوربآ  ات  دیایب  ماهمانسانش  رد  شمسا  دنک و  دقع  ار  نم  دیایب و  طقف  هچب  نز و  اب  یتح  درادن ، داریا  متفگیم 

هب شیاهرخآ  ماهدش . ادج  ماهدیمهف ، هکنیا  زا  دعب  متسنادیمن و  نم  هتشاد و  نز  وا  متفگیم  ادعب  شقوف  مرخب . ار 
. مدوب هدیسر  هلحرم  نیا 
؟ دش هچ  ماو  تنامض  **

تسا زونه  هک  مه  زونه  دادن . سپ  ار  اهنآ  تشاد و  هگن  ار  نم  یاههتفس  اما  درک  هیوست  ار  ماو  یتخبدب  رازه  اب  -
ماش یارب  دنزب و  گنز  هک  میوگب  مردام  هب  درک  روبجم  ار  نم  وا  هک  دوب  هتشذگ  لاس  یروس  هبنشراهچ  تسا . شتسد 

. دنیایب نامهناخ  هب  ات  دنک  توعد  ار  شاهداوناخ  وا و 
؟ دنتشاد ربخ  درف  نیا  اب  وت  هطبار  زا  تردام  ردپ و  **

مدرکیم نابز  سیردت  ییاج  کی  رد  نم  نوچ  دراد . دوجو  ام  نیب  یراکمه  یعون  هناتسود و  طابترا  دندرکیم  رکف  هن . -
رد درک . توعد  ار  اهنآ  تفرگ و  سامت  هارکا  اب  مه  مردام  تشاد . نایب  نف  یاهسالک  اجنامه  مه  وا  اقافتا  هک 

. دهدب شقالط  دهاوخیم  درادن و  شرسمه  اب  یبوخ  هطبار  هک  موش  نئمطم  ییاهروج  کی  نم  تساوخیم  وا  تقیقح 
؟ یدش هتکن  نیا  هجوتم  وت  بوخ  **

راد و جک  هطبار  نم  همادا  رد  هتبلا  مدشن . اهنآ  نیب  یفالتخا  هجوتم  مه  نم  دنتشاد و  مه  اب  یلومعم  یلیخ  هطبار  اهنآ  -
. مریگب وا  زا  ار  میاههتفس  مناوتب  طقف  ات  متشاد  یزیرم 

؟ یدرک تیاکش  حرط  هب  مادقا  یدشن ، تیاههتفس  نتفرگ  هب  قفوم  نوچ  **
. مدید دابآرهم  هاگدورف  رد  رگید  مناخ  کی  اب  ار  اقآ  نیا  هکنیا  یارب  مدرک . تیاکش  وا  زا  راب  نیلوا  یارب  لاس ۸۹  هن . -

، مدیسرپیم وا  زا  یتقو  هک  مدرکیم  ساسحا  ار  مناخ  کی  کوکشم  یاهنفلت  مدوب ، ناهفصا  هک  لاس ۸۹  رهم 
. مدید ار  اهنآ  مه  اب  نتفر  ترفاسم  تقو  دابآرهم  هاگدورف  رد  لاس ۸۹  نمهب  رد  هکنیا  ات  تسا . مرهاوخ  تفگیم 

؟ یداد ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  یدید  ار  اهنآ  یتقو  **
. تفرن ترفاسم  هب  مه  وا  درک و  رارف  مناخ  نآ  دیشک . دروخ  دز و  هب  راک  میدش . ریگرد  مه  اب  -

؟ دنورب رفس  هب  دنراد  دصق  مه  اب  اهنآ  هک  دیدش  هجوتم  اجک  زا  امش  **
یارب هک  داد  کمایپ  نم  هب  وا  زور  نآ  مدربیم . ار  وا  نم  دورب ، تساوخیم  اجره  تشادن . همانیهاوگ  وا  هکنیا  یارب  -
لبق بش  نم  تفریم ، همانرب  یارجا  یارب  تقو  ره  نوچ  مدرک . بجعت  نم  موریم . ترفاسم  هب  همانرب  یارجا 

عوضوم نیمه  مدرک و  بجعت  وا  راک  نیا  زا  دربب . دوخ  اب  ات  متسبیم  تالقنت  ینیریش و  هویم ، زا  رپ  ینادمچ  شیارب 
راک اج  نامه  دناهتسشن و  یاهشوگ  مناخ  نیا  اب  هک  مدید  ار  وا  متفر  یتقو  مورب . هاگدورف  هب  تعرس  هب  ات  دش  ثعاب 

رگید مناخ  نیا  سپ  منامب . وت  اب  هک  یدروآ  نم  رس  مه  ار  الب  نیا  دوب ، ترسمه  وت  متفگ  وا  هب  دیشک . یراککتک  هب 
. تسا هدوب  وت  زا  رتلبق  لاس  ود  نز  نیا  هک  داد  خساپ  مه  وا  تسیک ؟

؟ دیاهدرک ناونع  مه  هاگداد  رد  ار  ارجام  نیا  امش  **
. هلب -

؟ دنک بیذکت  ای  دیئات  ار  درف  نیا  اب  شاهطبار  ات  هدش  راضحا  هاگداد  هب  مه  مناخ  نیا  **
امتح ینفلت  محازم  ماهتا  هب  نم  زا  مناخ  نیا  ساسا  یب  تیاکش  هب  یگدیسر  زور  رد  هرخالاب  اما  ریخ .  هنافساتم  -

 . درک میهاوخ  زاب  ار  بلاطم  دید و  مهاوخ  ار  ناشیا 
؟ درک ادیپ  همادا  مه  زاب  یراککتک  اوعد و  زا  دعب  ارچ  هطبار  نیا  بوخ  **

شمناخ هب  دوب و  هتفر  هناخ  هب  عیرس  شسرت  زا  وا  میوگیم . ترسمه  هب  ار  عیاقو  مامت  هک  مدرک  دیدهت  ار  وا  ادتبا  نم  -
دنکیم و داجیا  تمحازم  میارب  مادم  تسا و  نم  قشاع  دوشیم و  نم  محازم  مادم  هک  تسه  یرتخد  هک  دوب  هتفگ 
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نیا رسمه  مدید  دندز . ار  نامهناخ  گنز  هک  دوب  رهظ  زا  دعب  تعاس ۶  مدوب . هناخ  نم  دنابسچیم . نم  هب  هلصو 
محازم وت  رتخد  تفگیم  مردپ  هب  مادم  وا  تخادنا . هار  یزیروربآ  درک و  دادیب  داد و  اههیاسمه  یولج  تساقآ و 

. تسکش مه  ار  متشگنا  تسکش ، ار  منادند  دز . کتک  ار  نم  تسناوتیم  هک  ییاج  ات  مناخ  نیا  دوشیم . ام  یگدنز 
تسد و هب  یرجم  نیا  عطقم  نآ  رد  تفر . ارسداد  هب  هدنورپ  میدرک و  تیاکش  ام  دنتفرگ و  سامت  سیلپ  اب  اههیاسمه 

. داد تیاضر  اقآ  نیا  نادنزرف  رطاخ  هب  مه  مردپ  میهدب . تیاضر  هک  درکیم  سامتلا  داتفا و  ام  یاپ 
؟ دندوب نایرج  رد  عقوم  نآ  تاهداوناخ  **

. دندرب یپ  ام  هطبار  زا  ییاهشخب  هب  هزات  هک  دوب  عقوم  نآ  -
ار ارجام  اهنآ  نتفرگ  زا  دعب  یورب و  ولج  طرش  نیا  اب  لقادح  یتفرگن ؟ سپ  ار  تیاههتفس  یداد  تیاضر  هک  ینامز  **

؟ یهدب هلصیف 
منکیم دقع  ار  وت  نم  تفگ  داد . دیعو  هدعو و  نم  هب  مه  زاب  یلو  دشن . حرطم  اههتفس  ثحب  الصا  عقوم  نآ  شتسار  -

ارم وا  یزور  هک  یدیما  هب  هطبار  نیا  تشاد . هگن  قلعم  ار  نم  هرابود  اههدعو  نیا  اب  منکیم . عمج  ار  یزیروربآ  نیا  و 
مناخ نیا  اب  نانچمه  اقآ  نیا  مدش  هجوتم  هکنیا  ات  تسنادیم . دوخ  رسمه  ارم  مه  مئاد  تشاد و  همادا  دنکیم ، دقع 

. دراد یکیدزن  رایسب  هطبار  دمآیم ، باسح  هب  موس  رفن  هک 
؟ دش امش  تیاکش  هب  رجنم  موس  رفن  اب  هطبار  سپ  **

وا اب  هتشادرب و  نم  یشوگ  زا  ار  مردارب  رسمه  همع و  رتخد  نفلت  هرامش  اقآ  نیا  هکنیا  کی  دراد . یددعتم  لیالد  -
مناخ هکنیا  مود  ماهداتسیا . ناشهچوک  رس  شمه  منکیم . داجیا  تمحازم  اقآ  نیا  یارب  نم  هک  هتفگ  هتفرگ و  سامت 

نفلت قیرط  زا  ینفلت  تمحازم  مرج  هب  نم  زا  هداتسرف و  هیراضحا  نم  یارب  دراد ، طابترا  یرجم  نیا  اب  هک  یموس 
تخانشیمن و ار  نم  الصا  نز  نیا  هک  یلاح  رد  تسا . هدرک  تیاکش  مرگ  حالس  اب  دیدهت  رهش و  حطس  یاهیمومع 

ناردارب ردپ و  یاهنفلت  دوب . فورعم  یرجم  نیمه  دشاب ، هداد  نز  نیا  هب  یعالطا  نم  زا  تسناوتیم  هک  یسک  اهنت 
نویلیم رکف ۴۰  منزب و  رخآ  میس  هب  ات  دش  ثعاب  دراوم  نیمه  تسا . لیالد  زا  رگید  یکی  ام  هداوناخ  هب  زین  نز  نیا 

رگید تیاکش  نیا  یلو  تفرگ  سپ  روز  هب  ار  لاس ۸۹  تیاکش  منک . تیاکش  اقآ  نیا  زا  منک و  نوریب  منهذ  زا  ار  هتفس 
نویلیم هقیثو ۵۰  مه  رضاح  لاح  رد  دوب . نم  زا  مناخ  نیا  تیاکش  مه  شلیلد  ماهداتسیا . رخآ  ات  درادن و  یتیاضر 

زا فلتخم  نیوانع  هب  دنکیم و  دیدهت  ارم  دنک ، یهاوخرذع  نم  زا  هکنیا  یاج  هب  وا  تسا . هدش  رداص  شیارب  یناموت 
یاههناسر رد  غورد  رابخا  راشتنا  هب  هجوت  اب  هام  زا ۵  دعب  مدوب و  هدرک  توکس  لاح  هب  ات  نم  دنکیم . تیاکش  نم 

تیاکش ماینوناق  یلو  ناونع  هب  مردپ  درکیم ، تیاکش  نم  زا  مادم  نوچ  درف  نیا  مدرک . هبحاصم  هب  مادقا  فلتخم 
. تسا هدرک 

؟ دندش هاگآ  هداتفا  قافتا  وت  یارب  هچنآ  زا  ینامز  هچ  تردام  ردپ و  **
. تسا ارجام  نایرج  رد  لماک  روط  هب  مردپ  یلو  درادن  یعالطا  نآ  قمع  هدنورپ و  نیا  داعبا  زا  مردام  -

؟ دوب هچ  ارجام  تقیقح  ندینش  زا  سپ  تردپ  شنکاو  **
یناور یحور و  ظاحل  زا  هتبلا  . دوب نم  هناوتشپ  تدم  نیا  مامت  رد  وا  درک . راتفر  نم  اب  بوخ  یلیخ  مردپ  هناتخبشوخ  -

ارجام یاپ  راب  نیا  اما  مشکیم  باذع  منکیم ، رکف  تشذگ  نم  رب  هک  هچنآ  هب  یتقو  متسه . یرایسب  یاهراشف  تحت 
. مسرب هجیتن  هب  یدوز  هب  مراودیما  مراد  تسد  رد  هک  یکرادم  هب  هجوت  اب  ماهداتسیا و 

دسریم رظن  هب  امیسوادص  نامزاس  تسارح  یاهتیساسح  هب  هجوت  اب  دراد ، همانرب  هدنز  نانچمه  یرجم  نیا  اما  **
زا هدافتسا  رطاخ  هب  هک  ینایرجم  میاهتشاد  هکنیا  امک  دوش ، ریوصتلاعونمم  یطیارش  نینچ  هب  هجوت  اب  یرجم  نیا  هک 

. نیا ریظن  ییاههدنورپ  هب  دسر  هچ  دناهدش ، ریوصتلاعونمم  نویزیولت  رد  یصاخ  تایبدا  تاملک و 
نیا زا  دنراد  دصق  نویزیولت  ناریدم  یخرب  دیاش  دوشیم ، هتفرگ  یساسا  هچ  رب  نویزیولت  تامیمصت  هک  منادیمن  نم  -

میراد راظتنا   ، تسا هدش  رداص  خاگداد  مکح  هک  لاح  اما  دنراذگب . ریثات  هدنورپ  دنور  رب  میقتسم  ریغ  روط  هب  قیرط و 
 . دوش هتفرگ  هطبار  نیا  رد  یرت  عطاق  میمصت 
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؟ دیدش ممصم  نآ  یریگیپ  تیاکش و  رد  تفرگ ، دهاوخن  تروص  یجاودزا  رگید  هک  دیدش  نئمطم  یتقو  ینعی  **
اهیدوز نیمه  هب  دراد و  یکیدزن  هطبار  موس  مناخ  اب  اقآ  نیا  هک  مدش  هجوتم  یتقو  یلو  متشاد ، جاودزا  هب  دیما  نم  -

. ماهداتسیا مه  متیاکش  یاپ  مدش و  دیماان  دنک ، جاودزا  وا  اب  دهاوخیم 
؟ یراد یسح  هچ  نالا  **

. دنکیم راکچ  دراد  هک  تسنادیم  شیپ  زا  دوب و  باتک  باسح و  یور  زا  درف  نیا  تامادقا  مامت  هک  منکیم  رکف  -
؟ دینکیم هچ  ددرگرب ، بقع  هب  نامز  رگا  **

. مدرک دروخرب  یساسحا  عقوم  نآ  دش . دهاوخن  رارکت  ارجام  نیا  رگید  اعطق  -
!!؟  تسا هدش  هئربت  یرجم  نیا  یداد و  تیاضر  امش  هک  دندوب  هتشون  اهتیاس  زا  یضعب  رد  اما  **

یرجم نیا  زا  یرگید  یا  هناسر  تیاکش  اب  نامزمه  یرجم  نیا  زا  نم  تیاکش  هدنورپ  هنافساتم  تسین .  روطنیا  الصا 
دیدرت تشگنا  هک  مه  یرجم  نیا  تسا .  هدش  هتسب  ما  هدینش  هک  دشیم  یسررب  هناسر  گنهرف و  هاگداد  رد  هک  دوب 
رد دوب .  هدرک  هبحاصم  اهیرازگربخ  زا  یکی  اب  هدرک و  هدافتسا  وس  بلطم  نیا  زا  دوب  هدید  دوخ  هب  ور  ار  یدایز 

. اقا نیا  تشاد  یزاس  وج  دصق  رتشیب  و  مدوب .  هدرکن  رظن  فرص  دوخ  تیاکش  زا  هاگچیه  نم  هکیتروص 
ایا ؟  تسیچ امش  رظن  هدش . موکحم  قالش  هبرض  هب ۸۰  یرجم  نیا  ناتسا  یرفیک  هاگداد  هردص  یار  قبط  رب  **

؟  تسه امش  بناج  زا  تیاضر  ناکما 
ما هداوناخ  نم و  هب  شرسمه  زرف و  نیا  هک  ییاه  نیهوت  رطاخ  هب  لوا  داد .  مهاوخن  تیاضر  طیارش  چیه  تحت   ! ریخ

ساسحا مراد و  ضارتعا  مکح  نیا  هب  تبسن  نم  تسا و  هدز  نم  هب  هک  یفلتخم  یاهتمهت  رطاخ  هب  دعب  دندرک و 
رایسب مکح  مداد  هئارا  هاگداد  هب  نم  هک  یکرادم  دوجو  اب  نوچ  تسا .  هتفرگ  تروص  هدنورپ  نیا  رد  یتاشامم  منکیم 

مکح زا  نم  هدشن . یگدیسر  یرجم  نیا  هیلع  رب  نم  ردپ  تیاکش  هب  زونه  هتبلا  تسا .  هدش  رداص  ناشیا  یارب  یکبس 
. داد مهاوخ  ضارتعا  امتح  متسین و  یضار  ناتسا  یرفیک  هاگداد  هرداص 

؟ رخآ فرح  **
رگا ماهدربن . مه  یمان  ماهدزن و  یفرح  چیه  نم  اما  ماهدرب ، مسا  درف  نیا  زا  هک  دش  ییاهدروخرب  نم  اب  دراوم  یخرب  -
نیا شلغش  وا  نوچ  درادن . یطبر  نم  هب  تسا ، نویزیولت  فورعم  یرجم  هک  هدش  دیکات  نآ  رد  هدش و  رشتنم  یرابخا 

مدآ نیا  فالخ  دورب . لاوس  ریز  امیسوادص  ماهتشادن  مه  دصق  ماهدرکن . رظن  راهظا  ییاج  هراب  نیا  رد  نم  دوب و 
. درادن امیسوادص  هب  یطبر 

. دنک رشتنم  زین  ار  فورعم  یرجم  نیا  یاه  خساپ  دراد  یگدامآ  ربخرصع  تسا ، ینتفگ  *
————————-

یلیلحت یربخ –  هاگیاپزا  هتفرگ  رب 

شیوپ

دنک نک  هشیر  ار  یروس  هبنشراهچ  سلجم  نارهت : هعمج  ماما 
نمهب ۱۳۹۱
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یروس هبنشراهچ  مسارم  تساوخ  یمالسا  یاروش  سلجم  زا  نارهت  تقوم  هعمج  ماما  ینامرک ، یدحوم  یلعدمحم 
تاعبت راثآ و   » یاراد ار  یروس  هبنشراهچ  نارهت  تقوم  هعمج  ماما  رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب  دنک . نک » هشیر   » ار

یروس هبنشراهچ  مسارم  یرازگرب  زا  هتشذگ  ههد  هس  رد  یمالسا ، یروهمج  ینید  ناربهر  دناوخ . هفارخ »  » و ینفم »
نشج روشک  زا  جراخ  نایناریا  طسوت  نینچمه  و  ناریا ، لخاد  رد  لاس  ره  یروس  هبنشراهچ  دنا . هدرک  داقتنا  ناریا  رد 

. دوش یم  هتفرگ 

تشذگ رد  تیانع  دومحم  رتکد 
نمهب ۱۳۹۱

. تشذگ رد  یگلاس  داتشه  رد  نیگن ، هلجم  ریدم  ناریا و  ناراگنهمانزور  نیرترادمان  زا  یکی  تیانع ، دومحم  رتکد 

. تشذگ رد  یگلاس  داتشه  رد  نیگن ، هلجم  ریدم  ناریا و  ناراگنهمانزور  نیرترادمان  زا  یکی  تیانع ، دومحم  رتکد 
داتسا تیانع ، دیمح  دندمآ . ایند  هب  نارهت  رد  لاس ۱۳۱۱  رد  تیانع  دیمح  وا ، نامأوت )  ) یولقود ردارب  تیانع و  دومحم 

هسردم رد  ار  یئادتبا  تالیصحت  ردارب  ود  تشذگرد . یبلق  تسیا  اب  لاس ۱۳۶۱  رد  یسایس  مولع  هفسلف و  یمان 
ربتعم یاهناتسبد  زا  هسردم  ود  ره  دنتفر . رهپس  هسردم  هب  یئادتبا  موس  لاس  زا  سپس  دندرک و  عورش  یناقاخ 

رد تیانع  دومحم  دنداد . همادا  مارهب “ زوریف  ناتسریبد   ” رد ار  هطسوتم  تالیصحت  رتشیب  اهنآ  دندوب . میدق  نارهت 
لیلد هب  اما  دش ، لیصحتلا  غراف  یکشزپنادند  هتشر  رد  ماجنارس  درک و  یکشزپ  لیصحت  هب  عورش  نارهت  هاگشناد 

هتفرگ ملپید  هزات  هک  ینامز  تیانع  دومحم  تخادرپن . تبابط  راک  هب  زگره  یگنهرف  یسایس و  یاهتیلاعف  هب  هقالع 
رد درک . رشتنم  ناریا “ تلم  ناشکتمحز  بزح   ” ناگرا دهاش “  ” همانزور رد  لاس ۱۳۳۰  رد  ار  دوخ  هلاقم  نیلوا  دوب ،

گنر هاوخان  هاوخ  تیانع  تالاقم  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  روشک  تفن ، تعنص  ندش  یلم  شبنج  تاباهتلا  نامز  نیا 
جراخ ناریا  زا  یبلق  یرامیب  هجلاعم  یارب  ههد ۱۳۶۰  رخاوا  رد  تیانع  دومحم  تشاد . هناهاوخیلم  شیارگ  اب  یسایس 

درک شالت  ترجاهم  رد  وا  دیزگ . تماقا  سلجنا  سل  رد  درک و  ترجاهم  اکیرما  هب  سپس  تفر و  اپورا  هب  تسخن  دش ،
وا دوب . وربور  یناوتان  یرامیب و  اب  هتشذگ  یاهلاس  رد  تیانع  دومحم  تفاین . ینادنچ  قیفوت  اما  دنک ، رشتنم  ار  نیگن “ ”

. تشذگرد اینرفیلاک  رد  هام ، ید  ربارب ۲۸  هیوناژ ، مهدفه  هبنشجنپ  دادماب 
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! تسا یفاک  شدوخ  حرش 
نمهب ۱۳۹۱

! تسا یفاک  شدوخ  حرش 

هاگرذگ
نمهب ۱۳۹۱
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