




 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 زاین رازه ،زارفتشه
 لگنج تضهن زارف
 رباـص يده :زا يرثا
1397 رذآ ،لوا شیاریو



 اشگهر قیفر مان هب
 
 طــسوت هــک تــسا ییاــهشزوــمآ هلسلس ناونع »زاینرازه ،زارف تشه«

 هــب يرــبعم حیطــست و یخیراــت ياــههتــشذگ هب یبقن« فده اب رباص يده
 .دــش رازگرب داشرا هینیسح رد 1387 نابآ ات 1385  هامرذآ زا »لاح تمس
 تــسشن 75 رد هــک داد قوــس نــیا هــب ار وا ادرف ناریا يارب وا ياههغدغد
 مــه درــگ خیراــت زا يزومآسرد و یشیدنامه يارب ار دنمهقالع یناناوج
 ،اــههتــشذگ زا یبوررابغ« دصق هب ار ریخا يهدس خیرات ياههگرب ات دروآ
  .دننزقرو مه اب »اهيزومآتربع و اهيزودناهبرجت ،اهيزاسفافش

 هــهد تازراــبم« ،»هطورشم تضهن« ،»وکابنت شبنج« ياهزارف نونک ات
 هب دورو همدقم« نینچمه و »تاحالصا تکرح« ،»1357 بالقنا« ،»40-50

 »لــگنج تضهن« زارف نونکا مه .تسا هدمآرد بوتکم تروص هب »خیرات
 نتــم هــب زارــف نیا لیدبت رد ،هتشذگ نوچمه .دوشیم هیارا نادنمهقالع هب
 و لــخد زا زــیهرپ و يرادتــناما ظــفح نمــض تــسا هدش شالت بوتکم
 يهــمه .درــیگرارق ورشیــپ ناور و مجــسنم ینتم ،یلصا مالک رد فرصت
 هک تسا یشزومآ ياهدیالسا زا هتفرگرب اهسکع و ثحب لخاد ياهرتیت
 هــب ندــنام دــنبیاپ تهج هب نینچمه .دمآیم رد شیامن هب  اهتسشن نمض
 هــب تــسا هدوــب مزال یحیضوت ای و ماهبا اجکره اهتسشن یشزومآ فده
 خــساپ و شــسرپ هــب یشخب تسشن ره یپ رد .تسا هدمآ یقرواپ تروص
 حیضوت نیا اب تسا هدمآ تسشن ره ياهتنا رد هک دوب هدش هداد صیصخت
-لاوس يادص دراوم یخرب رد رایس یتوص متسیس دوجو مدع لیلد هب هک
  .تسا هدش رکذ اهنآ مالک ياوحف اهنت و هدوبن حضاو هدننک

 يارــب ار نارــیا رــصاعم خیرات رتقیمع ندیواک ناکما نتم نیا ات دشاب
 .دهد دنویپ »خیرات نارادربراب« هرمز هب ار ام و  دنک مهارف ناگدنناوخ
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  لگنج شبنج زارف
 مشش و تسیب تسشن
 1386 رویرهش 13 ،هبنش هس



 
 يهــسلج .رــیخ هــب یــگمه رــصع .ناردارــب و نارهاوــخ ،عمج رب مالس

 شبــنج زارف ،زارف نیموس زا هسلج نیمود ؛مینکیم زاغآ ار مشش و تسیب
 .منــک هراــشا بــلطم ود هــب[ ،میــنک عورــش ار ثحب هکنیا زا شیپ .لگنج
 یباحس و یچدیدح نایاقآ ،دوب نامهم يهسلج شیپ يهسلج ]هکنیا یکی
 رــگید يهتکن[ .1دوبن يرگید بلطم حرط يارب یتصرف و دندرک تبحص
 يدادــعت ،میدوــب ناتتمدــخ رد دادرم مود رد هک ،هسلج نیرخآ رد ]هکنیا
 زا یــشخب .دــش عــیزوت ناــتنایم لاؤــس هدراــهچ هدزیــس اــب یهاوخرظن مرف
 اوــتحم يهزوح رد مه اهلاؤس زا یضعب و تشاد کیمرف يهبنج اهلاؤس
 يراــتفر هــجو ]شجنــس ،دوــب اــم رــظن دــم اــهمرف نــیا[ زا هــچنآ .دوــب
 ،يدــنمنامز ،مالــک گــنهآ ،تاــیبدا ،هدنب دوخ سالک ،ناگدننکرازگرب
 زا یتاــکن و سفنــت نامز تدم ،خساپ و شسرپ و ،ثحب نایم نامز عیزوت
 رــپ[ ار اــهمرف و دیدوب رظان و دهاش اهمرف رد ناتدوخ هک ]دوب[ تسد نیا
 هــک دوب ام سرتسد رد مرف 70 دودح ]تیاهن رد[ .دیداد تدوع ]و دیدرک
 ياوــتحم[ .مــیداد ماــجنا ]،میتــسناوت هــک[ ار يراــک لقادــح اــهنآ يور
 نکمم دح ات هکنیا یکی ؛تشاد كرتشم يهطقن ود ]اهمرف نیا هدشلیمکت
 ماجنا ار راک نیا مینکیم یعس ام هک ،دوش هفاضا خساپ و شسرپ نامز هب
 رــب هوالــع .دوب زور لئاسم اب اهثحب طابترا ]يهلئسم[ ،مود يهتکن .میهد
 ات مه اهثحب رد و میاهدز زیرگ زور هب هشیمه خساپ و شسرپ رد ام هکنیا
 رــگا هللاءاــشنا ،ود نیا زا رتارف ،میاهتشاد ههجاوم زور طیارش اب ناکما دح
 ،میــشاب هتشاد ار یگتفه كرتشم ریس نیا و دشاب هتشاد رارمتسا اهسالک
 ]لئاسم[ بیترت نیا هب و دیسر میهاوخ زور هب رگید هام راهچ هس ات هللاءاشنا
 بسانت هب ناوتیم هک ییاهاج رد .مینکیم زاب لصفم دوخ ياج رس ار زور
 رگا اما ،مییاسیم هناش ،تسین يزیرگ ،دییاس زور يهناش هب هناش عوضوم
 رــگید ،میــهد صاــصتخا زور لئاــسم هب ار هسلج تقو زا یشخب میهاوخب
 ار تاحیــضوت نــیا .دوشیم زور یسایس لیلحت يهسلج طقف ]نامتسشن[
  .میورب ]یلصا[ ثحب رس ات مدرک ضرع ناتتمدخ

 وکاــبنت زارــف هــب هــسلج شش .میتشاذگرس تشپ رگیدکی اب ار زارف ود
 }رظن نیا زا{ ،تشاد هک یتیمها هب هجوت اب هطورشم زارف .میداد صاصتخا
 دیاب و دوب 2سیب کی و دوب يرسارس یضارتعا یعامتجا تکرح نیلوا هک
 .داد صاــصتخا دوخ هب ار هسلج هدزناپ ،میدرکیم جارختسا نآ زا یشور
  .میوریم ،تسا »لگنج شبنج« هک يدعب زارف رس ]نونکا[

                                                             
 
 رباــص يده و نانامهم تساوخرد هب انب تسشن نیا يریوصت و یتوص لیاف . 1

    .دوشیم زاغآ مود تسشن زا لگنج زارف هجیتن رد .دش فذح تاسلج ویشرآ زا
2. Base 



 لگنج شبنج زارف 6 

 ]هــتبلا[ ؛دوــب يرــسارس يدودــح ات وکابنت شبنج ،دشاب ناترطاخ رگا
 يرهــشنالک یــشبنج رتــشیب ،دوب يرسارس ]لماک روطهب[ تفگ دوشیمن
 ياهرهــش يدودــح اــت هــک دوــب يرهــشنالک یــشبنج ]زــین[ هطورشم .دوب
 ار شدوخ صاخ یگژیو لگنج اما .تفرگ رب رد مه ار هس و ود يهجرد
 .دــنک ادــیپ تیارس رگید قطانم هب تسناوت هک دوب ياهقطنم یشبنج ؛دراد
 ناــمز مــه اــم و تــسا دودــحم یــشبنج ،لــگنج شبــنج باــسح نــیا اــب
 .داد میهاوخ صاصتخا نآ هب يرتدودحم

 }خیراــت رد{ هــچرگ ؛دوــبن ییاور شور خیرات اب ههجاوم رد ام شور
 دوــجوم تادنتــسم و اهباتک رد اهتیاور نیا و دریگیم تروص تیاور
 ]یلو[ .دننکیم دروخرب کیسالک رتشیب  ]نآ اب[ مه خیرات دیتاسا و تسا
 کیسالک مهاوخب هک مراد یخیرات تیحالص هن ،تسا خیرات ماهتشر هن نم
 یــلو ،تــسا يرــگید زــیچ نــم يهتــشر .متــسه سّردم هن و منک دروخرب
 نیا ،میسرب هغدغد زا یتشابنا هب رگا ام زا مادک ره .مراد یخیرات يهغدغد
 يهفسلف ]عقاو رد[ .مینک داجیا هغدغد لاقتنا يارب یتصرف هک میراد ار قح
 هــک ،میوریم شیپ نامدوخ شور اب ام .تسا هغدغد لاقتنا اهتسشن نیا
 رب ام[ .تسام صتخم مییوگیمن و تسین یعادبا ]دصرددص[ یشور هتبلا
 ام دروخرب[ .درک ضرف یهجودنچ کی ار خیرات ناوتیم هک ]مینامگ نیا
 ]لاثم يارب راب کی[ هک تسا هدوب نینچ ]خیرات یهجودنچ نیا اب نونک ات
 کــی[ هسلج ره ،میدناخرچ ار نآ ،میتفرگ رظن رد ار هطورشم یهجودنچ
 تمس ،میدرک هاگن نآ هب الاب زا ،میتفر نآ ریز ،]میدرک هاگن ار نآ تمس
 هاــگن راوباقع ،میدرک هاگن ار نآ تسار تمس ،میدرک هاگن ار نآ پچ
 تیاهن رد ]ات[ ،میدرک هاگن راوکشجنگ ،میدرک هاگن راوهچروم ،میدرک
 یــلع ترــضح .تــسا جارختــسا لــباق نآ زا یتالم هچ مینیبب میدرک هاگن
 ناوــنع ناــشیا ،يدرــک هدافتــسا نآ زا مــه لوا تاــسلج هــک دراد یمالک
 َةاَوُر َّنِإــَف ٍۀــَیاَوِر َْلَقع اَلٍ ۀَیَاعِر َْلَقع ُهوُمُتْعِمَس اَذِإ ََربَخْلا اوُِلْقعا« هک دننکیم
 رایــسب[ رــبخ يوار هــک تــسا نیا ناشیا روظنم 3.»ٌلیِلَقُ هَتَاعُر َو ٌرِیثَک ِمِْلعْلا
 رتــشیب مه خیرات ياهباتک .دننک رشتنم دنناوتیم همه ار ماخ ربخ ،]تسا
 نیا ]هکنیا[ .تسا هتیروتا لکشم اجنیا رد لکشم .دنراد ار ماخ ربخ مکح
 و هلعــش مــه نآ رــیز و دــنزیرب یلیتاــپ رد ،امدق لوق هب ،ار ماخ ]ياهربخ[
 ،دوــش هــتفرگ مــه نآ يور فــک ،دروــخب لــُق نیا ات دننک نشور یمزیه
 میناوتب ]تیاهن رد[ ات ،دشابن هلافت ،دوش دیاع نآ زا يزیچ ،ییابرم ،یتبرش
 .دروخب نامدرد هب و مینک هاگن رتفافش تالم نآ ِفک هب الاب نآ زا

 تاــسلج رد ار رــتیت تــسیب »زاــین رازه ،زارف تشه« لیذ ،شور نیا اب
 ناــمتفگ ،مینکیــم عورــش یناــهج طیارــش زا اــم .میدوب ناتتمدخ رد لوا
 طیارــش غارــس .]مینکیــم یــسررب ار[ یناــهج ظاــحل هــب نارود نآ طلسم
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 ،يداــصتقا ياــهچاق هــب هناودنه دننام ناکما دح ات ار نآ .مییآیم یلخاد
 و تاــبلاطم هــب دــعب .مینزیــم شرــب یــگنهرف و يرکف ،یسایس ،یعامتجا
 ]یــسررب ِتــبون[ دــعب .میــسریم یتازراــبم يهرود و زارــف نآ ياهراعــش
 و هــندب ،ناربهر ،ناگدنربشیپ ،یشم ،يژتارتسا ،يژولوئدیا ،یهدنامزاس
 .]تسا[ يدنبعمج تیاهن رد و اه یماکان و اهدرواتسد ،مدرم

 لــگنج نارود یــلخاد طیارــش و یناــهج طیارش فیصوت هب ار زورما
 زا رود نادــنچ لگنج یناهج طیارش هکنیا هب هجوت اب .میهدیم صاصتخا
 ]عوــضوم[ رــب هــسلج ود هطورــشم رد اــم و تسین هطورشم یناهج طیارش
 ضرــع راــصتخا هــب ار یناــهج طیارش اجنیا ،میدرک فقوت یناهج طیارش
 .درک میهاوخ راذگ نآ زا و منکیم

 دــشیم هــچرگ .4مــیاهداد ناتتمدــخ راصتخا هب ار لگنج شبنج عبانم
 هتخانــش هــمه هــک میدرک یفرعم ار یعبانم ام ،درک هضرع یلیوط تسرهف
 نمُیشوــخ رایسب .تسا هدرک راک ناوج کی مه ار عبنم کی .تسا هدش
 ار عــبنم نآ .دناهتــسویپ شهوژــپ يهــگرج هب مه دیدج ياههچب هک تسا
 نــیا هب هکلب دنا هتشاد ییانشآ ام اب لبق زا هک ور نآ زا هن ،5میدرک یفرعم
 شدوــخ دــید زا و تسا هدرک لگنج }شبنج{ هب يدیدج هاگن هک تلع
 ییاهیسانشبیسآ شدوخ نارود و نس اب بسانتم و تشابنا هب هجوت اب و
 .تسا یقیقد ياهیسانشبیسآ مه اهنآ زا یضعب هک تسا هدرک

 اــب اــم« .میوریــم نتــم غارــس ،لــصفم شیباــمک ِتامدــقم نــیا زا دعب
 تفارــش اب و ،میاهدرک یط ار یبالقنا لحارم تفارش اب ،میاهتسیز تفارش
 ناــخکچوک ازرــیم ،لــگنج ِرادرــس فورــعم يهرازگ نیا ».درم میهاوخ
 یگدــنز اــهنیا اــب نــهذ رد اــم .تــسا ناــگرزب زا اــم نــهذ رد هــک تــسا
 یــسورع اــهنآ اب ،مینکیم لدج اهنآ اب ،میزیخیم رب ،مینیشنیم ،مینکیم
 اــهنآ اــب ]هــصالخ و[ ،مینکیــم هــیثرم اــهنآ اــب ،مینکیــم رازــگرب یخیرات
 ،نارادربراــب ،نارادناــمرآ داــی هــب ]و[ فــیط نــیا اــب .مینکیــم یگدــنز
 شدوــخ يهرود رد اــهنآ صخاــش هــک ،نارادرسروهشم و نارادرسمانمگ
 .مینکیم عورش ار زورما ثحب ،تسا ناخکچوک ازریم
 

                                                             
 
  نادیواج تاراشتنا و پاچ نامزاس ،ییارخف میهاربا ،لگنج رادرس . 4
 ،یناساور روپاش ،ناریا ییاروش يروهمج نیلوا و یلگنج ناخ کچوک ازریم تضهن

  عمش رشن
  زور نازرف شهوژپ و رشن ،راشفا جریا ،لگنج ياه گرب
  نالیگ رشن ،کلیگ یلع دمحم ،لگنج بالقنا خیرات
 تاراــشتنا ،نایعاعــش یفطــصم ،لــگنج یــبالقنا تضهن و يوروش طباور هب یهاگن

  كدزم
 1382 ،ارس هدیصق تاراشتنا ،یمیرک مانهب ،لگنج تضهن یسانش بیسآ . 5
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 للملانیب ياضف
 ؛مجاــهم مسیلایرپما :مینکیم یسررب هزوح هس رد ار یللملانیب ياضف
 .اهوپاکتون ؛رادلزنم مسیلایسوس

 ،میاهدرــک ثــحب مجاــهم مــسیلایرپما يهزوــح رد رــتشیپ هک اجنآ زا
 .مینکیم رازگرب راصتخا هب ار نآ زورما

 مجاهم مسیلایرپما
 ،میــنک یــسررب لــگنج شبــنج يهناتــسآ رد ار ناــهج میهاوــخب رــگا

 نــیا .دراد ار شدوخ صاخ مسیمانید و یمجاهت ناوت ]نآ رد[ مسیلایرپما
 زا دــعب .تــسا نآ تــیعقاو موهفم هب،تسین نآ تلاصا موهفم هب مسیمانید
 مــسیلادوئف نیــشناج و دــمآ يدــنمرفظ ِمجاــهم ياپون يزاوژروب سناسنر
 ،ینیـــشناج و يزاـــسلیدب نـــیا رد هـــک دـــش راتخاـــسهدیسوپ و هـــنهک
 بــیترت هــب رــگا .تــشاد ار شدوخ صاخ میسمانید و ینورد ياهكرحت
 نرــق يادــتبا و مهدزون نرق ياهتنا ینعی ،ام رظن دروم يهرود ،میور شیپ
 و وکاــبنت رد مــه ار نآ رتشیپ هک تسا »ینیمزرس ِریخست« يهمادا ،متسیب
 .میاهدرک رورم مه اب ،هطورشم رد هژیوهب ،هطورشم مه رد

 ینیمزرس ریخست همادا
 ،متــسیب نرــق لوا يههد ود ات مهدزون نرق ینایاپ يههد لصاف دح رد

 طلــسم تاــنایرج .تــسا هتــسویپ یــلبق تاــقافتا هــب هــک دــتفایم یتاــقافتا
 یــتح و کــیژلب ،ناــملآ دــعب ،سیــلگنا صوــصخهب ،ناــهج يرادهیامرس
 لوغــشم ناــکامک ،اــیلاتیا و ایناپــسا دننام ییاپورا مود يهجرد ياهروشک
 اــکیرمآ .دنتسه ]دوخ نیمزرس هب[ تسدرود ياههراق ياهنیمزرس قاحلا
 نآ زا هــک یــنارود رد .ددــنویپیم هــگرج نــیا هــب دــیدج نارود رد مــه
 بیوـــصت ،اـــکیرمآ طـــسوت وـــکیروتروپ فرـــصت ،مینکیـــم تبحـــص
 هــب شکارــم یگیاــمحلاتحت ،اــکیرمآ يهرگنک رد ابوک یگیامحلاتحت
 لالقتــسا و تینما دادرارق داقعنا ،هسنارف هب سنوت یگیامحلاتحت ،هسنارف
 ار اهيوــسنارف طــسوت راکــساگادام فرــصت و ،ناتــسلگنا و ناتسناغفا نیب
 ،20 نرــق يادــتبا اــت هدزوــن نرــق ياــهتنا رد ،صیب و صیح نیا رد .میراد
 ياهدــنز دوــجوم ره يهنایشحو ماعلتق نآ و دهدیم خر یکاندرد قافتا
 ،دــننکیم عورــش اهناــسنا زا .تــساهيوسنارف طــسوت وــسافانیکروب رد
 يارــب ییاج رگید ات ،دننزیم شتآ ار اههناخ يهمه ،دنشکیم ار اهناسنا
 هدــنکارپ هیاسمه ياهروشک رد ]ناگدنامزاب[ مامت و دنامیمن یقاب تسیز
 و تاناویح عیسو راتشک ،دوشیم تاناویح تبون اهناسنا زا دعب .دنوشیم
 هنومن يهعرزم ناونع هب یلاخ و هتخوس ینیمزرس ]ندنام اج هب[ تیاهن رد
 زاــغآ 1896 زا هــسورپ نــیا .دوــشیم فرــصت اهيوــسنارف طــسوت ]هــک[
 ناوــیح و ناسنا یشُکتسیز لاس تشه .]دراد همادا[ 1904 ات ]و[ دوشیم
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 نیرــحب .دوــشیم لاغشا هسنارف طسوت داچ .دریگیم تروص لماک روطهب
 يدنوروب و ،فرصت ایلاتیا طسوت یبیل ، ]دوشیم[ سیلگنا يهیامحلاتحت
 یگهــیامحلاتحت هــب اــگنوت .دنوــشیم ریخــست اــهناملآ طــسوت ادناوُر و
 و دوــشیم ناتــسلگنا يهرمعتــسم یتاــبیرک رــیازج .دــیآیم رد سیــلگنا
 .دــننکیم ادیپ تیمکاح تیوک رب هدزون نرق رخآ رد ماجنارس اهیسیلگنا
 ،1900 لاس رد هک تسا نیا تاقافتا نیا صخاش ،مینک روبع یمیوقت رگا
 هــب هتــسباو يهــیامحلاتحت ياهنیمزرــس و تارمعتــسم لــک تحاــسم
 نآ رــبارب 9 و تــسا ]ایناتیرب[ هریزج تحاسم ربارب 109 ،ایناتیرب يروتارپما
 يزــیچ تــقیقح رد ]هــکنیا نمض[ .تسا یمهم يهلئسم هک دراد تیعمج
 رد هدــشریخست يهــیامحلاتحت ياهنیمزرــس تحاــسم دصرد 45 دودح
 .دراد رارق ایناتیرب رایتخا

 الــط لحاــس هــب اــقیرفآ زا یــشخب .دهدیم خر مه ]رگید[ قافتا دنچ
 مــسا رــگید ،دوــشیم تراــغ اــجنآ ياهالط هکنیا زا دعب .دوشیم روهشم
 ای[ مُالغ لحاوس مسا هب ،لحاوس زا یشخب .دوشیم دیدپان الط اب مه اجنآ
 لحاوــس نآ ،دــنکیم ادــیپ مامتا اههدرب لاقتنا نارود یتقو هک ،دوب ]هدرب
 هــب ندــش یمــسم زا لــبق ]ماــن یــنعی[ ،شدوــخ یتنــس یماــسا هب مه مالغ
 لحاــس مــه نآ و دنامیم یقاب لحاس کی اما .ددرگیم رب ،مالغ لحاوس
 هدوــب ماــن نیــمه هــب مــه ]نارود[ نــیا زا شیپ لحاس نیا هتبلا .تسا جاع
 نیــشیپ ماــن هــب مــه یتــسیلایرپما - یتارمعتــسم تراــغ نارود رد و تــسا
 ،مینکیــم تبحــص نآ زا هــک ینارود رد .]تسا[ هدشیم هدناوخ شدوخ
 هــسنارف ،لوا يوکــس ناتــسلگنا ،دش تبحص مه نیا زا شیپ هک روطنامه
 .دندوب هداد صاصتخا دوخ هب ار موس يوکس کیژلب و مود يوکس

 هتفاینامزاس مسیراتیلیم
 6مــسیراتیلیم ،ینیمزرــس ریخــست راــنک رد و هــمادا رد يدــعب هــجو

 گنپ گنیپ زا شیپ یمرگتسد دننام ینیمزرس ریخست .تسا هتفاینامزاس
 یقفاوت تروصهب هقیقد دنچ زابگنپ گنیپ ود ،گنپ گنیپ زا شیپ .تسا
 نادنچ یمرگتسد نیا رد .دننکیم يزاب رگیدکی اب یمرگتسد ناونع هب
 یــلو دــنمهفب ار رگیدــکی لقلق دننکیم یعس ،دننزیمن راشبآ رگیدکی هب
 گنج لبقام ،لاس هاجنپ و دص ،دص نآ رد اهنیمزرس ریخست .دنهدن زورب
  ]هــک توافت نیا اب[ ؛تشاد ار گنپ گنیپ یمرگتسد مکح ،لوا یناهج
 یمرگتسد نیا ،دراد یمرگتسد هقیقد هدزناپ ،هقیقد هَد گنپ گنیپ رگا
 .دیماجنا لوط هب لاس لاس هاجنپ و دص ،دص

 .دــش لــبق زا رتهتفاینامزاــس مــسیراتیلیم ،ینیمزرس ریخست رانک رد اما
 یماــظن عیانص ندشرتهتفرشیپ هچره هب یتعنص بالقنا ود و دیدج تعنص
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 روــبع دنبهلول ياهگنفت زا یماظن عیانص کیژولونکت حطس .درک کمک
 ؛]دیسر[ ... و ]درُبرود و[ تسدرود ياههبارا و یگنج ياهناگوان هب و درک
 شیپ تفگ ناوتیم .دش یماظن عیانص دراو تعنص زا نیگنس يرگهتخیر
 ییاپورا مود يهجرد و لوا يهجرد ياهروشک مامت لوا یناهج گنج زا
 ماــمت هــک دوــب نــیا مــه زــیهجت نــیا صخاــش .دــندرک زهجم ار ناشدوخ
 و یــمئاد شــترا کــی ،دندرک ادیپ تسد شترا ود هب ییاپورا ياهروشک
 ياهروشک مامت متسیب نرق لیاوا و مهدزون نرق رخاوا .هریخذ شترا کی
 هــک ناــمز رــه .دنتــشاد هریخذ شترا ییاپورا مود يهجرد و لوا يهجرد
 لــبط ؛دوــشیم دــنلب گــنج يوــب ،دهدیم لیکشت هریخذ شترا يروشک
 هــشیمه هــک ]تــسا يزــیچ[ یمئاد شترا .دوشیم هتخاون گنج کچوک
 یلم راوید نورد رد اهزرم زا تظافح ِکیسالک ِدصق هب اهروشک ]يهمه[
 لیکــشت هــک هرــیخذ شــترا اــما ،دــنراد یــلم راوــید زا نوریب لصاف دح اب
 ]نارود نــیا رد[ .درــیگب تروــص یقاــفتا دهاوخیم تسا مولعم ،دوشیم
 و دوــشیم هتفاینامزاــس ،مــسیراتیلیم ،دوــشیم لیکــشت مــه هریخذ شترا
 .دنشکیم دق تاراصحنا

  تاراصحنا ندیشک دق
 ار اــهلوغ دــشر ،هطورــشم یــسانشناهج لــصفرس رد ،نــیا زا شیــپ
 اــکیرمآ رد .تــسا تاراــصحنا ندیــشک دــق مود يهــلحرم اــجنیا .میدــید
 یــنعی ،]دوریــم[ مــسیرودارپمک لــصف ]عورــش تمــس هــب اضف[ مارآمارآ
 رازــه نیدــنچ هــک یتعنص ياههعومجم و یتعنص ياهنومک يریگلکش
 و اــکیرمآ راــنک رد .دندناجنگیم ناشدوخ نورد رد ار نیسنکت و رگراک
 لــبقام عیانــص و قرــب تعنص ،دالوف تعنص رد طخ نیا زین نپاژ رد اپورا
 ،دوــب هدرکن ادیپ یسرتسد نآ هب تعنص ناهج زونه هک ،یکیرتکلا عیانص
 ناــشتاراصحنا ندیــشک دــق دهاش زین اهینپاژ هلحرم نیا رد .دوشیم زاغآ
 ریخــست يارــب ار ناــشزاهج طاــسب یــنپاژ رهاوــخ جنــپ مارآمارآ .دنتــسه
 7،ییوــستیم تاــیح تراتــسا .دــننکیم مهارــف ناــش نوــماریپ ياهروشک
 نــپاژ رد ســپ .تــسا هدــش هدز هرود نیــمه رد 9ینبورام و 8یشیبوستیم
 .میتسه تاراصحنا ندیشک دق دهاش ،اکیرمآ و اپورا دننام ،مه
 

 یندمت ياهدرواتسدون

                                                             
 
7. Mitsui Group 
8. Mitsubishi Motors 
9. Marubeni 
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 اپورا هک تسا ییاهكوش و اهشهج یندمت ياهدرواتسدون  زا یشخب
 رد هــچنآ .تخادــنا شیــپ ناهج يهیقب زا رایسب رایسب ار اکیرمآ مه دعب و
 عارتخا زا تسا ترابع مینک رورم راوتسرهف میناوتیم اهشهج يهزوح
 مقر ار تاطابترا رصع لوا جوم و دنکیم داجیا ار عشعشت هک ،ویدار نتنآ
 رتپوکیله ،دیآیم رد تکرح هب ناتسلگنا رد یتفن سوبوتا نیلوا ،دنزیم
 هدافتــسا دروم يدیشروخ يژرنا 1914 رد راب نیلوا يارب ،دوشیم عارتخا
 1903 رد .مــیراد ]نارود نــیا رد[ ار نوــسیدا قرــب روــتوم ،درــیگیم رارق
 لــصفرس هــک مــیراد ار ویتکا ویدار تیصاخ فشک همادا رد و ،ار امیپاوه
 دــیلوت و لزــید روــتوم ]دهاــش[ .دــنکیم زاب ناهج رد ار ياهتسه تکرح
 رــجنم هــیلوا ياــهلاچخی عارــتخا هــب هــک كاــینومآ زا یعونــصم يامرس
 کی[ ینیمزرس ریخست مه و یمجاهت ناوت مه تاقافتا هلسلس نیا .دوشیم
ِ تــسیز ِدورو ]بــجوم روشک[ دوخ نورد رد مه و دربیم الاب ار  ]روشک
 .دوشیم فرصم يوگلا دیدج نارود هب اهیبرغ

 ياــهنهآهار .میــنک همیمض یشهج تاقافتا نیا هب دیاب مه ار نهآهار
 600 هــب ،20 نرق لصفرس و هدزون نرق نایاپ ]رد ینعی[ ،1900 رد ییاپورا
 لوــط ،نآ زا شیــپ هــهد هــس ود اــت هــک یلاــح رد ،دــسریم رتمولیک رازه
 لوــط رد .دوــبن رتــشیب رتموــلیک رازه 150 ییاپورا ياهنهآهار يهعومجم
 نــهآهار يهکبــش عــیزوت رد يرــبارب راهچ شیبامک یشهج دهاش ههد هس
 رتــشیب قطاــنم يهــیقب هــب ار اــپورا یــسرتسد ]یفرط زا شهج نیا[ .میتسه
 و الاــک كرــحت هــب رجنم ،اپورا دوخ نورد رد ]رگید فرط زا[ و دنکیم
 لکــش رــه هــب .دوــشیم مــسیروت و رفاــسم ،راــک يورین ]شیازفا[ ،هیامرس
 .دوب یمهم تاقافتا اهنیا

 یندم و یگنهرف ياهدرواتسد
 1904 رد هــک مــیراد ار روــصم یــگنر هــمانزور نیــلوا اهنیا رانک رد 
 ناــنوی کــیپملا نیــلوا 1896 رد نآ زا شیــپ لاــس تــشه .دوــشیم پاچ
 تکرــش نآ رد راکشزرو 285 اب روشک هدزیس نآ رد هک دوب هدش رازگرب
 کــی ]هــک تــسا[ لفیا جرب حاتتفا نیون نارود ياهلبمس زا .دندوب هدرک
 لیکشت ]مایا نیا رد نینچمه .میتسه نآ دهاش[ متسیب يهدس هب هدنام لاس
 رد 10»رتاــئتکیرتکلا« مــسا هــب ار امنیــس نیــلوا ]ییاــشگزاب[ و لــبون داینب
 ،وندــنالز 1889 تاــباختنا رد ناــنز تکرش ].میراد[ اکیرمآ سلجنآسول
 ناــهج رد ناــنز هــک يراــب نیــلوا ؛تــسا تاــباختنا رد نانز روضح نیلوا
 يهــمانیهاوگ نیــلوا رودــص ]دهاش[ 1897 رد .دنوشیم يأر قح بحاص
 رد اــفیف ؛یــشزرو ياهنویــساردف لیکــشت ماجنارــس و میتــسه یگدــننار

 ِبحاــص یلــصا ياههتــشر ]،بــیترت نــیا هــب[ ؛اــسیف و ابیف ]دعب و[ ،1904

                                                             
 

10. Electric Theatre 
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 هــب ار هدــشیتعنص ِياــهیبرغ هتفرمه يور تاقافتا نیا .دنوشیم هاگلزنم
 نــیا اــب برــغ و قرــش يهلــصاف و دــنکیم دراو ناــشتایح دــیدج نارود
 ]روــط هــب[ ،ینیمزرــس ریخــست و یتــسیراتیلیم ،یندمت تالوحت يهعومجم
 .دنکیم ادیپ شیازفا يدعاصت

 گنج سوک
 تبحــص نآ زا مــیراد هــک یناــهج يهناتــسآ رد ]تاــقافتا زا یــکی[

 ]بــیترت نــیا هب[ و دوشیم هدز 1914 رد هک تسا گنج سوک ،مینکیم
 ناــهج هــجو کــی ،مجاــهم مــسیلایرپما .دوــشیم زاغآ لوا یناهج گنج
 .تسا رادلزنم مسیلایسوس ،مود هجو و تسا

 رادلزنم مسیلایسوس
 تاــیح هدــس کی زا دعب اهتسیلایسوس نیعم ياههیامرس هدرخ هدرخ

 تاــیح زا دــعب هــک لیدــچار ياــهینواعت و یتــسیلاکیدنس ،کــیروئت
 هکنیا ]يارب[ دوشیم لیدبت ]ياهمدقم[ هب ،دیآیم دوجو هب یتسیلاکیدنس
 ،تــسا هدیسوپ يرازت يهیسور لیدب هک يوروش .دوش لزنم کی بحاص
 هــک تــسا یــمهم رایــسبِ قاــفتا نیا .دوشیم ناهج ياهتسیلایسوس لزنم
 تالوــحت یگنهآدــنت ،قاــفتا نیا لیذ .دنکیم زاغآ ار یخیرات یلصفرس
 ياــهبیقر تــیاهن رد و مــسیلایسوس تــیمکاح یخیراــتِ تــصرف ،هیسور
 .میراد ار اهتسیلایسوس ندش رادلزنم زا دعب یللملانیب

 هیسور تالوحت یگنهآدنت
 و اهتــسیلایسوس کیــسالک يودرا مود یناــهج گــنج زا دــعب رــگا

 یــشکيرای دهاــش ]هــک تسا تلع نیا هب[ ،دوشیم لیکشت اهتسیلایرپما
 هــب ،مــسیلایرپما پــمک رد و يروــش تــیروحم هــب ،مــسیلایسوس پمک رد
 جوــم ای ینیشیپ ای لبقام يهلحرم ]اجنیا رد[ .میتسه اهییاکیرما تیروحم
 گرزــب بالــقنا لصفرس رد ار ناهج ندشیبطق ود ای ندشیشخب ود لوا

 میــسقت كوــلب ود هــب لــمع رد ناــهج ]نآ یط[ هک میراد يوروش 1917
 یناهج گنج زا دعب کیسالک ياهيدنبمیسقت اب تهباشم نودب ،دوشیم
 یبلطتلادــع يهدر دربشیپ و وزاب و نامرآ شخب ناهج شخب کی .مود
 تراــغ ،رامثتــسا ،شیوــخ عفاــنم لاــبند هــب مــه ناهج رگید شخب .تسا
 .میاهدرک تبحص اهنآ زا هتشذگ رد هک تسا هریغ و ینیمزرس

 ]عیاــقو نــیا[ تراتــسا لبق لاس جنپ ]هک تسا نیا[ دتفایم هک یقافتا
 طــسوت »رگراــک يهــقبط يارــب هزراــبم يهیداحتا« .دوشیم هدز هیسور رد
 .دوریــم نیــب زا و دوشیم بوکرس عطاق وحن هب گروبزرتپنس رد 11نینل

                                                             
 

 .)Vladimir Ilyich Ulyanov( )1924-1870( نینل فونایلوا چیلیا ریمیدالو .11
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 میدرک تبحص اهنآ زا هک يایخیرات ياهتنس ،بوکرس نیا نیع رد اما
 دــنکیم يراذگهیاپ رشب ار خیرات ياهتنس زا یشخب .دننامیم مارآ مارآ
 دراد ییاهتنس ،رشب اب هرفسمه و هارمه یلو ،رشب زا لقتسم مه ادخ یلو
 نآ .دوــب میهاوــخ اــهنآ دهاــش ثــحب فــلتخم ياــهاج رد بــسانت هــب هک
 دعب لاس هس اما .دناسریم هاوخلوحت ياهورین هب يدج یبیسآ ،بوکرس
 يوروش کسینیم رد 12»يرگراک تارکومد لایسوس بزح« ،بوکرس زا
 لاــس ود اما .دریگیم رارق مجاهت دروم مه نآ ]هک[ دوشیم لیکشت قباس
 ]هــکلب[ ،دــننکیمن تــسرد تالیکــشت رــگید ،دــیدج يدــنبعمج اــب دــعب
 یتالیکــشت - یــبزح درکراــک همانزور نآ هک دننکیم تسرد ياهمانزور
 یتالیکــشت فرــظ ود رد اــهورین يهــمه تبون ود رد ینعی .]تسا[ هتشاد
 هــک ،اهرازت یخیرات زرگ اب ]مه[ یتالیکشت فرظ ود نآ .دندش هدناجنگ
 نآ هب تیانع اب رابنیا .دش مدهنم ،تشاد كاوژپ و ندز يارب یناوت زونه
 ]هـــکلب[ ،تـــفرگن تروـــص یـــنیعتم یهدنامزاـــس رـــگید ،يدـــنبعمج
 .تفر راشتنا رادم رد یهدنامزاس

 يهــمانزور ،دوــب هتــشگزاب يربیــس دــیعبت زا 1900 رد هــک نینل غوبن اب
 يهلــصاف ]هــتبلا[ بــخ هــک دوشیم رشتنم ناملآ تراگتوتشا رد 13ارکسیا
 لوا يهلاقمرــس ناوــنع .تــسا داــیز قباــس يهیسور اب مه ]نآ ییایفارغج[
 فیاــظو رظاــن و دهاــش نآ رد هــک تــسا »اــم شبــنج مرــبم فیاــظو«
 یهدنامزاــس و یتالیکــشت فیاــظو و کیژتارتسا فیاظو ،کیژولوئدیا
 هدهع هب ار یتالیکشت راک ،اههلاقمرس نآ .میتسه افکدوخ یمیت ياههتسه
 رد هــعومجم نــیا .دوــب هدــش بوکرــس راــب ود نــیا زا شیپ هک دنریگیم
 14اــمود لیکشت هب رجنم هک دسریم ربتکا بالقنا لبقام و 0519 هب تیاهن
 هاوــخلوحت بالــقنا جاوــما راــشف تــحت راــب نیــلوا يارب اهرازت .دوشیم
 .دنریذپیم ار ناملراپ لیکشت هیسور کیتارکومد ياهورین

 رــسای .میــنک جارختــسا ار کیژتارتسا رهوج دنچ ]میناوتیم[ 1905 ات
 هــک دنتــسه یــنادرم گرزــب نادرــم« تفگیم هک تشاد ياهلمج تافرع
 زا دــعب ،بوکرــس رــه زا دعب ،تُفا ره زا دعب ».دننک عورش ون زا دنناوتیم
 و دــننک مئاــق ار ناــشدوخ هــک دــنراد نورد زا ار هزــیگنا نــیا ،ندــیرب ره
 هــگن اپرس و دننک يزاسمّوقم مه ار هعماج ،ناشدوخ ندرک ادیپ رب بترتم
 مــیراد کیژتارتسا زرم اهنآ اب ام ]هک دنچره[ .درک ار راک نیا نینل .دنراد
 رد کیروئت غوبن .دندوب رادروخرب مه غوبن زا هک مییوگب دیاب هنافصنم یلو
 میناوتیم ار یتالیکشت -کیژتارتسا غوبن اما دوب سلگنا و سکرام رایتخا

                                                             
 

12. Russian Social Democratic Labour Party 
13. Iskra 
 اــهرازت ینوگژاو نایم ینامز يهزاب رد هک يرازت هیسور روشک ناملراپ مان .14

 .درک راک هب زاغآ نینل ندمآ راک رس رب ات



 لگنج شبنج زارف 14 

 ؛تشاد یگژیو دنچ ]يو[ .میراذگب نینل چیلیا ریمیدالو یخیرات باسح هب
 دوب هدنامزاس مه ،دوب دنبعمج مه ،دوب تسیژتارتسا مه ،دوب نیسیروئت مه
 ییاهناــسنا رــتمک .تــشاد یبوخ ّمش و دوب ماّمش اهنیا يهمه زا رتمهم و
 هــک ییاهزیچ نآ زا رثأتم و دنتسیاب خیرات زا ياهطقن رد دنناوتب هک دنتسه
 نیچهــطقن يزادنامــشچ هدــنیآ يارب ،]تسا[ هدرک لمح اجنیا هب ات خیرات
 هک دوب نیا نینل ياهیگژیو زا .درک ار راک نیا نینل .دننک میسرت و دننزب
 راــک ،کــیتارپ تاــکرحت يهــحوبحب رد ،دوــب یــکیتارپ درــف هکنیا نمض
 .دوشیم هداد حیضوت ناتتمدخ هک درکیم مه کیروئت

 یــفیک لــصا ود هب 1915 ات 1905 لصاف دح رد ،1905 بالقنا زا دعب
 لــیثمت اــب لصا نیا رد .تسا »هطقن زا مسیلایسوس« لوا لصا ناونع .دیسر
 رد ار يروانهپ شرف دنتسناوت اهتسیلایرپما هک دنکیم ناونع یبلاج رایسب
 يرادهیامرــس گرزــب شرــف نآ هک دننک نهپ دعب هب 17 نرق زا اپورا مامت
 کــی زا دــیاب ســپ مینک نهپ یتسیلایسوس گرزب شرف میناوتیمن ام .دوب
 رداص شرف نآ زا میناوتب هک یهاگلزنم ؛میزاسب هاگلزنم و مینک عورش هطقن
 نایرج هیلع ایراتلورپ يرگراک ياهنایرج عیمجت« مود لصا ناونع .مینک
 ود نــیا نداد رارــق طــسو رد نمض .دوب »يراد هیامرس /یتسیلایرپما دحتم
 هــلمج زا[ .درــک زــین یــکیتارپ ياــهراک 1916 و 1915 ياهلاــس رد لصا
 داد لیکشت سیئوس رد ار اهتسیلایسوس یللملانیب سنارفنک راب ود ]هکنیا
 .دندوب هبرجت جارختسا و يدنبعمج يارب ياهمدقم ]ود ره[ هک

 راــک ،تشاد هک یکیژتارتسا و یتالیکشت تاکرحت نیا يهمه نمض
 هس ود ات هک دوب 15؟درک دیاب هچ باتک شکیروئت راک .درک مه کیروئت
 رتيدــج همه زا و ،اهیلم ،اهیبهذم ]زا معا[ ،دوب همه ماهلا عبنم دعب ههد
 شبــنج نایرج دقن زا یقالش اب ]باتک نیا[ ؟درک دیاب هچ .اهتسیسکرام
 زا« :دــیوگیم .تــسا شبــنج نآ روحم شدوخ هک دوشیم عورش هیسور

 تسا يايرامیب نامه نیا ».تشذگ يراکهدرخ هب ام تقو 1907 ات 1905
 يهرود يهلاستشه تاقافتا زا .دوشیم التبم نآ هب رود هب رود ناریا هک
 نآ هب نینل اما .درک دای يراکهدرخ لاس تشه ناونع اب ناوتیم تاحالصا
 ]هک تسا تسرد[ دیوگیم .دنزیم هرصبت 1907 ات 1905 ياهيراکهدرخ
 دندوب ییاهيراکهدرخ اما ،میدرکن کیژتارتسا راک و میدرک يراکهدرخ
 ياــهيراکهدرخ ]یــنعی[ ،دــندرک مهارــف ار کیژتارتــسا راــک يهنیمز هک
 نآ و دنکیم زاب ار ثحب نیا ،درک دیاب هچ ]باتک[ رد .يرورض شیبامک
 .دنادیم تسیسکرام نارکفنشور اب هزیمم زرم ار

 ار شدوــخ نوماریپ ناهج ات تسا هدمآ ]هکلب[ ،تسین رکفنشور طقف نینل
 ،یــسیونباتک ،یــسیونهلاقم ،يروــئت يارــجم زا طــقف ناــهج رییغت .دهد رییغت
 یـــشیرتا و یـــسیراپ ياههـــناخهوهق و يرکفنـــشور ياـــهقوتاپ ،ینارنخـــس

                                                             
 

  .تسا هدش هدنادرگرب یسراف هب  »؟درک زاغآ دیاب هچ زا« مان اب باتک نیا .15
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 ناــکت نــیا و ،دهد ناهج هب یناکت شدوخ روز اب ات تسا هدمآ وا .درذگیمن
 هــب و دــنکیم حرطم ار ثحب نیا درک دیاب هچ رد هک تسا نیا .دهدیم مه ار
 يهمیمــض دــیاب يرــبهر ،تــسین یفاــک يرکفنــشور هــک دــنزیم هرــصبت نآ
 هــک یقاــفتا .ردــیل مــه و تــسا رکفنــشور مــه زــین وا دوــخ .دوش يرکفنشور
 بحاــص يوروــش رد راــب نیلوا يارب يرکفنشور نایرج هک تسا نیا دتفایم
 رد .تــسا یــمهم قاــفتا هــک دوــشیم یتالیکشت و کیژتارتسا ،کیتارپ ربهر

 سیئوــس لاــتنیک رد ار یللملانیب سنارفنک نیمود هک یلاس نامه ینعی ،1916
 مــسیلایرپما ِباــتک ،دــهدیم لیکــشت ناهج ياهتسیلایسوس يهمه روضح اب
 رد مــه دــعب لاــس کــی .دــنکیم رــشتنم ار 16يراد هیامرــس هــلحرم نیرتالاــب
 دوــخ نورد رد هکلب دوبن يدوخ هب دوخ هک یبالقنا ،دوشیم بالقنا يوروش
 .تشاد کیژتارتساو کیتارپ ،کیروئت رازبا

 تیمکاح یخیرات تصرف
 و یتالیکــشت ،کیژتارتــسا غوــبن اــب نیــنل هــک یــشوجتفه یــشرت زا

 و تــــفرگاپ يوروــــش 1917 بالــــقنا ،تــــخپ شدوــــخ کــــیروئت
 نیــنل دوخ .دندش تیمکاح يارب یخیرات یتصرف بحاص ،اهتسیلایسوس
 جیردــتهب و دوــبن هدــنز رتــشیب لاــس راــهچ هــس 1917 بالــقنا زا دــعب
 یــتلود تــسیلایسوس هــب یناــمرآ تــلاح زا شدوــخ ریــس رد تسیلایسوس
 ]هارمه[ یعیاجف ]اب[ نیلاتسا نارود هکنیا نمض .دش لیدبت نیلاتسا نارود
 هــب ]بالقنا[ هک نیلاتسا زا دعب .دوب هدنز یهاوخنامرآ نانچمه یلو ،دوب
 یــتلود مــسیلایسوس لــماک روطهــب رــگید مــسیلایسوس ،دیــسر فچابروگ
 يرــگید يهژــیو زــیچ هــن و یمسیمانید هن ،دوب ینامرآ هن ،دوب ياهمانشخب
 .تفر نیب زا مه ماجنارس .تشاد دوجو

 یللملانیب ياپ ِدر
 ریاــس و اــپورا رد ار اهتــسیلایسوس ياــپ در ،يوروــش بالقنا زا دعب
 هب[ ناملآ رد دوب ینز ياپ ِدر ،اپ ِدر نیرتمهم .مینیبیم يدج روطهب ناهج
 یهدنامزاــس ددــصرد یــنینل يوــگلا زا رثأتم هک 17گروبمازکول ازر ]مان
 تضهن شنارکفمه کمک اب ]ور نیمه زا[ .دوب ناملآ رد تاکرحت نامه
 لدــم اــب ناــملآ تــلود لالحمضا یپ رد و تخادنا هار ار 18اهتسیتراپسا

                                                             
 

 یسراف هب نازمرهروپ دمحم طسوت 1358 لاس رد ناونع نیمه اب باتک نیا .16
  .تسا هدش هدنادرگرب

 نیرـــتمهم زا )Rosa Luxemburg )1870-1919 گروـــبمازکول ازر .17
 و همجرت یسراف نابز هب رثا تفه زا شیب وا زا .دوب اپورا یتسیلایسوس نازادرپهیرظن
 هللادسا يهمجرت اب تسا بالقنا ای حالصا باتک اهنآ نیرتمهم هک تسا هدش رشتنم
 .1381 ،لوا پاچ ،رهمدازآ رشن ،يزرواشک

18. Spartacus League 
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 کــی دــعب و یکــسنرک تــلود دــننام ،دوــش طقاــس تلود ینعی ؛دوب ینینل
 رد .دــش بوکرــس تــکرح نــیا .دــیایب راــک رــس تــسیلایسوس تــلود
 هــک تــفرگ شیپ ار ریسم نیا 1919 لاس نامه رد 19نکالب مه ناتسراجم
 و لوا ]یناــهج[ گنج زا دعب ]لاح ره هب[ اما .دش بوکرس مه وا شبنج
 روطهــب ناــهج و اــپورا رد مسیلایسوس رذب يوروش بالقنا يزوریپ زا دعب
 .دش هدیشاپ عیسو

 اهوپاکتون
 .میسریم اهوپاکتون هب ثحب نیا زا دعب

 وچنم ِدض ياهینیچ
 زا رثأــتم هــک یــقالخا رــیگیپ زرابم ،دیآیم 20نس تای نوس ،نیچ رد
 یهاــشداپ یمیدق يهلسلس و دتفایم قافتا نیچ 1911 بالقنا يو شبنج
 ]يزورــیپ زا ســپ[ ،نــس تاــی نوــس .دوــشیم طقاــس 21)گنیچ ای( وچنم
 ]نس تای نوس[ .دهدیم لیکشت ار قلخ یلم بزح موهفم هب 22گناتیموک
 ]تــکرح[ .دراد هاــگیاج نیــچ دیاقع رد مه زونه و دراد يایقالخا پیت
 .درادیماو یخیرات صقر هب ار اهینیچ ،وچنم هیلع نس تای نوس

 الیو وچناپ –اتاپاز :کیزکم
 ار رتگنهآدــنت یــصقر 1911 رد 24الــیو وچناپ و 23اتاپاز کیزکم رد

 رد و دماجنایم لوط هب لاس تفه دودح کیزکم بالقنا .دنزادنایم هار
 .دراد رب رد ار کیزکم مکاح ،25ساید ینوگنرس شدوخ مود لاس

                                                             
 

 یناــمور ياهتسینومک ربهر )1886-1939 ای Béla Kun )1938 نک الب .19
 نــیا .درک يراذگهیاپ ار ناتسراجم یتسینومک تموکح نیلوا 1919 رد رد هک دوب
  .تشاد ماود لاسکی زا رتمک يروهمج

 یبالقنا ربهر و رادمتسایس )Sun Yat-sen )1925-1866 نس تای نوس .20
 .نیچ يروهمج راذگناینب و روهمجسیئر نیتسخن و 1911 رد نیچ

 زین وچنم نامدود ای گرزب گنیچ یهاشداپ ياهمان اب هک ،گنیچ نامدود .21
 1912 اــت 1644 لاــس زا هــک دوــب نیچ رد یهاشداپ هلسلس نیرخآ ،دوشیم هتخانش
 .درکیم ینارمکح نیچ رب يدالیم

22. Kuomintang 
 نارــبهر زا ،)Emiliano Zapata )1919-1879 رازالاــس اــتاپاز وناــیلیما .23

 ناــمژپ .ساــید وــیریفروپ يروتاــتکید تــموکح هــیلع کــیزکم بالقنا يهتسجرب
 و هــمجرت ار کیزکم دازآ قلخ هب اتاپاز ونایلما يهینایب !اهیکیزکم باتک ییاضر
 .تسا هدرک رشتنم 1385 لاس رد ار نآ نیرفآروش رشن
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 يدنه تضهن
 رد[ تــفگ دوــشیم .دتفایم هار يدیدج تضهن زین دنه رد ]نامزمه[

 1947 لالقتــسا لبقام ،دریگیم لکش دنه رد لالقتسا لوا زاف ]عطقم نیا
 هرــگنک هــب ناــشتازرابم يهــجیتن رد اهيدــنه .تــسا ییاــهن لالقتــسا هــک
 هب یبایتسد .تسا لک مکاح رواشم دعب هب نیا زا هک ياهرگنک ؛دنسریم
 تازراــبم ياهدرواتــسدرگید زا ،یلاــم روما رب تراظن و كرمگ لالقتسا
 هــب یماــظن تالیکــشت رداــک رد دنتــسناوت اهيدنه نینچمه .تساهيدنه
 يدناگ تضهن دهاش 1919 رد ماجنارس .دننک ادیپ یسرتسد یناقوف بصانم
 هار ناــمرآ زا ياهتــشابنا اــب هــک زغمنیگنــس و نزوکبــس یتــضهن ؛میتسه
 هــب هــک هژیو نامیا اب ریذپان یگتسخ يهلاسیس شیبامک تکرح ؛دتفایم
 .دوشیم رجنم اهیسیلگنا یخیرات جارخا و 1947 رد دنه لالقتسا

 ناوج ناکرت
 تــیار هــک دنتفایم هار یناوج ناکرت زین قباس ینامثع يهینطنطسق رد

 .تخادرپ میهاوخ نآ هب يردق همادا رد .دنزادنایم هار ییارگون

 يزنودنا مالسا داحتا
 يارــب ینامزاــس هــک مــیراد يزنودــنا رد ار »مالــسا داــحتا« تیاهن رد

 شوــخ اــج اــجنآ هدزون نرق زا هک دوب ییاهيدنله هیلع ياهدوت تازرابم
 .دندوب هدرک

 ماجنارــس و رادلزــنم مــسیلایسوس ،مجاــهم مــسیلایرپما اــب ار ناــهج
 .مییآیم نامدوخ ناریا غارس و مینکیم راذگاو دوخ لاح هب اهوپاکتون

                                                                                                              
 

 ياهلارنژ نیرتهتسجرب زا ،)José Arámbula )1923-1878 الوبمارآ هسوخ .24

 .)Francisco Villa( الیو وچناپ وکسیسنارف ھب فورعم کیزکم بالقنا
 José de la Cruz Porfirioيروــم ساید ویریفروپ سورک ال د هسوخ .25

Díaz Mori )1915-1830( 1876 لاــس زا کیزکم روهمج سیئر و لماک لارنژ 
 .هاتوک یتدم يانثتسا هب ،موادم روطهب يدالیم 1911 لاس ات



 

 یلخاد طیارش
 یخیرات بالقنا کی شکورف
 ،هطورــشم بالــقنا شکورــف دهاــش ]نارــیا رد یناــمز يههرب نیا رد[

 .میتسه ،یخیرات یبالقنا

 دحاو يربهر تبیغ
 تــسرد .تــسا دحاو يربهر تبیغ شکورف نیا ياههصخاش زا یکی

 نآ يرــبهر و تــشادن یبطقکــت يرــبهر مــه لــبق زا هطورــشم هک تسا
 ياهلاــس ،اــم تبحــص دروــم ياهلاــس نــیا رد رــگید یلو دوب یبطقدنچ
 درادــن يايرــبهر رــگید لــمع رد هطورشم ،للملانیب لوا گنج يهناتسآ
 .درک زارد وا يوس هب ار هبابس تشگنا ناوتب هک

 یتالیکشت يوشبلب
 ؛تــسا یتالیکــشت يوــشبلب ،هطورــشم بالقنا شکورف ياههصخاش رگید زا

 .دنرادن ياهژیو تیلاعف بازحا و اهنامزاس و دنوشیم لحمضم اهنمجنا

 تسیناکِم ِنویطارفا لمع باتزاب
 ،تسیناکم نویطارفا لبمس .دناهتسخ تسیناکم نویطارفا لمع زا همه

 و دــندرک عورــش 27یناــهبهب رورــت اــب هــک دــندوب ناخردــیح و 26هدازیــقت
 ،یناــهبهب رورــت زا دــعب .دنتــشاد مــه يرگید ینلعهمین و یفخم ياهرورت
 .دــنامیم اــپورا رد اهتدــم و دــنکیم رارــف نارــیا زا مــه هدازیــقت دوــخ
 ار طیارــش اــهنآ .دندرک هتفشآ ار طیارش ،ناشلامعا تسد نیا اب نویطارفا
 .دندرکیم بلط ار یتسیناکم يهبشکی تالوحت و دنتفرگیمن رظن رد

 فجن نتسش تیامح زا تسد
 تــیروحم هــب فــجن ثــلثم دــش ثــعاب ياهریجنز روطهب تاقافتا نیا
 .دنرادرب هطورشم شبنج تیامح زا تسد یناسارخ دنوخآ

 یماح هیرظن کی خسن يروآعمج
 هــیبنت[ دوــخ باــتک خــسن ،دوــب هطورشم یماح و زادرپهیرظن هک ینییان يازریم

 .دنکیم رظنفرص دوخ يهیرظن زا و دنکیم عمج ار ]هلملا هیزنت و همالا

                                                             
 

-1257( هدازیــقت نــسح دیــس ياههــمان و تاــقیقحت ،تالاقم يهعومجم .26
 و راــشفا جرــیا شــشوک هب هدازیقت تالاقم هعومجم ناونع اب دلجم 22 رد )1348

 .تسا هدش پاچ و يروآدرگ سوت هناوج تاراشتنا طسوت يونیم یبتجم
 .103 ص ،نامه .27
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 نیناوخ هتسهآ مدق
 يهتــسهآ مدــق نیناوــخ .میتــسه عاجترا زیخزاب دهاش اهیگدرسفا نیا رانک رد
 ســلجم رد ،دــنراد ]دودــحم[ یسرک دنچ لوا سلجم رد .دنرادیم رب ار ناشدوخ
 دــصرد 41 موــس ســلجم رد ماجنارــس و ،دوــشیم رتشیب ناشیاهیسرک دادعت مود
 .دوب یمهم قافتا هک دنهدیم صاصتخا ناشدوخ هب ار اهیسرک

 لاهنون ِکِلَم
 ياهژــیو ناوــت هــک دوــب هلاــسهدجه هاــشدمحا هرود نآ لاــهنون کلم

 .دِشکب ار شدوخ تسناوتیم طقف ،تشادن

 لاعف یبنجا
 هدــش جراــخ نارــیا زا هیسور مینکیم تبحص نآ زا هک ییاهلاس رد

 اــت مــه اــهناملآ هــتبلا .تــسا هزوــح لاعف هناگی سیلگنا مسیلایرپما .تسا
 .مینکیم هراشا نآ هب همادا رد هک دنتسه لاعف يدح

 اهر ياهنامرآ
  .دنتشادن یلوتم و ردام و دندوب اهر اهنامرآ

 ؟هنیداهن درواتسد
 .دوشیمن داهن هب لیدبت هطورشم ياهدرواتسد

 یخیرات ي»اضر«
 هــب هــمه .دراد هــجو ود هــک میسریم یخیرات ياضر کی هب ماجنارس

 لگرو و لگرت نایم نیا رد مه ناخاضر دوخ .دنهدیم تیاضر ناخاضر
 زا هــجو کــی نــیا .دــیآیم نورــیب هطورــشم ياپون شبنج یبوکرس يارب
 طیارــش شکورــف ار نآ ناوــتیم هــملک کــی رد هک تسا یلخاد طیارش
 .دناوخ یخیرات بالقنا کی

 ؛»هکی« مسیلایرپما یخیرات ياهزاین
 ار »هــکی« مــسیلایرپما یخیراــت ياــهزاین ،یــلخاد طیارــش نیا رانک رد

 نارود زاتهــکی یــلو دــندوب ناریا رد مه هیسور و اهرازت نآ زا لبق .میراد
 .دوخ یخیرات يهژیو تابلاطم اب تسا سیلگنا مسیلایرپما نامز نیا رد

 زکرمت /صخشم فرط
 هــک تــسا نــیا سیــلگنا مــسیلایرپما یخیراــت يهژــیو يهــبلاطم نیلوا

 تــیمها[  .تــسیک صخــشم روطهــب نارــیا رد ناــشفرط دــننیبب دنهاوخیم
 کــی يهرامــش هاــچ زا هدرکناروــف هزات تفن يارب تینما ]باب زا زکرمت
 فــشک لاس نیمدص )1387 دادرخ 5( هدنیآ لاس هک تسا نامیلس دجسم
 .تسا هقطنم نیا رد تفن
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 تینما
 ناوــنع هــب مارآ مارآ رــگید تــفن هک ارچ .رازاب يارب و تفن يارب ]تینما[

 رد مــه رازاــب يارــب تــینما و دوب هدرک ادیپ هار ناریا داصتقا هب کیراب ياهگر
 هــکنآ زا شیــپ ،مینکیــم تبحص نآ زا هک یطیارش رد .دوب تفن تنیما ورگ
 ِفرــط ،دــنهد ماــجنا ار 1299 دنفــسا كرتــشم ياتدوک ،ایض دیس و ناخاضر
 .دنتــسه یــلحم ياهتردــق ،نارــیا عاــمتجا و داــصتقا رد لاــعف ياــهسیلگنا
 اــب دــنروبجم سیلگنا و ناریا ياپون تفن تکرش تینما نیمأت يارب اهسیلگنا
 هــک ار یلوپ .دننک نیمأت ار اجنآ تنیما اهيرایتخب ات دندنبب دادرارق اهيرایتخب
 ،نارــیا تفن مهسلاقح زا ،دنهدیم اهيرایتخب هب تینما نیمأت يارب اهیسیلگنا
 هــب دــعب هــب نــیا زا هک تسا نیا .دننکیم مک ،تسا هکشب ره رد تنس 16 هک
 قطاــنم يزاــسنمیا يارــب اــهيرایتخب و 28لــعزخ اــب دــنهاوخب هــکنیا ياــج
 ،دوــب هدرــکن ادــیپ هار اــیرد هــب و دوــب یکشخ رد زونه عقوم نآ هک ،زیختفن
 هــک یتلود صخشم فرط .دنوشیم هجاوم تلود کی اب  ،دنوش وگتفگ دراو
 .دروایب ناریا هب ار تینما مه و زکرمت مه ]دناوتیم[

 ینمیا دنبرمک
 دهاــش هــک دوــب ینمیا دنبرمک لیکشت مه رگید هجو کی ،تیاهن رد

 يوروــش بالــقنا ]ناــمز نآ[ هرخالاــب .میتسه ههرب نآ رد شنتفرگ لکش
 لیکــشت اــجنآ رد یتــسیلایسوس تــلود راــب نیــلوا يارــب .دوــشیم زورــیپ
 یعاــجترا دــنبرمک کــی دنددــصرد اهیبرغ يهیقب و اهیسیلگنا .دوشیم
 رد دــنبرمک نــیا بالق تفگ دوشیم هک دنروایب دوجو هب یتسینومکِدض
 .تسا لالحمضا هب ور راجاق دهعِ ناریا ،ام يهقطنم

 زاین لوصحم يرگوجتسج
 نارــیا رد يرگوجتــسج هــب یخیراــت ياــهزاین نــیا اــب ]اهیــسیلگنا[

 .29دیاسنوریآ مسا هب دنتشاد ناریا رد کیژتارتسا رصنع کی .دنزادرپیم
 نادنچ هکدنراد کیژتارتسا يرصنع هراومه ناریا رد گرزب ياهترافس
 و باتفآ ار ناشگنر هک دننامیم يرتخد هب اهیمیدق لوق هب .دوشیمن رهاظ

                                                             
 

 اهلاــس و بــعکینب هــلیبق سیــئر ،)1242-1315( یــبعکلا لــعزخ خیــش .28
 تکرش ،ناتسزوخ و نامیلس دجسم رد تفن فشک زا سپ .دوب رهشمرخ ياورنامرف
 و يراــیتخب نارــس اــب ییاــهدادرارق ،تکرش نیا .دش سیسأت سیلگنا و ناریا تفن
 خیش اب )ش .ه 1288( .م 1909 لاس رد يدادرارق هلمج زا .دومن دقعنم لعزخ خیش
 وا زا هاگشیالاپ داجیا يارب ار نادابآ یضارا زا عبرم لیام کی و درک دقعنم لعزخ
 ناداــبآ يهیحان تظافح رادهدهع يو  زین رگید دادرارق بجوم هب .درک يرادیرخ
 .تخادرپیم تکرش هک دوب یغلبم لباقم رد

 و یسیلگنا لارنژ ،)Edmund Ironside1959-1880 ( دیاسنوریآ دنومدا .29
 .ناریا رد 1299 ياتدوک یلصا حارط
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 باــتهم و باــتفآ مــه ار اــهنآ هک دنتسه ینایناحور دننام ای هدیدن باتهم
 هب مه کیژتارتسا رصانع نیا زا یخرب .دنتسه رونم تلع نیمه هب و هدیدن
 1357 رویرهــشزا دعب اکیرما هک ینارود رد لاثم يارب .دنتسه لکش نیمه
 ار شماــن یــسک نونک ات هک تسه یمان 30نرو یشاو کی ،دوب ناریا رد
 هجوتم[ ،دینک هاگن ار اکیرما ترافس ]دانسا[ رگا هک یلاح رد تسا هدینشن
 و نیرترادرهوــج .تــساکیرما ترافــس مود صخــش وا ]هــک دیوــشیم
 يههد يهناحلسم شبنج و ناریا يهعماج ،هاش میژر زا اهلیلحت نیرتیفیک
 رگهراــظن ياهپیت يدارفا نینچ .تسا هتشون نرو یشاو ار هاجنپ و لهچ
 رد هاــگ و دننیــشنیم ياهــشوگ هاــگ ،کــیتاملپید لوحت زا لقتسم .دنتسه
 دیاــسنوریآ نارود نآ رد .دــننکیم لــیلحت ار طیارــش و دــنوریم هــعماج
 دــنچ يهفاــضا هب هک دراد یتارطاخ يو .تشاد ار یگژیو نیمه یسیلگنا
 هــک دراد ياهرازگ باتک نیا .31دش رشتنم ناریا رد تصش يههد رد دنس
 روظنم( دوب ییاورنامرف نینچ اب ناریا« :دیوگیم دیاسنوریآ ،تسا گنشق
 نیا ات روشک نیا هک دوب بیجع ایآ .دنکب تسناوتیم هچ ،)تسا هاشدمحا
 هک دوب دنمزاین يدنمتردق درم هب روشک نیا ؟دوب هتفر ورف بالجنم رد دح
 هاــش .دوــب رــبهر کی ،تشاد جایتحا نآ هب ناریا هچنآ .دهد تاجن ار نآ
 نیمزرس نآ رد .تشاد ار دوخ ناج سرت هشیمه و دوب لدزب و لبنت ،ناوج
 وا .تــشاد ار تــلم نآ يرــبهر ییاــناوت هــک مدــید ار درــم کــی اــهنت نم
 روــشک رثؤــم یماــظن يورــین اــهنت راــیتخا ناــنع هــک يدرــم .دوب ناخاضر
 ،دــش يوروــش بالــقنا یتقو هکنیا حیضوت ».تشاد تسد رد ار )اهقازق(
 .تشادن اهسور هب یتالیکشت لاصتا ناریا قازق و )رکشل(نویزیوید رگید
 نآ زا تلپمک تساوخیم یلخاد عاجترا مه هک دوب هدامآ و رضاح ییورین
 زا دندش قفوم اهسیلگنا صیب و صیح نیا رد .اهسیلگنا مه ،دنک هدافتسا
 .دننک هدافتسا ناشدوخ عفن هب یتالیکشت رتسب نیا

 هدنامزاس ِیماظن
 .دوــب دیاــسنوریآ يرگوجتــسج لوــصحم هــک دــندرک ادــیپ ار يدرــف
 یماــظن ]وا یــگژیو نیرــتمهم[ .تــشاد یــگژیو دنچ هک جنپریم ناخاضر

                                                             
 

 ترافس دانسا یخرب رد هک اکیرمآ ترافس مود یشنم  ،نرو یشاو لا ناج 30
 رد نرو یــشاو .تــسا هدش هدرب مان يو زا یتفن روما لوئسم ناونع هب اکیرمآ قباس
 تیعــضو لیلحت هب ،تسا هداد 1973 لاس رد ناریا رد اکیرمآ ریفس هب هک یشرازگ
 ینامزاــس قالــخا و ،نارود نآ رد اــه زــغم رارــف و داــسف هــطبار ،نارــیا یــسایس
 .تسا هتشاد هجوت هدوب دامتعا مدع و یسولپاچ رب ینتبم هک یناریا ياهتارکورب

 هب( ناریا رد دیاسنوریآ لارنژ يهمانرفس و تارطاخ ،دنومدارس ،دیاسنوریآ .31
 زورــهب :مجرــتم ،)ناتــسلگنا يهــجراخ ترازو یــسایس تابتاکم و دانسا يهمیمض
 .هنییآ رشن ،1363 ،ینیوزق
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 يرــکف شلوا رصنع يدرف .دراد لوا رصنع کی یناسنا ره .دوب ]وا ندوب[
 ،رکفنــشور ،یــلفحم ،یتالیکــشت ِدــض يرــگید ،یتالیکــشت يدرف ،تسا
 وا .دوــب وا يرگیماــظن ،ناخاــضر يدوــجو لوا رــصنع . ... اــی کــیتنامر
 .دوب نارحب ریدم و هدنامزاس ،هدنزاسِ یماظن

 دامتعا لباق ِنارحب ریدم
 ،تــشادن يداوــس ]زین وا هک [ ناخراتس ]دننام[ ،تشادن يداوس ناخاضر

 ناخراتــس ]هــک تواــفت نــیا اب[ ؛درک نارحب تیریدم شدوخ يهرود رد یلو
 لاــح رــه هــب اما تشادن مه ار نآ ناخاضر ]یلو[ ،تشاد یلم و كاپ ترطف
 تارطاــخ و دیاسنوریآ تنارطاخ نامه .دوب دامتعا لباق مه و نارحب ریدم مه
 هدرــک یــشخبدامتعا 99 ياــتدوک زا لــبق هاشاضر هک دهدیم ناشن شاهمیدن
 دــهاوخ تــظافح نارــیا رد اتدوک زا سپ ار سیلگنا کیژتارتسا عفانم هک دوب
 دــنویپ رد ناــشيرگوجتسج اــب ،هــکی مسیلایرپما یخیرات ياهثاریم نیا .درک
 یــلو میدوــب دــنمزاین یخیرات فلتخم ياههرود رد هشیمه هک ام سکعرب .دوب
 بــجو و »ندــیروج« اهیمیدــق لوق هب و يرگوجتسج ،يدنمزاین نیا لابند هب
 بــجو هــب بــجو يوجتــسج لــها اــهنآ یــلو .میرادن ار ندرک هاگن بجو هب
 .دننکیم ادیپ ار ناخاضر مه هرخالاب و دندوب

 نیون طیارش
 32یکم نیسح هک دریگیم لکش هلاستسیب ياهرود رد ینیون طیارش

 دــنیوگیم یــتقو تاــقوا رتــشیب .دــنکیم يراذــگمان »هایــس خیراــت« ار نآ
 مــیراد لاــس راهچ کی نآ رد .تسا هایس خیرات فدارم هلاستسیب خیرات
 و یهپــسرادرس نارود ،1304 ات تسا 1300 زا لاس راهچ ؛لاس 16 کی و

 .تسا }ناخاضر{ یهاشداپ نارود 1320 ات 1304 زا مه لاس 16

 )یهپس رادرس( تنطلس ات اتدوک زا
 .دوشیم وجتسج ناخاضر نآ رد هک تساتدوک لوا زیخ

 اتدوک ؛لوا زیخ
 لمع كرادت /روحم شنیزگ

 تروــص یــلمع كرادت]سپــس[ .درــیگیم رارــق اــهقازق روحم ناخاضر
 .دریگیم

 هصرع ِقرُق
 لوا رــصنع ناوــنع هــب ،هاــشاضر طــسوت هــصرع 1299 دنفــسا رد ماجنارس

 هــک ایــض دیــس .دوشیم قرغ ،یسایس لوا رصنع ناونع هب ،ایض دیس و ،یماظن
                                                             

 
 هلمج زا هرود دنچ رد ناریا سلجم يهدنیامن )1290-1378( یکم نیسح .32

 .مهدزناش يهرودرد نارهت لوا يهدنیامن
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 راــنک اــبع ،دــشارتیم شــیر ،درادیــم رــب هــمامع هراــبکی ،دوب دنوخآ رتشیپ
 .دوشیم نارود ِلاتنامیتناس ،شدوخ دح رد ،هدش راون ون ،دراذگیم

 یخیرات ياتنوخ ؛مود زیخ
 ياـــتنوخ يریگلکـــش دهاـــش مود رود رد .تـــسا رـــتمهم مود رود

 نیــنچ هــب ؛یماــظن يهجنپرس ِیشحو میت کی ینعی اتنوخ .میتسه یخیرات
 .دنیوگیم اتنوخ يزیچ

 نارود ندرک یماظن
 یماــظن دهاــش اــهنآ رد هــک ییاههــصرع .دوــشیم یماــظن نارود اجنیا رد

  .تصش ِبرض و یهدنامزاس ،صیصخت زا دنترابع میتسه نارود ندرک
 خر نارــیا رد یــمهم قاــفتا تــصش برــض و یهدنامزاس و صیصخت رد

 لکــش نارــیا رد يدــحاو شــترا راــب نیــلوا يارــب یهدنامزاــس رد ؛دــهدیم
 اهيدئوــس رــتشیپ هــک ،يرمرادــناژ و هــناخقازق ،يزــکرم داــگیرب .دریگیم
 ماــغدا ]رگیدکی رد[ ناخاضر تیروحم اب ،دندوب هدرک راوس ار نآ تالیکشت
 رازــه 150 شــترا ؛درــیگیم لکــش دــحاو شــترا 1300 ناــبآ رد و دنوــشیم
 صیــصخت يهزوــح رد یلام ياهعجاف .ناریا يرفن نویلیم 14 تیعمج اب يرفن
 هاــشاضر هــک یــنارود نآ یــنعی ،1301 لاــس يهــجدوب رد .درــیگیم تروص
 یــگنج ياههــنیزه هــب هــجدوب دــصرد 49 ،تــسا عاــفد رــیزو و هپــسرادرس
 49 هــک تــسا بلاج .دوشیم لیکشت گنج ترازو و دنکیم ادیپ صاصتخا
 يارــب هــک یلاــح رد دــنکیم ادــیپ صاصتخا گنج ترازو هب اههنیزه دصرد
 نیــلوا يارــب هــک دوب اجنیا .دش هتفرگ رظن رد هجدوب دصرد کی اهنت گنهرف
 ]تراــبع نــیا اــب[ يدراــکالپ ،دــننکیم تارهاــظت نیلــصحم و نایوجشناد راب
 تراــبع هــک ،»تــسا فراــعم نــفد و نــفک يهجدوب ،هجدوب نیا« :دنسیونیم
 دــصرد 33.5 هنالاــس طسوتم 1320 ات 1300 لصاف دح رد .تسا ییابیز رایسب
 یــحطق هک ییاهلاس رد مه نآ ؛دنکیم ادیپ صاصتخا يرگیماظن هب هجدوب
 و يرگیماــظن هــب هجدوب صیصخت تقو ره ناریا خیرات رد .میتشاد ... و ابو و
 ،هدــش هدز شرــس رــب هــک ییاــج نیلوا ،تسا هدرک ادیپ لیم یتینما ياههنیزه
 اــههرود يهــمه رد .تــسا شزومآ و گنهرف ،تسا هتفر نییاپ و هدش هلوتوک
 ،نارود و دوــشیم هدز اــجنیا رد قاــفتا نــیا تراتــسا .تــسا هدوــب نیــنچ مــه
 رد مــه و میتــسه نــیا دهاــش صیــصخت رد مــه ؛دوــشیم يرگیماــظن نارود
 .درک میهاوخ یسررب رتولج مه ار تصش برض  .يرگیماظن

 ینارود درکلمع
 بوکرس هریجنز

 هــب تــسد ،رگبوکرس نپمل یشحو میت ،ناخاضر تیروحم هب اتنوخ
 ياــهدرک و اهییاقــشق ،اــهيرایتخب ،اــهرل :دــنزیم اــههورگ نیا یبوکرس
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 دوباــن نارــیا رد لــماک روطهب ار زکرم زا زیرگ ياهترورض ینعی .داباهم
 .دننکیم

 ریاشع ناکسا و حالس علخ
 .درــیگیم تروص ریاشع ناکسا و حالس علخ ،تکرح نآ اب نامزمه

 اــت نارــهت يهمــشچرس تــسیب يهــهد يهــمین یتح ات تسیب يههد زا لبق
 هــب صوــصخم ياههچوک و اههناخ اب يرازاب هتسار ینونک سوریس هارهس
 ،تسا هدنام مه زورما ات هک ریزو دومحمریم يهچوک هژیوهب .دوب شدوخ
 زازب نسح دیس جاح يهناخ ،سردم موحرم يهناخ هک یخیرات ياهچوک
 تاــهوجو هــک يزاــستعاس دــنوخآ- یناــقلاط ياــقآ ردــپ يهــناخ و
 رد -تــسا مــهم رایسب نیا و ،درکیم یگدنز يزاستعاس اب و دروخیمن
 نارــس و دــنکیم هــیلخت ار اجنآ گرزب ياههناخ ناخاضر .تسا هدوب نآ
 هــشیمه اــت دــهدیم اــج يرــتم 500 يهدودــحم نیا رد دروآیم ار ریاشع
 ناکم رد هک مه لیا .دنشاب هتشادن ناشلیا اب مه ياهطبار و دنشاب تسدمد
 .دوشیم حالس علخ شدوخ

 لعزخ يزاسعبات
 .دوشیم عبات لعزخ

 لنلک - ینابایخ ِمایق ود يزاسنینوخ
 ،وا يهــیلوا نارود رد و ناخاــضر ]تنطلــس[ زا لــبق ،نارود نامه رد

 یقتدــمحم لــنلک ماــیق و ینابایخ مایق ،دنک اتدوک ناخاضر هکنیا زا شیپ
 .دوشیم بوکرس 33نایسپ

 لگنج یخرس
 هــک ،دوــشیم خرــس مــه نارــیا لــگنج ناخاضر يهرود رد ماجنارس

 نآ ینارود درکلمع همه اهنیا .دید میهاوخ مه اب ار نآ همادا رد هللاءاشنا
 .دوب ینامز عطقم

 ینارود جیاتن
  تابثیب شرُب ِتباث رصنع

 هــمه هــک تــسا ]خیراــت زا[ یشُرب ِتباث رصنع لوا هجرد رد ناخاضر
 نارــیا رد تــلود بــترم ،تاــبثیب ِشرب نآ رد .تسا تابثیب نآ رد زیچ
 .دوشیم ضوع تلود هُن ای تشه ،لاس راهچ هس لوط رد .دوشیم ضوع

                                                             
 

 يهرود رــخاوا ناــیماظن زا ،)1270-1300( نایــسپ ناــخ یقتدــمحم لــنلک .33
 هدــش عورــش 1300 نیدرورــف 12 زا هــک نایسپ ناخ یقتدمحم ياتدوک .دوب راجاق
 .تفرگ نایاپ لاس نامه رهم مهن رد ،دوب
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 ]لاوــحا نــیا يهــمه اــب[ اــما .تــسا هام شش زا رتمک تلود ره دیفم رمع
 .تسا ناخاضر هپس رادرس نآ هک دنراد تباث رصنع کی اهتلود يهمه

 اضاقترُپ يالاک شورفکت
 نارود نآ ياــضاقترُپ يالاــک شورفکــت هاــشاضر تــلود نآ رد 

 هــمه ،هطورشم نارود يوشبلب زا دعب ،نارود نآ رد .تینما ینعی ،دوشیم
 نامیلــس اــت هــتفرگ هدازیــقت دــننام نارکفنــشور زا ،دــندوب تینما ناهاوخ
 هاگــشاب« ماــن هــب دوــشیم لیکــشت یهاگــشاب ]نارود نیــمه رد[ 34.ازرــیم
 هتــشگربگنرف زا ياههدرکلیــصحت زا لکــشتم یهاگشاب هک »ناوجناریا
 سیــئر مه دعب هک ،دوب 35یسایس ربکا یلع نآ ياضعا نیرتصخاش ؛دوب
 هــک 36راــشفا جرــیا ياــقآ ردــپ ،راــشفا دوــمحم و ،دــش نارــهت هاگــشناد
 رــبکا یــلع .دــندوب ناخاــضر نایماح زا نانیا .دنراد ار 37»راشفا يهفوقوم«
 زا اراکــشآ دوــخ يهــمانزور رد هــک دوب نارکفنشور يهرمز زا زین 38رواد
 39،اــمنهر نیدــباعلانیز ]تیعــضو[ .دــنکیم تــیامح يروتاــتکید تاــین
 ياــهتارکومد« .]تسا هدوب[ بیترت نیمه هب ]زین[ ،رکفنشور تسیلانروژ
 نویــسکارف« هــب روهــشم دــندوب ســلجم رد ینویــسکارف ،40»نارــیا لقتــسم

                                                             
 

 و ناریا هدوت بزح ناراذگناینب زا )1322-1255( يردنکسا ازریم نامیلس .34
 .گنهرف ریزو هرود کی

 سرتــسد رد يددــعتم تاــفیلأت )1369 - 1274( یسایس ربکایلع رتکد زا .35
 و )1336 ،رــیبکریما ،نارــهت( یــشرورپ یــسانشناور اــهنآ نیرــتمهم هــک تــسا
 .تسا )1342 ،نارهت هاگشناد ،نارهت( ییانج یسانشناور

 هــلمج زا دــنچ يراــثآ بحاــص  )1272-1362( يدزی راشفا دومحم رتکد .36
 داــینب ،نارــهت ،همان ناغفا و 1356 ،راشفا دومحم رتکد تافوقوم داینب ،نارهت ،هدنیآ
 يدزــی راــشفا جرــیا دــنزرف راــشفا دوــمحم .1378 ،راــشفا دوــمحم رــتکد تافوقوم
 پاــچ تــسرهف ناونع اب یباتک رد يدزی جریا راثآ هعومجم .تسا )1389-1304(
 .تسا هدش تسرهف ،1368 لاس رد هدشرشتنم ،راشفا جریا ياههدرک

 یتادــیهمت یــط يدزــی راشفا دومحم ار نآ ياهییاراد هک یگنهرف يداینب .37
 .تسا هدرک فقو ماع هدافتسا يارب

 روماــن نارــیا نیوــن يرتسگداد راذگناینب هب )1264-1315( رواد ربکایلع .38
 .تسا هدش

 و راگنهــمانزور ،مجرــتم ،هدنسیون ،)1273 ای 1269-1368( امنهر نیدباعلانیز .39
 زا و نارــیا مــلق نــمجنا سیئر ،ناریا همانزور لوئسمریدم 1320 يههد رد هک  رگشهوژپ
 ياروــش ســلجم يهدــنیامن هرود نیدــنچ اــمنهر .دوب ناریا ناراگنهمانزور نیرتهتسجرب
 .تساهدوب زین یبرع ياهروشک رد ناریا ریفس و هسنارف رد ناریا راتخمریزو ،یلم

 طــسوت هــک دوب هطورشم يهرود یسایس بازحا زا ،»نویماع تارکومد بزح« .40
 .دش سیسأت هطورشم مود سلجم تاباختنا نایرج رد هاوخهطورشم ناگدنامزاب
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 ناخاــضر لــماوع زا هدــنیآ رد هــک 42نیدت دمحم دیس يربهر هب 41»ددجت
 ناــمز نآ يرکفنــشور ياههــمانزور ماــمت .دوــشیم شتموــکح نارود رد
 و یخیراــت ناــیماح یــگمه 43هدــنیآ و رهــشناریا ،ناتــسگنرف ،هواــک دننام
 هرود نیا رد .دنوشیم ام تبحص دروم يهرود رد ناخاضر کیژولوئدیا
 يالاــک شاهــکد رــب هــک ناوــنع نــیا هب دننکیم تیامح ناخاضر زا همه
 .دشورفیم ناریا رد ار تینما

  ناور و حور کتخب
 یــحور کتخب هطورشم زا دعب نویسایس و نارکفنشور يهمه نهذ رب
  .دراد دوجو ناخاضر یناور و

  نارود لوبقم
 نآ صخاــش .یــتیلقا يارب رگم تسا نارود لوبقم ناونع هب ناخاضر

 ياهرود رد سردــم .تــسا سردــم موــحرم مه وا زا دعب و قدصم تیلقا
 رد یــتینما هــک دــیما نــیا هــب ،دنکیم ناخاضر اب یکیتکات ییاهيراکمه
 نارــیا تــلود و درــیگب رارــق شدوخ ياج رس ناخاضر ،دوش رقتسم ناریا
 و دروخیم تسکش سردم يژتارتسا یلو .دوش تارکومدهبش تلود مه
 ناــیناحور زا یــشخب .دیــسرن ماــجرف هب ریسم نیا هک دیوگیم مه وا دوخ
 عــلخ ،ناخاــضر ندــش هاــشداپ زا ،دــندوبن مــه یعجترم نایناحور هک ،مه
 .دــندرک تــیامح يوــلهپ تنطلــس ندــمآ راــک يور و اــهراجاق تنطلــس
 يازرــیم موــحرم و یناهفــصا نــسحلاوبا دیس هتسد نیا صخاش نایناحور
 هــیده ناوــنع هب يریشمش ینییان يازریم موحرم هک ییاج ات ؛دندوب ینییان
 راهچ ات هک ،ار ینییان يازریم ،هعماج ِطیارش .دنکیم لاسرا هاشاضر يارب

                                                             
 

 تــموکح يهرود يادــتبا یلــصا بزــح راــهچ زا یــکی »ددــجت بزــح« .41
 يهدرکلیصحت و ناوج نابلطحالصا زا بلغا هک دوب هپس رادرس ناونع هب ناخاضر
 ســلجم ياهیــسرک تــیرثکا ناخاــضر کــمک اب بزح نیا .دشیم لیکشت اپورا
 ،رواد ربکا یلع ناوتیم ار بزح نیا ناسسؤم .دروآ تسد هب ار مجنپ یلم ياروش
 .تسناد نیدت دمحم دیس و شاترومیت نیسحلادبع

 يهتــسجرب داتــسا و سیــئر ،)1260-1330( يدــنجریب نیدــت دــمحم دیــس .42
 ییادــتبا عطاقم یسرد ياهباتک نافلؤم نیرتمهم زا و نارهت هاگشناد برع تایبدا
 .تسا هدوب يولهپ هرود رد

 ناــبز هــب 1300 اــت 1294 زا هدازیــقت نــسح دیــس سیسأت هب هواک يهلجم .43
 طــسوت 1303 تــشهبیدرا زا ناتــسگنرف يهــلجم .دــشیم پاــچ نیلرــب رد یــسراف
 رهــشناریا .دوــشیم رــشتنم ناــملآ رد یــسراف نابز هب نیلرب میقم نایناریا زا یهورگ
 نیلرــب رد یــسمش 1306 اــت 1301 ياهلاس نیب هدازمظاک نیسح هک تسا ياهلجم
 - یــلم ياهــلجم ،هدــنیآ هــلجم .درــکیم شخپ ناریا رهش لهچ دودح رد و رشتنم
 لاــس رد يدزــی راــشفا دوــمحم طــسوت هــک دوب یخیرات و یبدا ،یعامتجا ،یسایس

 .دش هداهن ناینب یسمش 1304
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 هــک دــناریم یتمس هب ،هدوب هعورشم يهطورشم زادرپهیرظن شیپ لاس جنپ
 .دریگیم ار یخیرات عضوم ]نآ[ وا

 نــشور بــخ .دــنداد اــضر ناخاــضر ندمآ راک يور هب یعون هب همه
 هــک تــسا نــیا .داــیب راک رس رب هک دوب یضار شدوخ مه ناخاضر تسا
 و دراد کیژتارتــسا و تدمزارد ِدید هک يدرف اهنت اما .دش اضر ردنا اضر
 هاــشاضر تیفرظ رثکادح دیوگیم و دنکیمن تیامح هاشاضر تنطلس زا
 ]لوا ناــسسؤم ســلجم ياــضعا زا[ ،قدــصم ،تــسا یهپــس رادرــس نیمه
 مامت سلجم مه و دوب ناگدنیامن مامت سلجم مه ،ناسسؤم سلجم .تسا
 هــک ،یناشاک مساقلاوبا دیس و زاریش يهعمج ماما .ناریا يهعماج نیممعم
 ســلجم نآ رد ،دــش قدــصم هــیلع نآ زا دــعب و دوــب قدــصم اــب ریت 30 ات
 رد هک یناسک يهمه و رادکنب یقت دمحم جاح ،برضلانیما جاح .دندوب
 ].دــندوب سلجم نیا وضع[ ،میدرک تبحص اهنآ زا هطورشم ]راتفگسرد[
 45نــهآ يهــتیمک ياضعا و نیملکتملاکلم رسپ 44،هدازکلم يدهم ازریم
 ناخرغــصا یــلع و 46رخاــف رادرــس دــننام نارــیا یلــصا نیناوخ و نابابرا و
 ]هــلمج زا[ یبهذــم ياــهتیلقا نارس .دندوب اجنآ رد همه ،... و 47تمکح
 ســلجم نــیا وــضع زــین[ 49ناــیاقآ ردناــسکلاو 48یتــشترز ورسخیک بابرا

                                                             
 

 يهدنــسیون و یــناریا خروــم و کــشزپ )1260-1334( هدازکــلم يدــهم .44
 یگدــنز و )1371 ،یــملع تاراــشتنا( نارــیا تیطورــشم بالــقنا خیرات ياهباتک
 .تسا )1388 ،ادرف دیما تاراشتنا( نیملکتملاکلم یعامتجا ،یسایس

 و يروــشک تاروــما یماــمت نآ یط هک يدادرارق( 1919 دادرارق لاطبا اب .45
 حرــط هــب ایناتیرب گنج ترازو ،)دشیم هدرپس یسیلگنا ناراشتسم هب ناریا يرکشل
 رد هدنگرز هتیمک ای نهآ هتیمک ناونع تحت ياهتیمک و دروآ يور 1299 ياتدوک
 يهدــهع رــب هــتیمک نــیا تسایر .تفرگ لکش فده نیا نیمأت روظنم هب زین نارهت
  .دوب يو لزنم ،هدنگرز رد زین تاسلج لیکشت لحم و ییابطابط نیدلاءایض دیس

 رد شتارطاــخ هــک رخاــف رادرــس هــب بــقلم ،)1269-1356( تمکح اضر .46
 رد و يروآدرگ ایندیحو .س ششوک هب تمکح رخاف رادرس تارطاخ مان هب یباتک
 .تسا هدش رشتنم زربلا تاراشتنا طسوت 1379 لاس

 اــج هب يددعتم ياهفیلأت و همجرت )1271 - 1359( تمکح رغصایلع زا .47
 ،برــغ نادنمــشیدنا هاــگرظن زا مالــسا زا دــنترابع وا تاــفیلأت هلمج زا .تسا هدنام
 .1326 ،سلجم ،نارهت ،ناهج گنهرف رد ناریا و 1340 ،انیس نبا ،نارهت

 ات 1288 لاس زا ،)1254-1319( ورسخیک بابرا هب بقلم خرهاش ورسخیک .48
 نــمجنا سیــئر و )نایتــشترز يهعماج یسرک( یلم ياروش سلجم يهدنیامن 1319

 ،اــجیب( ،ینــسیدزام نییآ هلمج زا ،تسا هتشون باتک دنچ وا .دوب نارهت نایتشترز
 ،اــنیب ،نارــهت ،هــعماج و هــناخ رد وا یلاع ماقم و نز هب عجار هباطخ ،1274 ،)انیب

 شــشوکهب خرهاش ورسخیک بابرا تارطاخ باتک رد وا تارطاخ نینچمه .1309
 1382 لاــس رد حلاــصازریم نیــسحمالغ يهــمجرت و رــتیار  انشار و خرهاش خرهاش
 .تسا هدش رشتنم رایزام رشن طسوت
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 يهدرــپ تشپ یسایس شقن هک دندوب ياهداوناخ نایاقآ يهداوناخ .]دندوب
 50ناــیاقآ سکیــلف و ناــیاقآ سکلا .دنتشاد ناریا رد 1357 لاس ات ياهژیو
 ســلجم رد دارــفا نــیا يهــمه .دندوب يولهپ يهرود ياهروتانس زا ود ره
 هــب هــمه نیریاــس و 51شاــترومیت و رواد ]ربکا یلع[ .دندوب عمج ناسسؤم
 تــبثم يأر هاــشاضر ندــش هاــشداپ و يوــلهپ تاــیح زاغآ و اهراجاق علخ
 ،قدــصم ،سردــم ،}دنداد تبثم يار{ رفن راهچ زج هب }همه{ ،دنهدیم
 10 خیرات رد .شدوخ صاخ لیالد اب مه هدازیقت و 52يدابآتلود ییحی
 .تنطلــس رــییغت صوصخ رد تشاد ياهسلج ناسسؤم سلجم 1304 نابآ
 هب باطخ ،دوب یفیک یلالدتسا هک ،]هسلج نآ رد[ قدصم یخیرات لالدتسا
 ملسم يادیدناک زورما« :تسا رارق نیا زا نیقفاوم قافتا هب بیرق تیرثکا
 و دنوــشیم ناطلــس ارزولاسیئر ياقآ ُبخ .تسارزولاسیئر صخش امش
 همه و مکاح ،ارزولاسیئر هاشداپ تقو نآ .دننکیم لاغشا ار تنطلس ماقم
 ؛درــک دروــخرب ضــحم 53مــسیلارتناس اــب هــک دوــب قدصم اهنت( .تسا زیچ
 زورــما ).تــسا هدوــب نارــیا ]ناــج[ يهروخ هشیمه هک یضحم مسیلارتناس
 ریــس دــهاوخیم اــهيزیرنوخ هــمه نــیا و لاــس تسیب زا دعب ام تکلمم
 روطنیا مه رابگنز رد هک منکیمن نامگ .دوش رابگنز لثم و دنک ییارقهق
 ینعی،... و دشاب تکلمم لوئسم مه ،دشاب هاشداپ مه صخش کی هک دشاب
 میهاوخب رگا ».دنتسه مه اوق لک يهدنامرف ،دنتسه ارزولاسیئر ،دنتسه هاش
 تنطلــس هب يأر اب هک تسا نیا قدصم رظن مینک تبحص زورما تایبدا اب
 و هوق کی رد هوق هس عیمجت ؛دریگیم تروص ]تردق[ عیمجت هپسرادرس
 ناخاضر ضحم مسیلارتناس تموکح عقاو رد .رفن کی رد هوق هس عیمجت
 ،لــک لــقع رفن کی تقیقح رد ،دهاوخیمن سلجم ،دهاوخیمن ناملراپ
 يریگمیمــصت زــکرم و داــصتقا يریگمیمصت زکرم ،اهورین لک يهدنامرف

                                                                                                              
 

 رــب هوالــع ،ناــیاقآ ســکلآ هــب فورــعم ،)1265-1342( نایاقآ ردناسکلآ .49
 ناینمرا يوس زا زین یلم ياروش سلجم مهدراهچ يهرود رد ،سلجم مجنپ يهرود
 .دش هدیزگرب سلجم یگدنیامن هب بونج

 مجنــپ هرود يهدــنیامن ،ناــیاقآ ردناــسکلآ دــنزرف ،)1294( نایاقآ سکیلف .50
 ناریا بونج ياهینمرا یگدنیامن مهدزون يهرود رد يو .دوب یلم ياروش سلجم
 ياروــش ســلجم رد ار ناریا لامش ياهینمرا یگدنیامن 21و تسیب ياههرود رد و
 .تشاد هدهعرب یلم

 .)1262-1312( شاترومیت نیسحلادبع .51
 ياــهباتک هدنــسیون )1241ـــ1318( يداــبآتلود یــیحی دیس ازریم جاح .52

 ،یــسودرف :راــطع ،نارهت( ییحی تایح ،)1304 ،سلجم هعبطم ،نارهت( تشهبیدرا
 .رگید باتک دنچ و )1335 ،رواخ هرادا ،اجیب( بدا لاهن ،)1362

 نآ رد هک تسا یتموکح ماظن یعون )Centralisation( ای ییارگزکرمت .53
 هــب هــک ییاهروــشک فالــخ رــب ،دوــشیم يرــبهر زکرم کی زا روشک روما يهمه
 .دنوشیم هرادا یتیالو و یتلایا ياهتموکح ای یلاردف تروص
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 مجنپ سلجم زا دعب هاشاضر دوخ .درادن دوجو يزاین رگید و تسا عامتجا
 و دــنکیم مالــعا ار ناــملراپ دوــجو هــب يزاــینیب شدوخ ینپمل تایبدا اب
 ســلجم هــب تــساوخیــم شــلد ار یــسکره .دــناوخیم هــلیوط ار سلجم
 هلیوط درکراک سلجم عقاو هب .هلیوط هب دیتسرفب مه ار وا دیوگیم ،دتسرفب
 ،تــشادن مــه دوجو هاشاضر نارود لاس 16 یمامت رد رگا و دنکیم ادیپ
 کیژتارتسا دید اب هک تسا قدصم طقف ،خیرات تداهش هب .داتفایمن یقافتا
 نــیا و درــیگیم ار یخیراــت عــضوم نــیا هطورشم زا دعب يهبرجت زا یشان
 .دوشیم تبث مه یخیرات عضوم

 جنپریم یهاشداپ
 يراذگجات تیاور

 رظنفرــص مــه رگید یشخب زا ،تشذگ يراذگجات تیاور زا یشخب
 يراذــگجات لــباقم رد هــک مینکیــم هراــشا رادــقم نــیا هــب طقف .مینکیم
 یــشخب و قدصم اهنآ نیرتصخاش هک تفرگ تروص ییاهتمواقمکت
 .دوب اهناتسرهش ای نارهت رد ياهلحم ای یلحم ياهتردق زا

 تموکح ياههزاس
 ياهزاــس و یــلها ناگبخن زا ياهزاس :تشاد هزاس ود دیدج تموکح

 ؛یشحو ياهنپمل زا

 یلها ناگبخن زا ياهزاس
 ود هاــشاضر تــموکح .دراد هراوزاس و 54ویتکپسرپ کی یتموکح ره

 لــها هــمه ؛دندوب شاترومیت و نیدت ،رواد ثلثم ،یلها ناگبخن .دوب هزاس
 تــشونرس هــب هــس رــه هــتبلا .کیژتارتــسا شیباــمک دــید اب ،هشیدنا و رکف
 رارــف هــب روبجم ای دندرک یشکدوخ ای دندش هتشک ای ؛دندش راچد یعیجف
  .دندوب ماجرفدب همه .دندش هصرع زا

 یشحو ياهنپمل زا ياهزاس
 رــگید شخب و سیلپ اهنآ زا یشخب هک دندوب مه یشحو ياهنپمل اما
 زا ؛دوب 55يدمحاریما راسمیت ،اهقازق درف نیرتصخاش .دندوب اهقازق مه
 .دوــب باــصق دــمحا شمسا هک ناخاضر راکمه قازق ياهورین نیرتنپمل

                                                             
 

54 perspective 
 هاــشاضر هرود رد ناریا دبهپس نیتسخن ،)1263-1344( يدمحاریما دمحا .55

 هــب يدمحاریما دمحا ناریا دبهپس نیتسخن تارطاخ باتک رد شتارطاخ هک دوب
 هــسسوم تــمه هــب 1373 لاــس رد و يروآرــگ داژــنيرگرز نیــسحمالغ شــشوک
 .تسا هدش رشتنم یگنهرف تاعلاطم و شهوژپ
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 ،تشک و درک بوکرس هنانیشحو ار 56،هوکتشپ ياهرل هژیوهب ،ماوقا يهمه
 ]هاــشاضر ياــهنپمل رــگید[ .دــمآ لــیان يدبهپــس ماــقم هــب بیترت نیدب و
 دوخ تیروحم هب رفن دنچ نیا .دندوب 59یتخبهاش و 58یلضفریما 57،هانپنادزی
 يهزوح رد دوب 60یهاگرد ،اهقازق رانک رد .دندوب یشحو ياتنوخ هاشاضر
 زین شلیصحت نارود رد هک وا .دوب ینابرهش سیئر 1308 لاس ات هک سیلپ
 نارــهت يهــیملع يهسردم رد دوب وقاچ دمم هب فورعم و زادناوقاچ ینپمل
 و لاــی دوــخ يارــب مــه وا هــک دــمآ 61لاــپوک ،وا زا دعب .درکیم لیصحت
 ؛دمآ 62يدهاز هللالضف ]اهنیا يهمه زا[ دعب .تشاد بوکرس رد یلاپوک
 زا سپ .داد لیکشت ناریا رد ار اتدوک تلود قدصم زا دعب هک یسک نامه
 نیدــلانکر دیــس ،]اــهنپمل[ نــیا لگرس تیاهن رد و دوب 63مُریآ تبون ،وا
 ياهنیمز ره رد .دوب لذتبم ياهتسینولویو زا )يراتخم ساپرس( 64يراتخم
 ،دــنزیم يرازهــلال و زــیت یتــسینولویو .میراد لذتبم و لیصا موهفم ود ام
 یتنس یقیسوم ياههشوگ و بوچراچ ،هاگتسد يور يرگید تسینولویو
 هــتبلا( دوــب يرازهــلال لذــتبم ياهتــسینولویو زا يراتخم ساپرس .دنزیم
 ار همانراک نیرتهنایشحو .)تفرگ لکش وا نارود زا دعب يرازهلال حالطصا

                                                             
 

 تروــص هــب هــک تــسا نارــیا برــغ رد یخیراــت ياهقطنم هوکتشپ ناتسرل .56
 .تفرگ رظن رد ینونک مالیا ناتسا ار نآ دودح ناوتیم یبیرقت

 ماــظن هداــیپ تــیبرت مارــگورپ باــتک )1273-1351( هاــنپنادزی یضترم زا .57
 .تسا سرتسد رد )1305 ،سوراف هعبطم ،نارهت(

 .يولهپ يهرود لیاوا گنج ریزو لیفک و یماظن يهدنامرف ،یلضفریما لیعامسا .58
 هــب یسمش 1306 و 1303 یتخبهاش دمحم پیترس دانسا :ناتسرل تایلمع باتک .59

 .تسا هدش رشتنم هزاریش شهوژپ و رشن هسسوم تمه هب 1376 لاس رد تایب هواک ششوک
 سیــیر نیــلوا ،وقاــچ دــمم هــب فورــعم ،)1269-1333( یهاــگرد دــمحم .60

 تــسایر هــلمج زا یبــصانم اــب يوــلهپ رــصع یــسایس لاــجر زا ،هاــشاضر ینابرهــش
 .روشک ینابرهش لک تسایر و نارهت ینابرهش تسایر ،مق يرمرادناژ

 زا ،)1272-1334( لاــپوک )رکــشلرس( ماــظن رالاــس )ناــخ( قداــص دمحم .61
 .يولهپ هرود لیاوا و هیراجاق رخاوا یماظن لاجر

 ،هقباــسرپ یماــظن ،ناویدریــصب هــب بــقلم ،)1271-1342( يدهاز هللالضف .62
 .دوــب 1333 و 1332 ياهلاس رد ناریا ریزوتسخن و انس سلجم رد نادمه روتانس
 لــماع( لــعزخ خیــش يریگتــسد و بوکرس تسخن :تسا سانشرس تلع ود هب وا
 نارــیا زا ناتسزوخ نیشنبرع ياهشخب هیزجت ددص رد هک ناتسزوخ رد سیلگنا
 ،نآ ناــیرج رد هــک 1332 دادرــم 28 ياتدوک مود و ،هاشاضر نارود زاغآ رد )دوب
 .تفرگ ریزو تسخن ناونع هب ار قدصم دمحم رتکد ياج

 رد وا .دوــب هاــشاضر يهرود نایماظن زا ،)1260-1327( مُریآ نیسحدمحم .63
 زا ســپ و ناــجیابرذآ هــب سپــس .دوــب لامش لقتسم پیت يهدنامرف هپسرادرس نامز
 دش بوصنم هیمظن تسایر هب سپس .دش لقتنم نارهت هب یتدم

 سیــئر ،يراــتخم ساپرــس هب فورعم ،)1266-1350( يراتخم نیدلانکر .64
 .دوب هاشاضر هرود ینابرهش
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 ِســفَن و دوب لعزخ لتاق و سردم لتق رمآ .تشاذگ اج هب دوخ نارود زا
 تــموکح هزاــس ود نــیا .تــفرگ ار یــسایس يرکفنشور ياهورین يایاقب
 .دنداد لیکشت ار هاشاضر

 تموکح یحارط
 لاــس 16 کــی و دوــب لوا لاــس راــهچ کی ؛میسریم مود لاس 16 هب
 دوخ داتفا لوا لاس راهچ رد هک یتاقافتا رثکا ِزادرپهدیا و هدنامزاس .مود
 مــه هاــشاضر لوا تــیزم .دوــب يرگیماــظن نارود هــکارچ ،دوــب هاشاضر
 تــشاد هــک یغوــبن اــب و شدوخ دح رد تسناوت اذل .دوب وا یماظن رصنع
 طلــسم مسیلایرپما ناونع هب ،ناتسلگنا و دوخ ياههاگدید عفن هب ار طیارش
 .دربب شیپ ،ناریا رد هکی و

 ظاــحل هب و تسا لاس 16 هک ،مود نارود ياههدیا لوئسم و حارط اما
 دح رد رگید اجنیا .دوبن هاشاضر دوخ ،تسا لوا نارود ربارب راهچ ینامز
 رد مــه نآ ،دوــب یماــظن شــشک هاــشاضر شــشک .دوــبن هاــشاضر ناوــت و
 رد .درک هدافتسا كروتاتآ يوگلا زا اجنیا .شدوخ ياهتیزم بوچراچ
 هــب رــجنم تاــقافتا نآ .دوــب هداد خر یتاــقافتا مه ینامثع نارود يهیکرت
 .دوــب هدــش شیدناون ناکرت نهذ رد ییاههراگنا نتسب شقن و يریگلکش
 ود لــمحتم اــهراجاق ،راــجاق ییادــتبا نارود رد ،اــم ناریا رد هک نانچمه
 و ناتــسلگ دادرارــق ود هــب هــک یتــسکش ود ،دندــش هیــسور زا تــسکش
 ار نآ هباــشم شیباــمک مــه ینامثع نامز رد اهكرت .دش متخ ياچنمکرت
 .شدوــخ صاــخ لکــش رد هکلب هراوق و دح نآ رد هن هتبلا ،دندرک هبرجت
 ،هدــجه نرق نیرخآ ياهههد تفگ دوشب دیاش ،1774 ات 1768 زا ینامثع
 تــسکش ،داد خر نآ رد هــک یقاــفتا .تــشاد هیــسور اــب هلاسشش یگنج
 يهدــهاعم اهكرت اب اهسور ]،تسکش نآ لابند هب[ .دوب اهكرت نیگنس
 نیمزرــس زا یــشخب نآ قــبط هــک دــندرک دــقعنم ار 65هــجرانیق كوــچوک
 هــهجاوم رد اــهسور هک یقافتا نامه ؛دش اهسور نیمز ،زور نآ ینامثع

                                                             
 

 ینامثع يروتارپما تسکش یپ رد و 1774 رد هجرانیق كوچوک يهماندهع .65

 ،هــماندهع نــیا يهیاپ رب .دیسر اضما هب ،)1774–1768( ینامثع و هیسور گنج رد
 تظافح قح اما ،دنادرگزاب ینامثع يروتارپما هب ار يوادلوم و ایچالاو قطانم هیسور
 تــسد هــب ار ا يوادــلوم و اــیچالاو رد تلاخد و ینامثع يروتارپما رد نایحیسم زا
 ربهر ناناملسم يهفیلخ ناونع هب ینامثع ناطلس اما ،دش مالعا لقتسم همیرک .دروآیم
 .دنام یقاب اهراتات یبهذم
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 ار 66هیردنکــسا نوئلپاــن مــه 1798 .دندز مقر نامدوخ ناریا رد اهراجاق اب
 .دش هدز اهكرت هب يرگید یخیرات يهبرض و درک حتف

 »رلیچبرغ - امشال« :وگلا کی هراجا رد یناشیپ ِسپ
 نارود رد و یناــمثع زا دــعب نارود رد یــنعی ،دــعب هــب ناــمز نآ زا

 سپ رد و تفرگ لکش ياهیلوا ياههراگنا مارآ مارآ ،دیدج يهیکرت
 موــهفم هــب »امــشال« یــکرت حالطــصا .دــش روــلبتم كروتاــتآ یناــشیپ
 نــیا ،ســپ نآ زا .]دوــب اــههراگنا تــسد نــیا زا[ تینردم و تیزورما
 ناــمز نآ[ .تــفرگ رارــق يرکفنــشور ياهثحب يهزوح رد حالطصا
 هــک ]دوــب[ يوــسنارف 67نوــبول واتــسوگ ]تاــیح نارود اب دوب فداصم
 دــیکأت رصنع هس رب شايزادرپهدیا رد وا .تشاد ار زادرپهدیا ]شقن[
 هــتیروتا هــک یــتلود ،رهاــق تــلود و یــیارگملع ،مــسیویتیزوپ :تشاد
 هــک دوــب نوبول واتسوگ نهذ ِسپ ِلآهدیا ثلثم ]هس نیا[ .دشاب هتشاد
 زا دــعب .دش شیرتا رد ناوج نارسفا ماهلا عبنم و ینیلوسوم ماهلا عبنم
 ،یــکرت هــلمج زا ،فــلتخم ياــهنابز هــب نوــبول واتــسوگ راثآ مه نآ
 زا هــک دــمآ یناوج ناکرت نایم رد نوبول واتسوگ لآهدیا .دش همجرت
 تبحــص نآ زا هک ینارود نیمه رد هک یناناوج ،میدرک تبحص اهنآ
 نوبول واتسوگ ياههدیا هب زین اهنآ .دندش رهاظ هینطنطسق رد ،مینکیم
 رد و یــیارگملع ،)ضحم ییارگهبرجت نامه ای( مسیویتیزوپ :دندیسر
 .)الاب زا هتیروتا نامه ای( رهاق تلود تیاهن

 هــک دوــب نــیا نوبول واتسوگ يزادرپهیرظن و يزادرپهدیا لوصحم
 تــلود وا کیژتارتــسا یجورخ .دریگب تروص ياهمانشخب دیاب ددجت
 ریثأت اب ،تیزورما موهفم اب امشال .دوب نکرداص همانشخب و الاب زا رهاق
 دش فدارم ،تشاذگ ناوج ناکرت نهذ رب نوبول واتسوگ هک يرثأت و
 تسد هب ،ینامثع طوقس زا دعب ،دیدج يهیکرت ریسم هک هشیدنا نیا اب
 ود یکی نیمه رد هک ییاههدیا( .تسا یندشیط حلصم و دبتسم کی
 نآ ).حلــصم روتاــتکید :هدــمآ مــه نارــیا رد مارآ مارآ هتشذگ يههد
 دبتسم يهدیا هتیروتا .دنتفر شیپ حلصم دبتسم يهدیا اب هک دوب ماگنه

                                                             
 

 لاــس رد ریخوــبا گــنج .دوــب هدش رکذ هینطنطسق هابتشا هب یلصا نتم رد . 66
 تــماعز تــحت هــک رــصم هــب هــلمح اــب تراپانب نوئلپان نآ یط و داتفا قافتا 1798

 نیطــسلف ياــه نیمزرــس اــت و درــک حتــف ار هیردنکــسا رهــش دوب ینامثع يروتارپما
 .درک يور شیپ يزورما

 یــسراف هب رثا دنچ )Gustave Le Bon 1931-1841( نوبول واتسوگ زا .67
 ،ییاــطع ،نارهت ،یقوش سابع يهمجرت ،دیاقع و ءارآ :هلمج زا ،تسا هدش همجرت

 ؛اــتیب ،رواــخ هسسؤم ،نارهت ،يرئاح یمشاه .ع يهمجرت ،رشب ندمت زاغآ ؛1346
 .1369 ،نارگنشور ،نارهت ،اهيرواخ ثرمویک يهمجرت ،اههدوت یسانشناور
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 ؛تــفرگ تروــص68نیچلاــی دــهاج نیــسح طــسوت هــیکرت رد حلــصم
 و نوــبول واتــسوگ ياهيزادرپهدیا يور هک يرثؤم رایسب تسیلانروژ
 هــب امــشال زا دــعب ،ناــمز نآ رد .درــکیم راک وا ياههدیا ندرکیموب
 طوقــس زا دــعب هــک داــتفا هار رــلیچبرغ يرــکف جوــم ،تیزورما يانعم
 مــه اــم یــنعی رــلیچبرغ .دوــب كرت نارکفنشور یخیرات لامآ ینامثع
 .میورب ار برغ هار دیاب ًامازلا

 تــیمکاح يرــظن اــی کــیروئت تاــقافتا نــیا یخیراــت لوــصحم
 يهرازــگ اــشاپ لاــمک دوــخ .دوــب هــیکرت رد اــشاپ لاــمک ای كروتاتآ
 ».تــسا ملع نیتسار يونعم يامنهار اهنت« :دیوگیم هک دراد یهاتوک
 روــما لــیبق نــیا يهــمه و ناــمرآ ،هراــگنا ،انعم ،دیحوت ،ادخ زا ینعی
 مــه وا دوــخ هچرگ ؛دیسر ضحم ملع هب و درک روبع یناسنا و یهالا
 و ناوــج ناــکرت شرتــسگ هــب ور رــکفت زا رثأــتم .دوــبن يایــملع پیت
 اــب ار نوــبول واتــسوگ راــثآ و داتفا هار هیکرت رد هک ياهمجرت تضهن
 نــیا رــگید و دــش دــقتعم حلــصم دبتــسم هب زین اشاپ لامک ،دروآ دوخ
 نوناق رب ینتبم ینوناق كروتاتآ .دش هزیروئت كروتاتآ طسوت هشیدنا
 ،باــجح عــفر نوناــق نــیا یلــصا ياــهیگژیو .دروآ سیئوــس یندــم
 ،تاجوز ددعت عنم ،تارادا رد نانز روضح ،تاباختنا رد نانز تکرش
 ییاپورا متسیس اب دیدج يزومآداوس رارقتسا و كاشوپ ندشییاپورا
 .تــشگرب یــکرت هــب یــبرع زا زاــمن .دــش ییاپورا اهكرت میوقت .دوب
 ندش یتعنص يداصتقا يهلاس جنپ يهشقن .دش ییاپورا نازوا و سایقم
 كروتاتآ تضهن نامز نیا رد .دش هیهت كروتاتآ نامز رد مه هیکرت
 داــمن تــفگ دوــشیم .دــش يزادناهار هیکرت نیون ناسنا بوچراچ رد
 .دوــب یــللملانیب هالــک نیــمه ]،ناریا هباشم[ ،زین هیکرت رد نیون ناسنا
 هــب هــک دنتــشاد ام يدمن هالک هیبش یهالک كروتاتآ زا سپ اهكرت
 ندــش نیزگیاــج هــیکرت تالوــحت لبمــس .دــش یم هتفگ هنیف هالک نآ
 .دوب هنیف هالک ياج هب ییاپورا هالک

 يهــیکرت هــب يرفس ناخاضر .دش ناخاضر يوگلا ]رکف زرط[ نیا
 ،تـــسا دوـــجوم هرود نآ زا هـــک ییاـــهسکع .تـــشاد كروتاـــتآ
 ناوــنع اــب تــسا یحالطصا یسانشریوصت رد .تسا یبلاج ياهسکع
 هــنومن يارــب- دــیورب یمیدــق ياهیــساکع هــب رگا .»تروص کیمیم«
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 دــشیم بوسحم نایارگون و )تارکومد بزح فلاخم(قلخ هاوخيروهمج بزح
 یجیردت رییغت رادفرط هلمج زا تشاد ییاه تفلاخم كروتاتآ اب اههدیا رد دنچره
 لاس رد .دیماجنا تسایس زا وا یعطقم يریگ هرانک هب رما نیمه هک دوب یکرت نابز

  .دش سلجم هدنیامن هروذ ود و تشگزاب تسایس هب كروتاتآ گرم یپ رد و 1938
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 هــب لوغــشم 1320 رویرهش زا لبق زا هک ناتسراهب رد »رایتخب یساکع«
 لبق هفاک نیرتفورعم ،دوب هطناقل هفاک يوربور نامز نآ و تسا راک
 هــک نارــهت رد رــگید یمیدــق یساکع دنچ ای ،1320 رویرهش زا دعب و
 اهیساکع نیا هب رگا -دنتسه راک هب لوغشم ناتسراهب نادیم ریز زونه
 اــهپیت دوشیم .درک یتاقیقحت راک کی دوشیم ]هک دینیبیم[ دیورب
 ياهرود رــه رد دوــشیم ؛دــید اجنآ ار فلتخم ياهههد ياهتخیر و
 کــیمیم .درــک یــسانشهیحور مــه یــسانشهرهچ زا و یــسانشهرهچ
 .تــسا تــیمها زئاــح رایــسب ،اهسانــشریوصت حالطــصا هــب ،تروــص
 یــنعی ،دراد کــیمیم ناــشتروص هــک دنتــسه هــشیپرنه ییاههــشیپرنه
 زا یــمهم شخب فالخ رب ؛دننک يزاب ناشیهنوگ تالضع اب دنناوتیم
 و دــننکیم يزاــب ناــشیاپ و تــسد و کیزیف اب هک ناریا ياههشیپرنه
 نآ رد ناخاضر تروص کیمیم .درادن يریثأت ]اهنآ يزاب رد[ تروص
 ياهنوگ هب[ .تسا مهم رایسب هیکرت رفس زا هدناماج هب سکع راهچ هس
 مــه هاشاضر نامرآ .تسا كروتاتآ و هیکرت توهبم ]ییوگ هک تسا
 ار صخاــش نامه .دوش يدمن هالک نیزگیاج يولهپ هالک هک دوب نیا
 .دروآ ناریا هب و تفرگ

 لاــس يرامــشرس ،تفرگ تروص ناریا رد هک يايرامشرس نیلوا
 .دوــب اــهناملآ يهرادا تــحت ]ناــمز نآ[ هک دوب یلم کناب رد 1317

 رد يداــصتقا ياهیــسررب يهرادا کــی یناــملآ ِتالب ندنیل روسفورپ
 رارــقرب اــم يزــکرم کناب رد نانچمه هرادا نآ ؛داد لیکشت کناب نیا
 و ههامشــش ،ههامهــس ،هــهامود ،هناهام يداصتقا ياهصخاش و تسا
 رد رــیگرد و لیخد ياهسانشراک عومجم .دهدیم شرازگ ار هنالاس
 .دــنتفر هاشاضر شیپ و دنتشاذگ هدنورپ رد ار ناششرازگ ،يرامشرس
 نیــلوا ؛شور زا هــن و دوــب نارــیا تــیعمج زا هــن ناخاضر لاؤس نیلوا
 مــه اــهنآ .هــیکرت اــی تــسا رتــشیب نارــیا تیعمج هک دوب نیا وا لاؤس
 قاــتا زا ار اــهنآ ناخاــضر هــک دــش نــیا هــجیتن .هیکرت تیعمج دنتفگ
 يهــهد رد اهدــعب اــت دش یقلت هنامرحم يرامشرس نآ .نوریب تخادنا

 هاگــشناد يداــصتقا تاــعلاطم يهــسسؤم هک ،نمادکاپ رصان ياقآ 40
 و قــیقد ياهیشاح ،دندوب نآ ناراذگناینب زا و دنداد لیکشت ار نارهت
 روطهــب ]هاشاضر[ هک تسا نیا روظنم .دنزیم يرامشرس نآ هب يدج
 هب 1304 نامه زا هک ییوگلا ؛دوب كروتاتآ يوگلا ریثأت تحت لماک
 .هیکرت راعش دننامه وم هب وم ؛رهاق تموکح :دمآ مه ناریا

 و هــتیروتا ياراد( رهاــق تــموکح :دوــب زــیچ هــس هــیکرت راعــش
 رــب دــصرد دــص .تکراشم یفن و عیرس تاحالصا ،)دشاب ياهمانشخب
 يدــناگ ردــقچ رــه .دروآ دــنه رد يدــناگ هــک ییوــگلا فالــخ
 زا هــناگیب اــپ ات رس هاشاضر و كروتاتآ ،دوب رتارگانعم و رتارگنورد
 ناــسنا تواــفت .تــسا مــهم رایــسب زــیمم زرــم نــیا رد انعم .دندوب انعم
 اــب دــنه يدــناگ يوــگلا ]يهــسیاقم[ رد ارگاــنعم ریغ ناسنا اب ارگانعم
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 مه رایسب .تسا هدهاشم لباق ناریا هاشاضر و هیکرت كروتاتآ يوگلا
 يوــگلا هــب ار دــنه يوــگلا اهدــعب 69ورــهن هــچرگا .تسا تیمها زئاح
 .دوــب تکراــشم دــنه رد يدناگ يوگلا روحم اما ،داد رییغت ياهعسوت
 .تخادــنا هار هــب هــک یتضهن رد داد تکراشم ار اهیپسور یتح ،همه
 هــب مــه ترادا نانز و هدرکلیصحت ،رادهناخ نانز هک يزور نامه رد
 نادــیم رد و دــندرک میرحت ار یسیلگنا سابل ،دنتسویپ يدناگ شبنج
 نتــخود يارــب ،دندرک یسیرخن هب عورش اهكود اب ،دندز شتآ رهش
 ياــج هــب يدــناگ .دندرک تکراشم مه اهیپسور ،يدنه يراس سابل
 عیرس تاحالصا راتساوخ ناریا هاشاضر و هیکرت كروتاتآ دننام هکنیا
 و هــنمادرپ ،یجیردــت ،مارآ تاحالــصا لاــبند هــب ،دــشاب ياهمانشخب و
 .نــیا مــه هــیکرت و نارــیا و دش نآ دنه ]مه هجیتن رد[ .دوب تدمزارد
 بوــسحم برــغ يهــلابند دــینک هاــگن رــظن رــه زا ار هــیکرت مــه زونه
 مه هیکرت دح رد ؛تشاد ار شدوخ صاخ ریس هک مه ناریا .دوشیم
 .درادن ياهعسوت يهراوق و دق زونه

 نــیا هــب رــجنم يدناگ يهنیس يهسفق نورد و نهذ سپ يرادانعم
 شــخب ،دــنداتفا هار اــهینواعت ،دوش رظان تلود دنه رد تلود هک دش
 نــیا یــلو .داتفا هار يدج یلم يزاوژروب کی تقیقحرد و یصوصخ
 یصوصخ شخب رد هن و داتفا ناریا یصوصخ شخب رد هن ریخا قافتا
 داــجیا دــیاب ار یــلم يزاوژروب .درادن دوجو ناریا رد مه زونه ؛هیکرت
 ،یــلم يزاوژروــب دیوگیم سکره .درادن نیعتم یجراخ دوجو ؛درک
 رفن ؟هچ وا زا دعب .دوریم بسنیلاع ياقآ موحرم غارس هبابس تشگنا
 مــه بــسنیلاع ياــقآ .میرادــن غارــس ار یسک رگید ؟هچ موس و مود
 يزاوژورــب داــجیا یخیراــت عوــقو لوئسم هک دوب ناریا رد هدیدپ کی
 هــک نازــیم رــه هب .دوب زور 15 و هام 27 نارود رد قدصم موحرم یلم
 دــیدیم یــعطقم ار تاحالصا ،تشاد هلصاف رهاق تموکح زا يدناگ
 ،رهاــق تــموکح ناخاــضر و اــشاپ لاــمک ،هــمه تکراــشم اــب مــه نآ
 نارــیا رد قاــفتا نــیا .]دنتساوخیم[ تکراشم یفن و عیرس تاحالصا
 .داتفا لماک روطهب مه

 یناخاضر عامتجا
 ،دوــب دــنه فالخرــب اــپ ات رس هک ،]ار[ یناخاضر عامتجا ياهیگژیو

 :]درمشرب بیترت نیا هب ناوتیم[
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 يهــمجرت ،»یفارگوــیب وــتا :نــم یگدنز« هلمج زا يددعتم باتک وا زا .رادمتسایس
  .تسا هدش رشتنم 1350 لاس رد ریبکریما رشن طسوت ،یلضفت دومحم
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 یلیمحت يراونون /نورد زا بعر
 ،تاورک ،راولش و تک ،سابل ،باجح رد ار یلیمحت يراونون قیداصم
 يدمن هالک .مینیبب میناوتیم يدمن هالک و وپاش هالک ياج هب يولهپ هالک
 یــجورخ .دنتــشاذگ يوــلهپ هالــک نآ ياــج هــب و دنتــشادرب ار ناییاتسور
 كروتاــتآ یعامتجا تالوحت يور مه هک ،نارگشهوژپ زا یکی شهوژپ
 .تسا بلاج رایسب ،هاشاضر یعامتجا تالوحت يور مه و تسا هدرک راک
 ندــش نیزگیاــج و ،هــیکرت رد ییاتسور هالک ،هنیف نتشادرب رگا دیوگیم
 لوــط هــهد کی زا رتمک ناریا رد ،دیماجنا لوط هب ههد دنچ ییاپورا هالک
 همه يراتخم ساپرس و باصق دمحا ،یخیرات ياتنوخ نآ ینعی نیا .دیشک
 .دندمآ یلیمحت يراون ون و هتینردم لوحت نیا کمک هب

 نینوخ و نشخ باجح فشک
 دوــب یناخاــضر عامتجا رگید یگژیو[ نینوخ و نشخ باجح فشک

 نآ .دــندمآیمن نوریب هناخ زا هجوچیه هب اهنز زا یشخب ]نآ لابند هب هک
 ،بــش و بورــغ اــهنز .تــشاد هار رگیدــکی هــب نارهت ياهمابتشپ نامز
 .دنتفر یم یمومع ياههنیزخ و اهمامح هب اهماب تبشپ زا راب کی ياهتفه
 هــب ار نز هــک دوــب نــیا لاــبند هــب مه ؛دش سکوداراپ کی راچد هاشاضر
 نارــیا يهعماج نانز زا یمهم شخب مه و دروایب تارادا هب ،دروایب هنحص
 مــه )ع( اضر ماما نحص و داشرهوگ دجسم .درک ینیشنهناخ هب روبجم ار
 .دش نینوخ باجح فشک هب ضارتعا رد هک

 يرابجا ماظن /ياهمانسانش تیوه
 هــکنیا[ ؛دروآ اهیناریا يارب ياهمانسانش تیوه کی طقف ]ناخاضر[ 
 یلیماــف دوــبن روبحم یسک نامز نآ ات .دنشاب هتشاد همانسانش ]دارفا يهمه
 ]نیــنچمه[  .دــلوت خیراــت و دنتــشاد یلیماــف ]هــمه[ نوــنکا ،دــشاب هتــشاد
 .دش يرابجا هفیظوماظن

 عجرم داهن فذح
 اــهنت هک دوب نیا داتفا یناخاضر عامتجا رد هک مه يرگید مهم قافتا

 يهمه اب ،دوب یتیناحور کی ]نآ زا شیپ[ .دش فذح یعامتجا عجرم داهن
 تــیعجرم ،یعرــش تــیعجرمزا ادــج هــک ،شدوــخ ياــهتوق و اهفعض
 یعاــمتجا عــجرم رازــبا یتالیکــشت و هــناهاگآ ناخاضر .تشاد یعامتجا
 ياــج هــب .تــفرگ ار شاهــسردم .تــفرگ ار شــسابل .تفرگ ار تیناحور
 وا زا مه ار همکحم و اضق .دروآ دوجو هب نردم و دیدج هاگشزومآ ،هزوح
 هن رگید هک یتیناحور تسا یعیبط .دروآ دوجو هب ار يرتسگداد و تفرگ
 ار یلبق تاهوجو دناوتیمن ،مکاحم و اضق هن و یسابل هن ،دراد ياهسردم
 دــقاف نارــیا رد 1320 اــت 1304 لــصاف دــح رد تیناحور .دنک عیمجت مه
 داــهن تاــناکما يارــب يزاــسلیدب .دوب عجرم دح رد یعامتجا يراذگرثا
 .تفرگ تروص عجرم
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 یتاربم و تاریخ يارجم
 .دوــب یــتاربم و تاریخ تیلاعف ناریا رد یعامتجا تیلاعف يارجم اهنت
 .دنتشادن يراک اههیریخ هب نادنچ .دندوب لاعف اههیریخ

 یناخاضر داصتقا
 .تسا قمعت لباق ]ریز تاهج زا[ یناخاضر داصتقا

 يراورپ هب ور ِزکرمتم ِردتقم تلود
 ور هــک دــمآ ]راک يور[ يزکرمتم ردتقم تلود یناخاضر داصتقا رد

 رد یناــملآ تالــب ندــنیل تروــک يرامــشرس .دوب ندش هبرف و يراورپ هب
 رــفن رازــه 800 و نوــیلیم 14 نارــیا تــیعمج داد ناشن هکنیا زا ادج 1317

 دــصرد 7 و نکاــس دــصرد 93 ،]تــیعمج نــیا زا هــک درک نشور[ ،تسا
 دــصرد 17 .داد یبلاج ياهرامآ ]مه[ لاغتشا يهزوح رد .دنتسه كرحتم
 رد تــلود راــب نیــلوا يارــب یــنعی ،دــندوب یتلود تیعمج ،لغاش تیعمج
 10.6 ]تــیعمج یقباــم زا[ .دوــب یــمهم قاــفتا هــک دش هندب بحاص ناریا
 16 ،طــسوتم و شورفهدــمع رجاــت دــصرد 5 ،دنتــشاد دازآ لغاشم دصرد
 لــباقم رد .دــندوب روهــشیپ دصرد 24 و رگزرب دصرد 15 ،رگتعنص دصرد
 ]تــیعمج نــیا[ هــک ]یلاح رد دندوب[ یتلود نیمدختسم دصرد 13 ،اهنیا
 هــک تــسا نــیا .دوــب دــصرد 0.5 یــتح اــی دــصرد 1 رــیز راــجاق نامز رد
 .دمآ راک يور يراورپ هب ور زکرمتم ردتقم تلود ]مییوگیم[

 صیصخت ماظن
 .زــکرمتم يهــجدوب قــیرط زا ]مــه نآ[ تــفرگ لکــش صیصخت ماظن

 ریغ ،تشاد مک يرسک و دوب یلداعتم شیبامک يهجدوب هاشاضر يهجدوب
 رد .دوب نارود تبثم یگژیو نیا .دروخ گنج هب هک رخآ لاس ود یکی زا
 ،هپــس کناب ؛درک داجیا مه ار یلم یکناب ماظن ،صیصخت ماظن بوچراچ
 کــی 1316 لاس رد .درک سیسأت ار یلم کناب و هشیپ و يزرواشک کناب
 .داد لکش تالوصحم نازیم دشر يارب همانرب يهیهت نویسیمک

 يراصحنا یجراخ یناگرزاب
 نآ راــشرس دــمآرد هــک درک يراصحنا ار یجراخ یناگرزاب هاشاضر

 70رودارپمکهبــش ناــیرج و .دش یم دراو شنایفارطا و وا دوخ بیج هب زین
 .تخادنایم هار وا ار

                                                             
 

 رد هژاو نیا .تسا »رادیرخ« يانعم هب یلاغترپ نابز رد ياهژاو »رودارپمک« .70
 بوــنج ياهروــشک رــگید و دــنه و نیچ رد هک دوب یناناگرزاب یمومع مان هتشذگ
 )ییاــپورا رتــشیب( یجراــخ ياهتکرــش و نارادهیامرــس نایم هطساو ناونع هب ایسآ
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 نیگنس تعنص رد یماکان – کبس عیانص دورو
 رد اــما درــک دراو ار کبــس عیانــص ]داــصتقا يهــصرع رد هاــشاضر[ 

 .دوب ماکان يدایز دودح ات نیگنس تعنص يراذگهیاپ

 نیمز رد وپچ
 یــفیک كالما دصرد 10 هاشاضر .تفرگ تروص وپچ يزرواشک رد

 ییاــج ات .داد صاصتخا دوخ هب ،دندوب ناریا كالما نیرتبوغرم هک ،ار
 هــب یحاــسم نارــیا رد ،هاــشاضر نتــفر زا ســپ ،1322 و 1321 لاس رد هک
 مــه نآ ،تــفرگ تروص هاشاضر یعارز ياهنیمز تحاسم نییعت روظنم
 یهاــتوک يهرود ماــیا ناــمه رد .هاــشاضر زا هاــش ثارــیم نییعت روظنم هب
 رد ار شردــپ ياــهنیمز زا یــشخب هاــش .میتــشاد مــه یــضرا تاحالــصا
 هــک 40 يهــهد زا لــبق هــهد ود ینعی ،دیشخب یضرا تاحالصا بوچراچ
 هــب ،ناــموت نوــیلیم 14 .تفرگ تروص ناریا رد یساسا یضرا تاحالصا
 رد هاشاضر یعارز ياهنیمز یحاسم يارب ،ناریا 1322 و 1321 لاس لوپ
 وا دوــخ زا رــیغ .دوــب لامــش رد مــه اهنآ رتشیب هک دش هنیزه ناریا رسارس
 یتاــفتلا هاشاضر .دندزیم وپچ هب تسد مه شترا يارما ،]هاشاضر ینعی[
 ناــشتبحص هک ییاتنوخ يارما ای اهيرابرد زا معا ،تشاد دوخ نوماریپ هب
 اــهنآ هب يزیچ هاشاضر دوخ .»دینک هیهت یکلم دوخ يارب« :تفگیم .دش
 هــک تــسا یــعیبط بخ .دینک هیهت کلم دوخ يارب تفگیم یلو دادیمن
 .تفرگ تروص مه وپچ و نیمز يهرداصم ،تراغ

 تفن
 هب مه یجراخ جاب .دش رتيدج هتشذگ هب تبسن تفن یلخاد يارجم

 1312 دادرارق ،71یسراد دادرارق مامتا زا شیپ هاشاضر .دشیم هداد تفن
 .دشاب اهیسیلگنا طسوت ناریا تفن تراغ يارب ینیمضت ات تسب ار 1933 ای

 کیسالک هعسوت نارود
 ،شناــیفارطا و ناخاــضر زا اــم یــنهذ روــصت و اــم فیــصوت زا ادــج

 نآ رد لاــح نــیا اــب .تــسا ینشخ فیصوت هدنام اج هب وا زا هک یفیصوت

                                                                                                              
 

 يزاوژروــب تروــص هــب »يزاوژروــب« هژاو اب هارمه هژاو نیا اهدعب .دندرکیم لمع
 روــظنم هک دش جیار )یتسیسکرام رتشیب( يداصتقا و یسایس ياهنتم رد رودارپمک
 اقیرفآ و ایسآ ياهروشک رد یجراخ نارادهیامرس نالالد و اههطساو هب هراشا نآ زا
 .دوب نیتال ياکیرمآ و

 لاــس رد یــسراد سکاــن ماــیلیو هــک یسراد يهمانزایتما ای یسراد دادرارق .71
 .دزادرــپب نارــیا رد تــفن جارختــسا و فاشتکا هب ات درک اضما ناریا تلود اب 1901

 هقطنم رد يدالیم 1908 هم 26 رد ماجنارس ،لاس تفه زا سپ ،یسراد تفن تکرش
 .دیسر تفن هب نامیلس دجسم
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 رد یــمهم قاــفتا هــک تــفرگ تروص ناریا رد کیسالک يهعسوت نارود
 .تــشاد تــبثم یــگژیو دنچ کیسالک يهعسوت نیا .دوب داصتقا يهزوح
 نارود .دوــب مــهم رایــسب نیا و دوب یلخاد عبانم رب ینتبم رتشیب ،هکنیا کی
 ؛تــفرگن تروــص یــلم داصتقا يهعسوت يارب یجراخ ضارتقسا هاشاضر
 رگید .درک ادیپ ناماس ... و رکش و دنق تایلام نیمه اب نآ لاثما و نهآهار
 رد ناــمز زا يرثکادــح يهدافتسا موس یگژیو .دوب یلم راک رب اکتا هکنیا
 یــکیزیف زاس و تخاس مجح تفگ ناوتیم هناعطاق .دوب اههژورپ دربشیپ
 اــت 1306 لــصاف دح رد هک ،هرود نیا رد هتفرگ لکش ییانبور و ییانبریز

 قدــصم نارود ]رد هــچرگ[ .دــشن رارــکت رــگید و دوــب ریظنیب ،دوب 1316
 يهورد ياــهراک مــجح هــب تبــسن اــهنآ مــجح یــلو ،داتفا یتبثم تاقافتا
 هــک ینارود ،يدعب ياههرود رد اهراک یکیزیف مجح .دوب رتمک ناخاضر
 میــسریم گرزــب ندــمت يهزاورد هب درکیم اعدا هاش ]اضردمحم[  دوخ
 دــندقتعم روــشک زا جراــخ رد مه 73راگزومآ دیشمج و 72هناگی دمحم(
 زا دعب نارود ،)تسا هدوب ناریا داصتقا ییالط يههد 1352 ات 1342 يههد
 نــیا و رــبیکریما ،یگدنزاــسرادرس ،یچــسابرک ،یمــشاه نارود ،بالــقنا
 .دوشیمن هاشاضر نارود دننام ،دناهتخادنا هار هب ناریا رد هک یشیامن

 یقوقح يزاسرتسب
 يهــمه .تــفرگ تروــص یقوــقح يزاــسرتسب کــی نارود نــیا رد

 تروــص رواد ناــخربکا یــلع و نیدــت طــسوت رداــم یقوــقح ياــهلمحم
 .تفرگ

 تاررقم هچباتک
 تاررــقم .]دــش هــیهت[ فــلتخم ياــههزوح رد تاررــقم ياههــچباتک
 ،ازــج قوقح ،یندم قوقح ،یلخاد ترازو تاررقم ،تادراو و تارداص
 مــه رتــشیب هک دش نیودت نیدت و رواد تسد هب هرود نیا رد اهنیا يهمه
 .دوب عیشت هقف رب ینتبم

 یتلود یهدنامزاس
 دــیدج يهــنیباک .تــفرگ تروــص یــتلود یهدنامزاــس ماــیا نــیا رد

 رد .]تــفرگ لکــش[ دــیدج ياههــناخترازو و اــهتنواعم .]دش لیکشت[

                                                             
 

 سیــئر هرود کــی هاــشاضردمحم يهرود رد )1301-1373( هناگی دمحم .72
 .دوب ریزو تبون دنچ و ناریا يزکرم کناب

 یــناریا درمتلود و نادداصتقا ،سدنهم )،1302-1395( راگزومآ دیشمج .73
 ،راک ریزو ،زین رتشیپ .دوب ناریا ریزوتسخن 1357 رویرهش ات 1356 دادرم زا وا .دوب
 نــیا هنالاــس عــمجم سیــئر( یناــهج کــناب سانشراک ،يرادهب ،روشک ،يزرواشک
 .دوب کپوا ياهرود سیئر و لوپ یللملانیب قودنص و )1346 لاس رد کناب
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 جیردــتهب .تــشاد هــناخترازو 9 اــهنت تــلود هاــشاضر تــموکح زاــغآ
 .دش سیسأت دیدج ياهتنواعم و درک ادیپ هعسوت اههناخترازو

 تینما
 و یـــتاررقم ،یقوـــقح يزاـــسرتسب زا ادـــج ،هعـــسوت رـــگید هـــجو

 .دوب رارقرب مه تینما ]نارود نآ رد[ بوخ هک دوب تینما ،یهدنامزاس

 يزاسانبریز
 رد هــن .تــفرگ تروص ناریا رد یعیسو يزاسانبریز هاشاضر نامز رد

 رهش هب اتسور لاصتا هار اهدص ،ناریا زا یمهم شخب رد یلو ناریا يهمه
 .دش هتخاس هلاسهد نارود نامه رد همه ... و هاگورین و دس .دش راومه

 لاغتشا /شزومآ /یکناب ماظن
 کــناب و یهاــشنهاش کــناب نیشناج یکناب ماظن ]ینامز عطقم نیا رد[

 یلاــع شزوــمآ و شرورــپ و شزوــمآ دــیدج ماــظن .دش یسور ضارقتسا
 .]دش يراذگهیاپ نارود نیا[ لاغتشا و همیب ].دش ناریا دراو[

 رگهلخادم تلود
 ،هاــشاضر صخــش تیروحم هب مه نآ تلود ،]اهنیا يهمه رانک رد[

 .دوب لماک يرگهلخادم

 یلملانیب تسیز
 يهزوــح رد نارــیا ،]مینکیــم تبحــص نآ زا هــک يراــگزور رد[

 عوــنت کــی .تــشاد یــللملانیب تــسیز فــلتخم ياهروــشک اــب یللملانیب
 لاــس شــش زــج هــب - تــشاد دوجو هاشاضر يهرود رد يراجت يهدوارم
 تبــسن و درــک ادیپ اهناملآ هب تبسن هاشاضر هک ییاهشیارگ اب هک رخآ
 رــییغت اــهناملآ عــفن هــب تیعــضو نــیا ،دش رادعضوم هسنارف و سیلگنا هب
 رارــف و طوقــس زا لــبق لاــس ود یــکی هک ،1938-39 لاس رد ناملآ .درک
 فرط ناونع هب ،ار ناریا یجراخ تراجت مجح دصرد 45.5 ،دوب هاشاضر
 منــطو يارــب تــیرومأم باتک رد هاش .دوب هداد صاصتخا شدوخ هب ،لوا
 ار ،شردــپ ،هاــشاضر شیارگ ياههزیگنا قیقد و لیصفت هب تفگ دوشیم
 لوا فرــط اــهناملآ هــک دــنکیم حیرــصت و دــهدیم حیــضوت اهناملآ هب
 .دندش اهیناریا يداصتقا يراجت

 ،میــتفگ هک یتبثم یگژیو هس نیا اب ،هرود نیا ،هنافصنم یهاگن زا اذل
 هدافتــسا و یــلخاد عباــنم زا هدافتــسا :تــسا کیــسالک يهعــسوت يهرود
 زا رــیغ ،یــلخاد راــک يورــین ]زا هدافتــسا[ ؛یجراــخ ياهضرق زا ندرکن
 ،دــندرک هــفیظوماجنا ینیــسنکت يهزوح رد و دندوب هدنامزاس هک اهناملآ
 دــشر يدودح ات نامز نآ رد مه ناریا راک يورین تفگ دوشیم ]هچرگ[
 يهرود ناوارف يالاک ،نامز هک دوب نیا مه موس هجو ؛تشاد یسانشراک
 ناــمز ؛دوــش ترــِپ و دوــش هــتخیر نییاــپ هب خیرات ناویا زا هک دوبن راجاق



یلخاد طیارش  41  
 

 نیــمه .داد خر نارــیا رد یــمهم ياــهقافتا .دوب هدشباسح لماک روطهب
 اب مه نآ دش هدز هک ییاهلپ ،دش هدیشک هک یلامش هب بونج زا نهآهار
 گــنلک و لــیب و نوــغرف اب هک 74کسرِو لپ ،کیمانید و یتسد ياههویش
 .تشاد ار شدوخ صاخ شزرا ،دش هتخاس

 رصع تسایس و هشیدنا
 ].مینک یسررب میناوتیم بیترت نیا هب ار[ رصع تسایس و هشیدنا اما

 تنملراپ راهم
 .دوب ناملراپ لماک ندش راهم ]هنیمز نیا رد هرود نآ مهم تاقافتا زا[

 یــعقاو موــهفم رــگید مجنپ سلجم زا دعب ناریا رد ناملراپ تفگ دوشیم
 هــک تــسا روهــشم مــشش ســلجم رد سردــم يهــلمج .تــشادن ]ار دوخ[
 کــی نآ ینعی »؟دش هچ سپ مداد مدوخ هب نم هک ییأر کی نآ« :تفگ
 ،اتنوخ نامه کمک هب .دندوب هدرکن باسح مه ار شدوخ هب سردم يأر
 يزاــسقودنص ،داــیقناِ تــحت یــلحم نیناوــخ تــیاهن رد و اهیچنابرهش
 ].تفرگیم تروص[

 تاعوبطم نوئدراکآ
 هطورشم زا اهراب ناریا رد تاعوبطم .میتشاد مه تاعوبطم نوئدراکآ

 هدــنارذگ رــس زا ار[ یکینوئدراــکآ کیتارکومدهبــش ياــهنارود نونک ات
 هتــسب طیارــش هــک یتبــسن هــب ]مــه هاــگ و[ دوــش یــم زاــب ]اضف هاگ .تسا
 لــماک ندش هتسب هاشاضر نارود رد .دوشیم هتسب مه نوئدراکآ ،دوشیم
 رد هاــشاضر نارود زا صوــصخ نیا رد یبلاج رامآ .میتشاد ار نوئدراکآ
 نارود رد ،میتــشاد هیرــشن 99 هطورــشم جوا نارود رد رــگا .تــسا تــسد
 رازــه 880 اــب ناهفصا رد ،دوب هاشاضر تردق جوا هک ،1317 رد هاشاضر
 و یــلحم زا مــعا دوــشیم عــیزوت ،هیرــشن 100 و رازه 2 طقف تیعمج رفن
 800 اــب ،دوب ناریا رد هیرشن عدبم هطورشم زا لبق یتح هک ،زیربت رد ؛یلم
 هاــشنامرک رد و ؛دوــشیم عــیزوت هخــسن 200 و رازــه 3 تــیعمج رفن رازه
 .دوــشیم عــیزوت هیرــشن هخسن 900 طقف ،تیعمج رفن رازه 500 اب ،گرزب
 ِنآ زا نارــیا رد لوا ِکــَچ ]هراومه[ هک دش ناونع مه هتشذگ يهسلج رد
 .دوب بیترت نیمه هب مه هاشاضر نامز .تساهیتاعوبطم و اهتسیلانروژ

                                                             
 

 تاــعافترا رد نارــیا يرــسارس نهآهار ياهلپ نیرتگرزب زا کسِرِو لپ .74
 زا هــک لــپ نــیا .تسا ناردنزام ناتسا رد هوک داوس ناتسرهش رد کسرو ياتسور
 66 هناهد اب هرد هت زا يرتم 110 عافترا رد ،دیآیم باسح هب یسدنهم ياهراکهاش
 .دش ییاشگزاب 1315 لاس رد و هتخاس ییادتبا یلیاسو اب و يرتم
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 یبزح هتخوس نیمز
 1308-9 لاــس زا دــعب رــگید هــک میتــشاد یــبزح يهتخوس نیمز کی
 بازــحا ریاــس زا رــتدوز 75نویماــع عامتجا .تشادن دوجو ناریا رد یبزح
 .دش لحنم

 یفنص نییاپ ياههرکرک
 یــشزرو ياههاگــشاب یــتح .دــش هدیــشک نییاپ یفنص ياههرکرک

 رد ،تشاد مه پچ شیارگ هک هتسیاش نیدلاسمش موحرم .دش هتسب
 رد ]هاگــشاب نــیا[ .درــک سیــسأت نارــیا رد ینردم هاگشاب  1303 لاس
 یسودرف هاگشورف بنج يهچوک نونکا هک ]دوب[ پاکچریم يهچوک
 ماــمت هــک دوــب نارــیا هاگــشاب نیــلوا نــیا .تــسا یــسودرف ناــبایخ رد
 ،پاــترپ ،شرــپ ،ینادیمود ،سینت هلمج زا ؛تشاد ار نردم ياههتشر
 کیتــسانمیژ هــب رخــسمت رــس زا نــیا زا شیــپ لاثم يارب .کیتسانمیژ
 کــی اــب دــناوتیم ناــسنا دــندرکیم ناــمگ ؛کیتــسالمیژ دــنتفگیم
 رایسب درف هک ،هتسیاش موحرم .دهجب كرخ و هقلح راد ِيور کیتسال
 تفرــشیپ تــشاد هاگشاب .درک سیسأت ار هاگشاب نیا ،دوب یهدنامزاس
 هــک دوــب زــین اــهمناخ يارــب هاگــشاب سیــسأت لاــح رد .درکیم يدج
 ار فانصا ياههرکرک اهنت هن .درک لیطعت 1309 رد ار هاگشاب هاشاضر
 .تشذگن مه هاگشاب زا یتح هکلب ،دیشک نییاپ

 اوه گنرس و شلابزان
 گنرــس و شلاــبزان ]نــماد هب تسد[ یسایس يهصرع رد ماجنارس

 یکانتــشحو و هــیرک هــفایق نآ اــب ،]دوــب هدــش[ يراتخم ساپرس ياوه
 هــب یــتقو 76يرــیزو كوــلملارمق هــک تــسینولویو نپمل نامه ؛تشاد
 یکی رد .درکیم رییغت شیادص ،درکیم ارجا ترسنک وا لباقم رابجا
 کیسالک ياهتسینولویو زا هک ،رمق تسینولویو رمق ياهترسنک زا
 و دنکیم يراتخم ساپرس لیوحت دربیم ار نولویو ،دوب هرود روهشم
 نــیا .دــینزب امــش مــه ار نوــلویو دــیراد لیامت یلاعبانج رگا دیوگیم
 گنرــس و اــهشلابزان هــکنیا هــصالخ .تسا کیبلمس رایسب ]تکرح[
 .دوب روهشم يراتخم ساپرس ياوه

                                                             
 

 دوــب نارــیا يهطورــشم يهرود یسایس بازحا زا نویماع تارکومد بزح .75
 لایــسوس راــک يهــمانرب تارکومد بزح .دش سیسأت ناهاوخهطورشم تسد هب هک
 رامــش هب راک هظفاحم هک تشاد رارق نویلادتعا بزح لباقمرد و تشاد یتارکومد
 .تفریم

 دوب یناریا یتنس ياهزاوآ يهدنناوخ ،)1384-1338( يریزو كولملارمق .76
 هــک دوــب یناریا يهدنناوخ نز نیتسخن يو .تفای ترهش رایسب دوخ يهرود رد هک
 .تفر هنحص يور باجح نودب ناریا رد هک دوب ینز نیتسخن و دش طبض شیادص
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 يزیمم
 دعب هب 1307 زا تفگ دوشیم .دوب بیترت نیمه هب مه يزیمم تیعضو

 یباتک 1314 لاس رد 77تیاده قداص .دشن رشتنم ناریا رد يايدج باتک
 روطهــب ار هرود نآ نارــیا يزــیمم ياضف هک دسیونیم روشک زا جراخ رد
 »نامرهق« ناونع لیذ ار ناتساد نآ اهدعب هتبلا هک دهدیم حرش نآ رد لماک
 .تسا هدروآ،دوشیم پاچ 1320 زا دعب هک ،درگلو گس باتک رد

 راکفا شرورپ
 يهرادا راــنک رد هــک تــشاد مــه 78راــکفا شرورپ يهسسؤم هاشاضر

 ]هــک دــندرک يراک[ .دندرک اغوغ 79،یماغرض راسمیت مود نکر ،یهاگآ
 .دندناکشخ ناریا رد ار یسایس راک و هشیدنا ،رکف يهشیر تفگ دوشیم

 جیاتن
 هتسبلکش تلود /ضحم مسیلارتناس

 تــفگ دوشیم طایتحا اب هک تسا ضحم مسیلارتناس ]جیاتن نیلوا زا[ 
 و وــشبلب نارود زا دــعب صوــصخهب ،دوــب گنررپ رایسب هرود نآ ناریا رد
 .تشاد تیمها رایسب اهراجاق يارب هک یلادوئف راتخاس و لکش رد هقرفت

 .دوب هتسبلکش تلود

 كالم – اوژروب ياورنامرف
 لوا رادهیامرــس هاشاضر هک دوب نیا هرود نآ تاقافتا نیرتیخیرات زا
 حالطــصا زا تیعــضو نــیا فیــصوت يارــب ناوــتیم هک دش لوا كالم و

 دوــس تلع هب مه دوب لوا رادهیامرس .درک هدافتسا كالم- اوژروب گنشق
 ناریا یجراخ یناگرزاب ندرکیتلود زا شنایفارطا و شدوخ هک يراشرس
 شناــیفارطا اــی شدوــخ صخــش هک یعیانص زا یشخب قیرط زا مه ،دندرب
 هرداــصم لامــش رد صوــصخهب هــک ییاهنیمز تهج زا مه ؛دندرک دراو

 .درک كالم - اوژروب کی هب لیدبت ار وا ،مه رانک رد اهنیا يهمه .درک

 ریاب نیمز /اهتیفرظ سبح
 نیــمز نارــیا نیــمز ]ماــیا نآ رد[  .دــش سبح یلم ياهتیفرظ يهمه

 .دوب يریاب
                                                             

 
 تــمه هــب 1344 لاــس رد ،)128-1330( تیادــه قداــص درــگلو گــس .77

 .دش رشتنم نارهت رد وتسرپ تاراشتنا
 يارــب 1316 رد هــک دوــب یــتلود ینامزاس »یمومع راکفا شرورپ نامزاس« .78

 .دش سیسأت ناریا رد هاشاضر روتسد هب رتعیسو یلم يزاسناسکی هب نتفای تسد
 .دوب هاشاضر هرود شترا داتس سیئر اهتدم )1357-1263( یماغرض هللازیزع .79
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 ناسنا یلامدگل – لاکیزیف هعسوت
 نارود نــیا رد اــما .تــسا لاکیزیف يهعسوت نارود ،نارود ،تیاهن رد

 يارب هک ییاهزیچ ؛دش هتخاس ... و دس و نامتخاس طقف لاکیزیف يهعسوت
 نارود نــیا رد .دــش لامدــگل ناــیم نیا ناسنا اما دنتسین راکنا لباق هعسوت
 یــسانشراک ماــظن ؛درــکن دــنلب دــق یناــسنا ؛درــکن دــشر نارــیا رد یناــسنا
 . ... و تفرگن تروص يايدج

 هــک یشبنج ؛میربیم شیپ ار لگنج شبنج هدنیآ يهسلج رد هللاءاشنا
 یخیراــت ياهــلمج رد ناــخکچوک ازرــیم .]داد خر[ یطیارــش نیــنچ رد
 یــط ار یــبالقنا لــحارم تفارــش اــب اــم ؛میاهتسیز تفارش اب ام« :دیوگیم
 هژــیو ییاــنعم نارود نــیا رد هلمج نیا ،»درم میهاوخ تفارش اب ؛میاهدرک
 .تسا كاوژپرُپ و دراد

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  لگنج شبنج زارف 
 متفه و تسیب تسشن

 1386 رویرهش متسیب ،هبنش هس
 



 
 شبــنج يهناتــسآ یلخاد و یناهج ياضف حیضوت هب شیپ يهسلج رد
 تــیمها زا 1320 اــت 1300 يهلاــستسیب ]هــک میــتفگ[ .میتخادرــپ لــگنج
 طــقف و متسه یخیراتریغ هکنیا هب هجوت اب زین نم و دوب رادروخرب ياهژیو
 دودــح یــثحب مدوخ دودحم شناد و مهف دح رد ،مراد یخیرات يهغدغد
 دوــجو هــک ار يرهوــج ياهــتکن ادــتبا .مدرــک هــئارا هرود نآ زا هقیقد دون
 .منزیم لپ زورما ثحب هب نآ زا و منکیم حرطم دنام هتفگان و تشاد

 ســلجم ،دــش يرپــس ناتــسود تبحــص اــب هــک شیــپ يهــتفه يهسلج
 ياقآ يهرابرد .80بشخن رتکد ياقآ مسا هب یگرزب يارب دوب یتشادگرزب
 رد بــلطم قــح و تــسا هدــشن تبحص نادنچ تلع دنچ هب بشخن رتکد
 دندش توف 1356 لاس هکنیا همه زا رتمهم ؛هدشن هدروآ اج هب ناشصوصخ
 ]ناریا اب[ لاصتا يهطقن ور نیمه زا و دندوب رود ناریا زا مه 40 يههد زا و
 لوفغم بشخن رتکد ياقآ صوصخ رد هک ياهتکن نم رظن هب اما .دنتشادن
 رتوــلج دوخ نارود زا ناشیا هک تسا نیا هدش هداد حیضوت رتمک و هدنام
 هــک مــه ياهدــیا .دــشیم هدــید رتمک هک دیدیم ار ییاهزادنامشچ و دوب
 یپ نآ هب اهدعب هک دوب »دیحوت و مسیلایسوس قیفلت« ،دروآ ناریا هب ناشیا
 و یــضار ياقآ هلمج زا ناشناتسود هک یتاحیضوت اب ]جیردت هب[ .دش هدرب
 هب موسوم يهلاسهد يهرود رد صوصخهب و بالقنا زا دعب و نیشون ياقآ
 يهظفاح رد يدودح ات بشخن موحرم ،دنداد نامیپ رتکد ياقآ تاحالصا
 ندوــب زاتشیپ نانچمه لاح نیا اب .درک زاب یکچوک ياج ون لسن یخیرات
 .دوب لوفغم شیوخ يهرود هب تبسن ناشیا

 هــک[ دنتــسه اــم اــب ناــمزمه اــی دــناهدرک تــسیز ام زا لبق ییاهناسنا
 زا ]یــلو[ ،میــسانشن ار اهنآ ام و دنشاب هتشادن يدومن نادنچ ]تسا نکمم
 نــیا دارــفا نــیا .دنتــشاد درــبشیپ ناوــت و دــندوب رتوــلج ناــشدوخ نارود
 ناشدوخ اب هک ینادهماج رد و دننکیم لمح ناشدوخ اب ار تبثم یگژیو
 هلمج زا 81سکرام لراک .دنهدیم اج ار نآ ،دنربیم وس نآ و وس نیا هب
 موــحرم .دراد رارــق بشخن موحرم زا رترب يرادم رد هک تساهناسنا نیا

                                                             
 

 رــشب نیواــنع تحت هچباتک جنپ يهدنسیون ،)1355-1302( بشخن دمحم .80
 ،گرزب لوحت کی هناتسآ رد ناریا ،تسیچ بزح ،مسیلایرتام و اسیلک عازن ،يدام
 .اهتــسیلایسوس زا ياهــمدقم ای قالخا و نوناق باتک و یعامتجا ياههژاو گنهرف
 .تسا هدش رشتنم شخپاچ تاراشتنا تمه هب 1381 لاس رد وا راثآ زا ياهعومجم

 ،هیامرــس باــتک فــّلؤم .)Karl Marx 1818-1883( سکراــم لراــک .81
 يردنکــسا جرــیا هــمجرت هــب باتک نیا .تسا یتسیلایسوس شبنج باتک نیرتمهم
 تــمه هــب 1378 لاــس رد اهنآ نیرترخأتم هک تسا هدش پاچ دیدجت اهراب نونکات
 .تسا هدوب سودرف تاراشتنا
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 دنتــشاد یــلم رادــم ،40 يههد يادتبا ات و  یس و تسیب يههد رد بشخن
 و يوروــش یــشاپورف مغر هب و تشاد یللملانیب رادم سکرام لراک یلو
 ناوــنع هــب ناــنچمه اــما ،موــهفم نآ هــب مــسیلاکیدار نارود ندمآرــس
 مــغر هــب مه ام و تسا یقاب دوخ توق هب ،راشرس غوبن ياراد يدنمشیدنا
 ناشیا عون و ناشیا صخش هب ،میراد یفسلف ياههاگدید رد هک یتافالتخا
 ثــحب هــب رایسب هک دراد یفیک ياهرازگ سکرام .میراذگیم هژیو مارتحا
 یــفیک ياــههرازگ رــگید راــنک ار نآ رــگا هــک ياهرازــگ ؛دراد طابترا ام
 و رتولج دوخ نارود زا نازیم هچ هک میوشیم هجوتم میهد رارق وا هشیدنا
 دراــگناوآ ياــعدا اــم یهاــگ .تــسا هدوب دراگناوآ هملک یعقاو موهفم هب
 هفاــضا ناــمدوخ ناینیــشیپ ياههتفگ هب یلوگریو هکنیا نودب ،میراد ندوب
 هتشاد ییاعدا هکنیا نودب ،تسا دراگناوآ ینایرج ای درف مه یهاگ .مینک
 تــسرهف رد اــعدا نتــشاد نودــب[ هــک دوــب یناــسک زا سکراــم .دــشاب
 وا زا رــظن دروــم یفیک رایسب يهرازگ .]دریگیم رارق خیرات ياهدراگناوآ
 هــن و ،رابجا هب بولغم بالقنا ياهنامرآ و یخیرات فیاظو هک تسا نیا
 رایــسب هرازــگ نــیا .درــیگیم رارق بلاغ بالقنا ِدض يهدهع هب ،رایتخا هب
 نآ لوا يهــبترم هــک تــسا هداد خر راب دنچ ]مه[ ناریا رد و تسا زغمرپ
 .تسا ناخاضر نارود رد

 اــهنآ زا یــشخب هک تفرگ لکش يدنلب ياهنامرآ هطورشم نارود رد
 یهاوختلادــع رادــم رد یــشخب و یهاوخيدازآ رادم رد یشخب ،یناسنا
 رد ،دندوب ورشیپ رکفت يهزوح رد هکنیا مغر هب هطورشم ناربهر اما .دوب
 هــب هــمانرب لیدــبت و هــمانرب هب نامرآ لیدبت ،يزاسداهن ،راکوزاس يهزوح
 زوــنه هــک يایخیراــت یناوتاــن و یماــکان ؛دــندوب قفوماــن ّنیــعتم تــیعقاو
 .دنــشکیم شود هــب )یبهذــمریغ و یبهذــم زا مــعا( نارــیا نارکفنــشور
 يرــمع ناــشمادک رــه یــلو تسا هدوب فلتخم ياهنارود رد ییاهانثتسم
 نارــیا يهــعماج و دــننامب نارــیا يهــعماج رد دنتــسناوتن و دنتــشاد يراــهب
 نآ .دوــش دــنمهرهب هنیرید تروصهب ناشیا زاس و تخاس ناوت زا تسناوتن
 ِدــض لبمــس ناوــنع هــب یهاــشاضر و دــننک ادــیپ ققحت دنتسناوتن اهنامرآ
 ییاــهاتنُخ اــب درــک بوــلغم ار یــبالقنا وا .دــمآ ]راک يور[ بلاغ بالقنا
 ،لاپوک ،یهاگرد دمحم زا بکرم ییاهاتنخ .میتفگ ناتتمدخ هک یخیرات
 یچینابرهــش و یچیــشترا ،قازــق فــیط ،یتخبهاــش ،یلــضفریما ،يدهاز
 تــناها دصق نودب هک ياهتخیهرف يهقلح قافتا هب ،1320 ات 1300 نارود
 هــک یناــگبخن ،میتــشاذگ »یــلها ناــگبخن« و ناــگتخیهرف ار ناــشمسا
 ]رــخآ رد[ و ،دــندرکیم مــسر ار نآ ثــلثم نیدــت و رواد و شاــترومیت
 کــمک هــب هاــشاضر .دندوب یخیرات ياهاتنخ نامه هک یشحو ياهنپمول
 اــما .درــک بحاــصت نــکمم لکــش نیرتهنایــشحو هــب ار نارود ،هورگ نیا
 روآلالــم هــک يدازآ يهزوــح تاقافتا ياهنم ،داد خر اهدعب هک یتاقافتا
 ریــسم نــیا زا یــشخب هک دوب ناریا رد کیسالک يهعسوت ریس ققحت ،دوب
 رد يو ینوــماریپ فــیط و ناخاــضر یخیرات تساوخ کیسالک يهعسوت



زارف تیاور  49  
 

 رــگید شــخب اما ،دوب هیکرت رد )اشاپلامک یفطصم( كروتاتآ اب تباقر
 .دوب طیارش کتخب زا يریزگان تلع هب مه نآ

 ؛دوــب هدروآ ار ییاــهنامرآ شدوــخ اــب هک دوب ياهطورشم لاح ره هب
 بوــلغم بالقنا فیاظو .دنام یقاب شیاهنامرآ اما دش بوکرس هطورشم
 قــقحت ار نآ زا یــشخب دوب روبجم و درکیم ینیگنس ناخاضر يهدُرگ رب
 ساــسا رب تسا تسرد .دوب هدرک باختنا ار يداصتقا شخب وا هک دشخب
 يدازآ و تلادــع هرود ناــمرآ ،میدرــک رورــم هطورشم و وکابنت رد هچنآ
 و یهاوــخیقرت ،هرود تــشیعم و يداــصتقا تیعــضو دوــبهب یــلو ،دوــب
 ]هــچرگ اــهنامرآ نــیا[ .دوــب ]هرود[ ياــهنامرآ ]زا[ زــین یهاوخيزورهب
 .دش لیمحت ناخاضر هب اما دوب هتفرگ رارق هجوتدروم رتمک

 1342 اــت 1339 نارود رد .داد خر تاقافتا نیا مه دعب ياهنارود رد
 حرــطم هنابلطلالقتــسا و هناهاوخيدازآ ياهنامرآ و دمآ دوجو هب يراهب
 رد یــنعی ؛دوــب تلادــع ياــضف مــه ناــهج ياــضف ]اهلاــس نآ رد[ .دــش
 دزیــم جوــم یمسیلاکیدار زورما موس ناهج و زور نآ بونج ياهروشک
 ،بوــنج ياهروشک داصتقا .دوب تلادع یپ رد یهاوخيدازآ رب مدقم هک
 نیــعراز ،ناــناقهد مــه یعاــمتجا یلــصا يورــین و دوــب یــتحالف داــصتقا
 نــیا رــب اــهشبنج .دندوب ناکلام هدرخ و نیمزمک و نیمزیب ،نیشنشوخ
 لــثم زور نآ بوــنج ياهروــشک .دــندوب هدــش راوتــسا یعاــمتجا يورــین
 زا ياهدوــت اــت دنــشاب هدــش یتعنــص هــک دــندوبن زورــما ياپورا ياهروشک
 بالــقنا كرــحم روــتوم ناونع هب ار یتعنص يایراتلورپ ای رگراک يهقبط
 .دوــب یــکیرچ یــشم مــه نارود یــشم .دنــشاب هتــشاد رایتخا رد یعامتجا
  ] اــی و[ دوب لیزرب رد  82الگیرام سولراک مه نارود یتازرابم ياهيروئت
 يورــین هــک یــکیرچ یــشم اــب دوــب یتــسینوگاتنآ هــک  اراوگهــچ موــحرم
 زا يریگوــلج يارــب نارــیا رد .دــندوب یناــقهد ياــهورین مه نآ یعامتجا
 .داد خریدــنک مرــفر يروــئت زا رثأــتم يدیپــس بالــقنا ،قاــفتا نــیا عوــقو
 خر نارــیا رد دیفــس بالــقنا زا دــعب ِیخیرات بوچراچ رد هک ییاهقافتا
 هــک دوــب 1342 اــت 1339 یعاــمتجا شبــنج فیاــظو و اهنامرآ نیع ،داد
 قــقحم ،یخیراــت فــلتخم للع هب انب ،ار اهنامرآ نآ تسناوتن نآ يربهر
 هشیمه ناریا رد .درک ار راک نیا 83کیتامش و همین هفصن هاش میژر و دنک
 تروــصهب بــلاغ بالــقنا ِدــض طــسوت بوــلغم بالــقنا ياــهنامرآ
 هاپس ،تشادهب هاپس ،شناد هاپس .دوشیم ماجنا يزتنافهبش و يروتاکیراک
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 اهنامرآ روتاکیراک، ... و تاباختنا رد نانز روضح ،يرادا بالقنا جیورت
 .دوب 1342 لاس بوکرس ات هطورشم بالقنا زا

 نــیا رد .داد خر 1350 و 1340 هــهد رد يرــگید یعاــمتجا شبــنج
 ياهنامزاــس 1342 اــت 1339 شبــنج ِیــفیک و هتــساخرب ناــناوج شبــنج
 هــهبج لــثم یمیدق ياهورین زا ار یتازرابم يوگ و دنداد لیکشت يدیدج
 ییاــهنامرآ و دــنداد همادا ار تکرح ،دنتفرگ يدازآ تضهن و ناریا یلم
 .دوــب ناــشناینیشیپ ياــهنامرآ زا رتیلاعتم هک دندروآ ناریا هعماج يارب ار
 دوخ ینورد ياهفعض لیلد هب مه 1355 لاس رد ماجنارس زین شبنج نیا
 نارــیا یــلخاد عاــجترا و مــسیلایرپما رگبوکرــس تردــق لــیلد هــب مــه و
 يرــثا رگید هک ،1355 لاس يادتبا و 1354 لاس نایاپ زا اما .دش بوکرس
 رایتخا اب هن ،هاش میژر ،دوبن ناریا هعماج رد هناحلسم ياپون شبنج راثآ زا
 راــچان ،راــبجا رــس زا هــکلب ،شتیهام زا هدیوارترب و هدیشوجنورد زا هن و
 .دنک لابند ار بولغم بالقنا فیاظو زا یشخب دش

 مــه نآ هــک دــش سیــسأت »ریخاتــسر« يرسارس بزح ،اتسار نیمه رد
 يهــمانرب .داد هاــفر و تلادع راعش و دمآ راگزومآ تلود .دوب روتاکیراک
 ]يهمانرب[ ناشدوخ ياعدا و لوق هب و یعامتجا هافر يهمانرب ،ینارمع مشش
 شرب رد هبترم نیموس يارب قافتا نیا ،بیترت نیا هب .دوب یعامتجا بالقنا
 و شرــسپ مود يهــبترم ،دوــب هاشاضر لوا يهبترم ؛داد خر بالقنا زا لبق
 .يولهپ تنطلس تایح شرب نیرخآ رد شرسپ مه موس يهبترم

 بولغم بالقنا فیاظو هک دوب هدنام لوفغم هتکن نیا شیپ يهسلج رد
 ،یلاصتا يهتکن نیا اب .دریگیم رارق بلاغ بالقنا ِدض يهدهع رب هنیع هب
 .مینزیم هرگ هسلج نیا ثحب هب ار شیپ يهسلج ثحب

 داصتقا لماش هک میدید ار یلخاد طیارش یللملانیب طیارش رورم زا دعب
 لیذ و 1316 ات 1304 نارود یسایس ياضف ،یناخاضر عامتجا ،یناخاضر
 راــک مجح ًافاصنا .]دشیم[ ناخاضر درواتسدرُپ و کیسالک يهعسوت نآ
 هدشن رارکت رگید 1316 ات 1306 لصاف دح رد ناریا رد هدشماجنا یکیزیف
 هیامرس تفررده نآ رد هک مه ینونک تیمکاح ندوب رارقرب نامز ات .تسا
 .دش دهاوخن رارکت ،یکیزیف راک مجح نودب میراد

 عبانم ]هکنیا هلمج زا[ .میدرک رورم مه ار نامز نآ تبثم یگژیو دنچ
 ]یجراــخ[ ضارقتــسا نودــب ]يداــصتقا ياهتیلاعف[ و دندوب ینورد یلام
 یلاــم عباــنم ،اــهتایلام و رکــش و دــنق راز ود-نارق کی اب ؛تفرگ ماجنا
 زا یــسانشراک کــمک ]هچرگ هکنیا رگید[ .دش نیمأت کیسالک يهعسوت
 و اههتشگربگنرف زا ،اههیسروب نارود نامه رد یلو ،تشاد دوجو اهناملآ
 لــبقام یلاــع شزوــمآ ياههسسؤم و نارهت هاگشناد سیسأت ياهیجورخ
 یناسانشراک و دنتشاد ییاهدرواتسد ،یتعنص يارسرنه لثم ،نارهت هاگشناد
 رثوــم ناشدوخ ناوت دح رد یلخاد تخاس رد هک دندرک هضرع نارود هب
 بوکرس ریاشع و ماوقا هک میدید ،]تبثم ياهیگژیو نیا رانک رد[ .دندوب
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 یــلحم ياــهشبنج و دندــش هداد ناکــسا و حالس علخ ناشناربهر ،دندش
 .دنتفر نآ ینوماریپ فیط و ناخاضر یخیرات ياهکطلغریز

 هــب زورــما ثــحب .تــسویپ عوــقو هــب یطیارش نینچ رد لگنج شبنج
 ار نآ ماــجرف اــت زاــغآ زا ]ادتبا[ هک دراد صاصتخا لگنج شبنج تیاور
 .تخادرپ میهاوخ نآ قمع هب يدعب ياهلصفرس رد و مینکیم رورم عیرس
 

 لگنج شبنج تیاور
  مام 	تالاوحا
 لاوــحا و ،نهیم مام رتکچوک دنزرف ،نالیگ لاوحا ،نهیممام لاوحا

 .نالیگ دنزرف ،ناریا دنزرف ِدنزرف ،ناخکچوک ازریم ای سنوی

  لاغشا و گنج
 هدــمآ نارــیا هــب اــهورین .دوــب گــنج زا ســپ لاغشا و گنج رد نهیم مام

 نارــیا یــبرغ لامــش .دوــب اهیــسیلگنا تیریدــم تــحت بوــنج سیــلپ .دــندوب
 يهمــصاخم فرط يورین ناونع هب ،اهینامثع و اهناملآ لاغشا رد تدمهاتوک
 .دوب سور ياوق رایتخا رد مه ناریا لامش .تشاد رارق ،داحتا روحم

 هَش حبش
 هــن هــک یناوــجون هاــش .دوب طیارش يور رب نآ حبش هک میتشاد یهاش

 و جاــت دوــخ فالــسا زا طــقف .ياهــتیروتا هــن و یتردق هن ،تشاد يرتخبت
 .دوب هدرب ثرا هب یلنش

 رطضم نویّلم
 يهــتیمک ادــتبا .دــندیباتنرب ار طیارــش هــک میتــشاد مــه يرطــضم نویّلم اما

 زا دــعب هــک یــبزح ود یــقرتم ياهفیط زا هدافتسا اب ،دنداد لکش ار تمواقم
 هــب دــعب .)نویعاــمتجا بزح و نویلادتعا بزح( دندوب هدمآ دوجو هب هطورشم
 یخیراــت یــللع هــب اــنب هــک ،سور ياوق اب هارمه اجنآ زا .دنتفر هاشنامرک و مق
 نارــیا زا ،دندوب هتفر هاشنامرک هب و دندوب هدرک ینیشنبقع نیوزق زا مارآمارآ
 لیکــشت یفاــم ماظن يربهر هب دیعبت رد یتلود تقوم تروصهب و دندش جراخ
 .دنتشاد روضح نآ رد سردم موحرم هلمج زا یلم ياهفیط هک دنداد

 دنزرف تالاوحا
 هناگیب لاغشا
 .تشاد رارق سور شترا لاغشا رد ،نالیگ
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 یتاقبط متس
 فعاضم اهسور روضح اب هک تشاد دوجو نالیگ رد یتاقبط یمتس

 تاحفــص نآ رد مــه گــنج زا شیــپ اــهسور هــکنآ حیــضوت .دوب هدش
 تــموکح زا رترب ؛دنتشاد يدج یتموکح اجنآ رد اهقازق .دنتشاد یتردق
 گرزــب ياهنیمز .دوب ناریا يزکرم تلود يهدنیامن هک یتلود دننامحبش
 .دوب هدش نوزفا ناناقهد رب یتاقبط متس و دوب هدمآرد اهسور يهراجا هب

 یخیرات جنکهس
 دــش هفاضا ،دوب رادنیمز و كالم يهقبط متس هک ،یتنس ِیتاقبط متس

 یعاــمتجا يورــین ]بــیترت نــیا هــب[ .هناگیب لاغشا زا یشان یتاقبط متس هب
 یعــضو هک تفرگ رارق یخیرات جنکهس رد ،دوب ناقهد يورین هک ،نالیگ
 .دوب جنرغب تیاغ هب

 ینوگرگد ياریذپ
 رارــق بالــقنا لاــح رد يهیــسور راوــج رد هــک نالیگ طیارش نیا رد

 نارود نآ رــطعم جنرــب .دوــب هدش شکبآریز يهملباق ،زیربت دننام ،تشاد
 یگیاــسمه رد هــک زــیربت و نالیگ .دوب هتفر اوه هب نآ يوب و دوب هدش مد
 نآ شکبآ یفیکهبش ياهبوسر ،دنتشاد رارق بالقنا لاح رد يهیسور
 .دندرکیم بلج و بذج ناشدوخ رد شکبآ ریز هملباق ناونع هب ار جنرب
 یتــسیلایسوس نامرآ و رکف تاشوارت نیتسخن ِلوا ِباعل و یفیک يهباریش
 هــک ارچ .دوب ینوگرگد ياریذپ اذل و هدش ریزارس نالیگ و ناجیابرذآ هب
 و یتاــقبط متــس ،نیــع رد مــه و دوــب هدروــخ رــگنلت شرکف ،نهذ رد مه
 .درکیم سمل هراظن زا رتارف ار لاغشا

 دنزرف ِدنزرف
 ازریم دنزرف ،سنوی مسا هب دوب یکچوک ازریم نارود نآ دنزرف دنزرف

 ]اــجنامه[ و دــمآ اــیند هــب تــشر يارــستلود يهــلحم رد هــک ،گرزــب
 رد هرود نآ شزوــمآ نوــچ دوریــم راــظتنا هــک روطناــمه .درک لیصحت
 نارــهت هب سپس .تشاد يوزوح تالیصحت ]زین وا[ ،دوب تیناحور رایتخا
 ییاــهر يارب نالیگ مدرم یبالقنا عمجت رد .تشگرب نالیگ هب زاب و تفر
 اــجنآ رد .تــشاد روــضح نارــهت حتــف رد دعب و نیوزق دربن رد ادتبا نارهت
 لوسنکرس تشگزاب زا دعب .دش لقتنم هبوکداب هب اوادم يارب و دید بیسآ
 نارود رد نالیــگ تــموکح رادــم تــفگ دوــشیم هــک ،تــشر رد هیسور
 نالیــگ زا جراخ ینارود بیترت نیا هب و درک دیعبت ار يو ،دوب لاغشاهبش
 .تشاذگ رس تشپ ار یتقشمرپ یگدنز و دمآ نارهت هب .دوب

  رادهغدغد /هدروخمخز
 .تــشاد ار نارود يهغدغد و دوب هدروخمخز .تشاد یگژیو دنچ وا
 و ارــگنورد ،یبهذــم يدرــف یتیصخش ظاحل هب .دوب هتفایهر و رگوجتسج



زارف تیاور  53  
 

 لحم ياههرجح رد یناوج زا .دوب همانهاش ظفاح يدودح ات .دوب لد لها
 لأــفت لــها .درــکیمن لــمحت شنوماریپ رد ار نآ و دوب ملظ ِدض ،لیصحت
 زا رــتارف ،ار ادــخ رظن و درکیم زاب نآرق ،درکیم ادیپ یلکشم ]رگا[ ؛دوب
 اــب .دوــب نارــیا خیراــت و نآرق اب هدروخدنویپ يدرف .تساوخیم ،هراختسا
 ،مارآ .یبهذــم یــگژیو مــه و تــشاد یــلم یــگژیو مه يزورما فیراعت
  .دوب رادزغم بلغا شیاهتبحص .دوب رکفتم و فرحمک

  رگوجتسج
 رد تــمواقم يهــتیمک اــب شايرادهــغدغد و يرگوجتــسج ریــسم رد

 اــب مــه و ســلجم ناگدــنیامن اــب مــه .دش هطبار دراو اهنآ اب و انشآ نارهت
 .دروخ دنویپ یلحم و نیشنزکرم نیزرابم

  هتفایهر
 هــب .دوب شهوژپ يارجم زا کیژتارتسا یتفایهر یپ رد تفگ ناوتیم 
 راــک يارــب نارــیا رد هــک دوــب یــسک نیــلوا وا تــفگ ناوــتیم یتراــبع
 هطورــشم رد قاــفتا نــیا .دــش دراو يرگــشهوژپ يارــجم زا ،کیژتارتــسا
 ناــسرُپ هــک دوــب نیــمه لــگنج شبــنج کیژتارتسا تبثم هجو اما ،داتفین
 فرــط ِيرــکف - یــسایس نادرــم زا یشخب .دیسر دوخ يژتارتسا هب ناسرُپ
 و ربــص تــسایس و دوــجوم عــضو شریذــپ و تملاــسم لــها يو تروشم
 يارــجم زا دوجوم عضو رییغت لابند هب رظن رد يرگید شخب .دندوب راظتنا
 .دندوب یلخاد دبتسم یعاجترا ياهورین و رگلاغشا ياهورین اب یخرهبخر
 ِدــض نوناــک داجیا وا يدنبعمج و تفایهر .درک رایتخا ار مود ریسم ازریم
 يورــین يورــشیپ زا تــعنامم یخیراــت شــقن دــناوتب اــت دوــب ناریا رد ملظ
 اــب تــفایهر نــیا اــب .دــنک اــفیا ار یلخاد عجترم يورین و یجراخ زواجتم
 .دروخ دنویپ حتاف رادرس

 ناــمزرمه زا ،دوــب رالاــس ناــخیلع ازریم تقیقح رد هک ،حتاف رادرس
 حتــف رد هــک تفریم رامش هب نالیگ هاپس صخاش ياههتسدرس زا و ازریم
 ناـــخکچوک اـــب ]هـــک[ وا .تـــشاد تکراـــشم نارـــهت حتـــف و نیوزــق
 یبایناکم يهرابرد یلو دروخ دنویپ وا اب نارهت رد ،دوب هدش يژتارتسامه
 .دــندروخرب فالتــخا هب رگیدکی اب ییایفارغج زاغآ يهطقن ای کیژتارتسا
 یهوبنا و هایس ياهلگنج هک تسا تشد ناردنزام هک دوب نیا رالاس رظن
 زا دــیاب هناحلسم تایلمع تلع نیمه هب ،دراد يرتشیب رونام تردق و دراد
 و یناتسهوک ياهلگنج نالیگ هک دوب نیا ازریم رظن اما .دوش عورش اجنآ
 زا شیــب  ]نالیــگ رد[ لــگنج .دراد يرتــشیب ياــفتخا و راتتــسا ناــکما
 نیمه لیلد هب .درک عورش نالیگ زا دیاب و تسا کیرچ هاگهانپ ناردنزام
 و وا زا ییاــپدر ]هــک مینیبیــم[ یلو تفر ناردنزام هب حتاف ]رظن فالتخا[
 ،ناــکم لاــبند هــب زارــیم فرــط نآ زا .تسا هدشن تبث هدرک هک ییاهراک
 ياههتــشگمگ زا یــکی .تــسا مــهم رایــسب نــیا .تــفر ناــکما و ناــمرآ
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 هــن اما دنزیم هقرج شنهذ هب ییاهنامرآ هک تسا نیا زورما يرکفنشور
 نآ يرــیگیپ لاــبند هــب هــن و نآ ناــکما لاــبند هــب هــن ،نآ ناــکم لابند هب
 .تفر ار ریسم و درک ادیپ ار هار اما ازریم .دوریم

 اهراسخاش يالهبال رد اپون شبنج
 .مینکیم بیقعت تانموف ياهراسخاش يالهبال رد ار اپون شبنج

 نادنویپمه لیلق
 موــحرم هــب ناوــتیم هــلمج زا هــک درــک ادــیپ یکدنا نادنویپمه ازریم
 ،تشاد يدنلب یسایس ياهنامرآ و دوب کشزپ هک وا .درک هراشا تمشح
 .دروخ دنویپ ازریم اب لوا ماگ رد

 هتساوخ
 تــئیه ِیتالیکــشت لکــش رد ادــتبا هــک ،لــگنج يهناگراهچ ياههتساوخ

 ؛ناــگناگیب جارــخا :دوــب رارــق نیا زا ،دوب هدرک ادیپ روهظ و زورب مالسا داحتا
 .یگماکدوخ و دادبتسا اب هزرابم ؛یتلادعیب عفر ؛تینما يرارقرب

 نیتسخن تاناکما
 هلمج زا ،دوب یلقادح هملک یعقاو يانعم هب مه اهنآ نیتسخن تاناکما

 هــب جاــیتحا هــک یمیدــق هحلــسا دــنچ و هدیــشارت ياــهبوچ ،ساد ،لــیب
 رقتــسم ناــشهیلوا رارقتــسا لــحم رد تاــناکما نــیا اب .دنتشاد يراکنغور
 .دندرک زاغآ »لگنج شبنج« ناونع هب ار تکرح و دندش

 لگنج شبنج ریس
 میــن .تسا مود مین کی و لوا مین کی هک دراد يریس لگنج شبنج

 نارود نــیا رد ار هزراــبم یــعیبط نازیخ و ناتفا هک تسا یسونیس نآ لوا
 و دــیما زا راــشرس یــعیبط تروــصهب نارود نــیا .درــک وجتــسج ناوــتیم
 اــب[ ،تــسا هارــمه زــیخ و تــفا اــب زین نآ مود مین .تسا روشرپ زادنامشچ
 .هایس مه و خرس مه ]یماجرف

 لوا مین
 لوا هانپ رس
 نــیا رد[ .دندــش رقتــسم نآ رد و دــندرک ادیپ یلوا هانپرس ،لوا مین رد

 ناــنیا هــب تبــسن ،دوــب زراــبم و هدنمزر يورین ياریذپ هقطنم نوچ ]نارود
 .دــندرک ادــیپ یناــکم و اــج دوــخ نوــماریپ رد زین اهنآ و درک ادیپ یتاپمس
 يدودــح اــت ،ییادــتبا درــبن راــهچ نتــشاذگ رــس تــشپ زا ســپ مارآ مارآ
 دندــش فورــعم »اــهیلگنج« هــب و هدــش هتخانــش ناــشیاههرهچ و اهنامرآ
 دــندوب هدرــک دــهع لوا زا و دوــب گنــشق ناــشیاهسابل و هرــهچ هــکارچ
 .دننکن هاتوک ار ناشیاهشیر
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 دربن راهچ
 ساــسح ،دوــب نالیــگ دوــجوم رادنامرف عقاو رد هک ،نالیگ لوسنک لارنژ

 هــک لارــنژ لــباقم رد( هــقطنم نآ یمــسا رادــنامرف ،هلودلاتمــشح زا و دــش
 ناــمز نآ رد .درــک هــبلاطم ار لــگنج يهــنتف ندــناباوخ ،)دوب یمسر رادنامرف
 ارــیز ؛دــندزیم نوخیبــش عاــجترا اــب دــنویپمه یــلحم نیــنکمتم هــب اهیلگنج
 زا .دــننزب هرداــصم هــب تــسد دــندوب راــچان و دنتشادن ]ناشدوخ زا[ ياهیامرس
 نوخیبــش زین تشر و نالیگ رد سور و ناریا کناب بعش هب هک دوب ور نیمه
 .دندوب هدرک عمج هزرابم و دوخ يارب ار یتاناکما و دندوب هدز

 راسرواد
 ياــفتخا لــحم نتفاــی يارــب ار لوا درــبن تــیرومأم هلودلاتمــشح

 .دوــب هداد ،نالیگ تقو ینابرهش سیئر ،ناخدومحم ناتیپاک هب اهیلگنج
 رد اــما تــفر ناخدومحم ناتیپاک هارمه هب مه سور لوسنک ،فوکینچفا
 لمع رد .دننک ادیپ ار افتخا لحم دنتسناوتن و دنتشگزاب یماکان اب لوا مدق
 یبسانم لحم نالیگ لگنج هک دوب هدمآ رد ]بآ زا[ تسرد ازریم لیلحت
 میرــح ]زــین[ هوــک ياــپ ناناقهد و اهیلحم ]هتبلا[ .دوب راتتسا و افتخا يارب
 لــصاح .دــندوب هدرک داجیا شاهیلوا نادنویپمه كدنا و ازریم يارب ینما
 يردــلق ]یماــکان نآ زا ســپ[ .دشن ادیپ اهنآ ییاسانش يارب یناکما هکنآ
 ار اــهیلگنج دناوتیم درک اعدا هک دش ادیپ یتفش قازرلادبع مان هب یلحم
 .دیــسر اــهنآ یــکیدزن هب اجنآ رد و تفر راسرواد هب .دنک بوکرس و ادیپ
 نوخیبــش شهورــگ و قازرلادــبع هب اجنامه رد اهیلگنج زا رفن 17 ]اما[
 .دنداد تسکش ار یلحم ردلق و دندز

 امسک
 مجاــهم يورــین ]نآ رد[ مــه زاــب هــک دوــب امــسک گــنج يدــعب درــبن
 دزماــن ،تــشر ینابرهــش سیــئر ،کــلملارخافم هبترم نیا .دروخ تسکش
 و تفر ناخِ سَپ لماک راکوزاس و یچگنفت دصدنچ اب ]وا[ .دوب بوکرس
 .دروخ تسکش امسک رد ماجنارس

 ناولکام
 تــسکش و اــهیلگنج يزورــیپ اــب زین نآ هک دوب ناولکام دربن نیموس

 .دوب هارمه یسور يهناگیب يورین و عاجترا

 هلوسام
 مجاهت رثکادح نآ رد هک يدربن .دوب دربن نیرخآ و نیمراهچ هلوسام

 هــب ،هــناخپوت ،هدایپ و هراوس قازق رازه راهچ ،تفرگ تروص اهیلگنج هب
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 ار هلوــسام ات ناجنز زا ،84فانامام یهدنامرف هب یناریا قازق 700 يهفاضا
 یشخب و لگنج شبنج يربهر زا یشخب  اجنیا رد .دندوب هدرک هرصاحم
 .دندروخ تسکش هلوسام رد هرخالاب و دندیسر تداهش هب هندب زا

 زکرمت و رارقتسا :تفایزاب
 اــب دنتــسناوت ]لــگنج ياهورین هلوسام دربن رد تسکش[ زا سپ هام هس

 و یناــمرآ ،کیژتارتــسا ،یناــسنا ]ار نآ و[ یباــیزاب ار دوــخ يورــین ،دیما
 یــلو[ دوــب راــک رد مــه يزــیرگ و گــنج ]نایم نیا رد[ .دننک یتالیکشت
 و دــننک لیدبت یکیرچ شزومآ زکرم هب ار امسک دندرک ادیپ ناکما ]اهنآ
 .دنهد رارق یماظن تاسیسأت زکرم مه ار خارگ

 یلم هدهاعم و تسکش :لیجنم دربن
 یــلحم حرــطم و اــنتعا لــباق يورین رگید هک ،زکرمت و رارقتسا زا دعب
 هــک دــندوب ییاــهقازق دربن نیا رادولج .تفرگرد لیجنم دربن ،دندوب هدش
 ياهیــسور ؛دنورب هیسور هب یلزنا ریسم زا ات دندوب ناریا زا جورخ لاح رد
 ياــمیپاوه ود اــهنآ يهــبقع اــما .دوــب هدــش گنج ریگرد نامز نیا رد هک
 لــحم دنتــسناوت هــقبقع ]نآ اــب[ و رادوــلج نیا هک دوب یسیلگنا نکفابمب
 درــبرود ياــهپوت و اــهنارابمب اــب و ییاــسانش ار ازاریم ياهورین يافتخا
  .دننک دراو اهنآ هب يدج یتابرض

 درــک یبایزاب ار دوخ زاب اما دروخ تسکش لگنج تضهن دربن نیا رد
 اب ،هدهاعم نیا .دندنبب هدهاعم اهنآ اب دندش روبجم اهیسیلگنا هک يدح ات
 یلم رصنع و تفریم رامش هب یقرتم ياهدهاعم ،اهیلگنج تسکش دوجو
 ،هدــهاعم ياهدــنب زا یــخرب داــفم رباــنب .تشاد دوجو نآ رد يدج روطهب
 تیمــسر هــب ار لــگنج شبــنج تــیوه و تیهام دندش روبجم اهیسیلگنا
 هزوــح رد و دــننکن تــلاخد لــگنج شبــنج تاــیح يهــمادا رد ،دنــسانشب
 قافتا نیا .دنزرون هلخادم نالیگ رد لگنج یلم شبنج ياهيریگمیمصت
 .داتفا لیجنم تسکش زا دعب هک دوب یمهم

 لگنج و قوثو تلود
 قوــثو مییوــگب دــیاب لــگنج و هــلودلاقوثو تلود ]يهطبار[ رورم رد

 ]وا[ .دــنک روــج و عــمج ار نارــیا ،دوــخ ِناوــت دــح رد اــت دوــب هدــمآ
 مظعا رادهپس .تسب هزیگنا نیمه اب ار 1299 و 1919 فورعم ياهدادرارق
 رادهپــس و قوــثو .دوب لگنج ِدض و قوثو ِنالیگ لها روشک ریزو ،یتشر
 ،شاترومیت نیسحلادبع تیاهن رد .دندرک لگنج بوکرس رومأم ار نیدت
 هــب ]مــه وا[ هــک ]دــش راــک دراو[ ،هــلودلاقوثو تموکح رد نالیگ رومأم

                                                             
 

 روــضح فا كوچلاــک یهدــنامرف هــب قازــق رازهراــهچ هلوسام گنج رد . 84
 عبنم .تسا هدوب فانامام مان هب يدرف رکشل نیا ياهگنه زا یکی هدنامرف .دنتشاد
  .76 هحفص ییارخف هتشون لگنج رادرس باتک
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 یخیراــت ياهــلمج رد شاــترومیت .دوــب شبــنج ِدض و یلگنج ِدض تدش
 حیجرــت مــلعم دــص هــب ار زابرــس کــی يهدیــسوپ ناوختــسا« :تــسا هتفگ
 هــب ]شنارــکفمه هارمه هب و[ تشاد یماظن هاگن لماک روطهب وا .»مهدیم
 ار راــک نــیا مــه ناخاــضر نامز هک دندوب ناریا ندرک  85هزیراتیلیم لابند
 ِدض تدش هب اما دوب یهدنامزاس و دنمشیدنا درف ،شاترومیت دوخ .دندرک
 .دوب ینیرفآلوحت و زاسنارود یعامتجا يهشیدنا

 .تــفرگرد شکاــشک اــهیلگنج و قوــثو تــلود نیــب بــیترت نــیا هب
 هــب یــلحم یتیــصخش زا و دــشیم گرتــس مارآمارآ ازرــیم تیــصخش
 قوــثو .دــننک هرکاذــم وا اــب دــندوب روبجم .دوب هدش لیدبت یلم یتیصخش
 ره هک داتسرف ازریم دزن هدنیامن ،لگنج شبنج ندرک یثنخ دصق هب رابود
 تــلود مــه تیاهن رد .دوب هنایارگیلم و هنادنمتزع ازریم دروخرب راب ود
 .دنک دقعنم اهنآ اب اهیلگنج عفن هب ياهدهاعم دش روبجم قوثو

 اقب يارب یتخسناج ،شزیر ،فاکش
 يرــبهر رد ،»نــک تــموکح و زادــنیب هــقرفت« شور اــب اــهسیلگنا اما
 راــک هــک ،ییامــسک دــمحا جاــح نیــب اهنآ .دندرک داجیا فالتخا شبنج
 صخــش اــب ،تــشاد هدــهعرب ار شبــنج يرــکفریغ کیتــسجل و تاکرادت
 زا و دوــخ بــیرف دــمحا جاــح ]تــیاهن رد[ و دندرک داجیا فالتخا ازریم
 هــب تمــشح رــتکد .دــش شزــیر راچد شبنج ]جیردت هب[ .دش رود شبنج
 مکاــح عاــجترا اما درک یفرعم ار شدوخ ،شبنج زا نتفرگ هلصاف روظنم
 دنام یقاب رفن دصتشه اب ازریم نایاپ رد .دز وا مادعا هب تسد هنادرمناوجان
 اب نانچمه اقب يارب یتخسناج و ترارم اب رفن تفه طقف دادعت نیا زا هک
 .ینامسج مه و دوب ینامرآ مه تقیقح رد شزیر نیا .دندنام ازریم

 زیخزاب ،هقراب
 شــقمر زا يزیچ هک ینارود رد و تشاد هگن ار يو ازریم یتخسناج

 نداد ناــج لاح رد و هدرک يرپس راغ رد اذغیب يزور دنچ و دوب هدنامن
 شبــنج نیزاــغآ ياــهزور ناراــی ،شقباس نارای زا نت ود دش هجوتم ،دوب
 رد ازرــیم يارب ربخ نیا .دنتسه نادنز ،ناخهللاناسحا و نابرقولاخ ،لگنج
 اــهزور زا دــعب هــک ییاــج اــت .داد هراــبود ناــج وا هــب و دوــب مُرـِـس مــکح
 تکرح ون زا ؛درک ادیپ ار شنارای و تساخرب ،امغا و یشوهیب ،یگنسرگ
 رتهدرتسگ ار ياهدوت يریگرای و یتالیکشت و یماظن زکرم ]داجیا[ و درک
 هــک میدرــک هراــشا تاــفرع زا ياهلمج هب شیپ يهسلج .دش عورش لبق زا
 .دــننک عورــش وــن زا دــنناوتیم هک دنتسه ینادرم ،گرزب نادرم دیوگیم
 ْنــِم« .تــسا راــگدرورپ تلصخ ،تلصخ نیا .دوب نادرم عون نیا زا ازریم
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 یــپردیپ و هدرــکن افتکا لوا قلخ هب هک تسا ینعم نیا هب 86»ٍدیِدَج ٍقَْلخ
 قــلخ شدوــخ هک ییاهناسنا و یتسه ،تعیبط هب دراد ون زا نامرف و قلخ
 ناوــت ،)تــسا لــک دودــح هــک ( وا اــب طاــبترا رد ياهناــسنا .تسا هدرک
 هراــبود و درــک تکرح ون زا شبنج ،عطقم نیا رد .دنراد ار ون زا تکرح
 رایــسب و ياهدوــت يریگيراــی ،یتالیکــشت ،یماــظن زــکرم .دــش رقتــسم
 .درک تکرح اپ رس لبق زا رتهدرتسگ

 مود مین
 یخیرات تصرف کی زا هرهب
 رد بالــقنا عوــقو ؛تــفرگ هرــهب یخیراــت یتــصرف زا لــگنج شبــنج

 .تــشاذگ لــگنج شبــنج راــیتخا رد خیراــت هــک دوــب یتــصرف يوروــش
 عبنم هکنیا نمض .درک راذگاو ناریا رد ار شدوخ عفانم یبالقنا تموکح
 یــلحم و یــلم یقرتم ياهشبنج يارب یتاکرادت و کیتسجل ،ینهذ ماهلا
 عاــجترا هــک یــبالقنا .دــش هدرک بالقنا هزات ِيوروش ياهراوید زا نوریب
 .تسا هدرک نوگنرس ار ینرقهس

 نالیگ تموکح
 نالیگ تموکح شاهتفایزاب نوماریپ و ازریم ،تصرف نیا زا هدافتسا اب
 .دندرک تسرد ار

 اتدوک هاتوک جوم
 شبنج نآ رد هک میراد ار اتدوک هاتوک جوم ،نالیگ تموکح زا دعب
 پیت اب هک دوب ازریم یبهذم و یلم يهبنج لوح نآ هجو کی .دش هپک ود
 ،تــشاد هــک يایماــظن ناوــت و تــسیژتارتسا ،هدنامزاس ،يرکف شیبامک
 یــشخب .دوب هجو نآ روحم و دمآیم باسح هب یهجودنچ تفگ دوشیم
 ،دــندوب یبهذم لصا رد هک نارهت ياههدوت بلغا و یعامتجا ياهورین زا
 پــچ رــکفت رذــب هــک ،مود يهــپک رد اــما .دــنتفرگیم رارــق شخب نیا رد
 ناخهللاناــسحا نوــچ يدارفا ،تشاد هشیر نآ رد یبهذمریغ یتسیلایسوس
 یــلو دــندروخ دنویپ ازریم اب یقمریب رد هک دنتفرگیم ياج نابرقولاخ و
 .دندرک زیخمامت و زیخمین ار شبنج هرابود

 نارــیا يور هــک يوروــش نارادــمامز .دوــب ياهقشود نالیگ تموکح
 جوــم و دــندرک یخیراــت يهدافتــساءوس ندوــب هقشود نیا زا ،دندوب لاعف
 يارــب و ریگتــسد تــشر رد ار ازرــیم ناراــی .دــنتخادنا هار اــتدوک هاــتوک
 و تیــصخش .داد ناــشن شنــکاو ازرــیم .دندرک داجیا ییاههقیضم شدوخ
 ناــنچنآ ،دــنریگب هدــیدان ار وا دنناوتب اهسور هک دوبن ياهنوگ هب شتبیه
 رد .دــنریگب هدــیدان ار وا دنتــسناوتن مــه هــلودلاقوثو و یلخاد عاجترا هک
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 اههــمغن ،اههرکاذم نیا رد ازریم شنکاو هک دندش هرکاذم دراو وا اب هجیتن
 .دوب یضارتعا ياهدروخرب و

 قفاوت ،یتشآ ،دربن
 سپــس .دــش زاــغآ لــگنج ياــهورین نیــب یــلخاد تدــمهاتوک درــبن
 ِياــهسور اب تیاهن رد و تفرگ تروص یقفاوت و نانکیتشآ ،تارکاذم
 اهسور و ازریم نیب ،یلزنا دنب رد يایتشک رد ،اهيوروش و هدرکبالقنا
 شبــنج يهداتفاادــج يهــپک ود نیــب بــیترت نیا هب .دمآ لصاح قفاوت زین
 .دش داجیا تدحو هرابود لگنج

 يوروش تموکح
 ،ییاروــش تــموکح يانعم هب ،يوروش تموکح تدحو نآ لابند هب
 .دش رقتسم

 فاکش ،يورپچ
 هــکنیا هــب هــجوتاب ،پــچ ياــهورین ییاروش تموکح رارقتسا زا سپ

 ،دــندوب یماــظن و یتاــیلمع ،کــیتارپ ياــهورین رتشیب و يرکف يورین دقاف
 و دش رارکت مه 1354 لاس قافتا نیا .داد خر فاکش و دندرک يورپچ
 شیارگ و دنتسین يرکف هک ییاهورین .دمآ نوریب نآ زا یمهم رایسب نوناق
 ،مــسینوگاتنآ ،دروــخرب يارــجم زا اــهنت لوــحت هک دننآرب ،دنراد کیتارپ
 دــنراذگیم مــه ار ناشتیفرظ .درذگیم حاضیا و لمع ،نداد لیکشت داتس
 کــیتارپ ،تــیفرظمامت و دنوریمن کیروئت راک غارس ،کیتارپ راک يور
 ،دــنهدیمن اهب رکف هب هک یکیتارپ پچ ياهورین نینچ نورد زا .دنوشیم
 رد مــه هــک یقاــفتا .دــیآیم نورــیب یقالخا داسف و تسار يالویه عطقهب
 .نیدهاجم نامزاس نورد رد 1354 لاس مه و داتفا لگنج
 
 

 یخرهبخر
 حتــف يارــب ناخهللاناسحا هک ]تفر شیپ[ يدحات فاکشو يورپچ

 ار مزال یماــظن تالیکــشت و ناوــت هــن هــک یلاح رد درک عمج ورین نارهت
 هــن و ار مزال کــیروئت و يرــکف يهناوتــشپ هــن ،تــشاد راــک نآ يارــب
 داــجیا بــجوم ]مــه ماجنارــس[ .ار مزال یماــظن کیتــسجل و یهدنامزاــس
 .دش شبنج رد فاکش

 ولاــخ مــه يورپــچ رــهظم .دوــب ازرــیم ،یلقع و لدتعم يورین رهظم
 ناــیم نــیا رد .دندوب يرکف يهدنامبقع رایسب هک ،ناخهللاناسحا و نابرق
 نیــلوا و دروــخ دــنویپ هدازیــقت اــب هطورــشم شبــنج رد هــک ،ناخردــیح
 رارــقرب یــسنالاب تــسناوتن ،تفرگ شیپ ار روک رورت و یکیناکم درکیور
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 يهــعقاو و فرــط ود ياــهورین نیــب یماــظن یخرهــبخر تــیاهن رد و دنک
 .درک میهاوخ هراشا نآ هب هک ،دمآ شیپ ارسالم یخیرات

 یخیرات ینابت
 ود رــه و داد خر سور و سیــلگنا تــلود نیــب يایخیراــت یناــبت
 هنافــسأتم یخیراــت یناــبت نــیا .دندش لگنج مسیلاکیدار يدوبان راتساوخ
 .تفرگ تروص

 خرس ماجرف ،هایس ماجرف
 هــک نابرقولاخ و ناخهللاناسحا يارب ،دش هایس ماجرف هب التبم ،شبنج

 هتــشک ود نآ زا یــکی مــه ناــیم نــیا رد و دنتفر ناریا زا و دندش هدنهانپ
 رادافو تیلقا اب تیاهن رد هک ازریم يارب ،دیسر مه خرس ماجرف هب اما .دش
 ار شرــس یــلخاد عاجترا و دز خی لگنج رد ،درک ینیشنبقع شنوماریپ
 .درب تردق يهکیرا رب هتسشنهزات ناخاضر يارب

 دراو نودب ،دوب لوا يهدرپ رد لگنج شبنج ماجرف ات زاغآ رورم نیا
 شــناد و ناوت ،تقو دح رد يدعب ياههدرپ رد هللاءاشنا .نآ قمع هب ندش
 .مینکیم زاب ار اهنآ مدوخ دودحم

 



 
 خساپ و شسرپ

 
 رد دتفیب قافتا هعسوت ياهعماج رد تسا نکمم هنوگچ :شسرپ
 نودـب  ]هعــسوت یــنعی[ ،دـشاب هتـشاد مه يروتاتکید هجو هک یلاح
 اـت هـک دـیدرک لـقن سکراـم زا ياهلمج ؟دشاب کیتارکومد هعسوت
 بوـلغم بالقنا ياهنامرآ هکنیا ،دهدیم خساپ ار لاؤس نیا يدح
 لاؤـس یـلو .درـیگیم رارـق بـلاغ بالـقنا ِدض شود رب راچان هب
 رـب سکرام و دراد ینییبت هچ هلمج نیا دوخ هک تسا نیا ]يدعب[
 هـک دنتـسه یناـسک مـه زونه ؟تسا هتفگ يزیچ نینچ ساسا هچ
 لاـس رد فاـبیلاق ياـقآ .دـنراد سکراـم لـیلحت نیا هباشم ییاعدا

 یناخاـضر کبـس هـب ناوـتیم دـنتفگ تاباختنا تبسانم هب 1384
 هعـسوت نآ ياـج هـب و درـک دودحم ار یندم ياهيدازآ ؛تشگرب
 نآ یـلمع يهـجیتن یـفرط زا اـعدا نـیا .داد شرتسگ ار يداصتقا
 تـسام ياههتخومآ فالخ ،رگید فرط زا و ،تسا سکرام لیلحت
 دـیاب نیارباـنب .تسا نکممریغ يزیچ نینچ دوشیم دیکأت مئاد هک
 .تسیچ سکرام لیلحت تلع و انبم دید

 دصیس-تسیود رد ياهعسوت ياههبرجت سکرام فرح يانبم :خساپ
 لاــس تــسیود دودــح زا نآ يدــج يانعم هب هعسوت .تسا هدوب ریخا لاس
 .تسا ریخا لاس تصش هب طوبرم هعسوت تایبدا و هتفرگ اپ هک تسا شیپ
 تاــیبدا .دــش جــیار ناــهج رد هعــسوت موــهفم مود یناــهج گــنج زا سپ
 .دش مه ام روشک دراو سپس و زاغآ ام روشک زا نوریب ادتبا مه ياهعسوت
 يهــمانرب رد و دــش حرط 87میاهلتب لراش طسوت هعسوت تایبدا راب نیتسخن
 اــب هــک دــش دراو ،ورــهن موــحرم ناــمز رد ،دــنه لوا يهعسوت يهلاس جنپ
 روــهظ ییاکیرمآ پچ ياهپیت وا زا دعب .دش هتشون میاهلتب لراش تراظن
 تاــیبدا بــیترت نــیا هــب هــک ... و 88کنارف ردنوگ هردنآ ریظن دندرک ادیپ

                                                             
 

 راــثآ هدنــسیون ،)Charles Bettelheim 1913-2006( میاــهلتب لراــش .87
 هــمجرت راــثآ هلمج زا .تسا هدش همجرت یسراف هب اهنآ زا یخرب هک تسا يددعتم
 ،نارــهت ،یــنالیم ساــبع يهــمجرت ،وئاــم زا دــعب نیــچ زا تــسا تراــبع وا يهدــش
 ،كاوژپ ،نارهت ،دادرهم يهمجرت ،نیچ رد مسیلایسوس نامتخاس ؛1357 ،ناهبزور

1359. 

 )Andre Gunder Frank 1929-2005( کــنارف ردــنوگ هردــنآ .88
 ،یــسانشهعماج یگتفاینهعــسوت و هعــسوت یــسانشهعماج :هــلمج زا يراــثآ بحاــص
 تاراــشتنا هــسسوم ،فیرــش یتعنــص هاگــشناد ،نارــهت ،نایجانــس رهچونم يهمجرت
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 هعــسوت و میــلعت کــناب یــللملانیب قودنص .دش عورش اهپچ اب ياهعسوت
 هعــسوت موــهفم زا[ یناــسانشراک دــعب .تــشاد ار دوــخ صاــخ تایبدا مه
 ،)فورــعم فیرش زاون نیا هن( یناتسکاپ فیرش زاون لثم ]دندرک هدافتسا
 راــک هعــسوت موــهفم يور هــک لــلم نامزاــس رد لاعف یناتسکاپ سانشراک
 نــیا هــب .تشاد هدهعرب کیروئت شقن مه ناتسکاپ يهعسوت رد و درکیم
 زا شیــب يهقباــس نآ تاــیبدا و هلاستسیود يهقباس هعسوت دوخ ،بیترت
 .]ددرگیم رب[ مود یناهج گنج زا دعب هب هک ،دراد لاس تصش

 ،دوب باختنا کی ناهج زا ییاهشخب رد هعسوت هک تشاد هجوت دیاب
 يرــکف تالوــحت زا دــعب هــک يزکرم ياپورا و یبرغ ياپورا رد هلمج زا
 نیــنچ هــب تسد ،کیلوتاک ياسیلک یتنس بهذم اب ییورایور و ناشدوخ
 راــنک رد .دــندرک نــشور راــیتخادوخ ار ناشیهعسوت روتوم .دندز یباختنا
 رــبج مییوــگیمن هــک دراد دوــجو مــه يرــگید يوــگلا ،یباختنادوخ نیا
 هــک لوــحت روتوم و دزاتیم لوحت بسا یتقو هرخالاب یلو تسا یخیرات
 مارآ لــبق اهگنــسرف زا ،یناــباوخب نیــمز رب ار شوگ رگا دوشیم نشور
 هــجو رد هــچ ،یعاــمتجا هــجو رد هــچ ،يونــشیم ار نآ ياپ يادص مارآ
 زا یــضعب ادــص نــیا ندیــسر شوــگ هــب .يداــصتقا هجو رد هچ و یسایس
 تالیاــمت مغریــلع هــک دــنکیم روــبجم ار رادماــمز و مکاــح ياــهورین
 لاــس زا دــعب هــک یقاــفتا دننام .دنهد رارق هجوت دروم ار هعسوت ،ناشدوخ

 هرــک ود گــنج دهاــش 1956 ات 1953 زا .داد خر یبونج يهرک رد 1956
 یتاــقافتا .تــسویپ مــسیلایسوس پــمک هــب یلامش يهرک نآ زا دعب .میدوب
 .دوــشیــم داــجیا یبــسن تروصهب لاغتشا .تفرگ تروص اجنآ رد یلکش
 دــح رد و یلقادح نکسم .دوشیم عیزوت و دیلوت ریمن و روخب دح رد نان
 یلکشیکیناکم عیزوت رگید ترابع هب .دوشیم نیمأت مه تیئوس و هلوس
 يهــنیزگ باــختنا هب روبجم اهیبونج طیارش نیا رد .تسا هتفرگ تروص
 و تــصش يههد .دنوریم برغ پمک هب بیترت نیا هب و دنوشیم هعسوت
 زــکرمتم ياــهماظن ِنــیالنآ ياــهورین ]اــهیبونج يهرــک[ ،يدالیــم داــتفه
 يهرــک بــیترت نــیا هــب .دنوــش یــم اــکیرما یللملانیب يداصتقا تاعالطا
 .دراد ار شدوخ صاخ يهنیزگ مه یبونج

 یناــمثع هــکنیا زا دــعب .دوب بیترت نیمه هب مه هیکرت هب هعسوت دورو
 رد دــیدج ياهروشکهدرخ لکش هب ینامثع زا ییاهشخب ،دوشیم هیزجت
 یکروتاــتآ طیارش نیا رد .دنراد هناهاوخلوحت تالیامت هتبلا هک دنیآیم
 يهــیکرت ِيور شیــپ ار هعــسوت يهــلاحمال دــیدج يهنیزگ و دوشیم ادیپ
 کی زا .تسا رایتخا و ربج نیب تالوحت لیبق نیا .دهدیم رارق سیسأتون
 یــکتخب و ربج رگید يوس زا و دنراد لوحت هب لیامت هتیروتا نامکاح وس
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 يهکــشرد و دــیآیم مــه خیراــت بــسا يادــص ،تــسا ناششود يور مه
 دارفا نیرتعجترم .تسا ندش رتکیدزن لاح رد لوحت ناباتش و هبساشش
 لاــس هاــجنپ وا .هاــش نیدلارــصان یــتح ،تــسین لوــحت زا يزــیرگ مــه ار
 هک تساوخیم یضوح و جومیب يایرد .دوب نیرتعجترم .درک تموکح
 ياهــچب چیــه ،دــنکن داــجیا جوــم و دتفین نآ رد یگرب چیه ناونع چیه هب
 نیــنچ .دنتــسه دارــفا نیا اهنانعلاقلطم .دزادنین ضوح نآ رد یگیر چیه
 نورــیب ناور بآ اــب  رازنجل بآ نآ یتقو یلو ،دوشیم رازنجل یضوح
 ناــمه ؛دنهدیم ییاهلقادح هب نت ]اهنانعلاقلطم نامه[ ،دوشیم بیکرت
 رد لاــثم يارــب . ... ،دــش تبحــص نآ زا شیــپ هسلج دنچ هک یمسیتراپانب
 .درک تسرد رتائتهبش .درک تسرد ار یلم غاب .دش تسرد ینیدایم نارهت
 قطاــنم یــضعب رد همــسجم دــنچ .دــش هتخاــس رازهــلال رد امنیــس نلاــس
 یــتح .دــش شرفگنــس ،راز هــلال هــلمج زا ،اهنابایخ زا یضعب .دنتشاذگ
 غود يهداــب و ناــیلق ياپ و هدیشوپ یخیرات يهماژیپ هک یهاش نیدلارصان
 ،دــباتیم رــب هــن و دهاوخیم هن ار یلوحت چیه يور چیه هب و تسا هتسشن
 يهــنیزگ اــپورا يهــنیزگ اذــل .دــهدب تارــییغت یخرب هب نت دوشیم راچان
 .دوب يرایتخادوخ

 ؛دوب رایتخادوخ یضعب و رایتخا و ربج نیب اههنیزگ یضعب بونج رد 
 لاــثم يارب ای .تسا بونج ِبوخ ِرایتخادوخ يهنیزگ کی دنه لاثم يارب
 اــم هــکنیا زا غراف ،تسا هتفرگ شیپ هتشذگ يههد هس رد نیچ هک یهار
 و راــیتخادوخ يهــنیزگ ،میرادــن ای میراد تدحو نآ زا ییاهشخب هچ اب
 .دراد رارــق ]ياهدــیچیپ تیعضو رد[ ام ناریا اما .تسا بونج شوجدوخ
 هدــش عــمج ییاهاج رد هعسوت اب يروتاتکید عمج زا دییوگیم امش هچنآ
 یبوــنج يهرک رد .تسا هدش عمج یبونج يهرک رد لاثم ناونع هب .تسا
 زا ار هدــشتیاده یسارکومد نیرتکد و دمآ راکرس ناگیر هک نیا زا دعب
 لــیزرب ،نیتناژرآ ،نیپیلیف لثم فلتخم ياهروشک رد  داتشه يههد يادتبا
 لــبق .دیــسر ایسآ يهراق رد هرک هب مه نآ رس کی ،درک ارجا کیزکم و
 داــتفه يهــهد .تــشاد ار اــهتموکح نیرتیــشحو زا یــکی هرــک نآ زا
 هرــک رد یبزح چیه نآ رد هک دوب 89یه گنوچ كراپ تموکح يدالیم
 هک دوب یلقتسم ییوجشناد شبنج ،تشادن دوجو یلقتسم تاعوبطم ،دوبن
 ياــهقافتا اهنیا رانک رد .دروآ ار هجنکش ،دش بوکرس هنایشحو مه نآ
 سانــشراک .تــفرگ لکــش یتعنــص ياــهسیب .داد خر مــه یمهم یتعنص
 لاــثم ناوــنع هب .تفر شیپ ناباتش نآ يهعسوت ریسم و دش تیبرت یتعنص
 هــقطنم نالا اــما ،تسا هدش سیسأت ام ناکیپ يهناخراک زا دعب هرک 90وود
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 زا اــم ناکیپ هک یلاح رد ،هتفرگ رایتخا رد ار ناریا رازاب زا یشخب یتح و
 .تسا هرک لام مه دیارپ .دش جراخ ]دیلوت[ رادم زا 1384 لاس

 هَد اهگنهرــس هــک مــیراد ار نیــتناژرآ و لیزرب ،هرک ِلدم ام نیاربانب
 ...و دــنتخادنا هار یــسایس یــشکلسن و یعمجروگ ،دندرک تموکح لاس
 هــب زاین یماظن تعنص .دندرک یط مه ار یتعنص يهعسوت نآ رانک رد یلو
 ینیگنس تعنص و دراد هژیو يرگهتخیر نوچ ،دراد يوق یتعنص يانبریز
 تعنــص تردــق نیــمجنپ زورــما لــیزرب لاــثم ناونع هب ،لاح نیا اب .تسا
 رارــق ناــهج یتعنــص لوا روــشک هد نیــب يراــبتعا هب و تسا ناهج یماظن
 یهدنامزاــس ار ییاــپورا ياهروــشک دــننام هــب دیلوت دناوتیمن هکنیا .دراد
 یــتح و نیــتناژرآ .دراد ار شاسیــب یلو ،تسا نآ یتیریدم فعض ،دنک
 زا دــعب یــگمه نیتناژرآ و ناتسکاپ ،لیزرب .دنراد ار شاسیب زین ناتسکاپ
 هــک یــضقانت نیاربانب .دننک ادیپ تسد ياهتسه يژولونکت هب دنتسناوت دنه
 .تسین یندش عمج تفگ ناوتیمن ،تسا هتشاد دوجو ،دیدرک هراشا امش
 هب ناریا هاوخلوحت ياهورین يهمه تاحالصا هب موسوم نارود رد هچرگ
 رارــقرب نزاوــت يداصتقا و یسایس هعسوت نیب دیاب هک دندیسر هاگدید نیا
 هــب ،دوب ناشتسد دودحم تردق نآ هک نابلطحالصا زا یناسک یلو ،دشاب
 هن مه ناشیسایس يهعسوت ،دندادن اهب يور چیه هب هک يداصتقا يهعسوت
 اــهیناوتان نیا لوصحم داژنيدمحا .تیریدم هن و نامزاس هن ،تشاد لدم
 اــب نارــیا خیراــت هــنرگو تسا شدوخ زا شیپ يهرود ياهتیریدمءوس و
 اــب و ،دــناوخ »خیراــت« ار نآ ناوــتیم حماست اب هک یلاس دصناپ و رازهود
 هــچ و لاربیل هچ ،یبهذم هچ ،دندوب ناریا رد هک يرکف ياهورین همه نیا
 ناوــت امــش .تــساتمهیب شدوخ يهقطنم رد تفگ ناوتیم ،تسیسکرام
 يارب ،دینک هسیاقم نامدوخ نوماریپ اب ار ناریا لیلحت ناوت و يروئت دیلوت
 ياــنبم اــپورا رد ناــملآ هــک ناــنچمه ...یناــغفا اــی یقارع نیزرابم اب لاثم
 نیــیبت ،دــمآ اــجنآ زا یــسایس يهفــسلف ،دــمآ اجنآ زا هفسلف ،تسا هشیدنا
 نوف .درک یحارط ار زنب ،92رلمیاد ،دوب یناملآ 91لزید ،دمآ اجنآ زا ناهج

 اــهولوپآ نآ اــب اهییاکیرمآ هک تسا 594	نرتاس کشوم عرتخم ،93نوارب
 ناگدــننک فرــصم و هدنامزاــس ،حارــط ياــهزغم يهمه .دنداتسرف اوه ار
 یــلو .دراد یــشقن نیــنچ ناریا ام يهقطنم رد .دنتسه یناملآ یتعنص رفسف
 ؟دراد ار تیعــضو نــیا هدــمآ راکِرس رب ِییارجا ماظن يهعومجم نالا ارچ
 نــیا رد ار نآ دنتــسناوتن هک تسا رنه ،دییوگیم امش هک ینزاوت يرارقرب
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 یلوــبق لباق ینارود يهمسجم ،یخیرات ریمخ نیا زا و دنهد ناماس روشک
 دوــخ .تــسا هدیسر دییوگیم امش هچنآ هب ایند يهمه زورما .دننک جراخ
 رــگید زورما .تسا یسارکومد ریس مارآ ندنارذگ لاح رد یبونج يهرک
 لقتــسم اــهشبنج و تاــعوبطم و ،رــضاح هرــک رد 95اهوایجنا و بازحا
 .دــناهدرک ادــیپ یگدــننار قح اهمناخ ،اهنیشنخیش نیمه رد یتح .دنتسه
 تــسوربور هــنیمز نــیا رد شلاــچ اب ناتسبرع .دنتفرگ يأر قح تیوک رد
 دــنیایب بازــحا ،دــننک ادیپ يأر قح تیعمج زا یمین ناونع هب اهمناخ هک

 بالــقنا ارادــفرط هــک دراد دوــجو یتیلقا ینایرج تیوک ناملراپ رد . ...و
 هلئــسم .تشادن یناملراپ چیه يدالیم داتفه يههد هک یتیوک ،تسا ناریا
 هاــشاضر نارود .تــسا هدوــب هــجاوم لکــشم اب هشیمه ناریا هک تساجنیا
 1354 زا دــعب هاــش .نیــنچمه هاــش نارود ؛تــشاد ار شدوــخ تالکــشم
 يروــص کیتارکومدهبــش تــلود کــی يرــسارس بزح داجیا اب تساوخ
 رد دوــب اــنب .درواــیب شدوــخ لد رد مــه ار یــصوصخ شــخب هــک دزاــسب
 تــلود ار زــیچ هــمه یــهتنم .دنوــش هیبعت یندم ياهنامزاس مشش يهمانرب
  .دوب هتخاس

 ًاــمازلا ،ردــتقم رداــق تــلود نارــیا رد هک دش تبحص هتشذگ يهسلج
 یــنالف دــنیوگیم هــک لاــبیلاو رد تــسه یحالطصا .تسین هتسیاش تلود
 ،دــشاب یبوــخ روــساپ ،دــنک سیورس بوخ هک یسک ؛تسا »گنُدشش«
 يور ،دــنک بوــخ هــلبود ،دزادنیب بوخ یلاخ ياج ،دریگب بوخ دعاس
 هدــش كوــک هعــسوت ِزاــس تــقو ره ،ناریا رد ؛ ...و دنک لبیرد پوت روت
 هدوب یناخاضر ]لثم[ ردتقم تلود نامز کی نآ يهعسوت روحم رد تسا
 ناخاضر تسژ ،تشادن رادفرط و هیتروتا يدج مه نادنچ هک هاش .تسا
 اــهلاکیزیف طــقف شنارود زا تفر یتقو مه ناخاضر نامه .تفرگیم ار
 هب هک هناخراک اتراهچ و اوتحمیب ياههاگشناد ،اهدس ،اههار ؛دندنام یقاب
 هــچ وا زا ،تــفر هاــش یــتقو ای .دوب هدروآ ناریا هب یتعنص درواتسد ناونع
 زا یــگنهرف ،دــنوریم ورــهن و يدــناگ یتقو یلو ؟دوب هدنام اج هب يزیچ
 وئام .دنامیم یقاب راک گنهرف وا زا ،دوریم یتقو وئام .دنامیم یقاب اهنآ
 ِرــس ،لاثم يارب ،یلکش ياهدیقت یمالسا يروهمج لثم هن ،دوب یبهذم هن
 هــب ،نیــچ رد یتعنــص ناــینب يزیرهــیاپ اــب ناــمزمه یــلو ،تــشاد باــجح
 زا ،دوــب وئاــم رخآ ياهلاس هک ،يدالیم داتفه يههد .دادیم اهب شزومآ
 بذــج و مادختــسا ار هدــیدشزومآ رادباــسح رازــه 40 نوــیزیولت قــیرط
 ریگب نودب ،دادیم اهب شزومآ هب .دندرک نیچ کیتارکوروب ياههاگتسد
 ؛درــک راولــش و کــینوت هــب سبــلم ار یــنیچ نز نویلیم 400 روز و دنبب و
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 دروــخرب و یناخاــضر دروــخرب نودــب ،يرــیگرد نودــب ،يزیرنوخ نودب
 یبــسن روطهــب دنتــسناوت نیــچ رد .تسا مهم رایسب نیا .یمالسا يروهمج
 .دنربب شیپ ار ییاهنزاوت

 ،ورــهن و يدناگ هداوناخ لک رد و يدناگ اریدنیا مناخ ،ورهن ،يدناگ
 ار يدناگ ایریدنیا مناخ ].دنتفر نایم زا[ رورت اب ای و یعیبط گرم اب ای هک
 رــکف نوــچ .دــندرک رورــت ،دوــب يدــناگ لاــکیدار ِدــنزرف ] یعوــن هب[ هک
 دوــب نــیا وا تدمزارد هاگدید .تسا دنه رد لاکیدار ویتانرتلآ دندرکیم
 لــباقم اــت درواــیب دوــجو هب دنه رد ار یماظنریغ و یماظن تعنص ناینب هک
 هــچ دــندیمهف  مــه بوــخ .دندرک رورت ار وا راک لوا نامه .دتسیاب برغ
 هد رد لاــثم يارب .دراد دوجو دنه رد راکِ گنهرف نالا اما .دننزب ار یسک
 یــللملانیب رــبتعم ياهتکرــش ياــهامیپاوه طیــلب دــصرد 50 هتشذگ لاس
 داتفه يههد يهیلوا 96ياهیسیپ نیمه اب هنابش يدنه ياهمناخ ار ییاوه
 لــقن و لــمح رازاــب يهــسورپ رد و دــنرادیب اهبــش .دنــشورفیم ،يدالیم
 .دننکیم تکراشم یناهج

 هرــک .نیچ و دنه يهبرجت ]لثم[ ،تسا هدوب نزاوتم هعسوت طاقن یخرب رد
 و یلیــش ،نیــتناژرآ .تــسا هــبرجت نیــمه ندــنارذگ رــس زا لاــح رد مارآمارآ
 اهتیعمج و اهوایجنا ،بازحا ،دناهدش ارگلقع یبسن تروصهب نالا لیزرب
 نالا هــکنیا اب ؛دراذگیم رس تشپ دراد ار ریسم نیمه یبونج ياقیرفآ .دنتسه

 و دــمآ راــک رــس هک الدنام يارگناسنا نایرج زا درذگیمن رتشیب لاس 17-16
 دــنراد ار یــیالقع رایــسب ریــس ،درــک راذــگاو اــه يدعب هب ار تموکح مه دعب
 نیــب نزاوــت  اــجنیا .]میتــسین يریــس نیــنچ دهاــش اــم[  اــجنیا یــلو دنوریم
 تردــق هــب هــک ییاــهورین .دــیایب دوجو هب تسناوتن داصتقا و عامتجا ،تسایس
 و خیراــت تمــس دنتــساوخ يدارا ،راوناخاــضردمحم اــی راوناخاضر دندیسر
 و هدــیایب ،نامزاــسیب عوــن زا اــی !میدــید ار شاهــجیتن هک دنربب شیپ ار لوحت
 یعاــجترا يهدــنامبقع ِلزاــن عوــن زا اــی ،دوــب یمتاــخ نارود يوــگلایب
 هــب ندیــسر اــما دــسرب یلداعت هب تسا هتسناوتن ناریا لاح ره هب .يداژنيدمحا
 نوــخ و نوــخ مئاد لاس دص ،ترارم همه نیا زا دعب تسا هلاحمال لداعت نیا
 .تــسا هدــشن نیــعتم نآ زا يزــیچ نادــنچ هــک ... و قرــع و قوــش و قــشع و
 و داژنيدــمحا دننام هنیع هب ،دهدن يدازآ یلو دنک رکف نان هب یسک دوشیمن
 ییاــهقافتا مه هاجنپ و لهچ يههد .تسین ریذپناکما يزیچ نینچ رگید .هاش
 یمــسینردمهبش ،يراــک ،یهانپرــس ،ینکــسم ،یتــشادهب ،داد خر نارــیا رد
 لکــش نیــمه هــب مــه زوــنه .دوــب نادرگرس نایم نآ »ناسنا« یلو ... و یلیمحت
 نــیا ،یــبرجت رظنم زا ]هکلب[ ربج رظنم زا هن ،خیرات ریس ساسارب نیاربانب .تسا
 رــه یمالــسا يروــهمج تیمکاح .دریگب تروص دیاب ناریا رد هلاحمال قافتا
 هــچ ،دتــسیاب اــهيدازآ لــباقم دــناوتیمن هــک دسریم ییاج هب دنک مه يراک
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 رد دــیاب اــهنامرآ نــیا هرخالاــب .یــسایس ياــهيدازآ هچ و یندم ياهيدازآ
 هــجو مــه و نآ يداــصتقا هــجو مــه ،دــننک ادــیپ یخیراــت ياــپ و تسد ناریا
 يهــجدوب و هــمانرب نامزاسهبش کی .تسا يراج زونه هعجاف یلو .نآ یسایس
 تــسایر لد رد دوــشیم مــضه هلاــسهاجنپ راــمآ زــکرم و لــحنم هلاــستصش
 یــکیزیف ياههلاچهایــس لثم .دنک مضه و علب ار زیچ همه تسانب هک يروهمج
 يزــیچ هــکنیا نودــب ،دــننکیم علب ار اههرایس يهمه هک دنتسه ییاههناهد هک
 یلقتــسم یــسانشراک ماــظن .درادــن دوــجو مــه یلقتسم سانشراک .دنهدب سپ
 هــک ییاــهداهن نیا .دنک زاب بل یخیرات تاقافتا نیا لباقم رد هک درادن دوجو
 ونیمود يزاب دننام هناد هب هناد ،دندناشک ار ناشدوخ لاس تصش یتخبدب ره اب
 لکــش دراد یکاــنرطخ هــمروفد تــیدوجوم اــهنآ ياــج هــب .دــنزیریم نییاــپ
 .یــسایس يزورهب هن و دوشیم لصاح يداصتقا يزورهب هن نآ زا هک دریگیم
 دروــخرب کیژولوئدــیا هــن ؛تــسا نیا زادنامشچ هرخالاب ،لاوحا نیا يهمه اب
 ،درــیگب لکــش دیاب ناریا رد تسیزود دوجوم نیا هلاحمال .يربج هن ،مینکیم
 !يداصتقا مه ،یسایس ِتسیز مه

*** 
 رادرس اب هک تسخن يهلحرم نامه رد ازریم دیتفگ امش :شسرپ
 و دندیسرن قفاوت هب ییایفارغج ناکم رس رب درک هرکاذم حتاف رالاس
 نـکمم هـنوگچ هک تسا لاؤس نم يارب .دش ادج مه زا ناشریسم
 رس رب ،دنراد كارتشا تاعوضوم زا يرایسب رس رب هک رفن ود تسا
 ؟دنوـش ادـج مه زا و دنسرب فالتخا هب یعرف تبسن هب یعوضوم
 ؟تسیچ نآ زا امش لیلحت .دتفایمن مک ناریا رد قافتا نیا

 ار رالاــس نیچهــطقن رگا يرگید سک ره ای یسایس رگلیلحت :خساپ
 ِياــپ اــج .تشاد يوهام توافت ازریم اب وا هک دوشیم هجوتم ،دنک میسرت
 يهــمه اــب ؛تخاــس يزــیچ و درــک يراــک .تسا صخشم خیرات رد ازریم
 نیارباــنب ؟تــفر خیراــت ياــجک رالاــس اما .تشاد هک ییاهتوق و بیاعم
 ،هدوــبن یــئزج فالتــخا دوشیم صخشم ،دیوریم عوضوم هنک رد یتقو
 ادــج مــه زا یئزج یفالتخا رس ]هک دیایب رظن هب[ دیاش .تسا هدوب يوهام
 زارــیم يهدــیا ،لاــح رــه هــب .دوــبن یــئزج مــه نآ ]عــقاو رد یــلو[ ،دندش
 رد یــلک روطهــب و نالیــگ لــگنج و ناردــنزام لــگنج .دوــب رــتیققحت
 یــلو ،شتــسا تــشد ناردــنزام ،رگیدــکی اــب نالیگ و ناردنزام يهسیاقم
 ،دراد یــعیبط سونیــس و يدــنلب و یتــسپ نالیــگ .تــسین تــشد نالیــگ
 یــلو .تــسا ناردــنزام ياــهلگنج زا رتقــیمع رایسب و هوبنا شیاهلگنج
 هک تسا ییاوه نارابمب لباق یماظن تهج هب تشد .تسا تشد ناردنزام
 یــلو دناهدــش هتفرشیپ اهامیپاوه نونکا .تسین ریذپناکما لگنج دروم رد
 ریخست یناسنا جوف اب تشد نینچمه .دندوبن يراک نینچ هب رداق نامز نآ
 و رتقــیقد ازرــیم يهدــیا نیارباــنب .دوــشیمن ریخــست لگنج یلو ،دوشیم



 لگنج شبنج زارف 68 

 ،دروایب ماود لاس تفه ،يرسارس هن ،ياهقطنم یشبنج هکنیا .دوب رتيدج
 ]يهدنهدناــشن[ ،دزــیخرب و دوــش يدــج بوکرــس رابود ]اهلاس نیا رد[
 یــخرب رد یــلو دوــب لیــصا ازرــیم ياهصیخشت .تسا شبنج ندوب لیصا
 هــتفرگ ار خیراــت ياــجک رالاــس اما .تسا هدوب هابتشا اهدرکلمع ،]دراوم[
 یــعجارم مامت نایم زا 40 يههد لیاوا رد ؟تسادیپ اجک وا ياپدر ؟تسا
 ِدــض عضوم هک دش ادیپ ینیمخ کی طقف ،دندوب مق یتنس يهزوح رد هک
 یــتح و یــشعرم ،یناــگیاپلگ ،يرادمتعیرــش نیچهــطقن امــش .تفرگ ملظ
 هــجوچیه هب 40 يههد رد ینیمخ ياقآ يهنمیه ؛دینک لابند ار يدرجورب
 یــنیمخ ]لاــح نــیا اــب[ .يدرجورب ياقآ يهنمیه اب دوبن هسیاقم لباق یتح

 شــقن رــفن دــنچ 1342-1339 لــسن زا .تــشاذگ اــج هــب خیراــت رد يرــثا
 و دــنتفر جراــخ رــفن دنچ ؟دندش نیشنهفاک رفن دنچ ؟دندرک افیا یخیرات
 زاــسملیف دادــعت هــچ ؟دنتشگنرب و دنتفر رفن دنچ ؟دنداد همادا ار ناشسرد
 ؟دــنک تسرد ار »رابگر« هک دمآرد ییاضیب دنچ اهزاسملیف نآ زا ؟دندش
 هــب »وــشاب« رد دعب لاس تسیب هک دنیبیم ار يزارگ نامه حبش »رابگر« رد
 رد[ .تسا رارق نیمه زا عضو فلتخم ياههزوح رد .دنکیم هلمح هعرزم
 دنتــسناوتیم هــک ییاهناسنا اب دینک هسیاقم ار ءاشنم ياهناسنا ]اهنآ مامت
 دراو رــگا .دوــب يزرواــشک سدــنهم داژنفــینح ای .دندشن و دنوشب ءاشنم
 دــناوتب هــک دوــب نــیا ،دادیم جرخ هب هک يرنه رثکادح ،دشیمن تسایس
 دــنچ .دــنوریم هعرزم رس هک دنک مراهچ ياهلیر دراو ار دس تشپ بآ
 .مادــک چیه ؟دندرک ناریا رد ار راک نیا داژنفینح ياهياهرودمه زا رفن
 رد کــیژولونکت لوــحت دنتــسناوت داژنفــینح ياهياهرودمه زا رفن دنچ
 داژنفــینح یــلو .مــک ؟دــنروایب دوــجو هــب نارــیا يزرواــشک يهزوــح
 رد يزابرــس يهرود ندــنارذگ ماگنه ،دوب ياهفرح يزرابم هک روطنامه
 نوــماریپ رییغت رکف هب هک یمدآ .درک عارتخا روتکارت ِکَج ،نیوزق تشد
 و هدازیــقت ،ناخهللاناــسحا ،ناــبرق ولاــخ لــثم یکیناــکم مدآ طقف ،دشاب
 يوــلپ ســید .دــننزب نارود يوــلپ سید ریز دنهاوخب هک تسین ناخردیح
 رتــشیب شگنس هدرخ ،دوشیم عمج هچنآ و دشابن تفایزاب لباق مه نارود
 .دشاب شجنرب و نان ،سدع زا

 لوــحت ناــشیصوصخ ياهیگدــنز رد مــه زاــسنارود هژیو ياهپیت
 يهــسیاقم دوشیمن نادنچ اذل .ناشياهفرح یگدنز رد مه ،دندرک داجیا
 تروــص رــه رد .دز کــیمانید يهــسیاقم هــب تسد رگم ،درک 97کیتاتسا
 هــن و درــک راــیتخا یــنز هــن .دــش هزرابم دراو تماقمامت و دش ءاشنم ازریم
 راد و رــیگ نامه رد هرخالاب هک هزرابم رخآ ياهلاس ات تشاد يایگدنز
 ؟ياهدروــخ چیودناــس دندیــسرپ یــسک زا .درــک جاودزا زــیرگ و گــنج
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 زا اــهپیت نــیا ؟دــهدیم ذغاک يهزم شرخآ هک يزیچ نامه ؛هلب :تفگ
 تالم يهزم لابند .دندیشچ ار نآ رخآ ذغاک يهزم طقف نارود چیودناس
 مه حتاف رالاس اب دیاب رظنم نیا زا .تسا يدارفا نینچ لبمس ازریم .دندوبن
 ياهــسیاقم نــیا .رــیخ اــی هدوب یئزج ناشفالتخا ایآ هک دید و دوش هسیاقم
 .دسریم نم نهذ هب هک تسا

 هــتفگ رــتشیپ .تــسا هدوــب 98كرومیــت تبثم ياههبرجت مه ناریا رد
 هتــشذگ لاــس هد رد اما .دوریم شیپ يدارفنا ياهشزرو ناریا رد دشیم
 و یکاــه ،وــلپرتاو ،لابدــنه ؛تــسا هدوــب ورشیــپ یپوــت ياههتشر يهمه
 .تــسا هدوــب زاــبرید زا هــک مــه لاــبتوف ،لابتکــسب و لاــبیلاو ناــشسورع
 و یتــشک لــثم يدرــف ياهشزرو ياج مارآ مارآ دنراد یمیت ياهشزرو
 لیکــشت ییاــهوایــجنا هتشذگ لاس 10-15 رد .دنریگیم ار يرادربهنزو
 دــنویپ مــه هــب يرــصانع  ]لــگنج شبنج[ هلاس10-15 خیرات لک رد .دش
 مــه تمــشح .دروــخیم دنویپ تمشح اب هک تسا هدوب ییازریم .دندروخ
 يرــفن تفه .دتسیایم شنامرآ ياپ یلو ،دوشیم میلست هک تسا تسرد
 رــخآ ات ،دندنام یقاب ازریم رانک رفن 800 دعب و رفن رازه نیدنچ نآ زا هک
 رد .دــنامیم ازریم اهنت ماجنارس و  رفن هس زاب رخآ بوکرس رد .دنتسیایم
 تبحص خساپ هک روطنامه .تسا هدوب فلتخم و یبسن براجت مه ناریا
 قــقحت هــک دوب نیا يداصتقا و یسایس يهعسوت نزاوت يهرابرد نامتسود
 يهــمه هــک ینارود رد .تسا هلاحمال زاب مه هلئسم نیا ،تسا هلاحمال نآ
 هــلاحمال ،تسین اشگهرگ رگید يدرف راک و دوشیم یصصخت اهتیریدم
 .باختنا يور زا هکلب ،رابجا هب هن ؛دوشیم ادیپ ناریا رد ییارگمه ریسم

*** 
 شیبامک شنوماریپ طیحم لیلحت .دوبن یماوع مدآ ازریم :شسرپ
 ار مدرـم فرح و رقف ،تسنادیم ار مدرم يهیحور ،دوب شتسد رد
 ار یناخاـضر دادبتـسا درـب و تخانشیم ار مدرم عمط ،تسنادیم
 بوکرـس .دوب هدید ار یهاشنهاش ضارقنا و هاش جارخا .تسنادیم
 و اـبدا نتفرگ تمدخ هب نینچمه و املع و تالیا ،نافلاخم يهمه
 هدوـب هدید هاتوک يهرود نامه رد یهاشنهاش ماظن رد ار نادنمشناد
 هـک داد صیخـشت هـنوگچ ازرـیم طیارـش نیا رد .اذه یلع سق و
 ؟دوش عقاو رمثرمثم شمایق و دنک مایق دناوتیم

 هب .تساطخ و نومزآ راک ،کیژتارتسا راک هکنیا لوا يهتکن :خساپ
 رازنــمچ يور يدز ار تراتــسا یتقو هک دنهدیمن دیفس تارَب سکچیه
 تروــشم ،اــهوجوسرپ يهــمه زا دــعب ]ازرــیم[ هــکنیا مود .يوریــم هار
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 هــبرجت برــجم ناــگرزب زا و اــهنتفر يوــک نآ هــب يوک نیا زا ،اهندرک
 ]مــه[ شدوــخ دــح رد .دیــسر کیژتارتــسا تــفایهر نیا هب اهندرک ذخا
 اــت درــیگب لکــش نارــیا رد دیاب یتمواقم نوناک هک دوب یتسرد يدنبعمج
 ِدــض یــلخاد دبتــسم يورــین و هــناگیب مجاــهم يورــین يزاــتكرت يوــلج
 .داتفا ]مه[ قافتا نیمه و دریگب ار هطورشم

 رازــه اــت 800-700 دودــح ،میتــسه نآ رد نالا ام هک یناکم تحاسم
 اــم يهمه ،دوش اپرب یشبنج ناکم نیا زا ياهشوگ رد رگا .تسا عبرم رتم
 تــشه تفه ]بوکرس نیا رگا[ یلو .مینک بوکرس ار نآ مینکیم یعس
 هداــتفا یقاــفتا و هتــشاد یتلاصا شبنج نآ دهدیم ناشن ،دیشک لوط لاس
 داــجیا يزاــتكرت لــباقم یخیراــت یعناــم ]ازرــیم[ .داتفایم دیاب هک تسا
 ]دادرارــق[ بوچراــچ رد نارــیا دوــب انب لگنج شبنج يهحوبحب رد .درک

 هاــشدمحا ،دندرک ضارتعا نویّلم .داتفین قافتا نیا هک دوش راذگاو 1919
 مــه هرــیل نوــیلیم ود سیلگنا .دوش ارجا تسناوتن دادرارق و تفرگ عضوم
 یــلو ،دــش میــسقت ناــشنایفارطا و قوــثو نیــب مه نآ زا یشخب و تخادرپ
 لــیلحت شدوــخ نارود رد طــقف دیابن ار شبنج هکنیا نمض .داتفین یقافتا
 يارــب دــهدیم هزــیگنا لــحم هــب لکهایــس رد 1349 لاــس رد ازرــیم .درــک
 دوــجو هــب ار تمواقم نوناک .دوب تسرد شزادنامشچ و لیلحت .تمواقم
 يرگید راک .تشاد راظتنا لگنج شبنج زا دیاب مه دح نیمه رد و دروآ
 زــکرم ناــگبخن .دــنک عورــش زکرم زا تسناوتیمن .دنکب تسناوتیمن مه
 و ینییاــن و فــجن ثــلثم .دــندوب هداد لیکــشت دیعبت رد تلود دندوب هتفر
 هدیــشک رانک و دنتشادن راک هب لیامت هطورشم زا دعب هک مه رگید بازحا
 .درک ار شدوخ راک ازریم ]طیارش نیا رد[ .دندوب

*** 
 هـنوگچ هراختـسا هب نتشاد داقتعا اب ییاروش تموکح :شسرپ

 ؟تسا عمج لباق
 تــسا نــیا تلاح کی .تسین ياهدنامبقع يهلوقم هراختسا :خساپ
 رکف نآ يارب هکنیا نودب ،دینزب يراک ماجنا هب تسد دیهاوخیم امش هک
 فرــط هــک ؛تسا یتنس يهراختسا نیا .دینزیم لاف هب تسد ،دیشاب هدرک
 دــهاوخیم یبلطتــحار اــب ،دــنک فرصم يرفسف و دنک رکف هکنیا نودب
 یــسک نینچ هب ساسا زا ادخ هک یلاح رد .دراذگب شیاپ شیپ ار هار ادخ
 هب هراختسا ریسم زا دراد دنکیم رکف ]درف دوخ[ .دهدیمن ناشن ار لحهار
 تــسا نــیا رگید تلاح اما[ .تسین نینچ ]عقاو رد[ یلو ،دسریم لح هار
 ناوــنع هــب[ مــه ادــخ ]هــب ریــسم نیمه رد و[ دنکیم رکف شدوخ درف ]هک
 ساــبتقا یعوــن ]رــگید راــک نــیا .دنکیم عوجر[ رکف ياهءاشنم ]زا یکی
 یتنــس[ يهراختــسا نآ رگید یلو تسا زیوجت لباق مییوگیمن هتبلا .تسا
 رــکف یعوــضوم هــب امــش دوخ ]تلاح نیا رد[ .تسا هراشتسا ؛تسین ]مه
 مــه ادخ هب هراشتسا باب زا[ ،دیشیدنایم کیژتارتسا یتفایهر هب ،دینکیم
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 و شیــپ لاس دص ياهناسنا صوصخم مه طقف ]راک نیا .دینکیم عوجر
 سدــنهم موــحرم تمدــخ هبحاــصم يارــب 1364 لاــس دودح .تسین ازریم
 رد هــک تــسا هــسنارف ياهنیــسنکتیلپ جنپ زا یکی وا .میدوب هتفر یبیسح
 ناــیم زا تــفگ دوــشیم یــتح .دندوب يايدج ینیع تامدخ ءاشنم ناریا
 یــلم رد هــک دوب اهنآ نیرتمهم یبیسح سدنهم هرود نآ ياهنیسنکتیلپ
 اــهیلم يهــهبج و دوب مه یلم يههبج وضع وا .درک افیا هژیو شقن ندش
 نــیا اــب .دنتــسین تــسایس يهسورپ رد بهذم تلاخد هب لئاق يور چیه هب
 ياهتیــصخش و یبهذــم عــقاو هــب شرسمه مه و شدوخ مه ناشیا لاح
 شایناوــج نارود زا تشاد ینآرق ]يریصح سدنهم[ .دندوب یبوخ رایسب
 درــف هــکنیا اــب ،دوــب هدز هیــشاح شراــنک دوــب هدیــسر یهاــگنزب ره هب هک
 هــب امش شیامرف و دوشیمن عمج يژتارتسا اب هراختسا .دوبن یکیژولوئدیا
 مــه اــم .دوشیم عمج ]يژتارتسا اب[ هراشتسا یلو ،تسا تسرد انعم کی
 يرــظنم هــچ زا ار نآرــق مینیبب هک میدوبن وا نورد رد و ازریم رانک رد هک
 زا رــتارف لأــفت .تــسا هدوــب لأــفت لها دناهتشون هک روط نیا .هدرکیم زاب
 کیژتارتــسا یحارط يارب هک یسک .دوب يرکف یپیت ازریم .تسا هراختسا
 ،دــنکیم تساخرب و تسشن فلتخم دارفا اب ،دوریم وس نآ هب وس نیا زا
 نــیا ،دــنک لــمع ياهراختــسا تــساوخیم رگا ،دنکیم باختنا میت و رای
 لاــف زا هــک( لأــفت زا ،هراــشتسا موــهفم هــکنیا نمض .درکیمن یط ار ریس
 دراد درــف هک تسا ییاج هراشتسا .تسا رتالاب هراختسا و )دوشیم هتفرگ
 اــی میقتــسم .دوــش ایوج ]مه[ ار ادخ رظن دهاوخیم ،دنکیم یط ار يریس
 ياهــشیدنا ریس رد یسک یتقو .دریگب ییاهباوج دناوتیم مه میقتسمریغ
 نــیا ،دهاوخیم يرکف کمک مه ادخ زا ،هدرک ادیپ هک یهار و دراد هک
 .تسا هراشتسا ،تسین هراختسا رگید

*** 
 ازریم لباقم هک دیدرک هراشا لگنج شبنج ياهپچ هب :شسرپ

 نآ هـک یپچ نایرج و دیدرک هسیاقم 1354 لاس اب ار نآ و دنداتسیا
 نیا لاؤس کی .دیداد ماجنا يايزاسهیبش و دوب هدمآ دوجو هب نامز
 اــی کیژولوئدــیا ؟دوــب يرــظنم هــچ زا هــسیاقم نــیا هــک تــسا
 هـب نداد تلاصا لکش نیا هب هک تسا نیا رگید لاوس ؟کیژتارتسا
 یخیراـت تلاـصا و دـندوب تـیفیکمک ناـتدوخ لوق هب هک ینایرج
 ضوـع ار خیرات نایرج و دنزیم ولپ سید ریز اضق زا هک ،دنتشادن
 نورد هـب تلاـصا هک دیدومرف هک یلصا اب تسین داضت رد ،دننکیم
 ؟طیارش هب هن ،تسا هدیدپ

 لوــحت يهــسورپ هــب یــسح تروــصهب اــهورین نــیا ًاــعون :خــساپ
 و دــندوب عون نیا زا ناخهللاناسحا و نابرق ولاخ .ياهرهوج هن ،دندنویپیم
 سکاب دننام هزرابم .دندوب کیتارپ طقف ياهپیت مه ناشفارطا ياهفیط
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 و یهدنامزاــس ،يژتارتسا ،لقعت ،هشیدنا ،هیلوا يهقرج ،هدیا نآ رد .تسا
 ،دندوب ههجاوم لابند ادتبا زا اهورین نیا .تسا مه اب همه  و تسه ههجاوم
 ياهیحارط ناخهللاناسحا و نابرق ولاخ زا امش هاگچیه .دندوبن رکف لابند
 .دــینیبیم ،دوــب يرــکف پــیت هــک ،تمــشح زا یــلو ،دینیبیمن کیژتارتسا
 .تــسا کــیتارپ مــه اــهنآ شوــج لاح و ،یسح رتشیب اهنآ شوج يهطقن
 دنچ همدقمیب ،دتفایب یلوقعلاریحم قافتا ناهگان هک دننآ لابند هب شاهمه
 ناــشدوخ يهــقطنم زوــنه هــک یلاح رد ،دننک حتف ار نارهت و عمج ار رفن
  .تسین یلقع دارفا عون نیا ياهيریگمیمصت .تسین اونمه لماک روطهب

 مارهــش یــقت زا ریغ مینیبیم ،مینک لیلحت هک ار 1354 ياهیپچ نیمه
 اــهنآ يهــیقب ،تــشاد کــیروئت عــلب ناوــت و دوــب بوــخ شتاــظوفحم هک
 ناــشيریگوضع يهرود .دــندوب یتالیکــشت کــیتارپ و یماــظن ياــهپیت
 اــهنآ نارود .دنتــشاد مــک کیژولوئدــیا ـیشزومآ ياههرود .دوب دودحم
 نادــنچ کیتارپ و یماظن پیت .دندوب یماظن همه اهپیت .دوب یسح نارود
 تفایهر و صحف ،ثحب ،هعلاطم هب یتقو و دنکیمن کیروئت ِزاین ساسحا
 لوــحت و هزراــبم رــصنع فرــص ار شدوــجو لــک و دــهدیمن صیــصخت
 هک یلاح رد ،دندقن لباق رظنم نیا زا .دنکیم دنت و عیرس ،دوز ،یکیناکم
 لکــشم[ .دنتــشاد مــه يدــج ياــههزیگنا لوا زا دیاــش اــهنآ زا یــضعب
 هــک تــسا نــیا لــثم .تــسا کــیتارپ طــقف ناــشریسم ]هــک تــساجنیا
 رد ییاــپورا ياــهمیت هــک یلاح رد .دشاب ندیود شراک طقف يراکشزرو
 رــه و تــسام ناتــسود زا هک ،بلاطوبا زیورپ .دنراد نیرمت هسلج هس زور
 ،دــنکیم ندــید لاــبتوف ياــهمیت ياــهنیرمت زا و دوریــم ناــملآ لاــس
 کی ،يزاسندب هسلج کی .دنراد نیرمت هسلج هس ناراکشزرو دیوگیم
 ،تــسا هــتخت ياــپ و هــمه زا رــتمهم هک هسلج کی و یکیتکات راک هسلج
 یگداــمآ زا تــسا یــقیفلت ناــشراک تــیاهن رد .تــسا کــیروئت يهسلج
 نیــمه ناــهج ياــج هــمه نالا .کــیروئت راــک و یکیتکاــت راک ،ینامسج
 و شزوــمآ هــب ،99اهزبــس لــثم ،ناهج حرطم ياهوایجنا رد .تسا لکش
 روآلوــپ ياــنما تئیه کی ناریا كزیرهک رد اما ،دنهدیم اهب رایسب هدیا
 ياــهوایــجنا زا کحم .دنودیم حبص زا هک ییارجا تئیه کی و میراد
 راک هب زاغآ رذیچ رد ینیمزریز زا هک ییوایجنا .تسا ]ناریا[ يهتفرشیپ
 هدز ار نارــیا يهــقبطهدزاود ناتــسرامیب نیرتزهجم دابآراد رد نالا و درک
 يهــقبط هد و یناطرــس ناــکدوک گــنیلته نآ لوا يهــقبط ود هــک ،تــسا
 هــک ناــشدوخ اب اما .دندرک یط ار یتبثم رایسب ریس ؛تسا ناتسرامیب رگید
 رــکف مــه ناــمدوخ هــک تــسا نــیا اــم لکــشم دــنیوگیم دــینک تبحــص
 یــیارجا راــک تعاــس 12 حبــص زا مــه و ،يدروــم رــکف مه نآ ،مینکیم
 ناــمرکف و میــنیبب شزوــمآ مــیراد زاــین اــم دــنیوگیم ناــشدوخ .مینکیم
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 ناهفــصا رد ياهلاسهاجنپ یمیدق يهیریخ رگید يهنومن .دوش کیژتارتسا
 لیــصحتلاغراف کــشزپ نآ ياــنما تــئیه ياــضعا زا یــکی هــک تــسا
 ندرک کفنم لاح رد مارآ مارآ ام تفگیم شیپ لاس ود وا .تساکیرمآ
 هتفرشیپ برغ رگا .میتسه يرکف يهتسه هب نآ لیدبت و ارجا زا انما تئیه
 و یــحارط ،يژرــنا قــیفلت هــلمج زا هتــسب راــک هــب ار ییاــهشور ،تــسا
 رد ،تــسین اــم یــسایســـیتالیکــشت يهزراــبم رد يزــیچ نیــنچ .شزوــمآ
 لــباق رــظنم نیا زا اهپیت نیا .تسین مه ام هاگشناد و شزرو ،اهوایجنا
 تــکرح و رورــت ،دنبب و ریگب اب ،دنراد یتالیکشت ناوت نوچ یلو دنداقتنا
 مــه رــس رــخآ و دننکیم فذح ار هیقب و ،دوخ نآ زا ار هصرع یتسیناکم
 دــیاع هــن يزــیچ ؛دنوــشیم غاــمدنوخ و دــننزیم راوــید هــب ار ناــشدوخ
 رــظنم زا هــن ،دــنداقتنا لــباق رــظنم نــیا زا .هــعماج هــن و دوــشیم ناشدوخ
 .یتکرح يهزیگنا
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 رــگا .میتــسه هزورشوخ و زامنشوخ ناردارب و نارهاوخ تمدخ رد

 ،یــللملانیب ياــضف یــسراو زا دــعب ،میورب شیپ نامدوخ لاور اب میهاوخب
 زورــما .میــسریم »اهراعش و تابلاطم« هب ،زارف ره تیاور و یلخاد ياضف
 .مینکیم یسررب ار »نارگزاغآ و ناربهر« و »اهراعش و تابلاطم«

 تابلاطم
 ؛درــک میــسقت هــلحرم هــس هــب ناوــتیم ار لــگنج شبنج يهلاس تفه

 رتیتالیکــشت دعب هک ]دوب[ مالسا داحتا تئیه يریگلکش يهلحرم ]ادتبا[
 .تــسا تموکح زا لبق هلحرم نیا .دش »مالسا داحتا يهتیمک« هب لیدبت و
 ،تسا ییاروش يروهمج موس يهلحرم و نالیگ تموکح يهلحرم سپس
 .دهدیم صاصتخا دوخ هب ار شبنج رخآ هام دنچ هک

 مالسا داحتا تئیه ؛هلحرم
 اــب ياهرود زا دــعب هک دش لیکشت مالسا داحتا تئیه 1293-1294 رد

 هــب لیدــبت ،يرــبهر يهــقلح ندــش رــتزهجم و شبــنج يهندب ندش نوزفا
 زا اهنآ یماظن زکرم .دش رتیتالیکشت و جراخ یتئیه تلاح زا ؛دش هتیمک
 هــمادا نالیــگ تــموکح ناــمز اــت هلحرم نیا .دش لقتسم ناشيرادا زکرم
 ،مالــسا داــحتا يهتیمک و مالسا داحتا تئیه يهلحرم رد تابلاطم .تشاد
 تــینما يارــقرب ،ناگناگیب جارخا زا تسا ترابع و هداس یصخشم دح ات
 عــفر ،هطورشم زا دعب هدروآرب رس ِدادبتسا اب هزرابم ،ناریا دعب و هقطنم رد
 ياهــلحرم رد هک لگنج يهمانزور زا تسا تسد رد ياهرازگ .یتلادعیب
 هــک100ییامــسک نیــسح يریبدرــس هب نیزو ياهمانزور ؛دوب شبنج ناگرا
 نآ يهــعلاطم و هدهاــشم يارب دنناوتیم شهوژپ و يواکیپ هب نادنمقالع
 دوبن شبنج ناگرا یمسر روطهب همانزور .دننک هعجارم یلم يهناخباتک هب
 یــشم ،يژولوئدیا حراش و هدنهدحیضوت مه ؛دوب نینچ نیا لمع رد یلو
 ناــیب ار شبــنج ياهــقطنم و یــلم ياههاگدــید مــه و دوب اهنآ يژتارتسا و
 زا لبق ام« :دنکیم يزاونمشچ هرازگ نیا لگنج 28 يهرامش رد .درکیم
 .هــملک ماــمت یــنعم هــب یلالقتــسا ،میناریا تکلمم لالقتسا رادفرط زیچره
 یــساسا تاحالــصا ،یــبنجا تــلود چیــه يهــلخادم كدــنا نودــب یــنعی
 داــسف زا هدمآ ناریا رس رب هچره هک یتلود تالیکشت داسف عفر و تکلمم

                                                             
 

 هدــیزگ رعــش يهــعومجم رد )1299-1244( ییامــسک نیسح زا يراعشا .100
 هــب ارــشب ،یــیارخف ،جارــس ،ییامــسک ،هاــشفرش ،هتشارفا زا يراعشا اب یلیگ تایبدا
 تــمه هــب 1377 لاــس رد هــک تــسا هدنام اج هب ییارخف میهاربا شیاریو و نیچلگ
 .تسا هدش پاچ دیدجت )تشر( یتعاط تاراشتنا
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 هــس يهرازــگ نیا رد هدرشف تروصهب اهنآ ياههاگدید .»تسا تالیکشت
 لالقتــسا مود لــصا .تــسا لالقتسا لوا لصا .تسا هتفهن و رمتسم یطخ
 زا مــه و ناتــسلگنا زا مــه ]لالقتسا ینعی[ ،هملک عیسو موهفم هب تسا مات
 يهیــسور مــه هرازگ نیا ]هتبلا[ .نتخادنا تسوپ لاح رد ِیبالقنا يهیسور
 هــک ،ار بالــقنا زا دــعب ]يهیــسور[ مــه و دریگیمرب رد ار بالقنا زا لبق
 یــساسا تاحالصا ییاهن ]لصا[ .دهدیم ناماس ار يوروش ریهامج داحتا
 .]تسا[ یتلود تالیکشت زا داسف عفر و تکلمم

 زا هــناگیب جورخ :دنوشیم رارق نیا زا يزورما تایبدا اب تابلاطم نیا
 هــب ،ازرــیم داــقتعا هــب هــک یتدــحو .قلخ مامت ِتدحو ،داسف نایاپ ،روشک
 تدــحوِ بــسچ ار بهذــم وا .تــسا بهذم رب ینتبم ،شبنج یناب ناونع
 .دنادیم ناریا يایفارغج رسارس رد قلخ مامت

 هرود ياضف
 هطورشم يایحا
 ياــضف مییوــگب دــیاب میهدــب هرود نــیا ياضف هب یناونع میهاوخب رگا
 هطورــشم شبــنج زا هــهد کــی زا رــتمک .تــسا هطورــشم ياــیحا هرود
 کــی نــیا رد .دــنکیم هتــشارفا ار دوخ تیار لگنج شبنج هک درذگیم
 نیــعتم ياــهداهن هــب لیدبت ار شیاهنامرآ تسناوتن هطورشم شبنج ،ههد
 يرارــقرب .تــسا هطورــشم ياــیحازاب ددــصرد یعون هب اپون شبنج و دنک
 ناــمه یتلادــعیب عــفر و دادبتــسا اــب هزراــبم ،ناــگناگیب جارــخا ،تــینما
 .دراد هنیشیپ هطورشم زا لبق لاس هاجنپ هک تسا هطورشم ياهنامرآ

 نالیگ تموکح ؛هلحرم
 يهــلحرم زاــغآ .تــسا نالیــگ يهتخاــسدوخ تــموکح دــعب يهــلحرم
 ياــتدوک هــب رــجنم هــلحرم نــیا .تسا 1299 دادرخ 15 ًاقیقد نالیگ تموکح
 18( دــعب زور 18 .دوــشیم 1299 ریت لوا رد لگنج شبنج لخاد پچ نایرج
 .میتسه نموف هب شدورو و تشر زا ازریم زیمآضارتعا كرت دهاش )ریت

 نالیگ تموکح هلحرم رد تابلاطم
ِ تیــصخش تــیروحم هــب یبهذــم ناــیرج ،نالیــگ تموکح هجو کی

 تــموکح مود يهلکاــش و راتخاــس .تــسازریم يهتفرگلکــش و هتفایماوق
 روحم رب  نالیگ تموکح يهلحرم تابلاطم .تسا پچ روحم رب ]نالیگ[
 و .تلادــع و يدازآ ،یــلم لالقتــسا یــساسا لصا هس رب تسا ینتبم ازریم
 و رامعتسا یفن و تسا مسیلانویسانرتنا پچ روحم ]رب هلحرم نیا تابلاطم[
 .تلادع تیاهن رد
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 ازریم روحم رب تابلاطم
 یعــس و میوــشیم ازرــیم روــحم رــب هرود نــیا تاــبلاطم یــسررب دراو

 .مینک هراشا بسانتم يدنتسم هب مادکره يارب مینکیم
 یــضار زــگره تــسا دهاــش دــنوادخ« :دیوگیم یلم لالقتسا يهزوح رد

 نــیا .»میــشاب نــطو و تــکلمم يهرادا ددــصرد اــهیجراخ و بناجا اب متسین
 هداد ]يراــکمه[ داهنــشیپ وا هب اهيوروش مه و اهسیلگنا مه هک تسا ینامز
 تــحت ]راکوزاــس اــب[ هــن ]هتبلا دادیم[ یلحم یتموکح داهنشیپ سیلگنا .دندوب
 هــک ،هــقطنم رــب طلــسم مــسیلایرپما ،سیلگنا تراظن ِتحت هکلب ،]ازریم[ رایتخا
 يارــب مــه يوروــش بالــقنا زا دعب پچ هک تسا یعیبط .دنکیمن لوبق ازریم
 مــه ار نآ ازرــیم هــک دراد اپون شبنج هب یهاگنمین شاهتیروتا و رتخبت شیامن
 مــه .تسا شبنود ]ازریم رظن دروم[ یلم لالقتسا رگید ترابع هب .تسین اریذپ
 ناــیرج شبــن زا ]لالقتــسا[ مــه و سیــلگنا یتنــس رامعتــسا شبن زا ]لالقتسا[
 نیــشناج هــک يوروــش ریهاــمج داــحتا لــخاد کــیتارکومد یــبالقنا ياــپون
 .تسا هدش هلاسدصیس 101ياهفونامور

 نــید توافتیب ،رشب يانبا يهمه و یناریا یتحار« :تسا يدازآ مود هجو
 طــسو ازرــیم يرــبهر هــب یبهذــم پــچ ناــیرج هــک يایسارکومد ».بهذم و
 رد هاگدــید نــیا .تــسا ياهدــنریگربرد یسارکومد ،دراذگیم نارود يهرفس
 نارود و رــیخا ياهلاــس نارکفنــشور ياههتــساوخ و اههاگدــید اــب هــسیاقم
 ناــیرج یــسارکومد هــک موــهفم نــیا هــب .تــسا رتهبرف و رتهناشرپ ،تاحالصا
 ماوــقا مامت مه ،تسا ملظ ِدض مه ازریم تیلقث رب لگنج شبنج لخاد یبهذم
 مارــم و بهذــم ،نــید زا غراــف ار یناسنا داحآ قوقح مه و دهدیم ششوپ ار
 .دهدیم رارق رظن دم

 تاحالطــصا قبط ،يوروش بالقنا جاوما ندیسر زا شیپ زا ازریم تایبدا
 يوروــش بالــقنا هــک یتبــسن هــب .دوــب نارــبجنر زا تــیامح تایبدا ،هرود نآ
 ]رــگید[ و دوــشیم رتهتفایلکــش مــه ازرــیم تاــیبدا ،دوــشیم رتهتفرگلکــش
 .دربیم راک هب ار »قلخ يهمه يربارب« و »مسیلایسوس« لثم یناگژاو

 پچ روحم رب تابلاطم
 هــب نادنچ هک تسا »مسیلانویسانرتنا« پچ روحم رب ]هبلاطم نیرتمهم[ 
 نوــموک ياــضف هــک يوروش بالقنا ریثأتِ تحت ،دنهدیمن اهب یلم رصنع
 هــک ،دوــب هدروآ دوــجو هــب ناهج لک ناهاوختلادع و اهتارکومد نایم
 يهژاو اــب دوــب فدارــم پــچ روحم مسیلانویسانرتنا .میداد حیضوت رتشیپ
 رد لــگنج شبــنج پــچ روــحم ،بیترت نیا هب .»رشب عون ینب زا تیامح«
 .دنکیم تیامح رشب عون ینب زا شدوخ یهافش و بوتکم تایبدا

                                                             
 

101. Romanovs 
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 روطهــب ]نآ رد[ هــک تــسا رامعتــسا یــفن اــهنآ ]تاــبلاطم[ دــعب هــجو
 .دنتسه ریگرد اهسیلگنا اب صخشم

 و رتزیتكوــن ،رتهتفایلکــش یتلادــع ؛تــسا »تلادــع« هبلاطم نیرخآ
 رتلوــقعم ازرــیم تلادــع .دــنکیم حرــطم ازریم هک یتلادع زا رتهدشنچرپ
 لــماک لکــش هــب هــقبط یــفن ،لگنج شبنج پچ روحم تلادع رد .تسا
 هــتبلا هــک ،دــننکیم دروــخرب ناکلامهدرخ اب هک ییاج ات دریگیم تروص
 هــجو نیــنچمه لــگنج پچ نایرج .دنکیم ههجاوم و هلباقم اهنآ اب ازریم
 رد .دــهدیم رارــق هــجوت دروــم و دــنکیم گــنررپ رایسب ار یتاقبط داضت
 تاــعزانم نــیا هــب ،میهدیــم حرــش ار يژولوئدــیا هــک ،هدــنیآ يهــسلج
 .درک میهاوخ هراشا کیژولوئدیا

 هرود ياضف
 يروهمج سیسأت و تنطلس یفن
 و تنطلــس یفن هکلب تسین هطورشم زا تیامح رگید هورد نیا ياضف

 و دــنوریم يروــهمج سیــسأت لابقتــسا هب اهنآ .تسا تیروهمج سیسأت
 و نیــمز لاــکیدار میــسقت ،اههرداــصم .دنریگیم یتاقبط تمس مارآ مارآ
 یــفن .درــیگیم تروــص هرود نــیا رد ناــکلامهدرخ ندــش نیــمز بحاص
 مــسیلایسوس قــقحت تمــس هــب تــکرح و تــیروهمج سیــسأت ،تنطلــس
 .دوجولانکمم و دوجوم عقاو هب مسیلایسوس ینعی ،لوا يهلحرم

 ییاروش يروهمج ؛هلحرم
 زا دــعب .تــسا ییاروــش يروهمج هاتوک رایسب يهلحرم رخآ يهلحرم
 و ناخردــیح ندــمآ اــب شبــنج لــخاد یتــسینوگاتنآ تالکــشم ندش لح
 و شبــنج لئاــسم لــصف و لــح يارــب هــک ،يوروــش نوــیبالقنا تطاــسو
 نــیا ،دــندوب هدــمآ هــبوکداب زا نآ یتالیکــشت و کیژولوئدــیا ياهنارحب
 ياــهيریگرد و شنــت ،ترــتف نارود نآ زا ســپ  .دوــشیم عورش هلحرم
 هــب هراــبود اــهورین ،دریگیم تروص هک یلصف و لح اب ،یتالیکشت نورد
 1300 دادرــم 13 رد ییاروــش يروــهمج تــیاهن رد و دنروخیم دنویپ مه
 .دسریم نایاپ هب ازریم تداهش اب مه 1300 رخاوا و دریگیم لکش

 ییاروش يروهمج هلحرم رد تابلاطم
 تنطلس ياغلا

 .تــسا ناریا لک رد تنطلس ندرک یغلم هرود نیا تابلاطم ]زا یکی[
 لــک هب دنتساوخیم هک دنتسنادیم یتدم هاتوک ياهقطنم لدم ار لدم نیا
 .دنهد يرست ناریا

 تیروهمج يانب
 نیدــب[ .تــسا تــیروهمج ياــنب تیروهمج ياغلا رب بترتم يهلحرم

 .دوشیم مالعا تیروهمج ]بیترت
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 مسیلایسوس
 .تسا یتسیلایسوس هرود نیا رد شبنج یعامتجا و يداصتقا هجو
 ،ییاروــش يروــهمج لیکــشت و لئاــسم لــصف و لــح زا ســپ زور ود

 ناکما و تیروهمج يانب ،تنطلس ياغلا نآ رد هک دوشیم رشتنم ياهینایب
 ياهيرادــیاپ بــسانت هــب ،یــلیلحت يهــینایب يادــتبا .تسا هتفهن همه يارب
 زا دــعب طیارــش هــینایب نــیا رد .تــسا هدمآ »قحلاوه« ،ازریم کیژولوئدیا
 شبــنج رامــشتسا یــفن و دادبتــسا یــفن یــگژیو رب و هدش لیلحت هطورشم
 ياــج هــب هطورــشم تنطلــس ،دــعب يهــلحرم رد .تسا هدش دیکات هطورشم
 يهــینایب نــیا يدــعب ياــهفارگاراپ و اههرازگ .تسا هدمآ هقلطم تنطلس
 موــقلح زا نارــیا موــلظم تــلم دایرف« :تسا هدمآ ناونع نیا لیذ ،یلیلحت
 ياــهنامرآ هــک هتکن نیا هب دسریم دعب يهلحرم .»نالیگ لگنج ناییادف
 ندرــک ادــیپ راتخاــس و ندــشدنمداهن تمــس هب ،درکن ادیپ ققحت هطورشم
 .دش بلاغ هرابود عاجترا و تفرن شیپ

 ناوــنع هــک دــسریم نالیــگ ناییادــف هــب یــلیلحت يهــینایب ،ریــسم رد
 ار لــگنج شبــنج دــعب .تــسا طوــبرم لــگنج شبــنج هــب نآ یتالیکــشت
 ار هلحرم نیا .دسریم ]نآ رد رضاح[ يهلحرم نییبت هب و دهدیم حیضوت
 هــب رــتمک نآ زا لــبق هــک یتایبدا ،دهدیم ناونع »خرس بالقنا يهلحرم«
 ندــش نوــکیف نک يهلحرم ،ناشدوخ رظنم زا ،هلحرم نیا .تفرگیم راک
 ریخــست قــیرط زا ،دوــشیم ریخــست نالیــگ ادــتبا هــک موــهفم نیا هب .تسا
 یــتلود ناریدــم و ،دنتــسه هقطنم رد تنطلس ناگدنیامن هک یتلود تارادا
 ناگیاــسمه هــب کــچوک لدــم نــیا تــسانب و دــننکیم ادیپ یبالقنا لیدب
 ار نارــیا يایفارغج تیاهن رد و دسرب نارهت هب دعب ،دنک ادیپ يرست نالیگ
 ِدــیکأت دروــم دــنب راــهچ یتالیکــشت تایبدا اب هینایب نایاپ رد .دهد ششوپ
 يدنبهرامــش و راتخاــس یتالیکــشت تاــیبدا .تــسا هــتفرگ رارق یناگرامش
 مــه لــگنج شبنج تایبدا .تسین کیتنامر و ییاشنا ،ياهلف تایبدا ،دراد
 یتالیکــشت تایبدا تمس هب دوشیم لیکشت نالیگ تموکح هک ینامز زا
 راــهچ هــب تابلاطم و اههتساوخ یتالیکشت تایبدا نیا رد .دنکیم تکرح
  :دوشیم میسقت هتسد

 ،هدرــک یــغلم ار تنطلــس لوــصا نارــیا خرــس بالــقنا تــیعمج .1«
 ؛دیامنیم مالعا ًامسر ار يروهمج

 ار یلاــها موــمع لاــم و ناــج تــظافح يروــهمج تقوم تموکح .2
 ؛دریگیم هدهعرب

 یــتلود ره اب ًادیدج و ًامیدق ناریا ررض هب هک ار ياهدهاعم عون ره .3
 يهنابلطلالقتـــسا و یـــلم هـــجو نـــیا( دـــسانشیم لـــطاب و وـــغل ،هدــش
 ؛)تساههتساوخ

 يواست ،هتسناد یکی ار رشب ماوقا يهمه يروهمج تقوم تموکح .4
 .دنادیم ضیارف زا ار یمالسا رئاعش ظفح و لئاق نانآ يهرابرد قوقح و
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 نآ رد قوــقح يواست و يربارب مه .تسا کیژولوئدیا دنب مراهچ دنب
 دــعب هک تسا یشبنج ینایاپ تابلاطم اهنیا .دراد یبهذم هجو مه و تسا
 ،يوروــش يروــهمج زور نآ تاــیبدا قبط ای ،ییاروش يروهمج مالعا زا
 اــب ؛دوــشیم طقاــس تــیاهن رد و دــنکیمن ادــیپ ماود رتــشیب هام جنپ راهچ
 .نینوخ و خرس مه تسا هایس مه هک ینایاپ

 هرود ياضف
 یتسیلایسوس يروهمج
 هــب زــیخ و هطورــشم ياــیحا ياــضف رگید .تسا یتسیلایسوس هرود ياضف
 و لکــش و تــیهام هــک تــسا يروــهمج يهــلحرم .تــسین تیروهمج تمس
 .ازریم کیژولوئدیا رکفت زا یشان یبهذم ياهگر اب ،دراد یتسیلایسوس لیامش

 کیژتارتسا ياهراعش
 یــنعی ،يریگلکــش ناــمز زا ار لگنج شبنج تایبدا يهعومجم رگا

 زا و يروهمج ات نالیگ تموکح لصاف دح رد و نالیگ تموکح لباقام
 يروــحم راعــش راــهچ هــب ،میــنک یباــیزرا ،ازرــیم تداهــش اــت يروــهمج
 يهــمه يارــب نارــیا« راعش ؛تسا »یناریا لام ،ناریا« لوا راعش ؛.میسریم
 زا ،تــشادن قــمع نادــنچ لمع رد هک ،1376 لاس رد تاحالصا »نایناریا
 ردارــب ،رــشب« دــعب ياهراعــش .دوب هدش هتفرگ لگنج شبنج ]راعش نیمه[
 .تسا »همه يارب تاناکما« و »حلص يارب گنج« ،»رشب

 »یناریا لام ناریا«
 زا دــیاب راــیغا تــسد .تــسا یــناریا لاــم نارــیا دــنیوگیم اــهیلگنج

 ناــیناریا دــنیوگیم اــهیلگنج .دوــش عطق یلک هب تکلمم نیا هب يالیتسا
 لوغــشم تــحار هــب ناگیاــسمه تیذا و زواجت نودب دوخ يهناخ رد دیاب
 رارقتــسا دــصق هــب ،تــسا یــناریا يارــب نارــیا لوا هجو .دنشاب تاحالصا
 مــه ،دوــب یتالیکــشت مه هک رظن دروم تاحالصا داجیا يارب مزال تینما
 .یعامتجا مه و يداصتقا

  »رشب ردارب رشب«
 بوــبحم ملاــع لــلم مامت« هک تسا رارق نیا زا رشب ردارب رشب حیضوت

 ».مینادیم دوخ ردارب ًامومع ار رشب شبنج .تسام

 »حلص يارب گنج«
 دانتــسا دــنب نــیا هــب ناوتیم حلص يارب گنج يازا هبام حیضوت يارب
 ام مییوگیم ،دوش سکعنم ملاع ياج همه رد هک ییادص اب مه زاب« :درک
 ظــفح يارب .مینکیم عافد درک زواجت ام هب هکره .میرادن گنج یسک اب
 ».میگنجیم دوخ یفرطیب و لالقتسا ظفح يارب ،تیلم و تناید
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 »همه يارب تاناکما«
 هب يژولوئدیا ثحب رد هک تسا لگنج ي همانمارم ياوتحم راعش نیا
 رد هــک دراد کیژولوئدیا تیهام زیچره زا شیب  همانمارم .میزادرپیم نآ
 تــلود اــی »هــمه يارــب تاناکما« کیژولوئدیا ياوتحم يهگر ]هینایب[ نیا
 .دراد  همانمارم ياههگر يهیقب زا رتيدج يزیامت یتسیلایسوس

 یعــس .میتــشاذگ رــس تــشپ ترورــض دــح رد ار اهراعــش و تابلاطم
 ياــهنامرآ میــتفگ هــچنآ .میــنک ینوئدراــکآ و هدرــشف ار اهراعش میدرک
 شبــنج زا لــبق اــت ازریم یناشیپ ِسپ رد هچنآ .دریگیم رب رد ار هلاستفه
 و نالیــگ تموکح ات ،1293-1294 فطع يهطقن ات ،هتشاد دوجو لگنج
 .دراد زورب و روهظ اهراعش نیا رد ،ییاروش يروهمج

 



 ناربهر و نارگزاغآ
 دمحا و تمشح ،ناخکچوک ازریم .میسریم ناربهر و نارگزاغآ هب
 دــمحا جاــح و تمــشح رــتکد هــتبلا .دنتــسه لوا هــلحرم ناربهر ییامسک
 رــصنع ،ناــخکچوک .دنوــشیم ادــج تــضهن زا ياهــلحرم رد ییامــسک
 .تــسا سفنشوــخ و ششکشوخ و دزاتیم رخآ هب ات هک ،نارود رادیاپ
 یعس .دنراد رارق ناخردیح و نابرق ولاخ ،ناخهللاناسحا يدعب لحارم رد
 .مینک نایب هصالخ ار ناربهر لیاصخ و اهیگژیو مینکیم

  ناخکچوک
 ،هتــساخرب طــسوتم يهــقبط زا ،یــلگنج ناــخکچوک ازرــیم ،سنوــی

 دــندوب رادهیامرــس هن ینعی ،دندوب ناهد هب تسد .دوب لاحلاطسوتم شردپ
 مــه ،تشاد دازآ تاعلاطم مه .تشاد يوزوح تالیصحت .تسدورف هن و
 عباــنم زا جراــخ یبهذــم تاــعلاطم مــه و همانهاــش لماــش ،یــلم تاعلاطم
 تــفایهر هــب هــک یناــمز زا .دوب ارگعمج و یناریا ،یبهذمً اقیمع .يوزوح
 .دوــب شدوــخ اــب اههــغدغدمه و اههلئــسممه ندرــک اوــنمه لاــبند ،دیسر
 دوــب مــلظ ِدض .درک راک لارتسکرا ،درکن يزاونکت ،دوبن کت تقوچیه
 هــب هــک دوــب نالیــگ هاپــس ناگهتسدرس زا .تشاد تکراشم هطورشم رد و
 یتدــم نآ زا ســپ .تــشاذگ نارهت تمس هب ور نارهت و نیوزق حتف دصق
 .دنام نارهت رد هطورشم زا دعب مه

 .تــشاد تقد رایسب طیارش رب و دوب طیارش يهرصاحم رد يدرف ازریم
 زا ،ناــخرقاب و راــهب ،یفاــم هنطلــسلاماظن ،سردــم لثم یناگبخن فالخرب
 دوــب نارــیا رد نوــچ هک تسا یعیبط و درکن ترجاهم و دشن جراخ ناریا
 و هدازیــقت فالخرــب ،نیــنچمه .دــیدیم نارــگید زا رــتهب ار طیارــش
 هتبلا .دوب یلدتعم پیت .دشن يرارف یطارفا مسیلاکیدار رطاخ هب ناخردیح
 يهطورــشم ياــهنیرترب زا یــلو ،دوــبن هطورــشم شبــنج کــی ِحطــس درف
 ندروــخ بات لاح رد یهام لثم نارهت رد .دندمآ نارهت هب هک دوب نالیگ
 طیارــش ،درکیم هدهاشم ،دیخرچیم .دوب تختیاپ رد هطورشم يایرد رد
 .دیسر لیلحت هب تیاهن رد و دیدیم ار هطورشم ياسفناو

 ]لــگنج شبــنج يریگلکــش ياــهزور رد[ هــک میــتفگ نــیا زا شیــپ
 ،دوــب هدرــک شکورــف مارآمارآ شیاهنامرآ ،دوب هدرک شکورف هطورشم
 ]نوچ ،دوب هتفرگ مارآ مه[ شبات و بت .درکیمن ادیپ ققحت رتسب هک ارچ
 دوــجو روــشک رد هــناگیب طلــسم يورین ،دوب هدش لاغشا ناریا ،دوب گنج
 مــه نالیــگ عــضو .دــندوب لامش رد اهسور و بونج رد سیلگنا ،تشاد
 کــلم یعوــن هــب و دوــب یــصاخ رایــسب عــضو ،دوب شهاگداز و نطوم هک
 رد سور لوــسنکرس طــسوت مــه شدوخ .دشیم بوسحم اهسور قلطم
 .تشادن ار نالیگ هب دورو هزاجا و دوب هدش دیعبت تشر
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 مطالتــم شنــهذ .دوــب هدــش هغدغد بحاص یطیارش نینچ رد ]ازریم[

 هــک دیــسر يدرــف یتفاــیهر هــب .دوــب هدش هغدغد هب لیدبت اهمطالت و دوب
 تــسناوتیم هک سکره اب .يدوخ هب دوخ هن و یسح هن ،دوب هنارگشهوژپ
 یناــسنا یــشهوژپ عباــنم يهــمه زا ،تــسا مــهم رایــسب نیا .تسشن ،دنیشنب
 رادــفرط ،درــک تبحــص اــهنآ اــب هــک یناــسک زا یــشخب .هدرــک هدافتــسا
 هک ،دندوب ییاهتنایب و نایاپیب ربص ،دوجوم عضو هب نداد اضر ،تمیالم
 يراــظتنا و ربص تسایس ؛تسا هدوب لومعم رایسب ناریا فلتخم نارود رد
 ،دــنبهت هن و دراد هزاریش هن .تساجک نآ هت و فقس تسین مولعم چیه هک
 وــلو ،دــسریمن هزاریــش و دــنبهت هــب تــقوچیه .اوــه رد تسا ياهراپ قرو
 .تخودهــت و مرــگ بسچ اب هزاریش هن ،دراد هگن مارآ ار نآ هک ياهزاریش
 اهنآ زا یشخب و دندوب راظتنا و ربص تسایس قفاوم یشخب ،تروص ره رد
 یلاــناک شکاشک زا ازریم .دندوب ياهناوتشپ نودب مسیلاکیدار رادفرط مه
 همانربیب ياهلاکیدار نآ رگید تمس و ناراکهظفاحم نآ فرط کی هک
 يزاــتكرت لــباقم دیاب هک دیسر کیژتارتسا تفایهر نیا هب ،دنتشاد رارق
 ییاهریگتعرــس ،تــفریم شیــپ اورپیب و عنامیب ،اباحمیب هک ،رامعتسا
 ار عــناوم نیــمه ]شــقن[ تــمواقم ياهنوناک .دوش داجیا یعناوم و هتشاک
 شیــپ يارــب مــه ازرــیم یــشم .ناریا رد رامعتسا يزاتكرت لباقم رد دراد
 .تسا هناحلسم ،دش دهاوخ هداد هک یلیالد هب انب ،تفایهر نیا ندرب

 ادــتبا رد .دوــب هارــمه و هلئــسممه يوجتــسج رد ازرــیم هــکنآ هصالخ
 يهــقطنم باــختنا رــس .دروــخ دــنویپ رالاــس اــب تدــمهاتوک تروــصهب
 ]اــجنآ رد[ .تــفر نالیــگ هب ازریم و دندیسرن تدحو هب هزرابم ییایفارغج
 ]زا ییاــمن[ نــیا .دــش شبــنج یناب ،تمشح و دروخ دنویپ تمشح اب ادتبا
 .دوب ازریم تیعضو

  تمشح
 هــک یــسک عــقاو رد .دوــب طــسوتم يهــقبط زا ءابطالاتمــشح میهارــبا

 .دوــب طسوتم يهقبط زا ،دشاب هتشاد یلاع تالیصحت نامز نآ تسناوتیم
 بحاــص و هاگــشناد دراو دناوتب مه اتسور زا یسک هک دوبن هرود نیا لثم
 ،یبهذــم .دنتــسناوتیم الاــب هــب طــسوتم هــقبط طقف .دوش یلاع تالیصحت
 راــک ناــجیهال رد .دوــب گــنهرف يهعــسوت یــپ رد و ارــگمدرم ،کــشزپ
 هــکنآ اــب .دزیــم جوــم یعاــمتجا-یــگنهرف رــصنع شــنورد رد .درــکیم
 ،نالیــگ ]هــقطنم] رد نیوــن شزوــمآ یــلم ماــظن سیــسأت رد ،دوــب کشزپ
 درــک ثادــحا يرهن .تشاد لاعف تکراشم ،شدوخ رهش  رد صوصخهب
 يهــقطنم مید يراکجنرب يرایبآ هب و دوب هدش فورعم دورتمشح هب هک
 پــیت شیباــمک لــلع نیــمه هــب .درــکیم يرایــسب کــمک شدوــخ
 مــه نآ ،کــشزپ ناــمز نآ رد ]هــک ور نآ زا هژیوهب[ .دوب ياهدشهتخانش
 .دوــب شندوــب هدــشهتخانش تــلع کــی نــیا .دوــب مــک ،ارــگمدرم کشزپ



 لگنج شبنج زارف 86 

 ياهراکوزاــس رد تکراــشم و یشزومآ نیون ماظن سیسأت رد شتکراشم
 مــه هطورــشم رد .دوــب مــهم لــلع رــگید زا شدوــخ يهــقطنم ییاــنبریز
 لاــپوک و لاــی دــح رد هــن ]هــتبلا[ ،دوب یماظن يهتسدرس .تشاد تکراشم
 مــه یماــظن رــحبت زا شیباــمک و دوــب هتــسدرس شدوــخ دــح رد .ازرــیم
 .دوب رادروخرب

 داــقتعا رگیدــکی هب ازریم و تمشح .دوب ازریم دنویپمه نیلوا تمشح
 نــهذ هــب ياهــقرج هاــگره نارــیا رد .دــندوب یبوخ جوز .دنتشاد دامتعا و
 و ثــلثم اــی ،درــیگیم تروــص یخیراــت یــجاودزا ای ،دوشیم هدز يدرف
 هراــشا هک داتفا مه دعب ياهههد قافتا نیا .دریگیم لکش یخیرات یعبرم
 و اــهتفایهر ،اههــغدغد ،اــهمطالت نیــب ادــتبا ناــمز نآ رد .درک میهاوخ
 یــشروش رگنایــصع يازرــیم و بــیبط تمــشح یناــشیپ ِســپ ياهیــشم
 لــگنج ياــهورین هــک یناــمز ات تمشح .تفرگ تروص رس رد یجاودزا
 زا شیــپ هــک دیسر یم یناخاضر هب ناشرس کی هک ،یناریا ياهقازق نیب
 ،دــندرکیم ییاوــه ناراــبمب الاــب زا هــک ییاهیــسیلگنا و ،دوــب قازــق نــیا
 يرــیگرد نــیا رد ماجنارس .دوب هارمه ازریم اب ،دنوشیم هنگنم و هرصاحم
 دــنچ هب و هکت دنچ رکشل .دنداتفا ریگ تشد رد ناجیهال زا جورخ زا دعب
 هــب کــیدزن یــهورگ و درــب شدوــخ اب ازریم ار یهورگ .دش میسقت هورگ

 ریــس زا سپ و دروآ مک تمشح هرود نیا رد .دنتفر تمشح اب يرفن 270
  یــتلود ياــهورین .دز شرس هب میلست رکف 1297 تشهبیدرا 4 رد یگتسخ
 ناــمگ ،دوــب یبهذم يدرف هک مه تمشح .دنتشون نآرق تشپ ار وا نیمأت
 راــت و نآ تشپ ياهنادرم تسد  دوش هتشون نآرق تشپ هچنآ ره ،درکیم
 اب شدوخ .تسین اهربخ نیا هک دش هجوتم دعب یلو .تسا نآ ورگ یلیبس
 لومــشم ناــجیهال هــب دورو يهــظحل زا ]اــما[ دــش میلــست رــفن 270 نآ
 رایــسب .دروــخ لحم نیلوئسم و کلملانیتم زا ار لوا یلیس .دش يراتفردب
 .دش مادعا ماجنارس و هفسلفیب ییارحص يهمکاحم عیرس

 هدرــک میــسرت ویرانــس بــلاق رد ار تمــشح مادعا 102ییارخف موحرم
 هــلمج زا[ ،تــسا لــگنج شبــنج هــب قلعتم هک یعبانم ،عومجم رد  .تسا
 یــیارخف موــحرم .تسا ییارخف موحرم ِملق لصاح ،لگنج رادرس ]باتک
 .تــسا يداــمتعا لــباق عبنم و هدرک تیاور هناقداص ،هدوب ریس رد شدوخ
 هــک زــیربت يهطورشم شبنج رد رضاح يهلاس هدجه هدفه يورسک دننام

                                                             
 

 شبــنج رد نالیــگ ،)1344 ،رــیبکریما تاراــشتنا ،نارهت( لگنج رادرس رثا هس .102
 یــکلیگ تاــیبدا هدــیزگ و )1352 ،یــبیج ياهباتک یماهس تکرش ،نارهت( تیطورشم
 .تسا هدنام اج هب )1366-1278( ییارخف میهاربا زا )1358 ،یتعاط تاراشتنا ،تشر(
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 خیراــت و 103ناــجیابرذآ هلاــسهدجه خیراــت و دروآرد مــلق هب ار نآ اهدعب
 هــب رــتکد تــسژ« ]:دسیونیم ییارخف موحرم[ .تشون ار 104ناریا هطورشم
 ناــشن ار یــبیجع یگتــسراو و تــناتم کــی و دوــب هــنامولظم مادعا ماگنه
 هــچ .دوب یگدنز هب تبسن شاییانتعایب و يدرسنوخ زا یمسجت و دادیم
 شزرل نیرتمک هکنیا نودب و بارطضا ساسحا ای لاح رییغت كدنا نودب
 نتــم ،دــیآ دــیدپ يو رد زیگنابــعر يهرظنم نیا يهدهاشم زا شیوشت و
 درــم فرــط زا و دوــب مادــعا هــب شتیموــکحم زا یکاــح هــک ار ياهتــشون
 نــیا هــب مدرــم .داد شوــگ تــقد هــب ،دشیم تئارق ياهفایقدب يهدرچهیس
 وا اــما ،دینــش دــنهاوخ یگدــنز تاظحل نیرخآ رد ار شنانخس هک راظتنا
 نــیا باوــج هــک دــنامهفب تساوخیم توکس نیا اب دیاش و .تفگن چیه
 شهایــس يدمن هالک و هتفر بوچراچ يالاب اذل و تسا یشوماخ ]راتفر[
 زا یــکی تــسد هــب و تــشادرب رس زا ،دوب هداد يو هب يرقوم هفایق هک ،ار
 زا یــکی میلــست و دــنکفیب شــشود زا ار شلنــش سپــس و درپــس نیرضاح
 رگید صخش هب و تفرگرب مشچ زا ار شدیفس کنیع دعب .دومن نارومأم
 رد هــک یناــکم ،قرط رد رضاح تیعمج هب يرادینعم هاگن تقو نآ .داد
 هــجوت و درس هآ کی زا سپ و دومن ،دشیم ماجنا مادعا نآ رد هک تشر
 زا ار شــشیر و تخادــنا ندرــگ هــب ًاــصخش ار باــنط ،نامــسآ يوــس هــب
 ،شاهناعاجــشً الماــک و هــنامولظم تاــکرح و دیشک نوریب بانط يالهبال
 قرــط ناــمیخژد .تساخرب نایچاشامت نایم زا نویش و هجض يادص ًاتعفد
 روطهــب مدرــم باــعرا يارــب و دندیــشک ار باــنط ،هدرــک هــلجع رازگراک
 قرفتم ناقازق کیلش يادص زا مدرم .دندرک کیلش هب عورش یعمجهتسد
 .»داد ناج راد يالاب هنادرم تمشح رتکد و دنتخیرگ ،هدش

 ییامسک دمحا
 .دراد یتواــفتم ياــهیگژیو هــک تسا ییامسک دمحا جاح يدعب درف
 و نارــشابم زا مــه دراد یــفیط شفارــطا ور نیــمه زا و تــسا رادنیــمز
 يور هــک یــنیعراز زا مــه ،يرادهراــجا يزرواــشک قطاــنم هــب ناــشکرس
 یعاــمتجا پــیت .نیــشنشوخ نیــعراز زا مــه و دــننکیم راــک اــهنیمز
 و يرامعتسا ِدض ياههغدغد دوریم راظتنا هک روطنامه .تسا يرکفریغ
 یــپ رد ادــتبا زا یــلو ،هدروــخ دــنویپ ازرــیم اــب هــک هتــشاد يدادبتــسا ِدض
 ادــتبا زا امــسک رد شبــنج یتالیکــشت زــکرم تلع نیمه هب .دوب یبلطهاج

                                                             
 

 دــمحا زا ،)نارــیلد و نادرــگ تــشذگرس( ناــجیابرذآ هلاسهدجه خیرات .103
 1396 لاــس رد اــهنآ نیرترخأتم هک تسا هدش پاچ دیدجت اهراب نونک ات يورسک
 .تسا هدوب )نارهت( مامی تاراشتنا تمه هب

 پاچ دیدجت اهراب نونک ات يورسک دمحا يهتشون ناریا هطورشم خیرات .104
 .تسا هدوب ریبکریما تاراشتنا تمه هب 1396 لاس رد اهنآ نیرترخأتم هک تسا هدش
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 لــها لوا زا و تــشاد ریذــپانمظن یتیــصخش .تــشاد رارق وا رایتخا تحت
 يارــب یــصاخ یلادوــئف یتنــس مــظن هــب لــئاق .دوــب ازریم اب یناوخفلاخم
 مییوــگب دــیاب میــنک تبحــص وا تاــیبدا اــب میهاوخب رگا هک ،دوب شدوخ
 نــیا .دریذــپب ار ازرــیم یتالیکــشت مــظن هــک تــشاد يرایــسب تــفا شیارب
 .دزیم قوذ رد ادتبا زا وا یشکرس و يریذپانمظن

 موــلعلارحب .دــش مــه اوــغا ماجنارــس و دوــب اوــغا لها ،دوب بلطهاج نوچ
 فرــط زا لــگنج شبــنج هــک یناــمز تــسرد ،هــقطنم یــتلود رصانع زا ،یمان
 دــمحا جاح يارب ياهمانناما ،دوب هدش هرصاحم یناریا ياهقازق و اهیسیلگنا
 هــلودلاقوثو رادید هب ار شردارب دمحا جاح .درک شیاوغا و داتسرف ییامسک
 لــگنج شبــنج يهلأــسم لــح لابند هب و تقو ریزوتسخن هک ،قوثو .داتسرف
 جاــح يارــب هک یباوج اما ،درک لابقتسا رایسب رادید نیا و همانناما نآ زا ،دوب
 و یتالیکــشت ،هدــنمزر رــصنع و تیوه هک ینومضم اب داتسرف ییامسک دمحا
 روطهــب دــنب راــهچ رد ار وا و تــفرگیم وا زا یــلک هب ار دمحا جاح یعامتجا
 دــمحا جاــح ماــگنه نیمه رد .دادیم رارق تقو تموکح رایتخا تحت لماک
 تــموکح میلــست زا دــعب هک تشاد مّهوت .دش میلست و تفریذپ ار طیارش نیا
 .دوــبن اــهربخ نــیا زا اــما دــننکیم میلــست وا هب ،دوب شهاگداز هک ،ار تانموف
 ،دوــب هتــشاذگ راــیتخا رد ار شدوخ نوچ اما ،دشن دروخرب وا اب تمشح دننام
 دــندرک حالــس علخ ار شنارای و شدوخ ،دنتفرگ رایتخا رد ار وا لماک روطهب
 اــب ،اهسیلگنا اب هدهاعم نتسب و لیجنم گنج زا دعب ازریم .دندنکفا نادنز هب و
 دیپــس دور يوــس نآ هــب ار شنارای و شدوخ ،ییاهترارم نتشاذگ رس تشپ
 دــندرک ســح هــک یناــمز و هــقطنم نــیا هب ازریم جوف ندیسر ماگنه هب .دناسر
 تــسا بــیرق نــع ریخزاــب و هراــبود ندــش اپرب لاح رد لگنج شبنج و ازریم
 هدــش راــتفر اــهنآ اــب زــیمآریقحت رایسب نامز نآ ات هک ،ار شنارای و دمحا جاح
 اهیمیدــق اــت دنداتسرف هقطنم هب و دندرک دازآ ازریم هیلع جوم داجیا يارب ،دوب
 یگدــنز .دندــشن قــفوم و دنتسناوتن هک دننک اپرب ییازریم ِدض یجوم و ادیپ ار
 .درپس ناج و دش انیبان ماجنارس رد هکنیا ات تشاد يرابتفخ

 ناخهللاناسحا
 هــک روطناــمه .دوــب هــسنارف مــلعم و طسوتم يهقبط زا ناخهللاناسحا

 ،نانیــشنزکرم  ]هــب هــقطنم[ّ حطــس رد و دوــب هدرــک لیصحت دوریم راظتنا
 دــننام مــه وا .درــکیم سیردت هسنارف نابز اهنآ نادنزرف و یلحم ناریدم
 نارــهت رد .دوــب هتــسدرس و تــشاد تکراشم هطورشم رد تمشح و ازریم
 و تخادــنا هار هدازیــقت ار تازاــجم هــتیمک .دوــب تازاجم يهتیمک وضع
 تیــسناکم ود رــه هــک يدرــف ود ،درــکیم يربهر ار نآ ناخردیح اهدعب
 نــیا هــب ،دوــب رجاــهم .دوــب تــسد نآ زا مه ناخهللاناسحا .دندوب یطارفا
 زا و هاــشنامرک هــب مــق زا هک تشاد رارق ینیرجاهم يهگرج رد هک موهفم
 تقوم يهنیباک ای ترجاهم تلود رد یتمس هتبلا .دنتفر هیکرت هب هاشنامرک
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 رایــسب یبهذــم يهــنیمز .تــشاد پــچ تارــکفت يرــکف تهج هب .تشادن
 .دوب شدوخ نامز دنبلولشش و وجارجام .تشاد یگنرمک

 نابرق ولاخ
 ،دوب نالیگ يهقطنم نیشندرک يهقبط زا و یلام يهقبط زا نابرق ولاخ

 لها يور چیه هب .دوب یماع .دنتسه هقطنم نآ رد اهنآ يایاقب مه زونه هک
 هــتفریذپ ار پــچ يژولوئدــیا و تشاد پچ هب شیارگ .دوبن همانرب و رکف
 .دوب رتوجارجام ناخهللاناسحا زا .دوب

  )فايدرويرات-راشفا ردیح( ناخردیح
 .درــک شــقن ياــفیا شدوــخ حطــس رد هطورــشم شبنج رد ناخردیح

 شتــشگزاب زا ســپ .دش ادج یشبنج طیارش زا و درک رارف ناریا زا سپس
 هــب عــجار هــمادا رد هــک دروــخ دــنویپ لــگنج شبــنج اــب هراــبود ،ناریا هب
 و لــصالایناریا ،طــسوتم يهــقبط زا .مینکیــم تبحــص نآ یگنوــگچ
 سدــنهم .تــشاد یلاــع تالیــصحت .دوــب هیسور ناجیابرذآ يهدشگرزب
 یلــصا وــضع .دوب ناجیابرذآ رد تارکومد لایسوس بزح سسؤم و قرب
 و یناــهبهب رورــت رد بــیترت نیدــب و دوــب هطورــشم رد تازاــجم يهــتیمک
 ياــهشیارگ ادــتبا .تــشاد هژــیو شــقن کــباتا كراــپ يهــعقاو و کباتا
 لــماک روطهــب اهدــعب یــلو تــشاد یــگنرمک رایــسب و ياهتــسوپ یبهذــم
 .تفریذپ ار یتسیسکرام پچ يژولوئدیا

 تسیب هک ینامز .دوب رکف لها قباس ياهتیصخش زا رتشیب ناخردیح
 یــشبنج طیارــش رد هــک تشاد ار یلابقادنلب و یتخبکین نیا تشاد لاس
 زا یــشخب اب ،تشاذگیم رس تشپ ار یبالقنا طیارش هک ،يرازت يهیسور
 اــب هــلمج زا ،دروــخب دــنویپ وکاب رد يوروش لاعف شبنج يرکف ياهپیت
 يرــکف ياــهپیت هــک یلیوــشاگوج فــسوی و 106هزداراخام ،105هزدیکون
 ،یلیوــش فزوژ ای یلیوشاگوج فسوی .دندوب هبوکداب رد یبالقنا شبنج
 شدوــخ مــسا هــک ،ناخردــیح لزــنم رد اــهنیا .دوب نیلاتسا فزوژ نامه
 هــب ،دنتــشاد يددــعتم يرــکف ياــهثحب و تاــسلج ،دوب فايدرو يرات
 ،فاناــمیرن ناــمیرن .فايدرو يراــت ردارــب ،فاناــمیرن نامیرن يهفاضا
 نارــیا هــب طورشم بالقنا رد نالیگ شبنج نامز و تشاد یتالیکشت یپیت
 سیــئر مــه يوروــش بالــقنا زا دعب و دادیم ماجنا یهدنامزاس راک .دمآ
 .درــک میهاوــخ تبحــص نآ يهراــبرد هــک ،دــش ناــجیابرذآ روــهمج
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 تــئیه فرــط زا و تــشاد روــضح يرکف لفحم نیا رد هک مه 107هزدیکینُژرا
 هاپــس هدنامزاــس ،دوــب هدروــخ دــنویپ نالیــگ بالــقنا اب يوروش بالقنا یلاع
 .دنام نارهت رد نآ زا دعب هک دوب نارهت سپس و نیوزق حتف رد لگنج

 یبهذــم يدرــف هــک ،دوــب زیربت راجت زا یمان فا اضر هطورشم زا لبق
 یــشکقرب ار اــجنآ و درــبب قرــب )ع( اــضر ماما مرح هب تشاد دصق و دوب
 هــب ناخردــیح .دیــسر فايدرو يراــت هب هک دوب قرب سدنهم لابند .دنک
 ِنارــهت قرــب يهــناخراک رد دعب .داد ماجنا ار دهشم یشکقرب و دمآ ناریا
 تارکونکت یناوج وا زا نارهت رد شتماقا .دش مادختسا برضلانیما جاح
 شبــنج نــیا هــب زــین وا و هطورشم شبنج اب دش نراقم نارود نیا .تخاس
 تازاــجم يهــتیمک هک تخاس ار یبمب و دروخ دنویپ هدازیقت هب .تسویپ
 تکراــشم یناــهبهب و کــباتا لــتق رد .تــشاذگ هاــشیلعدمحم هار رــس
 فورــعم تــسیبمب ردــیح و یــقرب غارچ ردیح هب .تشاد يدج یتالیکشت
 رــظن هــب کــیتارپ زــین لوا هاــگن رد و دوــب یــکیتارپ اپاترــس درــف .دوب هدش
 هــب ادتبا .دنک رارف ناریا زا دش روبجم اهرورت زا دعب .کیروئت ات دیسریم
 .دــش سیئوس مزاع سپس و تشگزاب نیلرب هب .تفر هیکرت هب دعب و ناملآ
 ریــس نیا .دروخ دنویپ ربتکا بالقنا هب و دش هیسور میقم هرابود تیاهن رد
 لــباقم هناحلسم هورگ ود .دش هراپود لگنج شبنج هک ینامز ات تشاد ار
 زا طیارــش نــیا رد .دــندرک اــتدوک ازرــیم هــیلع اــهپچ و دنتفرگ رارق مه
 روــهمج سیــئر هــک ،شردارــب فرــط زا و هــبوکداب تلادــع بزح فرط
 هــب پــچ ناــیرج اــب ازرــیم ياهفالتخا لصف و لح يارب ،دوب ناجیابرذآ
 نارــبهر زا مــه شدوــخ دــعب  .دشاب فالتخا لاّلح تسناوت هک دمآ ناریا
 .دیسر لتق هب ارسالم يهعقاو رد هک یتقو ات دش لگنج شبنج

 اــب يوروــش بالــقنا .دوش ناونع یخیرات ياهتکن اجنیا رد تسا يرورض
 روطهــب مه و يزوریپ زا شیپ مه ؛تشاد یلاعف دروخرب لگنج شبنج و ناریا
 نــیا اب تشاد يروهشم رایسب کیژتارتسا يهلمج نینل .يزوریپ زا سپ صاخ
 نــیا مــه شلالدتــسا .درکن شومارف و تفایرد ار قرش تسیابیم هک نومضم
 فذــح طــقف ،میتــسه اــپون یبالقنا هک نالا ،)اهيوروش( ام يهغدغد هک دوب
 هاــگیاپ هــک یلاــح رد ،مینکیــم رــکف لــباقم مــسیلایرپما هــب و تــساهرازت
 مــه یتالاــقم هلــسلس .میــنک رــکف قرــش هــب دــیاب و تــسا قرش ام کیژتارتسا
 هــک یناوــنع ،یــنارود تاروصت فالخرب ،دوب بلاج نآ ناونع هک تشونیم
 ار ایــسآ ور نآ زا .دوــب »هدنامبقع ياپورا و ورشیپ يایسآ« دوب هتفرگ رظن رد
 زا مــهلم ،يرــکف رذــب دوــب دــقتعم هــک دــناوخیم هدــنامبقع ار اپورا و ورشیپ
 هدیــشاپ ایــسآ رد ،هتفرگ تروص ینامثع رد هک یتاحالصا و يوروش بالقنا
 هدیــشاپ رــگید اپورا رد سکرام و نینل زا دعب رذب نیا هک یلاح رد .تسا هدش
 .تشاد ییاههاگدید نینچ .تسا هدشن
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 دوــخ نآ رد هــک درــک يزادناهار ار قرش يهرگنک مه اب يرکف هورگ نآ
 تالیکــشت ياــهثحب ریــس رد و روــضح یــناریا وــضع ناوــنع هــب ناخردــیح
 يهدــنیامن ناخردیح تفگ ناوتیم لیلد نیمه هب .تشاد رارق قرش يهرگنک
 .تسا ناریا لگنج شبنج نطب رد يوروش زا رکفت نیا

 يربهر لیلحت
 لــباق هــنوگچ لــگنج يرــبهر مینیبب اما ،دیسر نایاپ هب ناربهر یفرعم

 یــگژیو دــنچ شــتاذ رد هطورــشم يرــبهر هــک میدوب دهاش .تسا لیلحت
 .دوــب یــبطق دــنچ ]هــکلب[ ،دوــبن یبطقکــت و  زکرمتم هکنیا یکی ؛تشاد
 ياهلــصاف ،هطورــشم بالــقنا اــب هــیلوا يهدــیا ناــیم يهلــصاف هکنیا رگید
 ]سپ[ .دنوش ربهر دنتسناوتیمن نازادرپهدیا طیارش نیا رد .دوب هلاسهاجنپ
 اــب نازادرپهدــیا یتالیکــشت يهلــصاف ،بالــقنا اــت هدــیا یخیراــت يهلصاف
 .هطورشم شبنج ندوب یبطقدنچ ،هطورشم شبنج لخاد ناربهر

 رد .تــشاد قرــف یلک هب نالیگ لگنج شبنج رد يربهر تیعضو اما
 هطورــشم شبــنج يربهر رد رگا .تفرگ تروص یخیرات یعیمجت لگنج
 و عــیمجت  اــجنیا ،میدــیدیم هلصاف و تسسگ ،یگدنکارپ ،قرفت هتسویپ
 هــب .دوب ازریم ربهر و یناب ،رگزاغآ ،هیلوا يهدیا بحاص .مینیبیم ضابقنا
 دوــجو کی رد هدنامزاس و ربهر ،یناب ،رگزاغآ ،هدیا بحاص ،بیترت نیا
 هــک تلــصخ نــیا يهفاــضا هــب .دوــب هــتفرگ تروص عیمجت و هدش هدرشف
 ياهــظحالم لــباق يهراوــق و دق و لاپوک و لای .دوبن بلطراصحنا يربهر
 هار نالیــگ رد يدرــف تالیکــشت تــسناوتیم ،تــساوخیم رــگا ؛تــشاد
 و دوــب یــمدرم .تفریذــپیم ار وا ناــقهد يهدوــت و دوــب یبهذــم .دزادــنیب
 ریذپانیگتــسخ يهتعاــسشش جنــپ ياــهثحب 108ورتساک لثم تسناوتیم
 مدرــم تاــیبدا اــب و دنــشاب مدرــم مــه شبطاخم هک دشاب هتشاد ياهفقویب
 یماــظن یهدنامزاــس تسناوتیم و تشاد یماظن ياهتیلباق .دنک تبحص
 یهدنامزاــس تــسناوتیم و دوــب مــه تــسیژتارتسا و دنمــشیدنا .دــنک
 رد ادــتبا زا یــلو .دــشاب هتــشاد ار شدوخ صاخ یتالیکشت و کیژتارتسا
 میسقت ار تالیکشت ،دنک میسقت ار راکو زاس ،دشاب میسقت لها تشاد رظن
 اب ]یلو[ .دنک رارقرب رادیاپ و کیژتارتسا دنویپ تسناوتن رالاسوید اب .دنک
 رــفن 27 یهاــتوک تدم لوط رد هک تسا مهم یلیخ .درک رارقرب تمشح
 جاــح ،تمــشح زا اــهنآ رد هــک دــندروخ دنویپ مه اب اشگراک و اراک درف
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 ،لــگنج يهیرشن لوئسمریدم و ریبدرس ،ییامسک نیسح و ییامسک دمحا
 دوــخ زا هــک ییاــشنا موــحرم لــثم نالیــگ رد هطورــشم ناتوسکشیپ ات دوب
 مه ]ازریم[ هک دوب نیا مهم .دوب ینکعمج درف و رتتوسکشیپ رایسب ازریم
 شدوــخ یــنعی ،درــک میــسقت ار یتالیکــشت عــضاوم مــه و دوــب نکعــمج
 لاــبیلاو تــکرح شش تساوخن ،دهد ماجنا ار اهتکرح يهمه تساوخن
 يدرف يربهر مه تسناوتیم ،اهیگژیو نیا هب هجوت اب .دهد ماجنا اهنت ار
 هکنیا مغر هب وا .دشاب هتشاد يدارفنا رتخبت و هتیروتا مه و دهدب ناماس ار
 هب درفنم مه ماجنارس و داد همادا يدارفنا یعضاوم رد ،درک زاغآ يدارفنا
 و دوــب شدوــخ ماجنارــس و راــک يهــنایم ،زاــغآ رد یــنعی ،دیــسر تداهش
 و کــیتارکومد يرــبهر شايرــبهر اــما ،تــشاد يدرــف يرــبهر ییاــناوت
 رد .دــش یــبکرم يرــبهر لــگنج شبــنج يرــبهر هــجیتن رد .دوــب یــعمج
 لاــس اــت هک دش لیکشت ییامسک دمحا و تمشح ،ازریم زا یثلثم ،ینارود

 ناــبرق ولاخ دعب يهلحرم رد .تشاد همادا ،ناشمادعا و میلست نامز ،1297
 میهاوخ حیضوت وا يهرابرد هک ،كوئاگ هارمه هب دندمآ ناخهللاناسحا و
 رد اــهنیا يهــمه هــک ،دــندمآ يوروــش نوــیبالقنا موــس يهلحرم رد .داد
 و میهــس دش يوروش يروهمج لیکشت هب رجنم هک یبالقنا تئیه نیرخآ
 ار يریگمیمــصت و یتالیکشت عضاوم هشیمه ،بیترت نیا هب .دندوب کیرش
 .دریگب هدهع هب ییاهنت هب تسناوتیم هکنیا اب ،درکیم عیزوت و میسقت

 .دراد دوــجو ياهزــیمم هوــجو لگنج شبنج ناربهر ریاس و ازریم نیب
 هــب یگدــنهوژپ و يرگوجتــسج زا و دوــب هدــنهوژپ و رگوجتــسج ]ازرــیم[
 مئاق و لقتسم لگنج ناربهر زا مادک چیه ]هک یلاح رد[ ،دیسر يژتارتسا
 زــین اــهنآ و درــک يزاسرتسب اهنآ يارب ازریم .دندیسرن يژتارتسا هب دوخ هب
 تسین ینعم نادب نیا هتبلا .درک اونمه ار اهنآ ازریم .دنتفریذپ وا يژتارتسا
 لوــصحم ناــشياههراگنا اما ،دوب یلاخوت و چوپ ناشدوخ ياههزیگنا هک
 .دوبن ازریم عون زا يرگوجتسج و شهوژپ

 هــب ازرــیم ياــهياهرودمه ماــمت مــه رــگا .دوب لیلحت ِزارت ِلمع لها ازریم
 وا اــما .دنهدب ناماس و نامزاس ناشلمع هب دندوب هتسناوتن اما ،دندوب هدیسر لمع
 رد هــچ ،داد لیکــشت ار تــئیه هــک یــنارود رد هــچ ،دیسر لیلحت زارت ِلمع هب
 و نالیــگ تــموکح نارود رد هــچ ،درــک هتیمک هب لیدبت ار تئیه هک ینارود
 زاــس و تخاــس نآ يارــب دیــسر هــک زــیچ رــه هب .يوروش يروهمج ]رد هچ[
 ییاــههرازگ و اــههراگنا هب ددعتم هک ینونک نارکفنشور فالخرب .داد بیترت
 ياـــههرازگ و اـــههراگنا زا رـــپ فقـــس اـــت فـــک زا ییولیـــس ،دنـــسریم
 و تخاــس هــب لیدــبت دــنناوتیمن اهنآ زا مادکچیه اما ،دوشیم ناشیناشیپسپ
 هــک ییاهزاــس و تخاس عون زا ،تخاسیم دیسریم هچره هب ازریم .دوشب زاس
 نآ رادهــعیلط و توــسکشیپ .تــشاد داژنفــینح و درــکیم ناــگرزاب سدنهم
 زارــت لــمع و تخاــس دیــسر هــچره هــب هــک یناــیرج و یناریا ناربهر زا هتسد
 .دوب ازریم ،درک هدعاق و تفاب هب لیدبت ناریا رد ار لیلحت
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 .دوب هلاستفه دنور نیا رد رادیاپ رصنع هناگی هک دوب نیا يدعب هجو

 هــب ار شناوــت زا یــشخب و دــمآ دــمحا جاــح .دش مه دیهش ،دمآ تمشح
 رادــیاپان هــمه اــهنآ یلو .تشاد مه ییاهیتلصخ هچرگ ،درک ادها هزرابم
 و ناــبرق ولاــخ دــعب يهــلحرم رد .دندیــشک سپ اپ فلتخم للع هب و دندوب
 هــناگی تــیاهن رد و دنام شدوخ .دنتشادن ار ششک نآ مه ناخهللاناسحا
 .دوب هلاستفه دنور رد رادیاپ رصنع

 و رادــیاپ رــصنع .تــشاد يرّشبم نامیا ]ازریم[ هک دوب نیا يدعب هجو
 قــطن طیارــش نیرتتخــس زا یــکی رد .دوــب هــتفرگ لکــش وا رد ییورهر
 شــقطن لــحم .مناوــخیم ناــتیارب ار نآ زا ياهکت نم هک دنکیم یلصفم
 رــفن 800 اــهنت يرــفن رازــه نیدــنچ شبــنج نآ زا هک ییاج ،تسا نبواگ
 یسیلگنا يامیپاوه ود .دوب هتفر رفن 270 اب تمشح .دوب هدنام یقاب شیارب
 تــیاهن رد .دوــب هدرــک راــمورات ار اهنآ یناریا ناقازق و ،نارابمب ار شبنج

 هرــمخ  هــس هــب هــک ،رــگید زــیچ چیه و هقوذآ نودب ،دندوب هدنام رفن 800
 نآ رد هــک دوــب یــگرزب ياــههرمخ نالیگ رد نامز نآ .دننکیم دروخرب
 ياهدافتــسا نیــنچ اــههرمخ نــیا زا ایوگ مه زونه .دنتخادنایم روش یهام
 دنیبیم و دوریم هرمخ هس نیا غارس لگنج ياههدنمزر زا یکی .دوشیم
 ،هدرــک عوــج ّدس اهودرگ و شمشک نیا اب .دنتسه ودرگ و شمشک زا رپ
 اب نبواگ رد شقطن زا یشخب طیارش نآ رد .دننکیم ادیپ تاجن گرم زا
 :تسا نینچ ،دوب شمالک هکت هک ،»اقفر« علطم

 حالــس کــی رــه یباوــخیب و یگنسرگ و يدرگنابایب و يدرونهوک«
 و رتتخــس دــیاب فدــه هــب لوــصح هــب ار اــم هــک تــسا ياهدنــشخرد
 نآ زا یــساره هــچ و میــظع یــمیب هــچ تروــص نیا رد .دیامن رتهدیدبآ
 سدــقم هار نــیا رد ییاــمیپماگ رد نیا زا شیب هک ییاهنآ زا طقف ؟میراد
 ای میلست هب لیامت تروص رد مراد انمت ،دننیبیمن دوخ رد تمواقم تردق
 عاــفد يهلیــسو اــهنت زا ار اــم اــت هدوــمن لــیوحت ار ناشهحلسا يریگهرانک
 اــب ،تــسا زــیگنامغ رایــسب اــم يارب هک ،ار ناشتقرافم رثأت و دننکن مورحم
 ».دنیامرفن همیمض یعافد لیاسو نادقف

 رــفن تــشه هــب رــفن 800 نآ دــنوریم هــک ریــسم رد قــطن نــیا زا دــعب
 .تسا رادیاپ يورهر و دراد يرشبم هب نامیا نایم نیا رد ازریم .دنسریم

 .دوــب حلــسم رازبا دنچ هب شور رد .تسوا شور ،ازریم يدعب یگژیو
 هــک سکره يارب ،ار دوخ يژتارتسا .دوب حیضوت لها هکنیا همه زا رتمهم
 .دوــب مــهم رایــسب رــما نــیا .داد حیــضوت بوــخ ،ددنویپب وا هب تساوخیم
 سکرــه ،تــسا نیــمه دــیوگب و درــکن زاــب ناــیم نآ ار شدوــخ يهرفــس
 هــک تــسا نیــمه تموکح لکش تفگن .هرفس نیمه رس دیایب دهاوخیم
 رایــسب نــیا و درــکن دروــخرب مدرــم اب ياهنیزگکت .ریغال و میوگیم نم
 رــبج اب ار سکچیه .دادیم حیضوت همه يارب ار شاهنیزگ .تشاد تیمها
 ام هک ینارود رد هژیوهب ،درکیور نیا .درکن هغدغدمه و هلئسممه ،هارمه
 زا یــکی .دوــب لالدتــسا لــها .تــسا مــهم رایــسب ،میرــبیم رــس هــب نآ رد
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 هــب ار یــناریا ناــقازق یــتقو هک دوب نیا هنیمز نیا رد ازریم بوخ ياهراک
 نآ زا یــمهم شــخب .درکیم یحیضوت راک اهنآ يارب ،تفرگیم تراسا
 دــصق هــب نارــهت زا و دــندوب هنشت اهیلگنج و ازریم نوخ هب هک ،ار ناقازق
 مــهم رایــسب نیا .دنک بذج تسناوت ،دندوب هدمآ لگنج شبنج بوکرس
 راک مه سپ .درکیم بذج لالدتسا و یحیضوت راک اب ار مصخ رفن .دوب
 .یلالدتسا راک مه و درکیم یحیضوت

 تئیه .داد لیکشت اروش دوب هک اجره هکنیا هتسد نیا رد موس یگژیو
 یتالیکــشت تاــسلج دنتــسشنیم هرورــضلاب .دــندوب رــفن 27 مالــسا داــحتا
 عــقاو هــب و تالیکــشت ،لالدتــسا ،حیــضوتراک لها شور رد سپ .دنتشاد
 نارــبهر يهــیقب .تــسوا یتازراــبم شنــم هــمه زا رــتمهم  .دوــب اروش لها
 .دوب رولبتم ازریم تیصخش رد شنم اما میدرک هراظن مه ار لگنج شبنج

 اــب هــک تــسا ياهرکاذــم هــبترم هس ود رد ازریم ياهیگژیو نیا رولبت
 .تــشاد ،نارــیا رد یــسیلگنا ياــهورین لــک هدــنامرف ،یــسیلگنا سکوتسا
 یــلو ،دــنامب یقاــب یــلحم شبــنج هــک دوــب نــیا سکوتــسا یــلک داهنــشیپ
 لــک رد سیــلگنا عفانم عنام و دنهدن تیارس ار نآ دننک یعس ]اهیلگنج[
 نــیا دــنک تــقفاوم راــک يادتبا رد تسناوتیم هکنیا اب ازریم .دنوشن ناریا
 وا یتازراــبم شنم هک تسا هتفگ ياهلمج طابترا نیمه رد و درکن ار راک
 رــیز لدعتم تموکح کی لیکشت مناراکمه و نم يارب« :دهدیم ناشن ار
 شنــم میهاوــخب ریــسم رد یــتقو ».دوــب دهاوخن راختفا هب نورقم امش ذوفن
 ياپ ياج .مینیبیم يدج ياپ ياج شش جنپ ،مینک بیقعت ار وا یتازرابم
 .دوب سکوتسا اب هرکاذم لوا

 یــتقو .تــسا یــشروش ضرــتعم نز کی اب ههجاوم رد مود ياپ ياج
 رد دــندوب هدــنامیمن یقاب رتشیب رفن  800 و دوب هدش بیاصم راچد شبنج
 نــم :تــفگ ازرــیم هب هنارگشاخرپ و دمآ ینز دندوب هدرک قارتا هک ییاج
 رــگا .يدرــکرد ،یــنکرد مــسا یتــساوخیم رــگا میوــگب وــت هــب مدــمآ
 وــشن یــضار .تسا سب رگید .يدیسر ،یسرب لالج و هاج هب یتساوخیم
 هــب دــنورب تــسرفب ار اــهنآ .دوــش هــتخیر اــهناوج نیا نوخ دعب هب نیا زا
 موــمغم ،هدرــک توکس درف نیا لباقم ازریم .دنوش قحلم ناشياههداوناخ
 وــت« :دــیوگیم وا هــب و دــنکیم قیوــشت ار نز دــعب .دنکیم رکف ،دوشیم
 مجاــهم نــم اــب نایهاپــس رــفن 800 نــیا يهــمه لباقم هک یتسه يدرمریش
 رــخآ رد و دــنکیم رکــشت وا یمجاــهت دروــخرب زا ».يدرــک دروــخرب
 .درک میهاوخ لمع تتحیصن و زردنا قبط رب .مشچ هب :دیوگیم

 ]ازرــیم[ .تــسا ]رادوــمن[ شیاهتیــساسح رد ازرــیم موــس ياــپ ياــج
 زا یــکی نالیــگ رد هــک ،ار یهاــش کــناب ،دوــب هرداــصم لــها شدوــخ
 .دــندرک هرداــصم ار كالــما .درک هرداصم ،دوب اهسور عفن هب ياهکناب
 هــن هــتبلا .دــندرک هرداــصم ار هــقطنم ياــهبالقنا ِدــض لاوــما زا یــشخب
 شناگدــنمزر اــجره .تــشاد تیــساسح اــما .شبنج عفن هب هکلب ،یصخش
 ،دــنزادرپب ار شتــمیق درــکیم روــبجم ار اــهنآ ،دنتفرگیم یسک زا يزیچ
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 نیرتتخــس رد ار تیــساسح نــیا .دنرخب و دننک عایتبا ار سنج نآ ینعی
 ار نآ يازا هــب اــم ،تــفرگیم یــسکره زا يزــیچ رــه .تشاد مه طیارش
 ناتــسدورف و ناتــسدهدرخ ،مدرــم زا دــندوب مزــلم مــه شنایهاپــس .دادیــم
 .دننادرگرب شبحاص هب ار الاک تمیق هکلب[ ،دننکن هرداصم يزیچ

 .تسا مهم ،وا ياپ ياج نیمراهچ و نیرخآ ،شاینارنخس نیرخآ اما
 ازرــیم دوــخ يریگتــسد ناــهاوخ صخــشم روطهب هک دوب نیا ازریم كرد
 دصقم ،مدیمهف نم هک روطنآ !اقفر« :دیوگیم ]ساسا نیمه رب و[ دنتسه
 نیارباــنب و تــسا نــم صخش يریگتسد ام يهدننکبیقعت يورین و تلود
 هب هک مهدیم هزاجا و دیشاب جنر و تمحز رد نم رطاخ يارب متسین لیام
 قــفوم رــگید راــب کــی مراودیما .دیورب دیهاوخیم هک اجره ناتدوخ لیم
 ییاروشاع بش دروخرب تبون ود ».منک كرد ار ناترادید تذل هک موش
 دــهاوخیم سکرــه تفگ هک ،دش شتبحص رتشیپ هک اجنآ یکی .دنکیم
 تفه هک نامز نیا رد مه راب کی ،دورب و دراذگب ار شحالس طقف ،دورب
 .دورب دهاوخیم سکره دیوگیم و دندوبن رتشیب رفن تشه

 الاــب نینس رد هک يرسمه ،تسا شرسمه اب ازریم دروخرب يدعب هجو
 اــبیز یــلیخ ار شرــسمه اــب ازریم رادید نیرخآ ییارخف .دوب هدرک رایتخا
 دوش ریگتسد هچ دیوگیم .دهدیم قالط قح شرسمه هب .دنکیم میسرت
 :دهدیم همادا و دراد قالط قح ،دوش هتشک هچ و

 وــس رــه زا رــطخ .تــسا مولعماــن و شوشغم تاهج يهمه زا نامعاضوا«
 تاــنایرج .میاهــتفرگ رارــق ثداوــح ناــفوط ضرــعم رد و هدوــمن ناميهطاحا
 هــک تــسه نــیا ناــکما و دسریم رظن هب کیرات و مهبم تیافک ردق هب هدنیآ
 راوازــس و یتــسه نــم رــسمه  هــکنیا زــج يرادن یهانگ وت .دوش رتکیرات زاب
 يادــخ اــی دوش هابت و هایس تیگدنز و ینامب فیلکتالب  و تسرپرسیب تسین
 زا زوــنه هــک تــسا فــیح تــقیقح رد .درــیگب رارــق رــطخ ضرــعم رد هدرکن
 و توارــط زا و يوــش ثداوــح نازــخ راــچد ،هدــیچن یــلگ یگدــنز ناتــسلگ
 تالکــشم نــیا يهــمه لاــّلح قالــط هــک یتلاح رد ،ینامب هرهبیب شایناوج
 يهدولاــش دوــب یهاوــخ زاــجم فرع و عرش مکح هب قالط زا دعب وت و .تسا
 .دریذپیمن شرسمه هتبلا هک».يزیرب تاهدنیآ یگدنز يارب ینیون

 و ازرــیم ،دــنرفن ود طــقف هــک دوــشیم هدــید یناــمز مــشش ياــپ ياج
 هطورــشم ناــمز رد .دوــب هدنامزاــس و يرــکف یــپیت هــک ،یناــملآ كوئاگ
 هــتفرگ لکــش اــج هــمه رد یموــمع ییاضف و ینطوناهج یتلاح شیبامک
 ،ییاــکیرمآ 109لیورکــساب اــضف نیــمه ریثأت تحت .ناریا رد هلمج زا ،دوب
 يهدــنمزر راــهچ و كوئاــگ و هطورشم شبنج هب ،دوب ادف و راثیا لها هک
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 نآ .دــندروخ دــنویپ لــگنج شبنج هب ،دندوب هدمآ ینامثع زا هک ،ینامثع
 زا لــبق اــت و دوــب مود گــنج رــیگرد یناــمثع هک ینامز ات ،هدنمزر راهچ
 رد لــگنج شبــنج زا عاــفد رد اــجنیا ،اــهسیلگنا اب حلص يهدهاعم نتسب
 مــه و دــندرکیم یهدنامزاــس بوخ رایسب مه اهسیلگنا و اهقازق لباقم
 زا هــک 110ییوــکنارف ِدــض شــترا 1937 رد هــک ناــنچمه .دــندیگنجیم
 عــقاو هــب تــفر وا اــب گــنج هــب و دوــب هدــش لیکــشت ییایناپــسا نویبالقنا
 ياــهتیلم تکراــشم زا یکچوک ياههنومن مه لگنج رد .دوب یتیلمدنچ
 .مینیبیم رگید

 یماــظن يهدــنهد شزوــمآ هک دوب مه 111نشاپ نوف ]،كوئاگ زا ریغ[
 اــت كوئاــگ .دــندوب112خیمرز باروگ رد هک ینامز ،تسا هدوب اهیلگنج
 :دــندوب هدــنام یقاــب رــفن ود اــهنت هــک دیــسر یناــمز .دنامیم ازریم اب رخآ
 ناجهمین رکیپ ازریم و ندز خی هب دنکیم عورش كوئاگ .ازریم و كوئاگ
 و دسریم نداد ناج زرم هب ازریم دوخ هک ییاج ات دشکیم شود هب ار وا
 و دــشِکیم ار كوئاگ ازریم لاح نیا اب .تسا هدوب هدنز نانچمه كوئاگ
 ادــتبا هنافساتم یلو ،دنامب هدنز هکنیا دیما هب ،دهدیم روبع كودگ لپ زا
 .دنهدیم ناج ازریم دوخ دعب و كوئاگ

 شدوخ یلخاد ياهنارحب رب شدوخ ریس رد لگنج شبنج هک ینامز
 لیکــشت ییاروــش يروــهمج و دــنکیم ریخــست ار تــشر ،دــیآیم قیاــف
 نیدــنچ رکــشل هک تسا نیا دهدیم ماجنا ازریم هک يراک نیلوا ،دهدیم
 هــلچ رد تمشح رازم رب حلسم و اهراکو زاس مامت اب ار یمیظع يرفنرازه
 هــک تمــشح رازم رب و دننکیم يورهدایپ اهرتمولیک هلهله اب .دربیم هناخ
 .دننکیم ریدقت هزرابم لوط رد تمشح ياهيراکادف و راثیا زا دنسریم

 ار ازریم ،نانمشد یتح و فلتخم ياههاگدید اب ،فلتخم دارفا هک تسا بلاج
 :دیوگیم ییوجزاب رد تمشح .نمشد هچ و تسود هچ ،دننکیم دییات

 لاــح هــب اــت و هدوــب ناملسم انعم مامت هب درم کی ناخکچوک ازریم«
 نــیا .تــسا هدــشن ثوــلم تنایخ و يدزد و ینیدیب و یتفعیب هب شنماد
 ار مالــسا تــناید .دنیبب العتسا يهجرد العا هب ار مالسا دراد وزرآ صخش
 نــت رــب تدــهاجم ساــبل نآ نیناوق يارجا يارب و هدرک لوبق انعم مامت هب
 يارب هک داد مسق ًالبق ار دوخ ناهارمه مامت هک تسا یسک درم نیا .درک
 ،تسا یبالقنا هکنآ اب مدآ نیا .دنرذگب لام و ناج زا ناریا و مالسا ظفح
 ».تسا رورپنید و تسرپتلم و تسودنطو

                                                             
 

 )Francisco Franco 1892 -1975( وکنارف وکسیسنارف .110
  Von Pashen نشاپ نوف .111
  .لاسام و نموف لصافدح تسا ياهقطنم . 112



ناربهر و نارگزاغآ  97 	
 یتدــم هــک ناریا رد سیلگنا ياوق لک يهدنامرف 113،لیورتسند لارنژ

 هــنوگنیا ار ازرــیم ياهتــشونتسد رد ،دــمآ نارهت هب دعب و دوب بونج رد
 یــبالقنا ،ناــخکچوک ازرــیم فرــط زا لگنج تضهن« :دنکیم فیصوت
 رد .»هــتفای لیکــشت ،تسا یفصنم و فرش اب تسیلآهدیا کی هک فورعم
 اــب ادــتبا ،دــیآیم لــگنج لئاسم لصف و لح يارب هک ،هزدیکینژرا تیاهن
 نیا هچنآ !اقفر« :دیوگیم یفیک ياهلمج اهنآ هب و دنکیم هرکاذم اهپچ
 ».منکیــم قیدصت ارچ و نوچیب نم ،دیوگیم نامیا اب و لوقتسرد درم
 و دوــب هدرــک ســمل ،نالیــگ ناــمه رد ،هطورــشم رد ار ازرــیم نیا زا شیپ
 کیژولوئدیا پچ شدوخ هکنیا اب ،اجنیا .تخانشیم ار وا لماک روطهب
 رد ،تــشاد رارــق نیــنل پــمک رد لــماک روطهب و دوب تسیسکرام پچ و
 فرــط ،لمع رد ،لگنج پچ نایرج و ازریم نیب یشنمادخدک و تواضق
 .تسا تیمها زئاح رایسب هک ،دریگیم ار ازریم

 یــتقو ،ماجنارــس .مینیبیــم ار ازریمِ شنم ِياپ ِياج ام اجهباج نیاربانب
 شبــیج رد ،تــسا هدوب ینارقکی هناد کی طقف شبیج رد دوشیم دیهش
 وا هب اهینامثع هک ،تشاد مه الط تعاس کی .تشادن ناهج زا زیچ چیه
 فرــط هــچ ناــهج ز رــگنب« ؛دــهدیم شرــسمه هــب هــک ،دــندوب هداد هیده
 رــب یــفرط چیــه ناــهج زا .تــسازریم لاــح ِلــیثمت ًاعقاو 114»چیه ؟متسبرب
 .تفر ایند زا اهیگژیو نیا اب ماجنارس و تبسن

 رد .دوــب وا ندوــب ردــپ ،يرــبهر رد ]ازرــیم[ مهم ياهیگژیو رگید زا
 تیلوئــسم بحاص ربهر .دننک يردپ هک مینیبیمن یناربهر يزورما نارود
 و شدوخ تمس هب ،دنکیم ادج رازاب و هچوک زا ار مدرم هک یسک .تسا
 وــضع هــعرزم و هــناخراک ،هاگشناد زا یتقو ،دناشکیم شدوخ يژتارتسا
 ار ردــپ-رــبهر .درادــن دوــجو نالا هک يزیچ ،دوش دحتم اهنآ اب ،دریگیم
 ]ار لدــم نــیا[ رــتمک هطورــشم شبنج رد .درک يراذگهیاپ ناریا رد ازریم
 ِرــبهر یــلو تــشاد يردــپ یــگژیو يداــبآمجن يداــه خیش هتبلا .مینیبیم
 يارــب .تــشاد يردــپ یــگژیو هــک دوــب لحم دمتعم درف .دوبن یهدنامزاس
 رــتخد .تــخادرپ یــم ار اــهنآ يهیرهش و تخاسیم هسردم اهتعاضبیب
 یــلو .دوــب لاــعف تاربم و تاریخ يهزوح رد هطورشم شبنج رد شمناخ
 فیط عون زا هن و هدازیقت عون زا هن ،هطورشم شبنج ناربهر ریاس رد اهدعب
 يارــب هــک مینیبیمن توافتم 115سنادنات و فیط اب ار یسک ،هللالضف خیش
 ار ردپ-ربهر .دشاب هدرک يردپ ،تسا هدرک عمج شدوخ رود هک یناسک
 ناگرزاب سدنهم مارآمارآ دعب .تشاذگ ناینب ناریا رد ازریم راب نیلوا يارب
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 مه يرفن نیرخآ .يردپ مه و درکیم يربهر مه هک تشاد ار یگژیو نیا
 .دوب داژنفینح موحرم دوب ردپ-ربهر شمک نس مغر هب هک

 هــب يرــبهر اب هندب لگنج شبنج رد میوگب دیاب ثحب يدنبعمج يارب
 .تــسا مهم رایسب نیا هک ،تشاد يدج تدحو و ماجسنا ازریم تیروحم
 هــک ،دندوب ناکلامهدرخ و نیمزیب ناناقهد رتشیب شبنج یعامتجا يهدوت
 و تدــحو دنتــسناوت اــهنیا .دندش شبنج شترا دعب و شبنج يهندب لوا
 ازرــیم تــیروحم هــب لــگنج يرــبهر اب يدوپ و راتشوخ و يدج ماجسنا
 هاــگهانپ ندرــک ادــیپ لابند هب اهقازق و اهسیلگنا هک ادتبا زا .دننک رارقرب
 راتتــسا و اــفتخا اــب ار شناراــی و ازریم لگنجِ ناناقهد ،دندوب ازریم يهیلوا
 اــهزیرگ و گــنج رد ار ازریم در دنتسناوت اجره هک نایاپ ات دنداد ششوپ
 .دــسرن ازرــیم هــب دــناوتن اــهسیلگنا و اــهقازق زا یسک ات دندرکیم كاپ
 .تفرگ لکش لگنج شبنج رد هک دوب یساسا یلصا يربهر اب تدحو

 هــن یــلو دــش راگدــنام شمــسا تمشح .تشاد لیلد ازریم يراگدنام
 مادــکچیه ناخردــیح هــن و ناخهللاناــسحا هــن ،ناــبرقولاخ هن ،دمحا جاح
 .دش راگدنام ،شاهزیمم هوجو نیمه لیلد هب ،ازریم .دندشن راگدنام

 لــباقم يهــطقن تــسرد و دوــب صاــخ لــگنج يرــبهر ،بیترت نیا هب
 و دوــب یبطقدــنچ و تــسسگرُپ ،قرــفتم هک ]تشاد رارق[ هطورشم يربهر
 رد اــما .تــشاد دوــجو هلاــسهاجنپ يهلصاف نازادرپهدیا و ناهدنامزاس نیب
 هدنامزاــس و یناــب ،رگزاــغآ ،زادرپهدــیا ناونع هب ازریم هکنانچمه  اجنیا
 عیمجت شدوخ رد مه ار یتازرابم شنم ،درک عیمجت دوخ رد ار زیچ همه
 نوــخ مه ،دیکچیم نآ زا هک ياهباریش ،دش عطق ازریم زا هک يرس .درک
 .شور نوخ مه و شنم نوخ مه ،دوب کیژولوئدیا

 ادــخ .دــتفیب اــشگهر قــیفر هاــگرد لوبق نازیزع يهمه يهزور و زامن
 رد راــگدرورپ ناــگجنپ رــس اهازریم و ازریم .تساهیتول يهمه زا رتیتول
 .دنتسه رگید ياهنیمزرس و نیمزرس نیا

 



 
 خساپ و شسرپ

 هـشیمه هـکنیا مغریـلع ،نارـیا رد پچ ياهورین ارچ :شسرپ
 اـهنآ زا مـه يداـیز رکفنـشور ياـهورین و دنتشاد يوق یتالیکشت
 ؟دنسرب تردق يالاب حوطس هب دنتسناوتن هاگچیه ،دندرکیم تیامح

 تــسیب و دــص-دــص دودــح پچ ،میدرک رورم هک روطنامه :خساپ
 رد ؛تــسا هتــشاد مــه روــهظ و زورــب جوم دنچ .دراد هقباس ناریا رد لاس
 1362 لاــس اــت یتح و هاجنپ و لهچ يههد ،یلم تضهن ،لگنج ،هطورشم
 اهپچ يهمه ]هتبلا[ .دش مالعا لحنم دعب و دوب لاعف زونه هدوت بزح هک
 ،دنتــشاد یــلم ياــهشیارگ اهنآ زا یشخب .دید تسدکی ناوتیمن مه ار
 ناــشدوخ زا و دــندوبن يوروــش پمک هب ناریا ندرب یپ رد ،دندوب قداص
 بالــقنا زا لــبق ياهمادــعا راــمآ لاــثم ناوــنع هب .دنتشاذگ هیام رایسب مه

 ،ناییادف .تسا رفن 150 زا زواجتم ناییادف رامآ یلو رفن 32-33 نیدهاجم
 زا یــشخب و دنوــش بعــشنم تیرثکا و تیلقا هب هکنآ زا شیپ ات مکتسد
 زا یــخرب مکتــسد .دــندوب هاوخنطو ،دنوش هدوت بزح مضه و علب اهنآ
 ،دنتــشاد هزراــبم يهزــیگنا اهیبهذــم هک روطنامه .دندوب مه قداص اهنآ
 هــک یناــسک .تــسا هدنناــشِک بهذــم ِدوخ ،اهیبهذم رد .دنتشاد مه اهنآ
 دــیاب اهیبهذــم .دنراد مزال تکرح يارب يرتيدج يورین دنرادن بهذم
 يهــمه كرــحم روــتوم دــننکن روــصت و دنــشاب هتــشاد هــجوت هتکن نیا هب
 .دــندوب نارــیا رد هــک ینیزراــبم صوــصخهب .دنتــسه ناــشدوخ تازراــبم
 دنتــشاد مزال يداــیز دیما و سفن هب دامتعا ،ناریا لقتسم ياهتسیسکرام
 .دــننک تــکرح دنناوتب بهذم يارگنورد يهدننازیگنا لماع زا لقتسم ات
 ناریا يهعماج یهتنم .دوب اهپچ نایم رد مه یقداص ياهنایرج ،نیاربانب
 درــکیور ود اــهپچ هــک یلاح رد .کیروئت رتمک مه و تسا یبهذم مه
 اــهنآ یبهذمریغ درکیور .کیروئت درکیور و یبهذمریغ درکیور :دنتشاد
 رویرهــش زا دــعب مــه هدوــت بزــح .دروــخب دــنویپ ناریا هعماج اب تسناوتن

 دــمآ حلص و يدازآ راعش ،ناراوسهخرچود هاگشاب ،حلص يهناخ اب 1320
 دــعب و 1325 زا دــعب .تــشادن یتسیسکرام زورب و روهظ لوا لاس جنپ ات و
 لــیلد نیــمه هــب .دــندرک ادــیپ کیژولوئدــیا زورــب و روهظ ،ماوق تلود زا
 ،اههاگــشناد يدودــح اــت طــقف .تفریذــپن ار اــهنآ هاگچیه ناریا يهعماج
 یتــسیسکرام رکفت يهباریش هک نالیگ صوصخهب ،ناریا یلامش تاحفص
 40 يهــهد رد ،ناتسرل و زیربت ،دوب هدمآ اجنآ هب ناریا ياج همه زا رتدوز
 .دنحالــس اب هشیمه و تسا یلیا تشیعم ،ناتسرل رد .دندرک لابقتسا 50 و
 یخیراــت ياهــنیک اذل .دندوب بوکرس تحت هاش و هاشاضر ،اهراجاق نامز
 بذــج يداــیز يورــین اهرل نیب زا دنتسناوت اهییادف ور نیمه زا و دنتشاد
 رد دنتــسناوت اــهتارکومد  و دوب فعاضم متس تحت مه ناتسدرک .دننک
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 ياهدوــت دنویپ هک ییاج اهنت .دنشاب هتشاد مدرم اب ياهدوت دنویپ هقطنم نیا
 ناتــسدرک تارکوــمد بزــح هــک ]ییاــج اــت[ .دوــب ناتــسدرک دــش رارقرب
 .تــشاد يرــکف يهدــنیامن کــی مکتــسد اههــناخ يهــمه رد شیباــمک
 اــما .دــندوب اــجنآ يورــین نیرتکیتاپمس مه بالقنا زا دعب تفگ دوشیم
 ییایفارغج و یخیرات ،یمیلقا ياهیگژیو و طیارش هک ،قطانم نیا زا ریغ
 نارــیا يهــعماج ًالوا ]ارــیز[ .درــکن لابقتــسا نارــیا يهــیقب ،دنتشاد صاخ
 درــکیور هــک یلاــح رد ،دنتسین کیروئت مدرم يهدوت ًایناث و تسا یبهذم
 تاــیبدا امــش رــگا لاــثم يارــب .دوــب کــیروئت نارــیا يهــعماج هــب اهپچ
 یــتح اــی 1350 و 1340 يهــهد ناییادــف تاــیبدا اــی هدوــت بزح کیروئت
 اــب نآ کبــس ]هــک دیوــشیم هــجوتم[ ،دینک هعلاطم ار دیدج پچ تایبدا
 هک دراد یکیلوردیه فقس اهنآ هاگن .دراد يرایسب توافت ناریا يهعماج
 نآ اــب دــناوتیمن نارــیا يهــعماج .دوریم الاب فقس ،دننزیم یساش کی
 ياــهورین يهــمه اب ناریا يهعماج ،فرط نآ زا .دنک رارقرب طابترا کبس

 اهیبهذم-یلم یتح و لاکیدار ،راکهظفاحم ،تسار ،پچ زا معا ،یبهذم
 بهذــم لــباقم و دــندوبن مــه بهذــم ِدــض و دنتــشاد یموــب تاــیبدا هــک
 هار مــه تردــق هــب تــقچیه اهتسیسکرام .درک رارقرب طابترا ،دنداتسیان
 ادــیپ لــیم تردق هب ناریا رد پچ ياهنایرج هک ینامز اهنت .دندرکن ادیپ
 .دوــب 1320 يههد يهمین رد ماوق تلود ،دنوشیم تردق دراو و دننکیم
 وکــسم هــب ماوــق  ،دوــب هدرکن كرت ار ناریا زونه يوروش هک ياهرود رد
 زا دــعب ار ناشياهورین دنوشیم رضاح اهيوروش و دنکیم هرکاذم ،هتفر
 فالتــئا تــلود صاــخ طیارــش نیا رد وا .دنربب نوریب مود یناهج گنج
 نآ رد مــه هدوــت بزــح دــشرا ياــضعا زا يدادــعت هــک دــهدیم لیکــشت
 ســلجم رد مــه ،1358 لاــس رد ،مه بالقنا زا دعب ]هتبلا[ .دنتشاد روضح
 تــسیل هدوــت بزــح دــعب و ناییادف ادتبا ياروش سلجم رد مه و ناگربخ
 ناــشن اهنیا.دــنورب ناــملراپ لــخاد هــب دنتــشاد لیامت هک ینعی نیا .دنداد
 تردــق حطــس رد ،دراد لکــشم هــعماج حطــس رد هــک یناــیرج دــهدیم
 ناــکامک ،نارــیا عــضو اــب .تــشاد دــهاوخ رتهدیدع و رتيدج یتالکشم
 هــتبلا .تــسا رارــقرب تیعــضو نــیا یتدمدنلب نارود ات هک تسا نیا روصت
 تالیامت رتشیب دیدج پچ نوچ ،دریذپیم رتتحار ار دیدج پچ هعماج
 ِدــض کیژولوئدیا ياههراگنا مه نونک ات .یتاقبط تالیامت ات دراد یندم
 دوجو نآ راشتنا يارب مه یتینما طیارش هتبلا ؛تسا هدرکن رشتنم يدیحوت
 دــنناوتب رتتــحار ناریا هعماج یتنس ياهورین دیاش ،لیالد نیمه هب .درادن
 زا رتلــبق و 1320 زا یــلو .دــننک رارــقرب طاــبترا ینوــنک یندــم پــچ اــب
 یــسفنت نارــیا رد دنتسناوتیم پچ ياهنایرج هک ،1362 لاس ات هطورشم
 .متفگ ناتتمدخ هک دوب بیترت نیا هب تیعضو ،دنشاب هتشاد یلقادح

*** 
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 نآ زا .دوب تمواقم نوناک داجیا ازریم فده دیتفگ امش :شسرپ
 هاـگن یـتقو دـیوگیم هـک دراد نیـنل هب يدقن گروبمازکول ازر وس
 دوشیم ایآ .تسا لوفا زاغآرس ،دورب تردق هب تمواقم ياهشبنج
 تـسرد دـقن نـیا ایآ ؟درک هاگن مه لگنج شبنج هب هاگن نیمه اب
 ؟دوـبن تابرض شهاک يارب ینوناک لیکشت ازریم فده رگم ؟تسا
 نتفر اهنیا غارس ایآ ؟تفر تردق و تموکح لیکشت یپ ارچ سپ
 ؟دتفین یقافتا نینچ دوشیم ای تسا ریزگان ییاهشبنج نینچ رد

 هاگدــید ،دیتــشاد امش هک یتبحص فالخ رب منک یم رکف نم :خساپ
 نیا شدوخ رصعمه و لبقام نارکفنشور اب نینل توافت .دوب رتیعقاو نینل
 ناــمز نآ ات .دشاب »یققحت« تسناوت و دز يرکفنشور هب ياهرصبت هک دوب
 طــقف رکفنشور يهفیظو هک دوب نیا ،یلاربیل تایبدا یتح و ،پچ تایبدا
 دــعب ،دنکیم نشور ار هعماج رکفنشور هک دندوب نآ رب .تسا يرگنشور
 رد 1350 يهــهد اــت هاــگن نــیا .دــنکیم تکرح و باختنا شدوخ هعماج
 اــما .یتعیرــش موــحرم رــکفت لاــثم يارــب ،تشاد دوجو مه ناریا يهعماج
 همیمــض يرکفنــشور هــب يربهر رگا دوب دقتعم وا .دوب یعقاو نینل هاگدید
 رد دنناشفایم نارکفنشور هک ییاهیهاگآ هک تسین ینیمضت چیه ،دوشن
 لــیلد نیمه هب .دنک لمع هدشحالصا رذب ناونع هب و دنیشنب يریوک نیمز
 یتــسیلایسوس نامرآ راب نیلوا يارب و دوب رثؤم ]هشیدنا نیا[ ققحت رد ]وا[
 هــهد کــی زا شیــب هــک ياهــسورپ رد مــه نآ ؛درک تموکح هب لیدبت ار
 1917 رد هرخالاــب اــت دنرکیم شالت اهتسیلایسوس 1900 زا .دیشک لوط
 دش راوس یتلکسا رب شیبامک مه دعب هب 1917 زا .دندناسر یلزنم هب ار نآ
 شخب شخبماهلا 1970 يههد يهمین ات راتخاس نآ .درک ادیپ يراتخاس و
 ،یتالیکــشت مــه ،درکیم کیژولوئدیا کیتسجل مه .دوب ناهج زا یمهم
 نینل يهرازگ ،لمع رد ،نینل و گروبمازکول ازر يهراگنا نیب .یماظن مه
 اــهنآ ،ریخ ،دوب قحان گروبمازکول ازر يهرازگ هکنیا هن .تشاد تیناقح
 راــشتنا نــیا .دــندوب ناــمرآ راــشتنا لاــبند هــب طــقف هک دندوب ینارکفنشور
 ،ندــش ییالعتــسا رــطخ ،داد قاــفتا نارــیا رد زــین هاجنپ يههد هک ،نامرآ
 هارمه هب ار رکفنشور يهدوت و هعماج يهدوت ندش یلیخت و ندش ییایور
 رد و دــتفایم رود قــقحت زا ،دوــش یــلیخت هک تبسن نامه هب ناسنا .دراد
 رد هــک دوب نیمه ناریا پچ تالکشم زا یکی .دنامیم یقاب نامرآ حطس
 حلــص يهــناخ هــک هدوــت بزــح زا رــیغ هتبلا ؛دوب هدنام یقاب نامرآ حطس
 رد بالــقنا زا دــعب ،دروآ دوــجو هــب یتــسیلانروژ ياهرادــم ،درک تسرد
 هــک اــهياهدوت زا رــیغ .دنتــشاد ذوــفن دــنمراک رشق رد و دوب لاعف اهاروش
 دنتــسناوتن یــنعی ،دندوب یلیخت ناریا ياهتسیسکرام ریاس ،دندوب یققحت
 ،)رکفنــشور( یهاــگآ رــشان رــگا یــلو .دنزاــسب ار ناــشرکفت يازا هــب اــم
 تلاح زا اهیهاگآ نآ هرخالاب ،دوش هدنامزاس و دنک يربهر مه شدوخ
 هتفرگلکــش یــتقو و .دــسریم هتفرگلکــش تــلاح هــب لکــشیب یناــمرآ
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 تالیکــشت ]کــسیر[ يهیلوا رتسب .دشاب هتشاد کسیر رتسب دیاب ،دوشیم
ً اــعقاو يورــین هــب لیدــبت ییورین رگا درادن یلاکشا .تسا تردق زا لبقام
 .فارــحنا هن و تسا هانگ هن ،دورب تردق تمس هب ،دوش یعامتجا دوجوم
 ،دــنهدب تمــس ار خیرات هک دننادیم ناشدوخ قح اهتسار هک روطنامه
 تمــس نــیا ،دــننک یهدنامزاــس ار یعاــمتجا ياهورین و رّخسم ار تعیبط
 شیاــهنامرآ دراد قح مه فرط نیا .دراد ار اهقح نیا يهمه مه ناهج
 هــکلب ،دوــشن یتــسینوگاتنآ نکمم دح ات ]تسا رتهب[ هتبلا .دشخب ققحت ار
 ساــسارب و کیژولوئدــیا ،یــبزح تــباقر ناــمه ]یــنعی[ نآ لدتعم لکش
 هاوخناــمرآ لاــکیدار دــیدج پــچ يورــین هب هک اهرازت بخ یلو .همانرب
 مــه اــهنآ .دــننادیمن هار اهتــصرف و تاــناکما عــیزوت و يواــست رادــفرط
 .دندش ناشلیدب و زوریپ و دنتفرگ شیپ مسینوگاتنآ

 .تــفر قــقحت تمــس هــب یهاــتوک يهلــصاف اب مه گروبمازکول ازر دوخ
 هــک يوروــش بالــقنا روــهمج سیــئر نیلوا - 116یکسنرک نینل نایرج یتقو
 خیراــت و دــندرک رقتــسم ار یــبالقنا تــلود و  ،دــندز راــنک ار -دوــب مه لاربیل
 و لیدــب تــکرح ،دندرک باسح نامز نآ زا ار يوروش يهتفای ققحت بالقنا
 یــکی و يوروــش بالــقنا زا دعب لاس راهچ ینعی ،1922 نامه رد .دندش یلات
 یکیناــکم هک داتفا هار یتکرح ناتسراجم رد ،یکسنرک طوقس زا دعب لاس ود
 ار یکــسنرک هــیلع يوروــش بالــقنا لدم هباشم قیقد روطهب دنتساوخ .دوب مه
 راــک نــیا ناــملآ رد مه گروبمازکول ازر دوخ .دندش بوکرس هک دننک ارجا
 هاوخناــمرآ ناــیرج نآ .دــش رام و رات ناشنایرج و دندش بوکرس هک درک ار
 .دنتفریذپ ار نینل يهنیزگ مه ییاپورا

 زا مــعا ،ناــهج ياــج هــمه رد یتنــس ياــهورین .تــسا نیــمه اج همه
 اــی تسار لاربیل ياهنایرج ،نیمز هب هتسباو ياهنایرج ،تیناحور ،اسیلک
 ناــشدوخ قــح ،کــیتارکومد شیارــگ اــب لارــبیل یــتح اــی لدــتعم لارــبیل
 ياهرود ،دــننک تردــقِ نورد يراتخاس هب لیدبت ار ناشنامرآ هک دننادیم
 .دنــشخبب قــقحت هــعماج رــترب حطــس رد ار ناــشیاههدیا و دنسرب تردق هب
 ًاتعیبط ،دنامب لیخت رادم رد هشیمه رگا و دراد ار قح نیا مه لباقم فرط
 پــچ ناــیرج ،اهتــسیلایسوس لکــشم .دوــش یــققحت دناوتیمن تقوچیه
 طــقف ناریا رد .تسه و هدوب نیمه ناریا رد یبهذم نارکفنشور و یبهذم
 ]هراــگنا[ نــیا هــب 1330 يهــهد رد وا .دوــب یــققحت ناــگرزاب سدنهم درف
 نــیا رد .تــسین یــیارگمه روــشک ،تــسا نایارگاو روشک ناریا هک دیسر
 هدزاود طیارش نیا رد وا .دوش هیبعت دیاب ییارگمه يارب ییاهرتسب طیارش
 یمالــسا نــمجنا .تساجرباپ زونه اهنآ زا ات هس هک دروآ دوجو هب نمجنا
 زوــنه ،ناــشناتسود و یلاــع رــتکد ،ناکــشزپ یمالــسا نــمجنا و نیسدنهم
 ،دوــب ییاــجر ناشصخاش هرهچ هک ،ناملعم یمالسا نمجنا يایاقب .دنتسه
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 يزاسنمجنا شبنج .دراد دوجو ناشيایاقب یلو دنرادن تالیکشت هچرگ
 داصتقا هب دیاب هزرابم هک دیسر هجیتن نیا هب .دوب مه قفوم هک تخادنا هار
 هــک دــش نآ رــب .درــک سیــسأت تکرــش دــنچ لیلد نیمه هب .دنک رکف مه
 هــک تــسور نیــمه زا .دــنک رــکف مــه دارفا جاودزا هب دیاب هزرابم يهقلح
 بــلغا هــک دــینیبیم ،دــینکیم هاــگن يدازآ تــضهن ياــضعا هــب یــتقو
 رد مــه دارــفا رتــشیب و تــسا یلیماف ناشنادنازرف و اضعا دوخ ياهجاودزا
 اــب يدرــف یــتقو اذل .دناهتشاد بیسآ رتمک و دناهدوب قفوم ناشیاهجاودزا
 و جاودزا ،راــک دوــشیم یعاــمتجا راــک دراو ناــگرزاب سدــنهم لدــم
 هژیوهــــب نارــــیا ياهتــــسیلایسوس یــــلو .دراد یلقادــــح یهانپرــــس
 دنتسناوتن مه یمومع هناخباتک کی ،دینک هاگن ار یبهذم ياهتسیلایسوس
 سکراــم هــک ،ییاــپورا ياهتسیلایسوس نامه هک یلاح رد .دننک تسرد
 .دــنداد ناماــس ار ییاکیدنــس و ینواــعت ماــظن ،دــناوخیم یــلیخت ار اــهنآ
 نس مسیلایسوس .دش رجنم اهینواعت شبنج هب 117نووا تربار مسیلایسوس
 رجنم اپورا لک رد یتسییاکیدنس شبنج هب زین 119يدنومسیس و 118نومیس
 مــه اــپورا ياــهیلیخت یــنعی .دــندوب مهم رایسب ناشدوخ نامز رد هک دش
 ناــیرج لاــثم يارــب .]رــیخ[ ، اــجنیا رد یــلو دنتــشاد قــقحت زا يداــمن
 زا شیــب یــنعی ،زورــما هــب اــت 1322 لاس زا هک ،»تسیلایسوس ناتسرپادخ«
 .دوشیمن هدید اهنآ زا يرگید رثا تابوتکم ریغ دراد هشیر ،ههد شش

 ،دــندوبن ياهــفرح زرابم ]شنایفارطا[ .دمآ داژنفینح ،ناگرزاب زا دعب
 درــک یعــس ،دــندوبن یــبتکم زرابم .تخاس ياهفرح زرابم اهنآ زا شدوخ
 دــح رد يرــکف هاگتــسد کــی ،تــشادن يژولوئدیا .دنک یبتکم ]ار اهنآ[
 نارــیا رد نارــبهر دید .داد نامزاس ،تشادن نامزاس .درک انب شدوخ ناوت
 هدوــت بزــح يرــسفا نامزاــس ،دنتــشاذگ اهنت ار یتالیکشت يهدوت هشیمه

 رد رــس و رارــف وکــسم و یقرــش ناــملآ هــب ناربهر ،دراد یمادعا رفن 600
 .درکدــشر شزــغم طــقف 120يرــبط ناسحا ياقآ ،دناهدرک ورف باتک لغآ

                                                             
 

 ینواــعت تــضهن رــشبم باــتک يهدنسیون )Robert Owen 1771-1858( نووا تربار .117
 .تسا هدش رشتنم یسراف هب )1346 ،ریبکریما تاراشتنا ،نارهت( یکلاس نیسح يهمجرت هب هک

 بحاــص )Henri de Saint-Simon 1825-1760(نومیــس نــس يرنه .118
 يهــعماج رــییغت رد ثحب ،دیدج تیحیسم ، نارگتعنص میلعت هلمج زا ،دنچ يراثآ
 .دناهدشن نادرگرب یسراف هب مادک چیه هک ییاپورا

 1842-1773( زا )يراد تـــکلمم بادآ( کـــیتلپ یموـــنوکا باـــتک .119
Simonde de Sismondi( طسوت يزاریش نسح دمحم و راشیر اضر يهمجرت هب 

 .تسا هدش رشتنم )1386( ین رشن
 یــشاپورف ،)1368 ،رــیبکریما تاراشتنا ،نارهت( مسیسکرام شجنس و تخانش .120

 يو يدرف راتفر و یعامتجا کیتارپ،ناسنا ،)اتیب ،اجیب( يرادهیامرس شیاز و یتنس ماظن
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 .دوش ینامزاس يهدوت يادف دیاب يربهر هک دیسر هجیتن نیا هب ]داژنفینح[
 یتح ،تفرگ هدهع هب ییاهنت هب ار تیلوئسم لک دش ریگتسد هک 1357 لاس
 .تشادن نآ رد یشقن هک مارهش يریگناگورگ لثم ییاههسورپ تیلوئسم
 180 نآ يازا رد ،دندش مادعا یلصا ناربهر زا يدودحم دادعت و شدوخ
 .درک دمآ رب شتسد زا يراک ره .دنتفر نوریب غیت ریز زا رفن

 پــچ هــن .دــینیبیمن یــققحت ياهتیــصخش رگید امش زورما ناریا رد
 هب .تسادخ تنس ]ندوب یققحت[ .اهیبهذم یلم هن و تسا یققحت دیدج
 مادهنا هب .درک ناسنا قلخ ،دیسر ناسنا تقلخ هب .درک قلخ ،دیسر تقلخ
 ناــشمدهنم ،دوــبن اــهنآ يارــب یــتبثم تــفایهر چیه رگید هک دیسر یماوقا
 .دوــب عطاــق دــیدج قلخ رد مه و مادهنا رد مه ،تخاس رد مه ینعی .درک
 رد نابلطتاواــسم و نابلطتلادــع .تسا نیمز يور ادخ نیشناج مه رشب
 ؟عیزوت رد يواست ترورض رس رب دنتسیاب هدس دنچ ات و ههد دنچ ات ناریا
 نــیا !دــنریگ رارــق جاودزا و لاغتــشا ،لیــصحت طــخ رــس دــیاب هــمه هکنیا
 هلاــسهدزاود اــت هد كدوک نویلیم هس نالا ؟درک ادیپ ققحت اجک اهنامرآ
 ؟دــنک ادــیپ قــقحت تــسناوت ناــیرج نــیا اــجک ... و دنلیــصحت طخ تشپ
 .دـــنهدب ناماـــس اـــهتلود دـــیابن هـــک ار یعاـــمتجا تاـــقافتا يهـــمه
 بزــح یــتح .دــندرک اــنب يددعتم ناگیار سرادم اپورا ياهتسیلایسوس
 و درادــن یتــسیلایسوس شیارــگ يور چیــه هــب هــک ،اــکیرما تارکوــمد
 12 زا شیــب ،دوــشیم بوسحم اسیلک زا دعب ناهج تالیکشت نیرتگرزب
 یــتاربم و تارــیخ تاــسسؤم و نادنملاس يهناخ ،هناخمیتی ،هناخناون رازه
 هرادا نوــتنیلک مناــخ مه ار اهنآ زا یشخب هک ،تسا هدرک سیسأت ناگیار
 يأر و اـــــههدوت يأر ]،اـــــهتارکومد يأر اـــــکیرمآ رد .دـــــنکیم
 يرادهیامرس يهعماج رد .تساهلتاق و اهرتسگناگ يأر ،ناهاوخيروهمج
 ناــیرج رــگا .تــسا لــمع لاــح رد هاوختاواــسم نایرج مه اکیرمآ لثم
 یقاــب ریونت رادم رد طقف دناوتیمن ،]دوش عقاو رثؤم دهاوخب[ يرکفنشور
 رــسپ یــتقو ؛دوــشیم داــجیا راظتنا دارفا رد رکفنشور يرگنشور اب .دنامب
 دــهد ماجنا دراد تسود هک يراک ره دناوتیم شردپ لوپ اب لپخ یجاح
 دناوتن هیاپ نود رگراک کی ارچ ،دنک دیص دراد تسود هک ار یسکره و
 داجیا هسیاقم طیارش دارفا نهذ رد ،دوشیم دازآ رکف یتقو ؟دنک جاودزا
 هــمانرب مود ماــگ رد دوریــم راــظتنا رکفنــشور زا طیارــش نیا رد .دوشیم
 ندیسر يارب تباقر سپس و یعامتجا یناشفاجوم دعب يهلحرم .دنک هئارا
 نــیا .یفذــح و یکیناــکم تــباقر هــن ،ییاتدوک تباقر هن ،تسا تردق هب
 .درادن مه یلاکشا و تسا یقح دنور
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 هک تسا نیا هنافصنم و دوب رارق نیمه زا مه ازریم يهشیدنا و طیارش

 رد .دنک داجیا عنام هک دیسر هجیتن نیا هب لوا ازریم .دوب قفوم مه مییوگب
 هدــش هداد ناکــسا ریاشع و بوکرس اهتیموق و ماوقا يهمه هک یطیارش
 و عاــجترا ،قوــثو نــهذ ]هــک[ دوــب هدــنام یقاــب لــگنج طــقف ،دــندوب
 سیلگنا ،اهقازق ،ناخاضر ،راجاق قیتع دهع زا هدمآ نوریب ياهروسانیاد
 رایــسب نارــیا میــسقت ،دوــبن لــگنج رــگا .درــک لوغشم دوخ هب ار اهرازت و
 ،دوــش دــنه هیبــش نارــیا هکنیا ناکما يوروش بالقنا زا سپ .دوب لمتحم
 و قــفوم تسخن يهلحرم رد ازریم ،لاح ره هب .تشاد دوجو يدج روطهب
 راــک ياــجنیا اــت .تــفر ياهــقطنم تموکح یپ رد دعب .دش هدع بحاص
 یــتقو .تــفرگیم تروــص ینأت اب دیاب رخآ يروهمج نآ اما .دوب تسرد
 نــیا دــیاب هک تسا یعیبط ،تیروهمج رارقتسا و تنطلس ياغلا دییوگیم
 ،لــگنج ياههیاــسمه .دــیهد يرــست ار ناــتيوگلا ات دیشاب هتشاد ار ناوت
 .دنک تیارس تسناوتن اهنیا زا مادک چیه هب ؛دوب نیوزق و لیبدرا ،ناجنز
 اــب هزراــبم و هــهجاوم رد مــه نآ ،دوــش کــیدزن نیوزــق هــب تسناوت طقف
 نیمه لاکشا .درکن ادیپ يرست هنرگو یناریا ياهقازق و یسیلگنا ياهورین
 یلو .دوشیم بوکرس ،دنک ادیپ يرست دناوتن ياهقطنم شبنج رگا .دوب اج
 رد .دندــش تمواقم نوناک لوا يهلحرم رد .دوب تسرد لک رد ازریم ِریس
 ،دنداد ماجنا يدایز ياهراک و دندش یلحم تردق هب لیدبت مود يهلحرم
 يرایسب ياهقافتا . ...و يرتسگداد و تلادع ،يزاسهسردم ،یشزومآ راک
 .تسا هدوب تبثم ییاج کی ات ریس ینعی نیا .داتفا

*** 
 ار گرزـب يروـتوم کـچوک ياهـقرج تاـقوا يرایسب :شسرپ
 کـچوک روـتوم ناوـنع هـب یتسیسکرام شبنج یلو ،دنکیم نشور
 ،دـندوب مدرم يهدوت هک ،ار گرزب روتوم و دنک ار راک نیا تسناوتن
 ؟ارچ .درکن نشور

 .تــسا هدــعاق ییاــهاج رد ،تــسین نوناق دییوگیم امش هکنیا :خساپ
 اــی .دــننکیم نــشور ار گرزــب ياــهروتوم کــچوک ياــهروتوم ییاهاج
 کــی ياــج دــنناوتیم هــک دنتــسه يراذــگسروک و ناباتــش ياهبــسا
 عوــضوم نیا .دنروایبرد تکرح هب ار یناوراک و هکشرد نیدنچ ،هکشرد
 لماـــش اـــما ؛دراد دوـــجو ،نارـــیا رد هـــلمج زا ،اـــیند ياـــج هـــمه رد
 يههد لیاوا و 1340 يههد رخاوا ياهنم .دوشیمن ناریا ياهتسیسکرام

 نارــیا رد ،دوــب یناهج طیارش ریثأت تحت هک ،لکهایس تکرح هک 1350
 رارــق ریثأــت تــحت ار هــعماج هک مینیبیمن یجوم رگید ،درک داجیا یجوم
 ،دوــب هدرــک داــجیا جومت هک دوب یپوت دننام مانتیو بالقنا نامز نآ .دهد
 ناــهج رد پچ ،دوب ریازجلا بالقنا عشعشت همین ،دوب ابوک بالقنا عشعشت
 نآ هــک تفرگ لکش ناریا رد لکهایس تکرح اهنیا يهمه اب ،دوب هدنز
 بذــج شدوــخ هــب یلیخ ار هاگشناد ناریا رد لکهایس .دوب کیلبمس مه



 لگنج شبنج زارف 106 

 رد یخرــسلگ يارــب اــههدوت .دــنک بذــج ار اــههدوت تــسناوتن یلو ،درک
 اهنیا .دندشن بذج یلو دوب درمیاپ دنتفگ ،دندز فک 1352 رذآ هاگداد
ً اــتیاهن نارــیا رد یتــسیسکرام قداــص ياــهورین .دــندوب یــمارم ياــهورین
 زا هک ناییادف زا ریغ .نکبذج ورین و ناشفاجوم هن ،دندش زیگناربمارتحا

 زا دــعب و دندوب لاعف ،دندرک بذج 1355-1354 لاس ات 1340 ههد رخاوا
 دوــبن رادــیاپ ناشبذج ناوت اما ،دنتشاد بذج ناوت هاگشناد رد مه بالقنا
 اهتــسیسکرام طــسوت جوم داجیا مدع نیا .دزیریم ورف رگنلت نیلوا اب و
 .درک میهاوخ ثحب هدنیآ رد هک ددرگیم رب ناریا صاخ طیارش هب
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 رایسب .تادابع و تاعاط یلوبق يوزرآ و عمج تمدخ ریخ هب رصع اب
 .مینکیــم عورــش ار هــسلج نیــمهن و تــسیب .دیدروآ فیرشت هک مرکشتم
 لدــم ناــمه رد هــک يریــس اب .میتسه لگنج شبنج زارف زا مجنپ يهسلج
 .میدــید ار هرود یناــهج ناــمتفگ و یــللملانیب ياــضف ،میدــمآ شیپ هیلوا
 رد یــگنهرف و یعامتجا ،یسایس ،يداصتقا شرب راهچ اب ار یلخاد ياضف
 ،تاــبلاطم ،تــکرح زورــب ياههنیمز هب سپس .میدرک رورم ترورض دح
 امــش تمدخ رد ثحب همادا يارب زورما و ]میتخادرپ[ ناربهر و نارگزاغآ
 درــب ،مدرــم شــقن ،نامزاــس ،يژولوئدــیا ،یــشم ،يژتارتــسا زورما .میتسه
 .مینکیم رورم ار یتاقبط يریگتهج و ییایفارغج درب ،یعامتجا

 

 لگنج شبنج يژتارتسا
 یلاع هب هداس زا
 لــگنج شبــنج يژتارتــسا .تــسا لگنج شبنج يژتارتسا ،یلوا متیآ

 و نارگزاــغآ ،نارــبهر ادــتبا .تــسا هدرــک یــط ار یلاــع هب هداس زا يریس
 هطورــشم ياــیحا و تــمواقم نوناــک ]داــجیا[ یپ رد شبنج ناگدنربشیپ
 بــسک یــپ رد ،لاــس جنــپ هب کیدزن ياهلصاف اب ،دعب يهلحرم رد .دندوب
 يهــلحرم ]يژتارتــسا[ .دــندوب تنطلــس یــفن و یلحم تیبثت ،یلحم رادتقا
 ،دهدیم صاصتخا شدوخ هب ار شبنج تایح رخآ يههام دنچ هک ،موس
 .تسا ناریا رسارس هب يرست لباق تیروهمج ندرک انب

 هطورشم يایحا و تمواقم نوناک داجیا
 ازرــیم درــف طــسوت کیژتارتــسا تــفایهر هــک میدرــک هراــشا ادــتبا رد

 .دوــب هارــمه یــپ رد ]ریــسم نــیا رد[ .دــش ذاــختا یــلگنج ناــخ کــچوک
 نارود هتــساوخدوخان و تسا لاغشا تحت امِ ناریا هک دوب نیا وا تفایهر
 ،دوــب هدرــک یفرطیب مالعا هکنیا مغریلع ؛دراذگیم رس تشپ ار گنج

 هــک دوب نیا لابند هب ازریم .دوب یجراخ يداصتقا-یسایس يهرطیس تحت
 هــک دروایب دوجو هب یلقادح یتمواقم نوناک ،ياهلحرم يژتارتسا ذاختا اب
  يزاــتكرت يوــلج و دــنک لــمع ریگتعرــس ناوــنع هــب يزورــما نابز هب
 اــب .درــیگب ار ،ناتــسلگنا صوــصخهب ،نارــیا رد رــضاح یجراــخ ياهورین
 لــگنج شبــنج زاــغآ اــت هطورشم ینایاپ يهرود لصاف دح هکنیا هب هجوت
 تــلاح زا و ایحازاب دناوتیم هطورشم هک تشاد دوجو اضف نیا ،دوبن دایز
 فدــه نــیا .دوــش جراــخ یگتخیــسگراهم و یکوــپ ،یتوــترف ،توــخر
 حیــضوت رــتشیپ هــک يریس اب ،تفر نالیگ هب ازریم هک دوب یلوا يهلحرم
 داــجیا یــنعی ،لوا يهــلحرم یموهفم كرد هب دناوتیم هرازگ دنچ .میداد
 هــب هــشیمه لثم ام« :دنک کمک ،هطورشم شبنج يایحا و تمواقم نوناک
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 ،دــنک زواــجت اــم يهــناخ هــب سکرــه مییوــگیم ،هدرــک باــطخ نایملاع
 وا يهدــع ردــق رــه ،دــشاب هتــشاد ار ام لالقتسا ندرب نیب زا دصق سکره
 و فیعض ردق ره ام و دشاب تامهم و هحلسا ياراد و يوق ردق ره و دایز
 یگداتــسیا وا لباقم رد نینهآ دس دننام مه زاب ،میشاب كدنا ياوق ياراد
 يهــقح دــصاقم هب هرخالاب ،تساماب قح میراد نیقی نوچ و درک میهاوخ
 .دــش میهاوخ لئان ،تسا يزواجتم ره زواجت عفد و نطو ظفح هک ،دوخ
 .»َنوُبِلَاغْلا ُمُه ِهَّللا َبْزِح َّنِإ اَلَأ

 ،دــش هراشا هک روطنامه .تسا لوا يهرود رد لگنج نارس هینایب نیا
 زواــجت عــفد تــیاهن رد و تــمواقم نوناک ناونع هب يدس نتخاس لابند هب
 راــنک رد دــهدیم ناــشن هــک تــسا دوــجوم مــه يرگید تادنتسم .دندوب
 نــیا رد مــه هطورشم هک دندوب نیا لابند هب ،زواجت عفد و تمواقم نوناک
 .دوش ایحا دناوتب ریس

 تنطلس یفن و یلحم تیبثت ،یلحم رادتقا
 ناــمز زا هلاــسجنپ ياهلــصاف اــب و 1299 راــهب دودــح زا هک ،مود يهلحرم

 تــیبثت نالیــگ رد شبــنج هــک تــسا ياهلحرم ،دوشیم عورش شبنج ]زاغآ[
 و شوپرــس ،ملوــت هــب دودــحم یــشبنج رگید لگنج هلحرم نیا رد .تسا هدش
 یخــسرف هــس رد ياهــیلوا يهــقطنم ملوــت .دوــبن لگنج شبنج يهیلوا هاگهانپ
 ازرــیم رایتخا رد ياهیلوا تاناکما هارمه هب ار اجنآ یلحم یکاّلم هک دوب تشر
 هــک یپمک ،دننک داجیا ار ناشلوا پمک دنناوتب اهنآ ات دوب هداد رارق تمشح و
 تــیامح اــب مارآ مارآ .دــش زاــغآ  اــجنیا زا شبــنج .دــش شترا هب لیدبت دعب
 یــلحم يرادــتقا هب ،دندوب هدرک بذج ار اهنآ ناششنم و شور اب هک ،اهیلحم
 پــمک ناونع هب دندش لحم رد تیبثت زا سپ .دندش تیبثت لحم رد و دندیسر
 .دندرک يروهمج مالعا هنومن يهقطنم ای هنومن

 هطورشم يایحا و تمواقم داجیا يارب هطقن کی زا .دوب یلقع ناشيوگلا
 رد .دــنداد لیکشت یلحم تموکح ،دندیسر هک یلحم تیبثت هب .دندرک عورش
 ياهینایب ازریم 1299 دادرخ رد .دنتشاذگ ار يرست ِلباق ِتیروهمج يانب تیاهن
 تــموکح داــجیا نآ یــجورخ هــک ،ار شدیدج ياههاگدید و دنکیم رشتنم
 نآ رد هــک ار ياهــلحرم ،دراد دــنب راــهچ هــینایب .دهدیم حیضوت ،تسا یلحم
 يهــقح لوــصا زا يورــیپ ار هــلحرم نــیا .دــندیمان خرــس بالقنا دندوب رضاح
 اــب ،تسا خرس بالقنا یپ رد هک ياهدوت .دننکیم نییبت لخاد رد مسیلایسوس
 دنب راهچ یتالیکشت يهینایب نیا .دوشیم هدناوخ خرس بالقنا تیعمج ناونع
 ار تنطلــس لوــصا نارــیا خرــس بالقنا تیعمج« :دیوگیم کی دنب رد .دراد
 ».دــنکیم مالعا ًامسر ار )ییاروش موهفم هب( يوروش تیروهمج ،هدرک یغلم
 تــموکح« ،ود دــنب .تــسا نالیگ رد ییاروش تموکح لیکشت ،لوا يهلحرم
 یــنعی ».درــیگیم هدهع هب ار یلاها مومع لام و ناج تظافح يروهمج تقوم
 نیــشننالیگ یــلحم يهدوــت یلاها زا شروظنم .تسا یلحم يهدوت رب زکرمتم
 ررــض هــب هــک ار ياهدــهاعم عون ره«  ،هس دنب .تسا هتسویپ شبنج هب هک تسا
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 ،راــهچ دــنب و .»دسانشیم لطاب و وغل ،هدش یتلود ره اب ،ًادیدج و ًامیدق ،ناریا
 ي هراــبرد قوــقح يواست .هتسناد یکی ار رشب ماوقا يهمه ییاروش تموکح«
 ».دنادیم ضیارف زا ار یمالسا رئاعش ظفح و لئاق نانآ

 ار شدوــخ ياههاگدــید دــنب راهچ نیا رد ]ازریم[ تفگ ناوتیم شیبامک
 رــب و دنتــسیاب  ناریا و بهذم رب دنهاوخیم .تسا هدرک نایب هدرشف تروصهب
 گــنرد )زور نآ تاــیبدا اــب( قلخ مامت قوقح و )زورما تایبدا اب( رشب قوقح
 تاذ رد هــک يايروــهمج ،دنراذگب ناینب ياهقطنم يروهمج ماجنارس و دننک
 هطورشم زا روبع تبحص ،هلحرم نیا زا لبق ات .دنکیم یفن ار تنطلس شدوخ
 اــب 1299 راــهب زا اــما .تــسین نیــب رد ،ناریا یخیرات میژر ناونع هب ،تنطلس و
 رادــتقا و تــیبثت یپ رد ،دراد ازریم تیروحم هب يربهر هک یکیژتارتسا لیلحت
 رد هــک تسا یعیبط دنهدیم لیکشت ياهقطنم يروهمج نوچ و دنتسه یلحم
 .دوشیم یفن تنطلس نآ لد

 تیروهمج يرست و تیروهمج يانب
 زا دــعب هــک یتیروــهمج ،تــسا تــیروهمج ياــنب يهــلحرم دعب يهلحرم

 .درــیگیم لکــش 1299 لاــس رد شبــنج یتــسینوگاتنآ و نینوــخ ياهداــضت
 دنیآیم ینایم رد اپ يارب یفالتخا لح تئیه و هزدیکینژرا ،زاقفق زا ناخردیح
 یــشخب ود .دــنهدیم شوج مه هب ار شبنج يهدش هتسسگ مه زا شخب ود و
 ياــهپچ رــگید يوس و ازریم تیروحم هب دنتسه نویبهذم نآ يوس کی هک
 رتشیپ ِناربهر ِددجم ِشوج زا .ناخهللاناسحا يرادمچرپ اب دناهداتسیا یفسلف
 هــک دوــشیم لیکــشت يايروــهمج ،هدــشدحتم هرابود يهتسسگ مه زا ِدحتم
 هــب ار نآ مارآ مارآ ،دــنک ادیپ ياهقطنم يرادیاپ شدوخ زادنامشچ رد تسانب
 تنطلس ،هدرک حتف ار نارهت تیاهن رد و دهد تیارس شدوخ يهیاسمه قطانم
 .دننک اپرب تیروهمج و دنزادنیبرب ار

 زا سپ لاس کی دودح ،1300 تشهبیدرا رد هک ،ینایاپ يهلحرم يهینایب
 يروــهمج تــموکح سیسأت :دراد دنب 9 دش رداص ،نالیگ يروهمج لیکشت
 هــب دورو زا ســپ ،دــنک ادــیپ يرــست ناریا رسارس هب تسانب هک ،تقوم بالقنا
 تــلم ناگدــنیامن هــک ار یتموــکح عوــن رــه ،ناثوعبم سلجم سیسأت و نارهت
 لــح لوا دــنب هاگدــید .رــخآ یــلا و دوــش داجیا هیسور تفلاخم نودب دنریذپب
 زا ،مــسینومک لــصا يارــجا مدــع رب دوشیم دیکأت لوا دنب رد .تسا یفالتخا
 هکنیا هب هجوت اب .تاغیلبت ندوب عونمم و تیکلام ياقلا و لاوما يهرداصم ثیح
 اــپ اــب ،دــندوب یبهذــم شبــنج تــسخن يهتسه يربهر و یبهذم هقطنم يهدوت
 ياــنب هــک دــباییم ناماــس ياهداــم 9 ياهینایب ناخردیح و هزدیکینژرا ینایمرد
 و یکلــسم غــیلبت اــهپچ هــک دوــب نیا هینایب لوا دنب .دوشیم یقلت تیروهمج
 مود زاــف هــب رــجنم هــک دــننکیمن تــیاعر ار قفاوت نیا اهنآ هتبلا .دننکن یمارم
 زا یــنالقع يریــس يژتارتسا ،بیترت نیا هب .دید میهاوخ هک دوشیم يریگرد
 تمواقم نوناک دیهمت و هطورشم يایحا لابند هب ادتبا .دنکیم یط یلاع هب هداس
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 یفن و یلحم تیبثت مود يهلحرم .دندوب هناگیب دشر هب ورهبور هرطیس لباقم رد
 .تسا هدوب يرست لباق تیروهمج مه موس يهلحرم و تنطلس

 لگنج یشم
 ،یلگنج کیرچ ،رازفا نتفرگرب :رتیتوس راهچ اب تسا یشم دعب ثحب

 .یشم هب نامیا و ،یشم لالدتسا

 یلگنج کیرچ و يریگرب زارفا
 زا ییاــهزارف ]نآ[ رد هــک دوــش ردابتم نهذ هب هتکن نیا لوا هاگن رد دیاش

 لــها ،یکیناــکم ،يرکفریغ ناربهر ،هدش ذاختا هناحلسم یشم هک ناریا خیرات
 يهزراــبم هــب يداــقتعا و دــندوب بلطبوــشآ و وجارجاــم ،یکیناکم دروخرب
 ییاروــش یــسارکومد و ییوــگتفگ یــسارکومد ،یناــملراپ ،کــیتارکومد
 شیــپ ار ناــشيژتارتسا و ناــمرآ يزورــفاشتآ اــب ًامازلا دنتساوخیم ،دنتشادن
 یماــظن يرــصنع هــکنیا زا شیــپ شدوخ ازریم هک تسا نیا تیعقاو اما .دنربب
 تاــناکما و اهتیدودــحم هــب هــجوت اــب .دوــب يرــکف شیباــمک يرصنع ،دشاب
 رورــم مــه اــب هک روطنامه ،ار شدوخ يژتارتسا ،نامز نآ رد رکفت و هشیدنا
 يور لوا زا .دروآ تــسد هــب شواــک و شاکنک ،شهوژپ يالهبال زا ،میدرک
 ياهــلمج رد ازرــیم .دوــب هداتــسیان نآ اــب بــسانتم یــشم و صاــخ يژتارتــسا
 مــه رتوــلج .»نــهآ و شــتآ هن ،تسا تفرشیپ لماع ،رکف« :دیوگیم یخیرات
 اــب ادــتبا دــندوب هتــشادرب هحلسا هک یناسک يهمه ،دید میهاوخ ناریا خیرات رد
 دــندرک تکرش کیتارکومد شبنج ياههسورپ رد ،دندرک عورش يرکف ِراک
 هــب ور ،دــش ورــبور لــماک دادــسنا اــب و دودــسم لــماک روطهــب طیارش یتقو و
 .دندروآ رگید یشم و يژتارتسا

 يدرــف ،دــندرک داختا هناحلسم یشم هک یناسک توسکشیپ ناونع هب ازریم
 ناــکما هــک یناــمز اــت و دوــب هدرــک ادــیپ روضح نالیگ يهطورشم رد هک دوب
 لاــبند هطورــشم بــلاق رد ار کــیتارکومد و ینوناــق ،یــنلع يهزراــبم ،تشاد
 هاــش یلعدــمحم و درــک دودــسم ار طیارش ریغص دادبتسا هک ینامز .دوب هدرک
 ازرــیم ،دــنادرگرب هطورــشم لــبقام هب ار هطورشم و دنزب لدب ِنف تفرگ میمصت
 دــعب و نیوزــق ادــتبا .تــفرگ تسد هب هحلسا نالیگ ناهاوخيدازآ ریاس اب مه
 هــب لــئاق و یــفخمریغ ،یــنلع يدرــف نآ زا شیــپ اــما .دــندرک حتــف ار نارــهت
 هــک دوــب نــیا مــه شرــکف .دوــب هطورشم بوچراچ رد کیتارکومد يهزرابم
 .نهآ و شتآ هن ،تسا هشیدنا تفرشیپ لماع

 دوــب نــیا ،حالــس هب ندرب تسد زا شیپ ،ازریم يدرف يژتارتسا و هدیا
 تــشر زا شبــنج نــیا و دزادــنیب هار نالیــگ رد يزاــسهسردم شبــنج هک
 شبــنج زاــغآ اــب و تــسشن رــمث هب هک داد ماجنا مه یتامادقا .دوش عورش
 هناحلــسم یشم هک يدارفا عومجم هک تسین نینچ سپ .دش نراقم لگنج
 و یبلطبوــشآ ،یماــظن رــصنع ناــشيدوجو لوا رــصنع ،دــناهدرک ذاختا
 .دربب شیپ گنفت کیراب يهلول زا ار طیارش دنهاوخب و دشاب ییوجارجام
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 وــگتفگ هــب لئاق يورچیه هب هک دناهدوب مالسا ناییادف لثم یتانایرج هتبلا
 ياــهراک زا یکی لاثم ناونع هب .درک میهاوخ هراشا بلاطم نیا هب ؛دندوبن
 باجحیب نانز هب و تسشنیم مابتشپ يالاب هک دوب نیا 121يوفص باون
 وــگتفگ ناــمرآ ِدربــشیپ هار هــک تسا یلاح رد .درکیم ترپ نش و گیر
 زا .دنتفرگن شیپ وگتفگ هار ياهزوح چیه رد مالسا ناییادف نایرج .تسا
 ،يورــسک رورــت .دــندوب یتــسینوگاتنآ و یکیناکم ياهدروخرب لابند ادتبا
 عورــش رــکف اــب ادــتبا نیریاــس .دوــب انثتــسا ناــیرج نیا . ... و یمطاف رورت
 وا يهذــختم یــشم دنروخ .درک عورش رکف اب ازریم مه لگنج رد .دندرک
 هــناگیب يهرطیــس لــباقم رد لوا يهــلحرم يژتارتــسا .تــسا يژتارتــسا
 حلــسم ،وا اــب ناتــسادمه ،یــلخاد دادبتسا و هناگیب نوچ اما ،دوب هدنرادزاب
 .دنتفرگیم شیپ هناحلسم هار دیاب رابجا هب مه اهنیا ،دندوب

 یشم هب نامیا و یشم لالدتسا
 و کیژولوئدــیا عاــفد ،اــهییوجزاب رد تمــشح رــتکد موحرم عضوم

 يهسلج ار نآ يهرازگ کی .دوب شاشنم و ناخکچوک ازریم زا یتیوه
 هــب تمــشح رــتکد ییوجزاــب ياههرازگ زا رگید یکی .میدرک رورم شیپ
 مــهم یــلیخ لالدتــسا دوریــم راــظتنا هــچنانچ .ددرگیمزاب یشم لالدتسا
 يورــین .کــیتکات رد مــه و یــشم رد مــه ، يژتارتــسا رد مــه ،تــسا
 ياــهکیتکات و يژتارتــسا ،یــشم رــب تــسا فــظوم و مزــلم هدــننکلمع
 رد ار راــک نــیا تمــشح .دــنک یحیــضوت و یلالدتــسا راــک نآ بــسانم
 نیــیبت رد درمــشیم رــب روحم جنپ ییوجزاب رد وا .دهدیم ماجنا ییوجزاب
 ،عورــش يارب یعامتجا يهزرابم رصنع .دنتفرگ تسد هب هحلسا ارچ هکنیا
 یحیــضوت راک يارب ار هعماج و دشاب هتشاد لالدتسا دیاب نایاپ و تفرشیپ
 ارــچ و ؟میهدیــم هــمادا ارــچ ؟مینکیــم عورــش ارــچ .دــهد رارق بطاخم
 ياهلالدتــسا ؟میــنک ادــیپ یــسرتسد رــظن دروــم ماــجرف هــب میهاوــخیم
 یسایس يهرطیس تحت ام ناریا .1 :تسا بیترت نیا هب تمشح يهناگجنپ
 تثیح ،تسین تینما نوچ و درادن دوجو یتینما ناریا رد .2 ،تسا بناجا
 رگلاغــشا يورــین طسوت ام مدرم يهدوت تشابنا .3 ،درادن دوجو مه یلم
 یــنعی ،اــم تیمکاح .4 ،دوشیم تراغ شایلخاد ياهناتسادمه و هناگیب

                                                             
 

 تــسا يوفص باون یبتجم دیس زا هدنام اج هب رثا قیاقح يامنهار باتک .121
 رــگید .دــش پاــچ دــیدجت 1357 لاس رد اهدعب و 1329 لاس رد راب نیلوا يارب هک
 تاراــشتنا ،مــق ،یمالسا تموکح و هعماج  زا دنترابع تسا سرتسد رد هک وا راثآ
 دیهش ملق هب یمالسا تموکح همانرب :مالسا نایئادف یتموکح همانرب ؛1332 ،ترجه
 ،يداــمادریم دوــمحم تــمه هب ،ش1329 لاس رد مالسا نایئادف ربهر يوفص باون
 .1386 ،تثعب داینب ،نارهت
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 زا مادــک رــه ،دوــب راــجاق يهرود ناــیاپ تــیمکاح هک نامز نآ تیمکاح
 .دننکیم یگدنیامن ار یجراخ تردق کی عفانم شنابصنم بحاص

 ار نارــیا تــیمکاح ،درــیگیم تــسد هــب حالــس ازریم هک ياهرود رد
 ،سیــلگنا نارادــفرط .درــک میــسقت »اــهلیف« عاوــنا هــب ناوــتیم شیباــمک
 لیفوــسور ،هیــسور نارادــفرط و لــیفومارت ،هــسنارف نارادــفرط ،لــیفولگنا
 دوب نیا مه نامز نآ بلاج قافتا .دندوب کیدزن هار نایاپ هب رگید ،دندوب
 ناــملآ رــبهر هرود نآ رد .دوــشیم ادــیپ ناریا رد مه لیفونامرژ فیط هک
 نــیا ،دراد هــک یــصاخ مسیلوپوپ اب ،ناریا رد نامز نآ .دوب 122مود ملهلیو
 اــت[ .تــسا هدــش ناملــسم و هــتفر هکم هب ملهلیو هک دروخیم دنویپ هعیاش
 نــیا هــب .دنتــشاذگ مــلهلیو دــمحم جاــح ار شمــسا نارــیا رد ]هــک ییاج
 زا يرایــسب و درــک ادــیپ مــه یتــسیلوپوپ هــجو یــمک یلیفوناــمرژ ،بیترت
 اــب زاــغآ ناــمه زا مه لگنج شبنج .دندوب ناملآ رادفرط ،یبهذم يهدوت
 .تشاد دوخ رد ار اهناملآ زا یناگدنیامن نایاپ ات و دروخیم دنویپ ناملآ

 هــک دهدیم حیضوت ندش هحلسا هب تسد تلع نیمراهچ نایب رد تمشح
 یگدــنیامن ار یجراــخ ياــهورین زا یکی عفانم ام نابصنم بحاص زا مادک ره
 .دوشیم اور مدرم رب هک یمتس و مدرم رس دتسیایم مه رخآ رد و دننکیم

 نــیا ارچ هکنیا و یشم حیضوت رد اما .تسا یشم لالدتسا ،تاکن نیا
 ملاــع يهمه رد هک ییادص اب مه زاب« :]دیوگیم[ ،دندرک باختنا ار یشم
 زواجت ام هب یسکره ،میرادن گنج یسک اب ام میوگیم ،دوشیم سکعنم
 و لالقتــسا ظــفح يارــب ،تــیلم و تــناید ظفح يارب .مینکیم عافد درک
 .»میگنجیم دوخ یفرطیب

 يهــینایب رد اــهیلگنج .دراد ار شدوــخ صاــخ ياهلالدتــسا مــه ازرــیم
 رود دوــخ زا یــتقو ار هحلــسا یــلگنج« :دــننک یم مالعا تحارص هب ناشدوخ
 هــلخاد ناراکمتــس و هــجراخ لواــطت زا یــناریا دارــفا دشاب نئمطم هک دنکیم
 يهــتکن ود مــه یــشم لالدتــسا رد سپ .»دندرگ تیهافر دجاو و تینما زئاح
 رد یــشم نــیا رــب .تــسا حرــطم ناریا یلاها يارب هافر و یلقادح تینما داجیا
 ود ،دوــشیم لیکــشت تــشر رد 1293 هــک ،مالــسا داــحتا تئیه لوا يهسلج
 یــمارم و یخیراــت ،کیژولوئدــیا قــفاوت ،تمــشح و ازریم ینعی ،یلصا وضع
 رد ار اــهنآ لالدتــسا مه ناگدنورگ ریاس دوشیم لصاح هک قفاوت نیا .دنراد
 .دوشیم ذاختا هناحلسم يهزرابم ]یشم[ و دنریذپیم یشم
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 لگنج يژولوئدیا
 ازرــیم دوــخ هــب هک تسا »درفنم ياههراگنا« هنیمز نیا رد ناملوا رتیت

 و مالسا داحتا تئیه هب هک تسا »عِمتجم ياههراگنا« مود رتیت .ددرگیمرب
-یناــمرآ هاگدــید موــس رــتیت .تــسا فوطعم لگنج شبنج لوا يهلحرم

 هــب رظاــن ،تــسا بــکرم ياــههراگنا مراهچ رتیت .تسا ییاروشاع هاگدید
 لــگنج شبــنج يژولوئدــیا و ددــنویپیم شبــنج هــب مــه پــچ هک ینامز
 ،بهذــم لوــح ار کیژولوئدــیا ياهفاکــشا تــیاهن رد .دوشیم بکرم
 .دید میهاوخ مسیلایسوس اب ههجاوم عون و ناریا

 درفنم ياههراگنا
 ،میوریــم رتوــلج ردــق ره .تسازریم ياههراگنا هب طوبرم ناونع نیا
 يروحم-ربهر ياههراگنا ،تسا هدش زاب ناریا رد هک يایتازرابم زارف ره
 هژــیو شــقن تــکرح اــی تــضهن ،شبــنج نآ يژولوئدــیا يریگلکش رد
 رد زادرپهدــیا و رِتراتــِسا درف يژولوئدیا هک تسه مه یعیبط .تسا هتشاد
 .تسا رثوم یعمج يژولوئدیا نییعت

 یبهذم رصنع
 یبهذــم ياهداوناخ .دوب یبهذم رصنع ازریم کیژولوئدیا رصنع نیلوا
 باــختنا نارــهت رد هــک یتالیکــشت نیلوا .دوب يزوح شتالیصحت .تشاد
 اــب ،دیقم و یبهذم لماک روطهب يدرف .دوب نارهت ِمالسا داحتا تئیه ،درک
 .دوب يدیحوت قیمع ياهرواب

 یناریا رصنع
 لاــبند هــک يرــصنع ،دوــب یــناریا رــصنع ازرــیم يژولوئدــیا مود هــجو

 يدودح ات و همانهاش لها ]ازریم[ .دوب لاغشا و هرطیس زا ناریا يزاسدازآ
 .دوب یلم عبانم ریاس

 ملظ ِدض رصنع
 نارود و یناوــجون ناــمز زا هــک دوــب مــلظ ِدــض رصنع وا يدعب رصنع

 .تشاد روهظ و زورب وا رد هیملع يهزوح رد لیصحت

 تلادع رصنع
 وا یناوــجون نارود هــب رــصنع نــیا ءاــشنم .دوــب تلادــع يدــعب رصنع

 رد ار یتدــم هک ،هطورشم ترتف نارود رد و هطورشم زا سپ .تشگیمرب
 ادــیپ شیارــگ یفــسلفریغ پــچ رــکف روخــشبآ هب ،دوب هدرب رس هب زاقفق
 اــما ،تشادن ماجسنا و تدحو مسیلایسوس یفسلف هجو اب ازریم .دوب هدرک
 و هــبوکداب رد هــکنیا زا رــیغ هب .درک رارقرب تدحو نآ یعامتجا يهیاپ اب
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 هزاــت يژولوئدــیا نیا هک دوب ینارود مه نارود ،درک یگدنز یتدم زاقفق
 يهدرــک بالــقنا هزات و بالقنا لاح رد روشک و دوب هدش هضرع ناهج هب
 هــب .تــشاد رارــق نارــیا یگیاــسمه رد دــیدج يوروــش و قباــس يهیــسور
 ازرــیم هک دشیم بوسحم مه ینارود میاداراپ ،مسیلایسوس ،رگید ترابع
 .دوب رثاتم نآ زا مه

 يرادیاپ رصنع
 رد رــخآ اــت لوا زا هــک تــشاد مــه يرادــیاپ رــصنع ازریم يژولوئدیا
 اــت ار يرادیاپ رصنع ازریم .یناولهپ رصنع يهفاضا هب ]هتبلا[ ،دوب وا دوجو
 یــنعی ،1300 ناــبآ 5 خیراــت رد مــه ازرــیم يهمان نیرخآ رد .تشاد رخآ

 تیعــضو هــمان نیا رد .دنیبیم ار رصنع نیا ،شتداهش زا لبق زور 35-36
 :دهدیم حیضوت ار شدوخ

 یبوــخ هــب امــش و دــناهتفرگ شیــپ اــم نانمــشد هــک ياهیور اب ًاتلاجع«
 دنیامن لصاح تیقفوم دنتسناوت مئاد و تقوم روطهب دیاش ،دیتسه قوبسم
 زا يرایــسب رد هــک تــسا يرگداد دنوادخ رب ناهارمه و هدنب ياکتا یلو
 زا زــج هــب .تسا هدرک تظفاحم دوخ تاهجوت وترپ رد ار ام تاقافتا نیا
 لماــش شاهــلماک تاهجوت مراودیما و هدوبن رهظتسم سکچیه هب دنوادخ
 باــطخ رگتراــغ و دزد ار اــم ،نانمــشد زورما .دشاب ام نیعم و رای و لاح
 و لام زا تظافح و مدرم شیاسآ زج یمدق چیه هک یتروص رد ،دننکیم
 تبــسن اــم هــب هــک ار یتاماهتا هنوگره ام .میاهتشادن رب اهنآ سومان و ناج
 قالطالایــلع مکاــح و رداــق دنوادخ هب ار تیمکح و میونشیم ،دنهدیم
 اــجک هب راک مینیبب ات میتسه یهلا تاریدقت تحت ًاتلاجع .مینکیم راذگاو
 .دیدرگ دهاوخ یهتنم

 رد ناــیاپ اــت شبــنج زاــغآ ناــمه زا ار يدــیحوت يرادــیاپ رصنع نیا
 .دنکیم لمح شدوخ اب و دراد شرابهلوک

 عمتجم ياههراگنا
 زا یــشخب .تــسا یــبیکرت ییاــههراگنا هک عمتجم ياههراگنا هب میسریم

 زا لــبق و نالیــگ تــموکح زا لــبق يهــلحرم رد لــگنج شبــنج يژولوئدــیا
 نارود هــب نآ زا یــشخب و لــگنج شبــنج نارود هــب ییاروش ینایاپ تموکح
 مالــسا داــحتا تــئیه هک تسا رکذ هب مزال .دوشیم طوبرم مالسا داحتا تئیه
 ظاــحل هــب هــتیمک .دوــشیم لیدــبت مالــسا داــحتا يهــتیمک هب شدوخ ریسم رد
 ندــش ادــج و تمــشح دــیعبت اــب .تــسا تئیه زا رتالاب هلحرم کی یتالیکشت
 .دوشیم لحنم مه مالسا داحتا تئیه رگید شبنج زا ییامسک دمحا جاح

 تلادع ،يدازآ ،تیلم ،بهذم
 یبهذــم ،ناــخکچوک ازرــیم تــیروحم هــب ،نارــبهر زا یمهم یشخب
 ناتوــسکشیپ زا نــت دــنچ مــه و ناــخکچوک ازرــیم دوــخ مــه .دنتــسه
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 و ییاــشنا موــحرم لــثم ،دندرکیم یهارمه ازریم اب هک نالیگ يهطورشم
 و هاوــخناریا یبهذم ،لگنج يهمانزور لوئسم و ریبدرس ،ییامسک نیسح
 .دندوب تلادع و يدازآ یپ رد

 لقتسم ،]هدنام اج هب[ لگنج شبنج زا هک ار یکیژولوئدیا ياههراذگ
 و نارــبهر .1 :درــک میــسقت هزوــح شش هب ناوتیم ،ناخکچوک ازریم زا
 درــبن هب  .2 ،دندوب یخیرات تیلوئسم يافیا هب دقتعم لگنج شبنج يهندب
 رهاــظم ِلباقم رد ،تیناقح رهظم ار لگنج شبنج و دنتشاد داقتعا لطاب و قح
 مــسیلایرپما اــی طلــسم رامعتــسا لــطاب رهاــظم نــیا زا یشخب .دنتسنادیم ،لطاب
 مــه و ازرــیم مــه  .3 ،دوــب مکاــح دادبتــسا و عاــجترا رــگید یــشخب و ینارود
 اــَل َهــَّللا َّنِإ« يهــیآ رــب هژیو دیکأت و نورد زا رییغت هب داقتعا شنارای و ناهارمه
 يدونــشخ یــپ رد .4 ،دنتــشاد 123»ْمِهِــسُفْنَأِب اــَم اوُرــِّیَغُی ىــَّتَح ٍمْوــَقِب اــَم ُرــِّیَغُی
 .یتــسود عون و ییارگمدرم. -6  ؛یمومع قوقح قاقحا . .5 ،دندوب راگدرورپ
 .تسا جارختسا لباق اهنآ کیژولوئدیا تایبدا زا بلاطم نیا

 ییاروشاع هاگدید-ینامرآ هاگدید
 حیــضوت و عدــبم .دنتشاد ییاروشاع و ینامرآ یهاگدید ]شنارای و ازریم[

 ياــهگنج زا یــکی زا شیــپ هــک تــسازریم دوــخ هاگدــید نــیا يهدــنهد
 ِراــک گــنج زا لبق هک دوب ازریم تنس نیا .دزادرپیم نآ حیرشت هب هناگراهچ
 هذــختم ياهيژتارتــسا ،دــنک نشور لیصفت هب ار طیارش ،دهد ماجنا یحیضوت
 .دنگنجیم ارچ هک دزادرپ نیا هب تیاهن رد و دیوگب ار اهکیتکات و

 ياهرازــگ تاــقوا رتــشیب ،میگنجیــم ارــچ هــک هــتکن نــیا نیــیعت رد
 ییاروشاع هاگدید .دوب ییاروشاع هاگدید يواح هک تشاد کیژولوئدیا
 ،هدوــت و يرــبهر زا مــعا ،هدــننکلمع ناــیرج يارــب هــک تــسا یهاگدید
 هــچنآ .هــن اــی دنوــشیم لئان یکیناکم يزوریپ هب هک درادن تیمها نادنچ
 طاــبترا نیمه رد .تسا یخیرات تیلوئسم يافیا ،تسا مهم ناشیارب رتشیب
 ترــضح زا یــنعی ،مالــسا نیدــهاجم يهلــسلسرس زا ام« :دیوگیم ]ازریم[
 رــتمک يوــما تــلود و دیزی رادتقا هچ .میریگیم قشمرس ،)ع( ادهشلادیس
 .دوبن تیعمج نیا زا رتشیب زین روَرس نآ تیعمج و هیسور يرازت تلود زا
 مسا و یمان  ِمان یلو ،دش بولغم )ع( نیسح ماما ترضح رهاظ رد هچرگ
 روــنم دوــخ روــن هــب هــشیمه ار ناــهاوخيدازآ بوــلق راوگرزب نآ یمارگ
 یلدم هاگن نیا رد .تسا ییاروشاع هاگن رهوج و رهوگ نیا ».تسا هتشاد
 لمع ،تسین مهم نادنچ ناشیارب يزوریپ و تسکش ،دنریگیم ار یخیرات
 مــهم اــهنآ يارــب هک تسا تکرح یخیرات بوسر و یخیرات تیلوئسم هب

                                                             
 

 رــییغت ار دوــخ لاــح نانآ ات دهدىمن رییغت ار ىموق لاح ادخ تقیقح رد .123
 .)دنودالوف همجرت ؛13 :دعر( دنهد
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 ماما تکرح یکیناکم تسکش هب دنکیم حیرصت لوا زا ازریم دوخ .تسا
 ام زادنامشچ ردهک دهدیم همادا دعب و دیزی یماظن يزوریپ و )ع( نیسح
 زا یمسر و مسا ]هک تسا نیا مهم ،تسین مهم[ میروخب تسکش رگا مه
 .دشاب ياهلسن شخبهزیگنا و اشگهار هک دنامب یقاب شبنج

 ناـــگرا هـــک دوـــشیم پاـــچ لـــگنج يهـــمانزور هـــلحرم نـــیا رد
 رد هــمانزور تیریدــم .تــسا شبــنج کیژولوئدــیا-یسایس-کیژتارتسا
 ییامسک نیسح دعب یلو دوب ییامسک يدیون نیسحمالغ يهدهع هب زاغآ
 .دوــب نالیــگ يهطورــشم شبنج نیدهاجم زا هک ،دریگیم هدهع هب ار نآ
 راعــش ]نــیا[ لــگنج يهــمانزور ]ناوــنع[ رــیز ،دــینیبب ار هیرشن يوگُل رگا
 رد هــک »نایمالــسا راــکفا رونم /ناریا قوقح نابهگن« :تسا هدز ار بکرم
 هیرشن هک دناسریم ار انعم نیا و تسا هدش ظفح یلم و یبهذم رصنع نآ
 مدرم راکفا ندرک نشور و نایناریا قوقح زا ینابهگن يارب تسا ینوبیرت
 .نیمزرس نیا یبهذم

 نیــلوا ،میــنک یــشکرهوج لگنج تایرشن ياوتحم يهعومجم زا رگا
 ســلجم تاــباختنا نیب .تسا هطورشم يایحا ]دیآیم تسد هب هک يزیچ[
 يرازــگرب رــب اــهیلگنج و دوــب هداــتفا هلاــسدنچ ياهــفقو مراــهچ و موــس
 قــلعت و یــلم رــصنع رــب ]نینچمه[ .دنتشاد دیکات مراهچ يهرود تاباختنا
 دــنکیم پاچ ]هیرشن[ هک يراعشا ]،ور نیمه زا[ .دنتشاد رارصا ياهقطنم
 متــس .تسا شبنج و هقطنم طیارش اب بسانتم ،یتاقبط ِدض ،یکلیگ رتشیب
 قوــقح و عاــفد شبــنج قــح زا و میــسرت اــهلیثمت و راعــشا رد ار یتاقبط
 رد اــهنیا  .دــنکیم نیــیبت ار نآ هــب ناگدــنورگ و لگنج شبنج یخیرات
 .تسا نالیگ يروهمج لیکشت زا لبق يهلحرم

 نالیگ يروهمج لیکشت زا سپ
 بکرم ياههراگنا

  تموکح يژولوئدیا
 بــکرم اــههراگنا تــسا تــلود لیکشت يهلحرم هک مود يهلحرم رد

 هــس و بــکرم يهــفلؤم ود ،دراد هــفلؤم جنــپ تموکح يژولوئدیا .دنتسه
 .بکرمریغ يهفلؤم

 یفسلف پچ-بهذم
 هــک ،دراد یبهذــم شــخب کی ،تسا یشخب ود شبنج هلحرم نیا رد

 لیکــشت ار نآ یبهذــم يهــندب شبــنج هــب هدروخدــنویپ ناــقهد ياــههدوت
 شــخب کی .کچوک ازریم دوجو رد تسا رولبتم هندب نیا رس و دنهدیم
 هــک ،تــسا ناــبرق ولاــخ ،تــسین قــیمع نادــنچ هــک دراد مه یفسلف پچ
 هــک ،ناخهللاناــسحا و ،تسین يرکف هجوچیه هب و تسا پچ تسیشرانآ
 و شبــنج تیفرظ زا رتارف تامادقا هب تسد هشیمه و تسا یساسحا پچ
 و درادیــمرب ییاتــسور نز رــس زا باــجح لاــثم يارــب ؛دــنزیم هــقطنم
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 رــیگرد وا اــب تاهج نیمه هب ازریم هک دهدیم ماجنا یطارفا ياههرداصم
 ياهــشیدنا راــب یلو دراد یفسلف راب هک تسا یپچ ناخهللاناسحا .دوشیم
 .تسا مک رایسب وا

 مسیلانویسانرتنا-تیلم
 هدروــخهرگيهدوت و ازریم .تسا تیلم يهزوح رد مود بکرم رصنع

 رد ار نآ ياــههرازگ هــک ؛دنتــسیایم »نارــیا« رــب يدــج روطهــب ازرــیم هــب
 لاــیرپما رــب شبنج پچ يهکت اما .میدرک رورم رگیدکی اب شیپ تاسلج
 تمــس هــب شهاــگن رتــشیب و دتــسیایم 125مسیلانویسانرتنا و 124مسیلانویسان
  .لخاد هن ،تسا نوریب

   تلادع و يدازآ ،روهمج
 ًاــعبط و ،مدرــم یموــمع يهدارا ققحت ینعی ،»روهمج« رب فیط ود ره

 .توافتم زوُد اب هتبلا ،دنتسیایم تلادع و يدازآ

 کیژولوئدیا ياهفاکش
 کلسم-بهذم
 شبنج زا یشخب .تسا کلسم-بهذم رب کیژولوئدیا فاکش نیلوا

 ناریا رد مسینومک کلسم لابند هب و یکلسم نآ زا یشخب و تسا یبهذم
 شدوــخ هک ،دنهدیم لیکشت ار ناریا مسینومک بزح ]شخب نیا[ .تسا
 ياهــمانتقفاوم لوا دــنب نتــشاذگ اــپریز و دــیدج هــلئاغ ندــشاپرب بابسا
 .دش هدناوخ هک دوشیم

 ینطوناهج-ینطوناریا
 یــنطوناریا شبنج زا یشخب هک تسا نیا رگید کیژولوئدیا فاکش

 نآ یــلو دراد مــه یتــسیلایسوس ناــمرآ هتبلا .دتسیایم ناریا يور و تسا
 يور ياهنیچهــطقن و تــسا نارــیا هــب فوــطعم شایتــسیلایسوس ناــمرآ
 اــما .درادیــم ساــپ ناــمرآ ناونع هب ،تسا ناریا زرم هک ،ار ناریا يهشقن
 .درادن ناریا رب يدیکأت نادنچ و تسا ینطوناهج رگید شخب

 عیزوت زود
 حیــضوت .تــسا عــیزوت زود ]يهلئــسم[ رب کیژولوئدیا يدعب فاکش

 اهنآ ياههرداصم .دوب یطارفا پچ شخب رظن دروم نیمز میسقت هک هکنیا

                                                             
 

124 . imperial nationalism 

125. internationalisme 
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 رتهــنالقاع ازرــیم اــما .تــفرگیم رب رد ار يداع مدرم و ناکلامهدرخ یتح
 .دوب رتلوقعم مه وا مسیلایسوس و درکیم لمع

 هراــبود ار 1300راــهب رد نالیــگ يروــهمج يهــمانتقفاوم لوا دــنب
 يهرداــصم ثــیح زا مــسینومک لوــصا يارــجا مدع« ؛مناوخیم ناتتمدخ
 »عــیزوت زود« رتیت ».یکلسم تاغیلبت ندوب عونمم و تیکلام ياغلا و لاوما
 لــگنج پچ نایرج يههجاوم عون و اههرداصم اب ازریم دیوگب دهاوخیم
 .تشاد لکشم هقطنم یبهذم گنهرف اب

 ي هــمانمارم تــسا بوــخ ،میورــب تالیکــشت شــخب هب هکنیا زا شیپ
 شبــنج یناــیاپ ياههام هب قلعتم  همانمارم نیا .مینک رورم مه ار اهیلگنج
 .دــنهدیم لیکــشت ار نالیــگ يوروــش يروــهمج هک ینامز ،تسا لگنج
 شخب رد هدنیآ يهسلج ار اهنآ و مینارذگیم رظن زا  ار  همانمارم ياهرتیت
 34 و هداــم 9 زا لکــشتم  همانمارم .مینکیم لیلحت اهیماکان و اهدرواتسد
 رایــسب رایسب نالیگ شبنج یناکم و ینامز نارود هب هجوت اب هک ،تسا دنب
 نیــیعت ار تــموکح لیامش و لکش نآ لوا يهدام .تسا یقرتم و هتفرشیپ
 یــسارکومد رازبا رب ،موس يهدام .دتسیایم تیندم رب مود يهدام .دنکیم
 داــصتقا هــب ،دــنب نیرتــشیب اــب مراــهچ يهداــم .دــنکیم زــکرمت )تاباختنا(
 و اــضق رــب ،مــشش يهداــم و شزوــمآ رــب ،مجنــپ يهداــم .دراد صاــصتخا
 راک يهرابرد متشه يهدام ،عافد يهرابرد متفه يهدام .دتسیایم تواضق
 تاــیبدا اــب و ،یموــمع هافر ثحب ،زورما تایبدا اب ،مهن يهدام و لاغتشا و
 .تسا هحصلاظفح ،نامز نآ

 

 تالیکشت
 نالیگ يروهمج لیکشت زا شیپ لگنج ریس

 شترا هب هتسه زا
 یــط ار یلاــع هــب هداــس زا ریــس ،يژتارتــسا دــننام ،لــگنج تالیکــشت

 .دــسریم تمــشح-ازرــیم ،جوز هــب .دوــشیم عورــش رفن کی زا .دنکیم
 رد هرفنتــفه يهتــسه نــیا .دــسریم هرفنتفه يهیلوا يهتسه هب هرخالاب
 هــک یمجاــهت نیــلوا رد .دنوشیم لدبم هرفنهدفه يهتسه هب ناشدوخ ریس
 مود درــبن رد .دنوــشیم زورــیپ و دنگنجیم رفن هدفه نیا ،دوشیم اهنآ هب
 شــترا هب تیاهن رد و رفن 70 هب موس دربن رد ،رفن  30 دودح هب ناشدادعت
 زابرــس اــی روآگنج يهدوت هک یشترا .دنسریم هتفرشیپ يهرفنرازه دنچ
 ناهدــنامرف اــهنآ لــیذ و دــشرا ناهدــنامرف ِیبتارمهلــسلس فــیط ،يداــع
 العتــسا هنوگهراوف ،یتالیکشت ریس بیترت نیا هب .تشاد هس و ود يهجرد
 و الاــب هــتبلا .دــسریم يرــفن رازــه نیدنچ شترا هب رفن کی زا و دریگیم
 رفن تشه هب  رفن رازه دنچ نآ ینارود رد ،دنکیم یط يرایسب ياهنییاپ
 رــفن  تــفه نآ زاــب ]یــلو[ .رــگید رــفن تــفه و ازریم دنوشیم و دنسریم
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 عورــش رفن کی اب زاغآ رد .دنسریم رفن رازه نیدنچ هب و دنوشیم ریثکت
 ود و نیــمز زا اــهقازق هــک یناــمز ،مــه هیــضق شکرــمک رد .دوــشیم
 تــشه هب ،دننکیم رام ورات ار شترا اوه زا یسیلگنا ِنکفابمب يامیپاوه
 اپرــس ،دــنهدیم وــن زا ناــمرف ناــشدوخ هــب رــفن تــشه نآ .دنــسریم رفن
 .دننکیم ینامزاس يهدوت بحاص ار شبنج زاب و دنوشیم

 زا لکــشتم ،هــیلوا يهتــسه ،دــش هداد حیضوت ناتتمدخ هک روط نامه
 ود شدوــخ ریــس رد ملوــت زا ســپ .دوشیم اپرب ملوت رد ،تمشح و ازریم
 ناــشيرادا زــکرم ،امــسک و یماــظن زــکرم ،كارــگ .دــنکیم ادــیپ زــکرم
 .دننکیم ادیپ شرتسگ دعب و دوشیم

 راتخاس
 نیروحم يهتسه

 هشیمه هک میوشیم هجوتم لگنج شبنج یتالیکشت راتخاس یسررب رد
 هدوــب ناــسون رد رــفن 17 دودــح ات رفن هس زا هک دناهتشاد ییاروش يهتسه
 هــب رــفن 9 دودح اب مه نایاپ رد و دوشیم لیکشت رفن هس اب زاغآ رد .تسا
 نیا ییاروش يهتسه نیا نتشاد يهجیتن .دسریم شدوخ دنیاشوخان ماجرف
 عانقا و ثحب اب هشیمه .تسا هدوب کیتارکومد هشیمه تامیمصت هک تسا
 ]اهيریگمیمــصت[ هاــگ هک دهدیم ناشن تادنتسم نینچمه .هتفریم شیپ
 هشیمه ار کیتارکومد-ییاروش يهقلح نیا .تسا هدوب يریگيار اب مأوت
 ار شرــظن هاــگچیه ازریم هک تسا هدوب کیتارکومد رظن نیا زا .دناهتشاد
 هــسیاقم لــباق ناربهر ریاس اب شتیحالص هکنیا مغریلع ،درکیمن لیمحت
 کــیتارکومد رگید هجو .تسا هدوب رارقرب هشیمه ییاروش راکوزاس .دوبن
 کیژولوئدیا ظاحل هب شبنج دعب هب ياهرود زا هک تسا نیا شبنج ندوب
 راــنک نیــمه .یفــسلف پــچ تــسیز و یبهذــم تــسیز :دوشیم تسیز ود
 زا ،يژتارتــسا اــب بــسانتم کــیتکات و يژتارتــسا ذاــختا و مه اب ناشندمآ
 .تسا هتشذگیم کیتارکومد تسیز نیا شکاشک

 بعش و اههتیمک
 و یماــظن تــیهام اههتیمک زا یشخب .دنتشادرارق اههتیمک اههتسه لیذ

 دــعب .دوــب ملوت لوا .دندوب بعش اههتیمک زا دعب .دنتشاد یماظنریغ یشخب
 هــب ییامــسک دــمحا جاــح هــک یناــمز اــت تفگ دوشیم .دوریم امسک هب
 لــقن نآ زا ســپ و دوــب شبــنج یلــصا هاگلزنم امسک ،دوب رادافو شبنج
 هــب یــتح بعــش نالیــگ يروــهمج رادتقا ياههام رد ماجنارس .درک ناکم
 هــب برــغ زا و راــبدور هــب قرــش زا ،دــنکیم ادــیپ هار مه نالیگ زا نوریب
 .لیبدرا و ناجنز
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 ینامزاس تراچ
 یماظن رادم

 ،یماــظن هاگــشزومآ هــک دراد یماــظن يرادــم شبنج ینامزاس تراچ
 و هــتفرگیم رــب رد ار باروــگ و ناجیهال یماظن زکرم و یماظن يهسردم
 .تسا هدوب ازریم دوخ نآ لقث

 يرادا رادم
 رد ادــتبا رادــم نــیا زــکرم .تــساهتشاد مه ياراد رادم لگنج شبنج

 .دش لایس دعب یلو دوب امسک

 یلام رادم
 هــک دوــب شبــنج ینامزاــس تراچ ياهشخب زا رگید یکی یلام رادم

 .دوب هدش لیکشت شبنج اب اونمه ناکلام و راجت ،نایرازاب زا رتشیب

 کیتسجل رادم
 يرادهتــشررس ای کیتسجل رادم ،میروخیم رب نآ هب هک يرگید رادم

 ]يارــب يزــکرم[ ،ساــبل يهــیهت يارــب ياهــناخطایخ ]اــهیلگنج[ .تــسا
 .دنتشاد کیتسجل رادم ياههزوح ]رگید و[ یناسركاروخ

 تاقیقحت يهزوح
 یــکی .تــشاد مــه هزوح هس ،دش رکذ هک يرادم راهچ زا ریغ شبنج

 بــسک و يرــیگدر ،يرــیگربخ زــکرم هــک دوــب تاقیقحت يهزوح اهنآ زا
 و دوــب يدــج شیباــمک ازریم یتینما ياهتیلباق .دمآیم باسح هب عالطا
 .دوب هدرک ادیپ یتینما تیلباق لگنج شبنج ]ساسا نیمه رب[

 ییاضق يهزوح
 تالکــشم هــک یناــمز .تسا ییاضق هزوح ،دنتشاد هک ياهزوح رگید
 لــصف و لــح ار تالکــشم هزوح نیا ،دمآیم شیپ شبنج لخاد یقوقح
 .تسا هدرکیم

 يرادهب يهزوح
 راــک هــک دروــخیم مــشچ هــب مــه يرادــهب يهزوــح ناــیم نــیا رد

 .درکیم بیقعت ار هیوناث و هیلوا دادما و یناسرکمک

 نالیگ يروهمج لیکشت زا سپ لگنج تالیکشت
 کیکفت لباق ،تسا هدرک یط هک يریس اب بسانتم ،لگنج تالیکشت

 تــئیه زا هک تسا ینامز زا لوا يهلحرم .تسا یتالیکشت يهلحرم ود هب
 تــموکح مود يهــلحرم .دنوــشیم لیدــبت شبــنج هب  جراخ مالسا داحتا
 .تسا نالیگ ییاروش
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 نالیگ تموکح تالیکشت
 زا تالیکــشت هــلحرم نــیا رد .تسا نردم نالیگ تموکح تالیکشت
 باــختنا هــنیباک .دــنهدیم لکــش رــییغت یتموــکح تلاح هب یماظن تلاح
 رــسیمک ،نارــیزو هــب و رــسیمکرس ،رــیزو تــسخن هــب ناــمز نآ .دــننکیم
 .دوب عافد رسیمک مه و رسیمکرس مه ازریم نالیگ تموکح رد .دنتفگیم

 ییاروش يروهمج تالیکشت
 ازرــیم زا لکشتم ،دوب یبکرم تالیکشت ییاروش يروهمج تالیکشت
 پــچ فــیط زا یناگدــنیامن و نارــیا پچ فیط زا یناگدنیامن ،شفیط و
 .میزادرپیم رتشیب عوضوم نیا هب یتآ تاسلج رد .وکاب و زاقفق

 یتالیکشت ياهفاکش
 لیشآ يهنشاپ :دنتشاد یتالیکشت فاکش ود ]هرود نیا رد اهیلگنج[
 زا 126»لیــشآ« .ناخهللاناــسحا لیــشآ يهنــشاپ و ییامــسک دــمحا جاــح
 شندــب ياــج چیــه هــب يرــیت چیــه هــک دوب نانوی ریطاسا رصع نانتنییور
 »لیــشآ« ،هروطــسا نیمه ساسا رب .شیاپ يهنشاپ هب رگم ،دشیمن رگراک

 ياهههد رد حالطصا نیا .دش یماظن-یسایس و کیژولوئدیا تایبدا دراو
 .دش ناریا تایبدا دراو هاجنپ و لهچ

 ییامسک دمحا جاح ِلیشآ
 و مالــسا داــحتا تــئیه يهــلحرم رد نالیــگ یتالیکشت لیشآ يهنشاپ
 دوــخ .دوــب شنوــماریپ فیط و ییامسک دمحا جاح ،مالسا داحتا يهتیمک
 ســپ باتک و باسح یسک هب یلحم بابرا .دوب یلحم ِبابرا و لادوئف وا
 .دــنهدیم ســپ باــتک و باــسح یــلحم باــبرا هــب هــمه هــکلب ،دهدیمن
 ارــچ هــک دنتــشاد داــقتنا وا هــب هــمه ،ادــتبا زا .دوــبن مــظن لــها و هنیلپیسید
 شدوخ نوماریپ یفیط اب وا ماجنارس .تسا ریذپانتالیکشت و ریذپانقفاوت
 .میدرک رورم لبق تاسلج رد ار ناشماجرف هک دندش ادج

 ناخهللاناسحا ِلیشآ
 جاــح زا رتدــنمناوت يرکف ظاحل هب وا .دوب يدعب لیشآ ناخهللاناسحا

 هدهاــشم لــباق شایناشیپ سپ رد هشیدنا زا ییاههگر ،دوب ییامسک دمحا
 هــک یمیمــصت رــه هــب .دوــب یــساسحا .دوب قفاوت لها رتمک مه وا اما .دوب
 رد شبــنج زیچ همه رگید هک ییاهزور لاثم يارب .درکیم لمع دیسریم
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 يهدــیا ،دوب یلخاد ياهقازق و اهسور برض ریز و ندش رام و رات لاح
 هــک یلاــح رد .درک دروخرب هناکانسوه نآ اب و دمآ شنهذ هب نارهت حتف
 يراکوزاــس دوــب ورــبور یتالیکشت و یماظن يهدیدع تالکشم اب شبنج
 رد هک یبوکرس .دش بوکرس مه ماجنارس هک داد بیترت نارهت حتف يارب
 ود نــیا نالیــگ شبــنج .تــشاد یــپ رد ار شبــنج دوخ ِیبوکرس ،تیاهن
 .درکیم لمح شدوخ رد ادتبا زا ار یتالیکشت فاکش

 مدرم
 يهدــینت مــهرد تــفاب هــلاحمال ،دنتسه يزرواشک هک نالیگ لثم یقطانم

 تــشک دــنچ طــقف نالا هــتبلا .دوــب یتشِکدنچ هک نالیگ هژیوهب ؛دنراد یمدرم
 .تــسا یــعمج اهتــشک نــیا .تــسا هدــنام یقاــب نالیگ رد جنرب و ياچ ،هبنپ
 ،ناــشدوخ دــنناوتیم راکیفیص و راکینیمزبیس .درک تشک ناوتیمن درفنم
 يدرــف راــک نامزاــس اــهنیا رد ،دــنربب شیــپ ار راک ،رگید رفن کی اب رثکادح
 رد مــه ،تسا یعمج يزواشک نامزاس ،جنرب هژیوهب و هبنپ ،ياچ رد اما .تسا
 بآ نیــمز رد دنفــسا زا شیــپ .تــشادرب رد مــه و تــشاد رد مــه ،تــشاک
 رــیز تــشهبیدرا و نیدرورــف .دــنیوگیم تــختبآ نآ هــب هــک ،دــنزادنایم
 دــعب يهــلحرم رد .دــنیوگیم يریگهــنازخ نآ هب هک ،دنراکیم اشن کیتسالپ
 يهــلحرم رــهم و رویرهــش ياــههام و تــشاد دعب يهلحرم .دوشیم شخپ اشن
 ،نیــمه لــیلد هــب .تسا یعمج ههامهن-تشه يهسورپ نیا لک .تسا تشادرب
 نارــیا رد یــعمج یــلحم يهــنارت تــسیود دودــح .تسا یعمج مه ناشتایبدا
 .تسا ینزام و یکلیگ نآ رتشیب هک تسه

 و تــسیز ،نآ رد یعمج تشک عون و هقطنم ندوب يزرواشک لیلد هب
 نیــمه زا .تــسا هــنیریدرُپ و هنیــشیپرُپ ناردنزام و نالیگ رد یعمج تایح
 دــناوتیمن مدرــم يهدوــت هــب ندروخ دنویپ نودب اجنآ رد یشبنج چیه ور
 وــل عیرس رایسب لکهایس ]تکرح[ 1349 لاس رد هکنیا تلع .دریگب لکش
 لکهایــس ياــهکیرچ ندــش ریگتــسد یتح و نتفر ول .]دوب نیمه[ ،تفر
 نــیا[ .دندــش دراو اهمرادــناژ دعب و تفرگ تروص ناناقهد تسد هب ادتبا
 ،دروــخب دــنویپ هــقطنم ياهدوــت تفاب اب دناوتن هک یشبنج داد ناشن ]قافتا
 رد دناوتیمن و دتسیایم رزخ بآ يور فک لثم و تسا يدرفنم شبنج
 .دنک ذوفن هقطنم بوطرم كاخ

 مدرم و شبنج
 یــمدرم یــپیت ازرــیم دوــخ .دروــخ دنویپ هدوت اب ادتبا زا لگنج شبنج

 درــک یــط هــک مــه يریــس .دــندوب یــمدرم تــشر رد شاهدوناــخ .دوــب
 رد .دوــب عــمج اــب هــشیمه .درــکن يزاونکــت تــقچیه .دوــب هــنایارگعمج
 رد .دوــب عــمج عفاــنم عفادــم درــکیم لیــصحت هــک مــه ياهیملع يهزوح
 مالــسا داــحتا تئیه هب هطورشم تسکش زا دعب و عمج هب هطورشم شبنج
 ماجنارــس .دوــب کیژتارتــسا-يرــکف جوز ندرــک ادیپ لابند هب هشیمه .تسویپ
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 هــک مــه ياهــقطنم .دوــبن يوزــنم درــفنم يرــبهر .دروــخ دــنویپ هدوت اب هک مه
 ظاــحل هــب مه ،تیعمج مکارت ظاحل هب مه ،دوب ياهدوت ياهقطنم درک باختنا
 مدرــم اــب ادــتبا ناــمه زا شبــنج هــک دوب للع نیمه هب .یعمج تشک تلصخ
 .دروخ دنویپ

 یــنما میرــح لوا زا نالیــگ مدرــم .دوب یتینما میرح داجیا ،دنویپ لوا هجو
 رثکادــح ،هرفنششجنپ يهتسه هک ینامز .دندرک مهارف یلگنج کیرچ يارب
 نالیــگ يهــقطنم رــب هــک ،سور ياــهقازق ،دــش لیکشت ملوت رد ياهرفنتفه
 ناــمز ناــمه زا .دــندوب پــمک ییاــسانش و يریگهر لابند ،دندوب هدش ساسح
 ار اــه یــلگنج هــقطنم مدرــم و دــش مهارــف  مدرــم تسد هب یتینما میرح نیمأت
 رــفن تشه-تفه نآ ،دیسر تشه-تفه هب شبنج هک ینامز ات دنداد ششوپ
 هب هناخ یتقو یتح .یناملآ كوئاگ و دنام ازریم ماجنارس و دندش رام و رات مه
 .تشاد دوجو هراومه یتینما میرح نیا ،دندوب ود نیا لابند مدق هب مدق و هناخ

 شبنج و مدرم
 مــه و دروــخ دــنویپ مدرــم اــب شبنج يربهر مه هک دوب نیا مود هجو

 27 هــب مالــسا داحتا هتیمک ]يهرود[ رد يربهر .دوب یمدرم شبنج يهندب
 زا هــصالخ و طاــیخ ،شافک ،زودهنیپ ،زازب ناربهر زا یضعب هک دیسر رفن
 ،دوــب یــمدرم یــلحم رد لــگنج شبــنج بــیترت نیا هب .دندوب لحم مدرم
 دوب یمدرم مه نآ يربهر ،دندوب مدرم دوخ زا نآ يربهر رداک زا یشخب
 اــب .دوــب یناــقهد شــترا ،لــگنج شــترا .دــندوب مدرــم زا مه نآ شترا و
 نادــنز زا هــک ،یــشیرتا و یناملآ رسفا دنچ و دش لیکشت اهناملآ کمک
 رــسفا راــهچ يهفاضا هب ،دندوب هدمآ ناریا هب و هدرک رارف يرازت يهیسور
 ناــناقهد شــترا يهدوــت یــلو .دــندوب نارــیا رد یتدــم هــک ،ینامثع دشرا
 .دش یمدرم یشبنج زاغآ زا شبنج ،بیترت نیا هب .دندوب نالیگ

 يهــمه یهاوــخملظت عجرم هک دوب نیا شبنج و مدرم يهطبار رگید هجو
 رــه« :دــیوگیم هــک دراد یگنــشق فارگاراــپ ازریم .دوب هدش نالیگ ياهرهش
 و نارــهت رد هــک یسکره .تفرگیم شیپ ار لگنج هار دوب ياهراچیب هک اجک
 لــگنج هــب دوــب يرازــت ياــهسور اــی نارــهت تــموکح راشف تحت رد نیوزق
 ردــتقم رادرــس تــسد زا هــک لاــخلخ و شلات ناگدازکین زا یخرب و دمآیم
 .»دندمآ امسک هب دندوب راشف رد نیناوخ یضعب و شلات

 رادــتقا و درــک ادــیپ یــلحم تــیبثت ،دش هتخانش شبنج هک ياهرود زا
 تشاد ییاضق هاگتسد و یمدرم يربهر هکنیا هب هجوت اب ،دز مه هب یلحم
 يهرداــصم زا ســپ ياهقطنم و یلحم یضرا تاحالصا هکنیا هب هجوت اب و
 يرــبهر مــه ازرــیم و دوــب هــتفرگ تروــص ناــکلامگرزب ياــهنیمز
 ریاــس مدرــم ءاجلم و ملظت لحم شبنج هک تسا یعیبط ،دوب ارگتاواسم
 نآ اــب مدرــم و دوب یمدرم شبنج مه هکنآ هصالخ .دریگب رارق مه قطانم
 .دندروخ دنویپ
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 هندب و رس
 رــظن زا هــندب مــه و رــس مــه .دــندوبن کــفنم مــه زا نادــنچ هندب ورس

 یگرزب رادنیمز هک ،ییامسک دمحا جاح زا ریغ ،دوب فعضتسم يداصتقا
 رد ار شکلمیاــم زا یــشخب لوا مدق نامه رد هک یندم دمحا جاح و ،دوب
 نادــنچ و دــندوب زــیرهدرخ اضعا ریاس ،درک هیده تمشح و ازریم هب ملوت
 .دادیمن اج ناشدوخ رد ار زاتمم تاقبط

 یــنتبم هقطنم يزرواشک تفاب مییوگب دیاب مدرم روضح يدنبعمج رد
 شیپ یعمج ناماس اب دیاب ًامتح هک هقطنم یلصا لوصحم هس تشک رب دوب
 .دوــب یــمدرم مــه يرــبهر .دوب یمدرم هقطنم ياضف ور نیمه زا .تفریم
 هــک دوــب نــیا شیاــضتقا هــک ،دوــب یتسیلایسوس و هنابلطتاواسم اهنامرآ
 دهاش راب نیلوا يارب ،بیترت نیا هب .دهد ياج شایناشیپ سپ رد ار مدرم
 .میدوب ناریا رد هندب و رس زارتمه شیبامک دنویپ

 لگنج یعامتجا درب
 هچریت دنچ ،هیاپ کی

 یعامتجا ظاحل هب شبنج هک تسا نیا لگنج یعامتجا درب هجو کی
 .تشاد كولبهچریت دنچ و هیاپ کی

 یناقهد هیاپ
 تــفگ ناوــتیم هــک ییاــج اــت .دوب یناقهد لگنج یعامتجا هجو هیاپ

 دــندادیم لیکــشت نیمزیــب ًامومع ناناقهد ار لگنج شبنج یلصا يهندب
 .دندش نیمزهدرخ بحاص دعب هک

 هچریت
 ،نآ ِلوا يهــچریت .تــشاد دوــجو مــه هــچریت دــنچ شــخب نــیا رد
 زا یشخب نآ رد هک يرادهیامرسکچوک، مود يهچریت .دوب یکلامهدرخ
 يروهــشیپ ،موــس يهــچریت .دندروخ دنویپ لگنج شبنج اب کچوک راجت
 هراــشا[ ییاتــسور ناروهشیپ هژیوهب و نالیگ ياهرهش ناروهشیپ هب هک دوب
 يهــیهت رد لــگنج شبــنج کیتــسجل .دنتسویپ لگنج شبنج هب ]هک دراد
 ناماــس ییاتــسور و يرهــش ناروهــشیپ نیمه تسد هب ،... و هقوذآ و سابل
 .دنتــسویپ شبــنج هــب هقطنم نادنمراک زا یخرب دعب يهلحرم رد .درک ادیپ
 اوــق هــک ]داد خر[ یناــمز هژیوهــب شبنج هب نادنمراک يهنابلطواد نتسویپ
 اــهنآ زا ســپ .دــندرک صیخرــت ار تــشر تارادا و دندــش تــشر دراو
 ،تمشح و ازریم زا ریغ .دنتسویپ شبنج هب مه هقطنم رکفنشور ياهفیط
 دنتــسویپ شبــنج هب ینارگید و ییامسک نیسح لاثما ،دندوب ناربهر زا هک
 میهاوخب رگا ،نیاربانب .دندشیم بوسحم لگنج شبنج ياههچریت زا هک
 دروــخرب نوتــس و هناوتسا کی هب ،مینک لیلحت ار لگنج یعامتجا يهزاس
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 هــچریت شــش يهفاــضا هــب ،دوب هدش هتخاس یناقهد يهدوت زا هک مینکیم
 .دنریگیمرب رد ار نارکفنشور ات ناکلامهدرخ زا هک

 شبنج و ناکلام
 هــقطنم یتاــقبط و يداصتقا لوا رشق .تسا يزرواشک نالیگ يهقطنم

 رد ياهــناگدنچ ياــهدروخرب دارــفا نــیا .دــندوب طسوتم و گرزب ناکلام
 و دنداتــسیا شبــنج لباقم ادتبا زا اهنآ زا یخرب .دندرک ذاختا شبنج لابق
 لــگنج شبــنج هــیلع دــندرکیم یعس یناریا و یسور ياهقازق تسدمه
 ياهقازق و يزکرم تلود ياهورین هب دنهدب تاعالطا و هقوذآ ،لوپ ،رفن
 یسونیس لگنج شبنج اب اهنآ زا رگید یخرب دروخرب اما .یناریا و یسور
 زا ،دنتشاد یلم شیارگ هک ناکلام زا یهورگ ادتبا رد هک انعم نیا هب .دوب
 ياهقازق و سیلگنا راشف اب شبنج هک ینامز یلو ،دندرک لابقتسا شبنج
  زیخ و سونیس رد .دندیشک سپ اپ مارآ مارآ ،دش ور هبور یناریا و یسور
 هک دندرب نامگ هورگ نیا ،دش لیکشت نالیگ يروهمج هک ینامز ،يدعب
 ناــشن شوــخ يور لــیلد نیــمه هــب ،دــشاب رادــیاپ دناوتیم يروهمج نیا
 نــیا ،بــیترت نیا هب .دنتفرگ رارق شبنج لباقم هرابود ماجنارس یلو دنداد
 ِدــض لوا زا هــک یــفیط :دنتــسه یــسررب لــباق فــیط اــی هدر ود رد هورــگ
 هــک یــفیط و ،درــک هــشیپ مــسینوگاتنآ و دوــب شبــنج ِدــض و بالــقنا
 زا یــسونیس دروــخرب صخاــش درــف .دوــب یــسونیس شبنج اب ناشدروخرب
 .دوب ییامسک دمحا جاح دوخ ناکلام فیط

 شبنج و راجت
 رــکف ناــشدوخ عفاــنم هــب لوا يهــلهو رد ،ناــکلام دــننام ،مــه راــجت

 هــکارچ .دنشاب هارمه زاقفق اب هک دوب نیا ناشلیامت ور نیمه زا .دندرکیم
 تــفن اــجنآ رد یگزات هب هک دندوب یقنوررُپ قطانم وکاب و هبوکداب ،زاقفق
 300 دودــح 1300 اــت 1293 زا یناــمز يهــهرب نیــمه رد .دوب هدش فشک
 وکاــب و زاــقفق و هــبوکداب زیختفن قطانم رد هداس یناریا رگراک رفن رازه
 زا رتــشیب ریختــفن يهــقطنم راــک يورــین ،رگید ترابع هب .دندرکیم راک
 دــنک بذــج ار یــناریا رازــه دصیس طقف هک ياهقطنم .دشیم نیمأت ناریا
 ياهــقطنم رد .دوــب هدرک بذج شدوخ هب مه ار یلخاد راک يورین ًاتعیبط
 ملــسم ،دــشاب هتــشاد راــک يورــین رفن رازه 300 زا شیب بذج ییاناوت هک
 و طسوتم تراجت هچ ،درخ تراجت هچ ،دریگیم قنور تراجت هک تسا
 نالیــگ زاــتمم راجت و زاتمم تاقبط يارب لیلد نیمه هب .نالک تراجت هچ
 ،تالداــبم دــنناوتب اــت دــش زاــب و نــما زاــقفق هار هــک تــشاد تیمها رایسب
 هــب هــچ و يروهــلیپ لکــش هــب هچ ،دنربب شیپ ار دوخ تادراو و تارداص
 ساــسحا هــک هاــگنآ لــیلد نیــمه هــب .گرزــب ِلِــشِا رد و هدرتــسگ لکــش
 .دنتــشاد شبنج اب زیمآتدحو دروخرب ،دروآیم تینما شبنج دندرکیم
 يهرود رد هژیوهــب ،دنتــشاد دــیما تراجت قنور و تینما هب هک ینارود رد
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 رایــسب نامز نآ لوپ هب هک ،ناموت رازه 300 تشر راجت ،نالیگ يروهمج
 نالیــگ يروــهمج يهــلحرم زا شیــپ .دــندرک کــمک شبنج هب ،دوب دایز
 و نارــهت نابــصنم بحاص زا هک ار ،ینیما یلع ردپ ،هلودلانیما اهیلگنج
 ازرــیم ناــمز نآ .دــندوب هتفرگ ناگورگ هب دوب اشن تشل ياهنیمزبحاص
 يارــب يداــیز رایــسب لوــپ هــک درــک بــلط ناموت رازه 70 وا يدازآ يارب
 رد ،لاــس دــنچ يهلــصاف هــب ،الاــح .دشیم بوسحم لگنج ياپون شبنج
 و هناعا تروصهب ناموت رازه 300 تشر راجت ،نالیگ يروهمج يهلحرم
 و راجت دنویپ جوا نیا .دندرک کمک نالیگ تموکح هب هنابلطواد تایلام
 ،دوب ناکلام دروخرب نیع راجت دروخرب مییوگن رگا نایاپ رد .هدوب شبنج
 ییاــههاگنزب رد .درــک هدهاــشم ار تهباشم زا ییاههبنج دوشیم مکتسد
 ،دوــشیم تــموکح هــب لیدــبت و تــسا رادــیاپ شبــنج دندرکیم رکف هک
 .دندرکیم دروخرب هلصاف اب عقاوم رگید رد و ،یتدحو

 لگنج ییایفارغج درب
 دودحم يرست /تضهن يایفارغج

 یتــضهن لــگنج هک مینکیم هدهاشم لگنج ییایفارغج درب یسررب رد
 و درواــیب نورــیب رــس شدوــخ يهــقطنم زا دناوتن هک یتضهن .دوب ياهقطنم
 رد زــین لــگنج شبــنج هــک تسا تسکش هب موکحم مرجال ،دنک تیارس
 .دروخ تسکش تیاهن

 هــلباقم ناوــت و دوب لایس شترا هک ینامز ،شبنج رادتقا نارود رد اما
 و راــبدور هب قرش زا ،تشاد ار ناریا ياهقازق و اهسور اب ههبج دنچ رد
 ،بــیترت نــیا هــب .دیــسر ناجنز رد یلفس و ایلع مراط و لیبدرا هب برغ زا
 .دوب دودحم شبنج يرست

 لگنج یتاقبط يریگتهج
 ناــمرآ رد نیچرواــپ نیچرواــپ ناوتیم ار لگنج یتاقبط يریگتهج

 يهدوــت ندوــب یناــقهد ،هــقطنم ندوــب یــتحالف ،يرــبهر تاــیبدا ،يربهر
 .درک وجتسج لگنج شبنج یناقبط راثآ و شبنج

 يربهر نامرآ
 لــمح ار مــسیلایسوس ناــمرآ هــک دــندوب یناــسک شبــنج نارــبهر

 ار مــسیلایسوس یعاــمتجا هــجو ،یبهذــم يدرــف ناونع هب ازریم .دندرکیم
 يداــصتقا هــجو هــب مــه و یفــسلف هــجو هــب مه پچ ناربهر اما .دوب اریذپ
 قــقحت یپ رد و ارگنامرآ يربهر ،بیترت نیا هب .دندوب لماع مسیلایسوس
 .دوــب شدوخ ورملق يهقطنم رد نکمم اعقاو ِمسیلایسوس ای مسیلایسوسهبش
 .تشاد ییازسب ریثأت لگنج شبنج یتاقبط يریگتهج رد رما نیا
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 يربهر تایبدا
 ناــشتایبدا ،شبــنج پچ ِشخب هچرگ .دوب يربهر تایبدا ،رگید هجو

 ریباــعت مــه ازرــیم بوــتکم و یهافــش تاــیبدا رد اــما ،دوب یتادراو اپاترس
 لوــصا« و »مــسیلایسوس« ،»هنــسرگ مکش يهدوت« ،»ناگنهرباپ« ،»ناربجنر«
 دوب یتایبدا يربهر میت تایبدا .تفای ناوتیم ررکم ار »مسیلایسوس يهقح
 .درکیم رتزیت ار شبنج یتاقبط تمس و یناشفاجوم هک

 یتحالف هقطنم
 نآ يهدرتــسگ و بوغرم ياهنیمز و یتحالف شبنج شزیخ يهقطنم

 اــهسور يهرطیــس يهرود رد تفگ ناوتیم .دوب ناکلامگرزب رایتخا رد
 ار نیمز و دندوب هدش رادهراجا هب لیدبت سور شترا ياهقازق ،نالیگ رب
 یناــبت هــقطنم ناــکلامگرزب اــب یعوــن هــب ،دنتشاد ناشدوخ يهرادا تحت
 تــحت ،کــلامهدرخ اــی ،نیــشنشوخ ِنیمزیــب ِعیسو يهدوت .دندوب هدرک
 هــب .تــشاد رارــق هــبل ود و شبن ود ،هضبق ود یخیرات يهژیو یتاقبط متس
 نــیا .تــشاد ییاــهر شــطع و باــت و بــت مــه هــقطنم دوخ ،لیلد نیمه
 .درکیم کمک لگنج شبنج یتاقبط رتزیت يریگتمس هب مه تیعضو

 یناقهد هدوت
 ار ياهقطنم شبنج يربهر هک ییاجره رد .دوب یناقهد ،شبنج ِشترا
 ره ینعی .تفرگیم تروص مه یضارا تاحالصا اجنامه ،درکیم دازآ
 ناــمه یناــقهد يهدوــت هــب ،دشیم هرداصم یکلامگرزب ره زا هک ینیمز
 .دشیم راذگاو هقطنم

 یتاقبط راثآ
 یتاــقبط راــثآ ،شبــنج دوریــم راــظتنا هــک روط نامه ،فاصوا نیا اب
 اهدرواتــسد لــیذ هدــنیآ يهــتفه ار اــهنآ لیــصفت هــک تشاد مه يايدج
 .دوــب یــناور درواتــسد شبــنج یتاــقبط درواتــسد نیــلوا .مینکیم یسررب
 لــگنج رد رقتــسم رــبهر دــید 1294 اــت 1293 زا متس تحتِ ناقهد يهدوت
 شدوــخ لــثم ،تــسین فوــلا و فالآ لــها ،تــسا تــسیزهداس شدوــخ
 راــب نیــلوا يارب ناقهد ،ربهر نیا ياهتیلاعف يهجیتن رد ،دنکیم یگدنز
 ار لــگنج شــترا .دــش نیــمز بحاص ،درک ادیپ يدج یعامتجا صخشت
 يهدوــت يداــع و یلوــمعم دارــفا زا يدادــعت .دــندادیم لیکــشت ناــناقهد
 يرــظنم رــه زا امش لیلد نیمه هب .دندیسر يربهر حطس هب هک مه یناقهد
 هــچ ،یگتفاــیدوخ و یعامتجا صخشت ،یناور رظنم زا هچ ،دینک هاگن هک
 یناــقوف حوطــس و یلحمِ کیتارکومد ياهيریگمیمصت رد روضح رظن زا
 راثآ لگنج شبنج ،نیمز عیزوتزاب و میسقت ،هرداصم رظن زا هچ و يربهر
 نآ يهراــبرد رتــشیب هدــنیآ يهــتفه هللاءاــشنا هــک ،تشاد يايدج یتاقبط
 .درک میهاوخ تبحص

 



 
 خساپ و شسرپ

 هـب بهذـم زا امـش هـک تـسا نیا نم تسخن شسرپ :شسرپ
 دـیدرب مان لگنج يژولوئدیا يهدنهد لیکشت رصانع زا یکی ناونع
 مکاـح یتنـس بهذـم اب بهذم نیا نیب ایآ هک دیدرکن صخشم اما
 و یماـحِ بهذـم ناـمز نامه رد نوچ ؟ریخ ای تشاد دوجو یقرف
 یلاـح رد نـیا .تـشاد دوـجو مـه يرادهیامرس و مسیلادوئف دیؤم
 هـب و دـنکیم روـبع مه مالسا داحتا نایرج زا یتح ازریم هک تسا
 .دسریم »تلادع« و »تییاروش« ،»تیروهمج« دننام يرگید رصانع
 نـیا يارـب یکیژولوئدـیا نیـیبت هدرـکیم هئارا ازریم هک یبهذم ایآ
 تسا هتشاد يدنبزرم مکاح بهذم اب ًالصا ایآ ؟تسا هتشاد رصانع
 يههد يهناحلسم نایرج دیدرک هراشا امش هکنیا مود لاؤس ؟ریخ ای

 کـی نارود هـک دیـسر یخیراـت يدـنبعمج نیا هب 1350 و 1340
 دـیدج نارود و دـیدج ياـضف دراو ]هـعماج[ و مامت هزرابم کبس
 تـکرح ياـهیگژیو رد ییاهيدـنبعمج نینچ نیا ایآ .تسا هدش
 لاـکیدار ناـیرج هـب نتخادرپ طقف شفده وا ای دجنگیم مه ازریم
 ینارود يریغت ازریم رظن زا ایآ رگید ترابع هب ؟تسا هدوب هطورشم
 ؟ریخ ای تسا هدوب هداتفا قافتا

 و دــنک روــغ یــمک مدآ رگا میوگب دیاب ناتلوا هتکن دروم رد :خساپ
 شبــنج و ازرــیم بهذــم ناــیم يدــج ییاــههزیمم هــجوتم ،دورــب قمع رد
 یناــحور بــطق ناــمز نآ .دوشیم یلم و ياهقطنم یتنس بهذم اب لگنج
 هدــنامبقع يرــکفت هــک دوــب یمامخ ياقآ ،دوب تشر نکاس هک ،نالیگ
 لدــم رــب ازرــیم هــک نیــمه .تــشاد زرــم وا رــکفت اــب ازریم رکفت و تشاد
 ییاــهنییبت هــن هتبلا ،درک نییبت ار )ع( نیسح ماما لدم و داتسیا ییاروشاع
 ازرــیم و دــشیم عــمج هدوت لگنج دوخ رد .]دوب ییون راک[ ،هنارکفنشور
 یــتح راــک نــیا يارــب .تــخادرپیم حیــضوت و نییبت هب و درکیم تبحص
 .دــمآیمن هاــتوک نییبت زا هصالخ و تشاد مه هتعاس جنپ راهچ ياهثحب
 ،شدوــخ .درــک نیــیبت ار ییاروــشاع هاگدــید اــهدربن زا یــکی زا شیــپ
 و نورد زا رــییغت ترورــض رــب اــهیلگنج زا یــشخب و لــگنج يهــمانزور
 دــیکأت رایــسب »ْمِهـِـسُفْنَأِب اــَم اوُرــِّیَغُی ىــَّتَح ٍمْوــَقِب اــَم ُرــِّیَغُی اــَل َهــَّللا َّنِإ« يهیآ
 لــیبق نــیا زا یمیهاــفم اــب ار هــیآ مــه ناــشدوخ ناوت دح رد و دندرکیم
 يهــمه و اــههدوت ،دروــخب ناــکت دیاب ناریا يهعماج هک دندادیم حیضوت
 هنالوئــسم دــیاب نارــیا يهــعماج يالاــب هــب طــسوتم و رکفنــشور ياــهورین
 هوــجو دراوــم نــیا .دــننک لــمع ناشیخیرات تیلوئسم هب و دننک دروخرب
 يهــیآ تفگ ناوتیم .تشاد هقباس رتمک نامز نآ ات هک دوب ییون یبهذم
 دروــم وا فرــط زا هــک ،مه  ]يدابآدسا نیدلا[لامج دیس نایرج يروحم
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 ياهروــشک رد ناــمز نآ هــک ،مــه مالسا داحتا .دوب هیآ نیمه ،دوب دیکأت
 نیــمه هــب یعون هب ،دوب هدش لیکشت يزنودنا یتح و ینامثع لثم فلتخم
 اــت ،ازریم یبهذم ياههاگدید نیاربانب .دنتشاد داقتعا نورد زا ياهتکرح
 ییاــههزیمم و دوــب وــن يداــیز نازــیم هــب ،هرود نآ يارــب ریذــپناکما دــح
 دنویپ مه شدوخ نارود »نامرآ« و »شناد« اب تسناوت ور نیمه زا .تشاد
 روطهــب .دــیدیم یعاــمتجا ار بهذم .دوب یعامتجا شیاههاگدید .دروخب
 ،نآ یفــسلف يهــیاپ ياهنم ،مسیلایسوس رب ،درکیم رکف عیزوتزاب هب يدج
 زا نالیــگ مدرــم یــقلت تــفگ ناوــتیم .تــشاد دــیکات روهمج يارآ رب و
 هطورــشم يهرود رد هطورــشم زا نارهت مدرم یقلت زا رتنشور تیروهمج
 يارب يرتقیقد تادنتسم دیاب و تفگ ناوتیم طایتحا اب ار نیا ]هتبلا[ .دوب
 مالــعا نالیــگ يروهمج 1299 راهب رد یتقو ،لیلد نیمه هب .درک ادیپ نآ
 ندرــک یــغلم و نارــیا لــک هــب يروــهمج لاــقتنا لاــبند هب 1300 رد و دش
 اــهنآ يارــب مالــک ،دــندرکن بــجعت نادنچ ینالیگ ياههدوت ،دوب تنطلس
 بــناج زا یتاــشعشت و دوــب يرکفنــشور هــقطنم ياــضف نوــچ ،دوــبن لیقث
 .تشاد دوجو زین يوروش يروهمج

 ار مدرم ،دروخب دنویپ ینارود تایبدا اب تسناوت هک دوب يایبهذم ازریم
 شدوخ يهرود پچ اب و دشک شیپ ار شدوخ ،دنک کیژولوئدیا هیجوت
 عوــن نآ و دــنویپ نآ هب ییاهداقتنا هچرگ .دوب مهم اهنیا .دروخ دنویپ مه
 ون ازریم نم رظن هب اما .میزادرپیم نآ هب هدنیآ يهسلج هک تسا دراو پچ
 دــنویپ صخاــش .دروــخ دــنویپ مــه اــههدوت هــب و دوــب رــییغت لاــبند هب ،دوب
 تمشح اب هک ،1297 لاس نامه زا هک دوب نیا اههدوت اب ازریم کیژولوئدیا
 رد كوئاــگ اــب هــک رــخآ ات دنداد یتینما ششوپ وا هب مدرم ،تفر ملوت هب
 دــنویپ وا اــب مدرــم دــهدیم ناــشن دراوــم نیا .درکیم رارف زیرگ و گنج
 يدــیحوت یــکرد و هاگدــید مــه شدوــخ .دندرکن شیاهر ،دندوب هدروخ
 نیرــخآ و هــمان نیرــخآ رد و دوــب وا هارــمه اــهتنا اــت ادــتبا زا هــک تــشاد
 اــب ناــخکچوک ازرــیم هک يدنویپ مغر هب .دزیم جوم مه شیاهتبحص
 هــک ،تادنتــسم نیرــتربتعم رد یــتح ،اــج هــمه دوــب هدرــک رارــقرب اهپچ
 اــب ار وا کیژولوئدــیا يدــنبزرم و اــپ در ،تــسا بوــتکم ياههــمانقفاوت
 دحرد .تشاد یبهذم یهاگآدوخ نم رظن هب اذل .مینیبیم یفسلف ياهپچ
 هارمه شدوخ اب و باجم شیبامک ار مدرم .درکیم یحیضوت ِراک شناوت
 نالیــگ رد یمامخ بهذم ،یتنس بهذم .تسین یتنس ،یبهذم نینچ .درک
 و یــسور ياــهقازق يهرطیــس تــحت ِدوــجوم عــضو اــب یعوــن هــب هک دوب
 هدمآ رانک ،دیشک لوط ههد کی دودح هک ،نالیگ رب اهسور ییاورنامرف
 رد و درــک ادــیپ لکشم نابلطهطورشم اب زین هطورشم لوط رد یمامخ .دوب
 صخاــش اــم رــگا بــیترت نــیا هــب .دماین ازریم رس تشپ مه نالیگ شبنج
 رــظن رد ازرــیم ار یــقرتم بهذم صخاش و یمامخ ار هقطنم یتنس یبهذم
 .مینکیم هدهاشم هداتفااج و يدج ییاههزیمم ،میریگب
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 رــس هب ِیتنس ياهشور هب هجوت میوگب دیاب مه مود لاؤس هب خساپ رد
 مــه دعب و نالیگ ،زیربت يهطورشم رد ار نیا ام .تسین ییون يهتکن هدمآ
 اــب نابلطهطورــشم لاــس کــی زا شیــب ياهرود رد .میدوــب هدــید ناهفــصا
 نیا .دندرک رس هناحلسمریغ یعزانت رد شنوماریپ فیط و ازریمیلعدمحم
 نتخادــنا لــمعلاسکع هــب رد اــهیطارفا هــچرگ و دادــن باوــج عزاــنت
 هــب تــسد ازرــیم یلعدــمحم هــک ینامز یلو ،دندوب رثؤم ازریم یلعدمحم
 ،دــندوب هــتفرگ راــک هــب ار هــنیزگ نــیا هک ییاهفیط عومجم ،درب هحلسا
 و ،زــمچآ لــماک روطهــب طیارــش یــنعی .دــندوب هدیــسر تــسب نــب هب رگید
 ]تــکرح هــب[ عورــش زیربت هکنیا ات دش دودسم ریغص دادبتسا رد هطورشم
 شیپ ازریم هک یطخ .تسکش مسلط ات ...و ناهفصا دعب ،نالیگ دعب ،درک
 رد .درــکن عادــبا ياهــنیزگ شدوــخ .دوــب نیچهــطقن نامه يهمادا تفرگ
 دــیدج ترتف نیا تسب نب ازریم و دیسر دیدج ترتف هب هطورشم ،تقیقح
 نیعدبم تفگ ناوتیم نیاربانب .تسکش هذختم یشم و يژتارتسا نیا اب ار
 ناهفــصا دعب ،دوب زیربت دوخ تسخن هطورشم رد دیدج یشم نارگزاغآ و
 حتــف رد مود هــجرد رــصنع ناوــنع هــب ازرــیم دوــخ نالیگ رد نالیگ دعب و
 .درک تکراشم نارهت و نیوزق

 شیــپ دــیدج لــح هار ،دــهدن باوــج یتنــس ياهلحهار هک نامز ره
 ،دــش هتــسب پوــت هب سلجم ،دش دودسم ناریا رد ناملراپ لحهار .دیآیم
 ،میرادــن داــقتعا ییاروــش یــسارکومد هــب رــگید اــم تــفگ هاشیلعدمحم
 رد ییوــگتفگ یــسارکومد لبمــس .دــش ماــمت مــه ییوــگتفگ یسارکومد
 یــتقو .میدرــک رورــم مه اب رتشیپ هک دوب یسیسأتون ياهنمجنا هطورشم
 ییوــگتفگ یــسارکومد ،لــیطعت یناــملراپ یــسارکومد درــک مالــعا هاــش
 دیاب ،دوب هدماین دوجو هب زونه هک مه یبزح رد ،لیطعت تاعوبطم ،لیطعت
 لــباقم رد دوــب هناحلــسم یــشم ناــمه ]هــک[ دشیم هتفرگ شیپ ون ياهیور
 نــیا .دوــب هداد بــیترت نارــیا رد ازریمیلعدــمحم هک ینینوخ مسینوگاتنآ
 شیــپ نارــیا رد تیعــضو نــیا دعب لاس تشه تفه .دوب 1287 لاس یشم
 ،دنتــشادیمرب زــیخ مارآ مارآ اــهلادوئف ،دــش دــیلوتزاب دادبتــسا هــک دــمآ
 دشر زاب هایس ياهنایرج ،دندرک رایتخا سلجم رد ار يرتشیب ياهیسرک
 هدــش رام و رات ای هطورشم یلصا ناربهر ،دوب هدش لاغشا تکلمم ،دندرک
 ســپ ار شباــتک ینییاــن يازرــیم ،دیــشک ســپ اپ فجن ،]يوزنم ای[ دندوب
 دــیعبت رد تلود و دندش جراخ ناریا زا هک مه ناگبخن زا یشخب ،تفرگ
 زا ،ازرــیم تــشاد هــغدغد و داتــسیا هــک یــسک نایم نیا رد .دنداد لیکشت
 .دوــب هدــنامن یــسک رــگید اــهیکی رادــم زا .دوــب ،هس و ود رادم ياهپیت
 نایم داتفا یکجنران لوا یناهج گنج تسخن ياهلاس رد تفگ دوشیم
 هدازیــقت .دندنامن یقاب اهنآ زا مادکچیه و هطورشم یتنس ناربهر تیعمج
 هدرــک رارــف ،ناخردــیح و دوــب هطورــشم یلــصا ياهرکفنــشور زا هک مه
 رــگید هطورشم ناربهر لوا لسن ای لوا رشق زا یسک تفگ دوشیم .دندوب
 .دیسر ود رشق هب تبون اذل .تشادن زورب و روهظ ناریا رد تقوچیه
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ً اتنس وً امومع اهیمود رشق .دندوب ود رشق ناگدنیامن رالاسوید و ازریم

 هــب تــسد ادــتبا رد هک مه اهنیا .دنتسه کی رشق ییانثتسا ناگدنهدهمادا
 .دندوب کیتارکومد تادیهمت لابند و دندرک وجوسرپ لوا .دندوبن حالس
 دــهاوخب هک دوبن یکیتارپ و لاکیدار نایرج مالسا داحتا تئیه لاثم يارب
 يزــیچ اــهنیا زا دــید .درــک روبع يراجم نیا زا ازریم .دزادنایبرب تنطلس
 مــه زا هاشنامرک هب مجاهت زا دعب هک مه دیعبت رد تلود .دوشیمن لصاح
 و یفاــم دوــخ ،راــهب ،سردــم زا مادــک چیــه .دندــش درــفنم هــمه .دیــشاپ
 طیارــش نــیا رد ازرــیم .دــندوب هدــنامن یقاــب ناــخرقاب لثم يدعب ياهپیت
 هــک دوــب شدوــخ نارود اــب بــسانتم وا یشم نم رظن هب .دش راک هب تسد
 .تشاد هطورشم رد مه ياهنیشیپ هتبلا

*** 
 زا ،دنتـشاد دوـجو لـبق زا هـک ،هطورـشم ناگرزب ارچ :شسرپ
 ناـیرج هـب دنتـسناوتیم لاـثم يارب ؟دندرکن تیامح ازریم تکرح
 هب نارهت زا وا زا تیامح رد و دنهدب تیعورشم ناخکچوک ازریم
 هـب لـک رد ،هدـمآ تسد هب ام تاعلاطم زا هک روطنآ .دنورب نالیگ
 رد هطورـشم ناـگرزب اب ناخکچوک ازریم يهطبار مه دسریم رظن
 و ناهاوخهطورـشم مـه و دوـب فیعـض رایـسب شبنج تکرح لک
 ینارگید و ،هدازیقت لثم یلاعف ياههرهچ ،نارهت يهطورشم ناگرزب
 ددـصرد ،دـندوب یناـمثع هـلمج زا ،هیاسمه ياهروشک رد یتح هک
 .دندوبن ازریم زا یتیامح و تکرح

 .دوــب هدــنامن یقاــب هطورشم زا یگرزب رگید هکنیا لوا يهتکن :خساپ
 ثــلثم .دندوب هدش مادعا هایس ياهلاس رد اهیضعب و هتفر نیب زا اهیضعب
 نیــب رد .تــفر راــنک ینییاــن .درــک عــطق ار شتیاــمح و تــفر رانک فجن
 هطورــشم ناــگرزب زا یــشخب .دوــب هدرک رارف رگید هدازیقت مه اهيزیربت
 رد دــنتفر زاــب یــتح و دــندوب طیارــش رد ناــکم و اــج ندرک ادیپ ددصرد
 رــگید .دندــش بــصنم بحاص راجاق تموکح یخیرات ياهسفن نیرخآ
 نــم میوــگب دــیاب مود يهــتکن ناوــنع هــب .تــشادن دوــجو یصخاش هرهچ
 هــب ناریا رد اما ،منک تواضق رگید ياهروشک يهرابرد نادنچ مناوتیمن
 نارــبهر تاــقوا رتــشیب ،دشکیمرب رس ییون لسن یتقو هک تسا لکش نیا
 زا هــک تسه مه ییاهانثتسا هتبلا .دننکیمن تیامح اهنآ زا لبق لسن ِیتنس
 ]روــهظ اــب[ نارــیا رد لاــثم يارب .دننکیم کمک ار نآ و تیامح ون لسن
 لسن ناربهر هک یناقلاط و ناگرزاب سدنهم ،1340 يههد هناحلسم شبنج
 يرــثا چیــه اــما .دــندرک تــیامح شبــنج یبهذــم شــخب زا ،دــندوب لــبق
 رد هــچ ،دــشاب هدرــک تــیامح دــیدج شبنج زا یلم يههبج هک دینیبیمن
 زا مادــکچیه مــه هطورــشم رد .نیدــهاجم هــجو رد هــچ و ناییادــف هــجو
 یگدــشهتخانش و رادــتقا و جوا نارود رد یــتح ،هطورشم زا یتنس ناربهر
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 رگید هکنیا یکی .دراد تلع ود نم رظن هب ]رما نیا[ .دندرکن تیامح ،نآ
 هلصاف ناریا زا اهنآ زا یضعب .دوب هدنامن یقاب یقمر هطورشم ناربهر يارب
 رــگید راــهب .دنتفرگ شیپ یسایسریغ يهنیزگ راهب لثم مه یضعب .دنتشاد
 مــه تــسایس و تایبدا یگیاسمه رد یتح ؛تفر یبدا يهزوح هب اپ ات رس
 راــهب يهطورــشم زا دــعب و هطورــشم زا لــبق راعــشا يهــسیاقم رد .داتــسیان
 لثم یتسیزود ياهپیت ،نیاربانب .میوشیم یفیک و يوهام توافت هجوتم
 يراوــتم هدازیــقت .دــنتفر رانک یلک هب ،دندوب یسایس و یگنهرف هک ،راهب
 رد تــلود هارــمه نارــیا هب تشگزاب فده هب هک مه اهنآ زا یهورگ .دوب
 ]نارــیا هــب ناــشتشگزاب[ ،دننک تفایزاب ییورین و هزات یسفن ات دنتفر دیعبت
 رد .دوــبن دــنویپ ناــکما هــجوچیه هــب هــک هــیلوا نارود رد اذل .دیشک لوط
 تــیامح ،دــییوگیم امــش هــک روطناــمه ،مــه نالیــگ شبنج جوا نارود
 نیشناکتم رگید هطورشم ناربهر لسن تفگ ناوتیم و دوشیم هدید رتمک
 .دنک تیامح لگنج زا دوبن یسک رگید .دندش نیشنهناخ و

*** 
 نـیا هـب ناـشياهتبحص يهمدقم رد یباحس سدنهم :شسرپ

 رد لـگنج و هطورـشم يهدـمع تواـفت کی هک دندرک هراشا هتکن
 يهقبط ،هطورشم راکردناتسدِ یلصا يهقبط .دوب اهنآ لماع يهقبط
 .تشاد ار هاگیاج نیا طسوتم ریز يهقبط لگنج رد اما ،دوب يرهش
 هـقبط نـیا اـضف ندش لاکیدار لیلد هب طقف ایآ هک تسا نیا لاؤس
 هـب رـضاح رکفنشور پیت ،لاکیدار طیارش رد نوچ ؟دمآ راک يور
 هکنیا ای .دننکیم رپ ار هنحص اهپیت نیا یلو تسین هنیزه تخادرپ
 هدمآ دوجو هب اهاوژروبهدرخ زا یشخب و هدوت رد یهاگآدوخ یعون
 لاؤـس ؟دـندرک رـپ ار نادـیم دندمآ فده اب و زاین ساسا رب و دوب
 ؟ریخ ای دوب هاگآ شایتاقبط ياههتساوخ هب لگنج ایآ هکنیا رگید

 هــقطنم نــیا .میزادرــپیم عوــضوم نــیا هــب رتشیب يهدنیآ هتفه :خساپ
 لوا تــلع .تــلع دــنچ هــب ،تــشاد ار بالقنا دادعتسا و دوب لوحت دعتسم
 مــسیلایسوس و پــچ رــکفت اــب مدرــم يهمه زا رتدوز زیربت و نالیگ هکنیا
 نــیا[ یگیاــسمه رد و کــیدزن هک مه وکاب و هبوکداب ،زاقفق .دندش انشآ
 يرــبهر ياهصخاــش زا يدادعت هک تسا نیا مود هجو .دنتشاد رارق ]ود
 و نیوزــق حتف رد و اهینالیگ ناروای زا زاقفق يهقطنم رد يوروش بالقنا
 تاروــما و دمآ نالیگ هب وا .دوب نینل رای هک هزدیکینژرا لثم .دندوب نارهت
 هــب ندــمآ و نیوزــق حتــف رد و تــسویپ اــهینالیگ هب .درک یهدنامزاس ار
 .دوب رثؤم رایسب مه نارهت

 اــجنآ داــصتقا و یناــقهد هــقطنم وج .دوب هقطنم يهژیو متس موس هجو
 اــم هــک ،دوب نارادنیمزنالک یتنس متس هژیو متس هجو کی .دوب یتحالف
 يهرــهب .دوــب داــیز رایــسب اــجنآ هعجاف .میهد حیضوت ار نآ میدیسر رتمک
 هــب .دوــب رتيدج اجنآ ،دوب هاجنپ-هاجنپ ناریا رد یتنس روطهب هک ،هناکلام



135  
 

 اــیاعر رــگا ،یعاــمتجا ظاــحل هــب .دیــسریم رــگید ياــههزوح زا یــلیخ
 رد .دادیــم هزاــجا اــهنآ هــبً اــمتح دــیاب کــلام ،دننک جاودزا دنتساوخیم
 هــک یقطاــنم رد هک تسا هدمآ رگید عبانم و ییارخف ِلگنج رادرس باتک
 هــب قلعتم جاودزا بش ،دنک جاودزا دوب رارق هک يرتخد دوب هعجاف یلیخ
 لاــس 10 .تــسا هدوب اجنآ نکمم هجو نیرتعینش هب متس عاونا .دوب کلام
 .یــسایس تــیمکاح عوــن زا ،دــندوب مکاــح اــجنآ یسور ياهقازق هک مه
 مــه تایالو و دوب تلایا و هقطنم لک رادنامرف لمع رد نالیگ لوسنکرس
 فرــط زا يرادهراــجا متــسیس اــب گرزــب ياــهنیمز .دوــب ناــشتسد رــیز
 هدــش دمآرد بحاص اهقازق و دوب هدش راذگاو اهقازق هب اهکلامگرزب
 ،دوــب لوــحتو بالــقنا دعتــسم هــقطنم ،دینک هاگن هک يرظنم ره زا .دندوب
 يروــئت عــشعشت ناــشرس تشپ زا .دوب روک شروش دعتسم تفگ ناوتیمن
 زاــقفق کیتارپ و رکفنشور ياهلاکیدار اب 1286 زا .تشاد دوجو بالقنا
 لــک و زــیربت ،نالیگ زا یناریا نارگراک لیخ .دندوب هدروخ دنویپ وکاب و
 .دنتــشاد یگداوناــخ تاــطابترا و دــمآ و تفر وکاب و زاقفق هب ناجیابرذآ
 ناــهد و هنیس هب هنیس یهاگآ و تاعالطا لدابت ثعاب تیعمج نیمه دوخ
 ات بش ار اذغ دیاب ياهلیتف هس اب زپ و تخپ يارب ،میدق رد .دندوب ناهد هب
 اــت ،دــندرکیم نــشور مه ار نآ يهلیتف هس و دنتشاذگیم نآ يور حبص
 هــس دــینک هاــگن يرــظنم رــه زا نالیــگ رد .دشاب هدمآ ماوق شروخ حبص
 :دوب نشور ،دنک ناشوج یفیک یلوحت يارب ار بآ دیاب هک غارچ يهلیتف
 نالیگ ياهلیتف هس .یتاقبط متس يهلیتف و کیتارپ يهلیتف ،کیروئت يهلیتف

 هیجوت و کیروئت راک هب زاین نادنچ ،دمآ ازریم یتقو .دوب نشور لاس 10
 یــموزل هچ ،دوبن هیجوت هقطنم رگا .دوب هیجوت هقطنم دوخ ،تشادن هقطنم
 ار دــیدج شبــنج يرــبهر ناــشدوخ داوــسمک و داوــسیب ناناقهد تشاد
 ؟دــننک تکراــشم نآ يرــبهر رد تــشاد یلیلد هچ ؟دنهدب یتینما ششوپ
 ساــبل ،دــهدب ششوپ ار شترا کیتسجل یناقهد يهدوت تشاد یلیلد هچ
 يراکادــف تــشاد یلیلد هچ ؟...و دراذگب راب اذغ ،دنک كاپ جنرب ،دزودب
 ،یهاــگآ زا رــتارف تــفگ ناوــتیم و دوــب بالــقنا دعتــسم هــقطنم ؟دــنک
 رد رــییغت لاــح ردِ ناهج زا یکرد هقطنم مدرم .تشاد دوجو یهاگآدوخ
 نارــیا هــب يوروــش بالــقنا ياــهکمک زا یکرد ،دنتشاد ناشیگیاسمه
 یــنهذ رــگید ،دندرکیم سمل ًانیع مه ار ناشدوخ رب طاحم متس ،دنتشاد
 هــقطنم .دوــب هدرــک یخیراــت جاودزا مــه اــب نــهذ و نیــع .دوب ینیع ،دوبن
 لــمع رد اهدــعب .تــفرگ یخیراــت يهرــهب مــه ازریم و دوب بالقنا دعتسم
 هــک ،لــمع يهــقطنم يهراــبرد رالاسوید و ازریم لیلحت نیب هک دش نشور
 زا لاــس دــص هــک زوــنه .دوــب ازرــیم اــب قــح ،دنوــش ادج مه زا دش ثعاب
 رایــسب يرــکف ظاحل هب ،درذگیم لگنج شبنج زا لاس داتشه و هطورشم
 هــب ناردــنزام .دوــب روــطنیمه مه نامز نآ .تسا نالیگ زا رتهدنام بقع
 هزادــنا نــیا ،دــینیبب مه دعب هب 1357 لاس زا .دوب بالقنا دعتسم يور چیه
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 رد ،دنتــسه و دــندوب یمالــسا يروــهمج نارادــفرط لــباب و لــمآ رد هــک
 زاــبرید زا نالیــگ رد .تــسین مــه نالا و هدوــبن تــقوچیه نالیگ ياهرهش
 هــصالخ .تــسه مه نالا و هتشاد دوجو یتسیلایسوس پچ سنادنات یعون
 بوــخ مــه ازرــیم ،تــشاد دوــجو یهاــگآدوخ ،دوــب دعتــسم هقطنم هکنآ
 .درک لمع بوخ و داد صیخشت

*** 
 هـب هـن اهپچ اب اهیبهذم دیتفگ تالیکشت حیضوت رد :شسرپ

ِ كارتشا نیا تلع هب .دنتشاد كارتشا ،نامرآ رد هکلب ،یفسلف ظاحل
 اـب کیتکات رد زاب یلو دنتفرگ رگیدکی اب يراکمه هب میمصت ،نامرآ
 كارتشا روصت نیمه ایآ هک تسا نیا نم لاؤس .دنتشاد فالتخا مه
 مینیبیم مییآیم هک رتولج ؟دوبن یکیتکات یهابتشا نامرآ رد داحتا و
 ییاهتهابـش یـلم يهـهبج ناـمرآ اب يدازآ تضهن نامرآ هکنیا اب
 1350 و 1340 ياههــهد رد اـی .دنوـشیم ادــج مـه زا یـلو ،دراد
 اـیآ .رـگید فرط کی اهپچ و دنتسه فرط کی یلک هب اهیبهذم
 ؟تسین لگنج شبنج هب یلاکشا نیا

 بلطم نیا هب دعب تاسلج يدنبعمج رد هللاءاشنا .تسا تسرد :خساپ
 هــک دــش تابثا لگنج رد .دوب هچراپود یشبنج ،لگنج .تخادرپ میهاوخ
 کیژتارتــسا ظاحل هب ،دنروخب یکیناکم دنویپ مه اب یفسلف يهکت ود رگا
 لــگنج شبــنج ياــهپچ ياــکتم هرخالاــب .دــش دنهاوخ یگناگود راچد
 .داتــسیا نارــیا يور ازرــیم یلو .دنداتسیان ناریا رب .دوب سیسأتون يوروش
 مــه زوــنه .دوب تبثم شسفن دندروخ دنویپ ناریا رد یبهذم و پچ هکنیا
 ،دروــخ دــنویپ دوــشیم یــلم ياــههژورپ رد اهتــسیسکرام اــب نارــیا رد
 تــیهام هــک ،رــگید ياــههژورپ رد یــلو .دننک لمع یلم هکنیا هب طورشم
 ســفن مــه لــگنج رد .دروــخ دــنویپ دوشیمن ،دشاب هتشاد یفسلف-يرکف
 شیــپ مه ماجنارس و دش المرب مه شضراوع و راثآ اما ،دوب تسرد دنویپ
 یگدیــشاپورف راچد شبنج دوخ دنک بوکرس ار شبنج عاجترا هکنیا زا
 .دش یلخاد
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 يهــتفه يهــسلج و زورــما يهــسلج .ریخ هب رصع و ناتسود هب مالس اب
 هــب رتــشیب هــسلج نــیا رد .دراد صاــصتخا لــگنج يدــنبعمج هــب هدــنیآ
 يدنبعمج مه دعب يهسلج و میزادرپیم اهیماکان و اهدرواتسد يواکیپ
 تعنــص ندــش یــلم تضهن« دعب يهتفه ود زا دوش مامت هک لگنج .تسا
 کــی زا زارــف رــه يادــتبا رد هــک دوــب نــیا اــم رارــق .دوشیم عورش »تفن
 تــفن تعنــص ندش یلم تضهن نیزاغآ يهسلج رد ؛مینک توعد نامهیم
 مینکیــم هدافتــسا ثحب حرط يارب 127نامیپ رتکد ياقآ شناد و هظفاح زا
 .میوریم تضهن حیرشت غارس دعب و

 

 اهدرواتسد
-يرــکف روــحم جنــپ رد میناوــتیم ار لــگنج تــضهن ياهدرواتــسد

 یتالیکــشت و یــسایس ،یعاــمتجا ،یخیراــت-کیژتارتــسا ،کیژولوئدــیا
 .مینک يریگیپ

 کیژولوئدیا-يرکف ياهدرواتسد
 شش رد ناوتیم ار لگنج تضهن کیژولوئدیا-يرکف ياهدرواتسد
  :داد رارق یسررب و تقد دروم هزوح

 ینارود نامتفگ اب دنویپ
 اــب لــگنج شبــنج دــنویپ ،کیژولوئدــیا-يرــکف درواتــسد لوا هــجو

 .تسا نارود بلاغ نامتفگ

 هیاسمه مسیلایسوس
 هدیــسرتیمکاح هــب هزاــت مسیلایسوس نامتفگ ،بلاغ ياهنامتفگ زا یکی
 لیامــش و لکــش اــب هــک ،يوروــش سیــسأتون داــحتا رد ،دوب ام یگیاسمه رد
 و دــص ،دــص زا یتــسیلایسوس شبــنج .دوــب نارکفنشور هجوت دروم شیادیپون
 ياههــقراب و دوب هدش زاغآ يوروش ریهامج داحتا شیادیپ زا شیپ لاس تسیب
 ناــمز نآ رد .دــش هدهاشم لگنج شبنج يادتبا و هطورشم شبنج ریس رد نآ
 شبــنج يرــکف ياــهثحب دــنیآیپ .دوــب هدــش عورــش يرــکف ياــهثحب
 ،دوــب هدــش صخــشم نآ یتاــقبط داــضت ،دوــب هداتفا هار اپورا رد یتسیلاکیدنس

                                                             
 

 رشتنم ،همجرت و فیلأت زا معا ،رثا یس زا شیب )1314( نامیپ هللابیبح زا .127
 بالــقنا ياههنیمز ،)1356 ،ملق ،نارهت( اهندمت گرم و تایح هلمج زا تسا هدش
 نیوکت لماوع ،)1359 ،زرابم ناناملسم شبنج ناراداوه ،نارهت( بالقنا هناتسآ رد
  .)1390 ،ملق ،نارهت( ناریا رد دادبتسا دیلوتزاب و
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 هــب یعاــمتجا لکــش رگراــک يهقبط اب راک رازبا و هیامرس نابحاص يدنببطق
 اــما .میدــنارذگ رظن زا ]هطورشم زارف رد[ ار اهنیا مامت هک ،دوب هتفرگ شدوخ
 يارو ،اهرکفنــشور زا یــفیط يوروــش داحتا رد 1917 ات 1905 لصاف دح رد
 ادــیپ هاــگلزنم دــیاب مسیلایسوس هک دندیسر يدنبعمج نیا هب ،ینامرآ تالیامت
 هکروطنامه و داد خر ام یگیاسمه رد قافتا نیا .دورب ققحت تمس هب و دنک
 يهــسلج هــچنآ قــبط .دــش ریزارــس نارــیا لخاد هب نآ يهباریش دوریم راظتنا
 هــب .دــش نالیگ دعب و زیربت دراو اج همه زا شیپ هباریش نیا ،دش ناونع هتشذگ
 و دنــشابن اــی دنــشاب یبهذــم هــکنیا زا مــعا ،اــهيزیربت و اهینالیگ لیلد نیمه
 رارــق دیدج رکف شاوارت ضرعم رد ،دنشاب هتشادن ای دنشاب هتشاد یلم شیارگ
 و یتیوــه ،یتالیکــشت یناــب و رگزاــغآ ،رتراتــسا ناوــنع هــب مــه ازریم .دنتفرگ
 رد ار ناــمتفگ نــیا .دوب رثأتم ینارود نامتفگ نیمه زا لگنج شبنج ِییاوتحم
 .مینک بیقعت میناوتیم وا يراتفگ و يراتشون تایبدا و اهنامرآ

 هقطنم مالسا داحتا
 مالسا داحتا تئیه و لامج دیس نیچهطقن يهمادا رگید ینارود نامتفگ

 ياهروشک رد هکنیا و لامج دیس مسیمالساناپ يهدیا ]مایا نیمه رد[ .دوب
 هار یبهذــم يارگوــن ناــیرج دــیاب رامعتسا يهطلس و هرطیستحت ناملسم
 تــئیه ،بــیترت نــیا هــب .درک ادیپ ار دوخ یتالیکشت لیامش و لکش دتفیب
 هــب و يزلام هب يدودحات ،يزنودنا هب نآ يهنماد .دش لیکشت مالسا داحتا
 تــئیه نــیا يهــفیظو .دــش لیکشت مالسا داحتا تئیه و دیسر مه ام ناریا
 هــک دوــب شیدــناون و دادبتــسا ِدــض ،رامعتــسا ِدــض نویبهذــم یهدنامزاس
 و یــسایسریغ راکهــظفاحم یتنــس مالــسا اــب يدج شیبامک ییاهيدنبزرم
 رد ادتبا قافتا نیا .دنتشاد ناملسم ياهروشک رد یبنجا روضح هب انتعایب
 .درک سیسأت )تشر( نالیگ رد ار نآ يهخاش ازریم دعب و داد خر نارهت

 يهــصرع ود هــک دوــب نــیا کیژولوئدــیا-يرــکف درواتسد نیلوا سپ
 هدیسرتموکح هب هزات ِهاوخنامرآ ِمسیلایسوس يهصرع :دوب هدش زاب يرکف
 تئیه رد نآ یتالیکشت روهظ و زورب و رولبت هک یمسیمالساناپ يهصرع و
 لیکشت ناریا زا جراخ ار نآ لامجدیس ادتبا هک ]یتئیه[ .دوب مالسا داحتا
 شبــنج ،لاــحره هــب .دیسر ناریا هلمج زا و ایسآ قطانم ریاس هب دعب و داد
 شدوــخ صاــخ نارود ياهــشیدنا-يرــکف ياــهنامتفگ اب تسناوت دیدج
 .دوش نامتفگمه

 هرصنعود هاگتسد
 هرخالاــب ،هطورشم و وکابنت يهبرجت زا دعب هک دوب نیا رگید درواتسد
 ناریا رد ،یبهذم مه و یلم مه ،يرکف رصنع ود رب ینتبم يدیدج شبنج
 ادــتبا هــک دــش ادــیپ ياهرــصنعود يرــکف هاگتــسد یــنعی .تــفرگ لکــش
 يدیدج تالیکشت مه دعب و دوش ینتبم نآ رب تسناوت شبنج ياهنامرآ
 .دادیم لکش ار لگنج تضهن تالیکشت هک دوش راوس اهنامرآ نآ رب
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 یمسر یلوتمیب بهذم
 نیــع رد هــک دوــب نــیا ،دوب ریظنیب شدوخ عون رد هک ،موس درواتسد

 یمسر یلوتم شبنج رب مکاح بهذم ،شبنج نتشاد یبهذم ياهشیارگ
 .تــشاد یمــسر یلوــتم ]شبهذــم[ و دوــب یبهذــم وکابنت شبنج .تشادن
 ،دوب ینایتشآ ناریا رد و ازریم موحرم ناریا زا جراخ رد نآ یمسر یلوتم
 ناــیرج ،بــیترت نیــمه هــب مــه هطورــشم شبــنج رد .نارــگید هارــمه هــب
 شبــنج رب مکاح بهذم یمسر یلوتم و بحاص بلطهطورشم هاوخیقرت
 زا جراخ رد فجن ثلثم و ]ناریا رد[ ییابطابط دمحم دیس موحرم ،دندوب
 .دنتشاد یبهذم ياّلوت لماک روطهب ود ره هک ناریا

 ار بهذــم ياــّلوت یناــحورریغ و یناــحور رــگید لــگنج شبــنج رد اــما
 بهذــم ،دــندوب یناــقهد يهدوــت هــک ،لــگنج شبــنج يهدوــت .دوبن رادهدهع
 ،تمــشح لــثم ،دنتــسویپ ازرــیم هــب هــک مــه یلوا رشق و ازریم .دنتشاد یمومع
 لــک .دنتــشادن یبهذــم ياــّلوت و ینوــمژه يرارقرب رد یعس یلو دندوب یبهذم
 نالیــگ فــلتخم قطانم رد ینایناحور کت .دوب یناحور زا يرب لگنج شبنج
 ،شبــنج هــک نیمه یلو ،دندرکیم رود هار زا يرطخیب ياهتیامح تشر و
 رد موــس درواتــسد نــیا .دوــب فــطع يهــطقن تــشادن ]یمــسر[ یناــحور
 .تسا ریظنمک ،دشابن ریظنیب شدوخ عون رد رگا ناریا ياهشبنج

 رگزاغآ يداقتعا یتخسناج
 لــگنج تــضهن یتالیکــشت-یتیوــه یناــب و رگزاــغآ ناوــنع هب ازریم
 هــب داــقتعا ؛درــک عورــش داــقتعا اــب ادــتبا زا یــنعی .تشاد يداقتعا یتخسناج
 گــنرد اــهنآ رــب مه شدوخ یحیضوت ياهراک رد هک شبنج ندوب هرصنعود
 اــت ار يداقتعا ِیتخسناج نیا وا .یلم رصنع و یبهذم رصنع :درکیم دیکأت و
 هــب و دوــب راوــس نیــقی بــکرم رب ازریم تفگ ناوتیم .تشاد شدوخ اب نایاپ
 مــه نایاپ ات .دمآیم ولج نیقی نآ اب ،هقوط هب هقوط ،اهراوسهخرچود حالطصا
 شدوــخ يداقتعا ینابم رب تسناوت ،كوئاگ و دنام شدوخ ،دندش رفن ود هک
 رــصنع نــیا زور هب زور هک شدوخ زا دعب و لبق ياهشبنج فالخرب ؛دتسیاب
 رد اــما .دــنامیمن نآ زا يرــثا رــگید ناــیاپ رد و درــکیم شکورــف يداــقتعا
 یناب و رگزاغآ مییوگب میناوتیم  اجنیا رد .داتفین یقافتا نینچ لگنج تضهن
 ظفح شدوخ اب ار يداقتعا یناجتخس نیا لگنج شبنج یتالیکشت-یتیوه
 رــبهر صخــش .دشن یفسلف و یخیرات سأی و يداقتعا زیخ و تفا راچد ،درک
 .تشاد ياهژیو يرادیاپ و ماربا لگنج تضهن

 تاواسم يرهوج رصنع
 هدــش هدیــشاپ یبلطتاواــسم رهوــج یبهذم و یلم رصنع ود نورد رد

 کیکفت لباق و دش هدینت مه رد شبنج ياهنامرآ اب هک دوب يرهوج .دوب
 ناــیرج مــه ،پــچ ناــیرج مــه ،ازرــیم مــه ادــتبا ناــمه زا .دوــبن هیزجت و
 هنابلطتاواــسم و کــیتارکومد شیارــگ یــگمه ،یلحم یلم يرادهیامرس
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 راــثیا ،تــسویپ لگنج شبنج هب هک مه ياهیامرس بحاص نایرج .دنتشاد
 زا یــضعب مــه و داد تــضهن هــب تــشاد هــچره مــه یــنعی ؛تــشاد يدج
 رد ،یکیتــسجل و یلاــم ياــهتیامح رــب هوالــع یــلحم ِیــلم نارادهیامرس
 .دنتشاد تکراشم مه لگنج شبنج یماظن يهسورپ

 يژولوئدیا لدالد ؛شنم
 رد ام .درکیم لمح ار یشنم شدوخ نورد رد تضهن یناب يژولوئدیا
 اــب تدــمهاتوک یــشبنج وکاــبنت .میتــشادن شنــم زا ییاپ در وکابنت شبنج
 هــب مــه دادرارــق وــغل و نامرآ ققحت اب هک دوب یتبسانم و ياهطقن تساوخ
 ياهسورپ رد مه ]وکابنت[ يربهر .دوبن راک رد یشبنج رگید و دیسر نایاپ
 کــت مــه هطورــشم رد .دهد زورب یتازرابم شنم دهاوخب هک تشادن رارق
 يداه خیش لثم ای زیربت شبنج زا یشخب لثم ،دندوب شنم لماح يرصانع
 .نارهت رد يدابآمجن

 تمشح اب و درک نالیگ مزع و داتفا هار نارهت زا هک ینامز زا ازریم اما
 يژولوئدــیا اــب ،دــش دیهــش هــک 1300 هامرذآ 11 ات 1293 زا ،دروخ دنویپ
 يارب هک دوب یسرج گناب و هلوگنز شنم .درک لمح مه ار شنم ،شدوخ
 کیژولوئدــیا هاگتــسد نورد رد .دزیــم شابرادــیب شبــنج هب ناگدنورگ
 يهمادا ،دوب »یناولهپ« هزرابم زاغآ .دوب اهتنا ات ادتبا زا شنم لگنج شبنج
 »یناوــلهپ« گرــم هــب هزراــبم رگزاــغآ مه تیاهن رد ،دوب »یناولهپ« هزرابم
 ]ریــسم[ ياــج ياــج رد مه یشنم-یقالخا ياپ در و تفگ عادو ار ناهج
 .میدرک رورم لبق يهسلج ود رد ار نآ ریس هک تشاذگ ياجرب

 یخیرات-کیژتارتسا ياهدرواتسد
 ؛تسا یخیرات-کیژتارتسا ياهدرواتسد دعب هجو

 يژتارتسا هب یشهوژپ درکیور
 يژتارتسا هک تسا نیا یخیرات-کیژتارتسا ياهدرواتسد روحم نیلوا

 يو يرادهــیالط هــب لــگنج شبــنج يارــب ناــخکچوک ازریم يهدیزگرب
 ،شهوژپ لد زا و دوب هدنهوژپ و رگوجتسج ازریم .تشاد یشهوژپ درکیور
 دیسر يژتارتسا نیا اب بسانتم یشم سپس و يژتارتسا هب ینزیار و هرکاذم
 يدوخهبدوخ و یساسحا ]تضهن[ درکیور ،نیاربانب .دوب هناحلسم یشم هک
 و اهترورــض ،اــهشهوژپ زا هــک دوــب يدرــکیور ،دوبن یماظن طقف ،دوبن
 .دوب هدش جارختسا و ذاختا هنامز زاین زا و یخیرات ياهتبسانم

 یخیرات-کیژتارتسا تراسج و سفن هب دامتعا
 نارهت زا ازریم .دوب شبنج یناب سفن هب دامتعا رگید مهم کیژتارتسا هجو

 هــک هــلی و راهمیب دادبتسا ربارب رد دنک داجیا یعنام دیاب هک دیسر هجیتن نیا هب
 زا ،دراد دوجو ینیمزرس فرصت لامتحا یتح و دنک ریخست ار ناریا دهاوخیم
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 یناــمثع زا اهدــعب هــک ییاهنیمزرس زا یشخب ای دنه رد ینیمزرس فرصت عون
 اــب شنــیقی و نیــقی هــب لیدــبت شمزــع ،درــک ادیپ مزع لیلد نیمه هب .دش ادج
 باــختنا هقطنم ،دمآ نالیگ هب ،دش نیجع یخیرات سفن هب دامتعا و تراسج
 .تخاس هاگلزنم شبنج يارب هرخالاب و درک

 يراــج زــین ناــیاپ ات و يدج رایسب شدوخ دح رد سفن هب دامتعا نیا
 و هزــیگنا زــیخ و تــفا راــچد نارــبهر هــک ،هطورشم شبنج فالخرب .دوب
 دوــخ مکتــسد .دادــن خر قاــفتا نیا لگنج رد ،دندش یتازرابم يهفطاع
 شراــک یخیرات یتراسج و سفن هب دامتعا اب اهتنا ات ادتبا زا ازریم صخش
 نــیا لــگنج شبــنج یگژیو نیا رد مهم يهتکن .داد نایاپ و درک زاغآ ار
 نیــنچ هاــگ .دــشاب هدشهتخانش همه يارب هک دوبن ياهرهچ ازریم هک تسا
 رد هدازیقت بخ ؛دیآیم هطورشم شبنج يهنایم رد ياهدازیقت هک تسا
 ســلجم لوا ياــههام يهدــنیامن نیرــتزّربم نارــهت رد و هدشهتخانش زیربت
 هــیاپ هک ،فجن رد دنوخآ ثلثم ،یناهبهب ،ییابطابط موحرم نینچمه .دوب
 ،هدــشهتخانش ياــهپیت هــمه ،دوب یناسارخ دنوخآ موحرم نآ يهدعاق و
 رد وا .]دوــبن رارــق نــیا زا[ ازرــیم ]تــیعقوم[ یــلو .دــندوب بــطق و هرــهچ
 تاــیبدا اــب ،نارــهت و نیوزــق حتــف مزــع رد هــچ و نالیگ رد هچ ،هطورشم
 نــیا .دوــبن کــی ]هجرد[ يهرهچ ؛دوب لمکم شقن رگیزاب زورما ییامنیس
 و باــسح چیــه قبط هک یسک ای ود يهجرد ياهرهچ هک تسا مهم رایسب
 شدوخ تیاهن رد و دنزب ار یکیژتارتسا راک تراتسا ،تسین هرهچ یباتک
 .دهد همادا ار شراک اهتنا ات و دوش هرهچ

 یهاگنزب شنکاو
 .دوــب یهاــگنزب شنکاو ،یخیرات-کیژتارتسا ياهدرواتسد موس هجو

 1907 لاــس رد نارــیا میــسقت هــلحرم کــی .دوــب لاغــشا ضرعم رد روشک
 نارــیا فرــصت و هــیزجت حرــط هــلودلاقوثو ناــمز دــعب يهلحرم و حرطم
 روــشک زا یــمهم ياهشخب دوب هدش ثعاب لوا یناهج گنج .دش ناونع
 ازرــیم یخیراــت هاــگنزب نــیا رد .درــیگب رارــق هــناگیب ياوــق لاغــشا رد
 رــگید یــنعی ،دــنداد ناــشن یهاــگنزب شنــکاو شناراــی و ناــخکچوک
 .تشادن یخیرات يهفسلف نادنچ دعب هب 1295 لاس زا ناشیاهشنکاو

 دوخ یتالیکشت و کیژتارتسا راک یخیرات یهاگنزب رد لگنج شبنج
 تــسناوت تشاد هک یتالکشم مامت اب هک درک زاغآ ار یشبنج و داهن انب ار
 .دهد ناشن يرادیاپ لاس تفه

 شکورف رد ياهقراب
 هطورــشم هــک میدرــک هدهاــشم مه اب .دوب شکورف رد ياهقراب يدعب هجو

 لوق هب هک ]دوبن[ يرادنایم درم .دندوب هدش یشالتم ناربهر .دوب هدرک شکورف
 ادــیپ ازرــیم طیارش نیا رد .دراذگب طیارش دوگ طسو ار انش يهتخت ،اهناولهپ
 زا ياهقراب چیه هک ینارود رد تسناوت و درک اونمه شدوخ اب ار يدادعت .دش
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 ادص هب ار یگنز ،لیزنت و تفا ،ضیضح ،شکورف نارود ،تشادن دوجو دیما
 و دــنک شناــمرآ و شبنج ،شدوخ هجوتم یلم حطس رد ار یناهذا ،دروایب رد
 .دهد نامزاس و ناماس ار شتکرح هرخالاب

 نیزاغآ هلحرم رد یققحت يژتارتسا
 لوا يهــلحرم رد لــگنج شبنج يژتارتسا هک دوب نیا يدعب درواتسد

 رگیدــکی اب هک ،رامعتسا و دادبتسا يزاتكرت ربارب رد دوب انب .دوب یققحت
 نوناــک بــلاق رد یخیراــت يریگتعرــس اــی لــپ ،عناــم ،دــندوب ناتسادمه
 تــیاهن رد و دــهد هزــیگنا نارــیا قطاــنم ریاــس هــب هک دوش داجیا تمواقم
 و یــققحت يژتارتــسا نــیا .درــیگب ناماــس و لکــش يرــسارس یتمواــقم
 رــیخا لاــس هدزناــپ-هد رد هــک یکیژتارتــسا ياــهاعدا .دوــب ینتفایتــسد
 لــماک روطهــب يژتارتــسا نــیا هک یلاح رد ،دندوب یققحت رتمک میاهدینش
 يروــهمج ،دننک بصن نالیگ رد يریگتعرس دنتسناوت اهنآ .دوب یققحت
 رامعتــسا نیــنچمه و نارــیا يهــمه هــک دــنهد لیکــشت یتمواــقم نوناــک و
 نآ اــب یــتح و دــننک اــنتعا نآ هب ،دیریذپب ار نآ طلسم دادبتسا و یجراخ
 .دنوش وگتفگ و هرکاذم دراو

 هقطنم باختنا
 باــختنا نالیــگ يهــقطنم باــختنا .دوب هقطنم باختنا يدعب درواتسد

 رتــشیب یگداــمآ رظن زا مه و تعیبط و میلقا رظن زا مه نالیگ .دوب یتسرد
 شبنج شریذپ يارب ]يرتشیب[ دادعتسا ،ناردنزام يهقطنم هب تبسن ،مدرم
 ،نالیگ ياهلگنج رد افتخا و راتتسا ناکما ،تعیبط رظن زا .تشاد دیدج
 و دوــب تــشد ناردــنزام هــک ارــچ دوــب رــتمهارف ،ندوب یناتسهوک لیلد هب
 هــقطنم باــختنا ،بــیترت نــیا هــب .تــشادن اــفتخا یعیبط ناکما و دادعتسا
 .دوب ياهنیهب باختنا

  ھمانمارم-وگلا ؛ون هیامتسد
 تفرگ لکش ناریا رد یشبنج هک تسا تیمها زئاح یگژیو نیا ،رخآ رد

 هــن و ،تــشاد یتازراــبم يوــگلا وکابنت هن . همانمارم مه  و تشاد وگلا مه هک
 مــه هطورــشم .یخیراــت یقاــفتا هب دوب راوهدوت یضارتعا طقف وکابنت .هطورشم
 ریــس رد تــضهن نآ دــعب ،دزادــنیب هار یتــضهن لوا دــهاوخب هــک دوبن نینچ
 هب لیدبت یلحم تموکح نآ مه دعب و دوش یلحم تموکح هب لیدبت شدوخ
 .دوش ناریا مامت هب تیارس لباق ییاروش يروهمج

 شبــنج ،دوــب ياهــطقن ناشیاهتکرح هک ،وکابنت و هطورشم فالخرب
 اب بسانتم يا همانمارم و وگلا .دوب ياهلحرم هملک یعقاو يانعم هب لگنج
 ياهتفرشیپ عقاوهب یبدا بوتکم نتم لگنج يهمانمارم .دنتشاد ناشيوگلا
 هداــم 9  هــمانمارم نــیا .دوــب رتولج رایسب رایسب شدوخ نارود زا هک تسا
 شوــتور هبترم دنچ و ]هدش[ لمأت نآ رب هک تسا مولعم حوضو هب و دراد
 يوگلا اب بسانتم ]هدش لیدبت[ ياهتفر و هتسش ي همانمارم هب ات تسا هدش
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 لیکــشت یلحم تموکح دعب ،دنک تمواقم ادتبا دوب انب هک لگنج تضهن
 هــب يرــست لــباق ییاروــش يروــهمج هب لیدبت یلحم تموکح دعب و دهد
 روــهمج يارآ رــب  هــمانمارم نیا دافم زا یخرب رد .دوش ناریا طاقن يهیقب
 ار دوــش لیکــشت هدــنیآ رد تــسانب هــک یتموــکح یــنعی ؛تسا هدش هیکت
 يهوــق و تردق ندوب وگخساپ رب نینچمه .دنکیم مدرم يارآ هب طورشم
 لماــش هلماک يواست زا نخس و تسا هدش دیکأت یندم قوقح رب و هیرجم
 .تسا هدمآ نایم هب يداحتا و یبهذم ،يداژن ،یسنج يواست

 يرــیگارف یسارکومد شدوخ اب لگنج شبنج ، همانمارم نیا ساسارب
 هــجو و دزیم تینما هب هناش لگنج شبنج یندم قوقح هجو کی .دوب هدروآ
 و مالک ،راک ،تاعوبطم ،تاعامتجا ،هدیقع ،رکف يدازآ اب ار يدازآ نآ رگید
 زا دوــب رتطیــسب و رتهدرتــسگ ناــشهاگدید تــفگ ناوــتیم .درــکیم نیــیبت ...
 .دنکیم نییبت ناریا رد ار یسارکومد نونکامه هک ینامتفگ

 .تشاد هجوت یگتسشنزاب و همیب عوضوم هب  همانمارم زا يرگید شخب
 هلمج زا یگتسشنزاب ای دعاقت نس ،تغارف و هافر يهلئسم ،زورما تایبدا اب
 رد نآ زا شیــپ هک ،دوب  همانمارم ناگدننکنیودت هجوتدروم ياهعوضوم
 قــقحت ریــسم ار تاــعوبطم و تاــباختنا .تشادن تیمها یسک يارب ناریا
 .دوــب هــتخادرپ داــصتقا هــب  هــمانمارم زا دنب راهچ .دندوب هتسناد یسارکومد
 تیریدــم رد تلود شقن رب تشاد ءانتبا لگنج تضهن داصتقا یلک حرط
 و راــک ناــکما هــب .دوــب یــقرتم رایسب شدوخ يهرود رد هک یمومع عبانم
 .دنتشاد هجوت زین شزومآ و همه يارب نکسم

 و قـــیقد ،يدـــج 128یـــمرفتالپ لـــگنج ي هـــمانمارم ،عوـــمجم رد
 قــقحت نالیــگ يروهمج نامز رد نآ زا یشخب هکنیا امک ،دوب ققحتلباق
 تــفچ مه اب  همانمارم-وگلا یعامتجا یشبنج رد راب نیلوا يارب .درک ادیپ
 .تشادن هقباس وکابنت و هطورشم يهرود رد هک يزیچ ،دش

 یعامتجا ياهدرواتسد
 یتاقبط تکراشم و یتاقبط يریگتهج

 یتاقبط يریگتهج نتشاد لگنج شبنج یعامتجا درواتسد نیرتمهم
 يزاوژروب و رازاب يزاوژروب رب ینتبم ِیتاقبط يهگر زا ریغ هب هطورشم .دوب
 لگنج نایرج شبنج اما .تشادن يرگید یتاقبط يهگر ،ناریا یلم يراجت
 و تشاد یتاقبط يریگتهج ،دروآ دوجو هب یتاقبط ینایرج هگر زا رتارف
 هطورشم نارود ياهنم .دز مقر ناریا رد ار یتاقبط تکراشم راب نیلوا يارب
 زا تــسناوت لــگنج شبــنج ،دــندوب ذوفنيذ ناریا رسارس رد اهيرازاب هک
 رد مــه و یعاــمتجا شبــنج رد مــه هبسک و ناروهشیپ زا ،رازاب تاقبطریز
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 نایرج ینابیتشیپ کیتسجل شخب رد هورگ نیا .دنک هدافتسا ياهدوت شترا
 هــقبطکت هب تضهن هک دوب نیا مهم .دنتشاد یبوخ تکراشم زین هناحلسم
 راــک يورــین مــه هک دشیم هقطنم ناناقهد لماش هقبطکت نیا .درک اکتا
 يریگتــهج .دندش لیدبت یعامتجا زرابم يورین هب مه و دندوب یعامتجا
 .دوب یمهم تاقافتا یتاقبط یهدنامزاس و یتاقبط تکراشم ،یتاقبط

 یتاقبط عیمجت
 تــسناوت هــک دوــب یــشبنج لــگنج .دوــب یتاــقبط عیمجت رتمهم قافتا
 شیارــگ هــک ییاــهكاّلم ،دــنمراک ،رکفنــشور ،يرازاــب ،روهــشیپ ،هبــسک
 شیارگ هک ار یلحم يهیامرس نابحاص و دنتشاد یتازرابم و کیتارکومد
 هتفرگلکــشِ یتاــقبط عیمجت .درک بذج دوخ هب ،دنتشاد یتازرابم و یلم
 .تسا قمعت و هعلاطم لباق يدج روطهب لگنج شبنج نورد رد

 يربهر-مدرم دنویپ
 شیباــمک يدــنویپ لاــس تــفه نــیا رد هــک تــسا نیا يدعب درواتسد

 درــک ادیپ همادا ،تفرگ لکش ازریم تیروحم هب يربهر و مدرم نیب قیمع
 .دوب رارقرب مه رخآ ات و

 تابلاطم اب شبنج هندب تدحو
 اــب لــگنج شبنج يهندب تدحو یعامتجا ياهدرواتسد زا رخآ هجو

 :درک میسقت حطس هس هب ناوتیم ار لگنج شبنج تابلاطم .تسا تابلاطم
 رانک .2 ،دادیم ششوپ ار یلم سیماون هجو هک روشک زا هناگیب جورخ .1
 شکاــشک و یتاــقبط يرــیگرد .3 ،تــشاد یــلم يهــبنج هــک دادبتسا ندز
 .هقطنم رد نیمز بحاص و دیلوت رازبا بحاص و رگرامثتسا يورین اب یتاقبط

 ناــناقهد صخــشم روطهب هک ،هقطنم یعامتجا يورین هک تسا یعیبط
 لــماک روطهــب ار ،نیــمز يور رامثتــسا هلمج زا ،رامثتسا و دادبتسا ،دندوب
 تدــم هــب نالیــگ يهــقطنم رد اهقازق روضح اب هژیوهب ،دندوب هدرک سمل

 یــفن ،رامعتــسا یــفن- شبنج يهناگهس ياهراعش ،لیلد نیمه هب .لاس 10
 دــنویپ نآ يهــندب و لــگنج شبــنج اــب تــسناوت -رامثتــسا یفن و دادبتسا
 .دنک ادیپ یگدینتمهرد نآ اب و دروخب

 یتالیکشت ياهدرواتسد
 هب هتسه زا ریس :دریگیم رب رد ار مهم ریس ود یتالیکشت ياهدرواتسد

 .تمواقم شترا هب هفطن زا ریس و هدوت

 هدوت هب هتسه زا ریس
 یتالیکــشت یجوز و دنروخیم دنویپ مه اب نالیگ رد تمشح اب ازریم

 هتــسه نــیا .دــنهدیم لکش ياهرفنتفه يهتسه دعب .دنوشیم یتازرابم و
 تــئیه زا رتیتالیکــشت و رــترب ،»مالــسا داــحتا يهتیمک« هب دوشیم لیدبت



  زارف ياهدرواتسد 147
 

 هدوــت هــب لیدــبت مارآمارآ و دــسریم رفن 27 هب تیعمج نیا .مالسا داحتا
 هب هدوت بذج رظن زا ار لگنج شبنج میناوتیم تافیصوت نیا اب .دوشیم
 نیا ،دوشیم لیدبت نمهب هب شدوخ ریس رد هک مینک هیبشت یفرب يهلولگ
 .داد خر نالیگ رد لگنج شبنج بیشارس رد قافتا

 شترا هب هفطن زا ریس
 يهــفطن ادــتبا رد .تــسا شــترا هــب تمواقم يهفطن زا ریس يدعب هجو

 دــنچ و قاــمچ ،بوــچ ،گــنلک ،لــیب ،ساد اب هک تفرگ لکش یتمواقم
 رد ]هــفطن نــیا[ .دــندرک عورــش هدشهتفرگتمینغهب يهدز گنز يهحلسا
 ،کبــس حالــس هــک یــشترا ،دش لیدبت يزهجم شیبامک شترا هب تیاهن
 ياههــناخپوت ناــمز نآ ]نیگنــس حالــس[ .تــشاد نیگنــس و نیگنــسهمین
 .دوش زهجم نآ هب تسناوت لگنج شترا هک دوب دربطسوتم

 یلخاد صخاش ربهر
 شبــنج ،دوــب صخاــش رــبهر دــقاف هــک ،هطورشم شبنج اب هسیاقم رد
 روــحم هــک يرــبهر .تــشاد هدشهتخانش و صخاش ًالماک يربهر ،لگنج
 .تــفریم هناشن وا بناج هب هبابس ياهتشگنا يهمه و دوب لگنج شبنج
 صخشم ربهر تمس هب تسناوتیمن هبابس ياهتشگنا هطورشم شبنج رد
 و هدازیــقت لــثم ینارکفنــشور ،یناــهبهب ،ییاــبطابط .دورــب شیــپ يدرفنم
 يهــقلح یــگمه ،دنتــسویپ شبــنج هــب اهدــعب هــک ناخراتس لثم ییاهپیت
 و یبطق]دــنچ هطورــشم[ يرــبهر .دــندادیم لیکــشت ار شبــنج يرــبهر
 ییاروــش يرــبهر مه نآ رد هچرگ .دوبن لگنج شبنج رد اما دوب هدنکارپ
 لــثم یلحم نیکالم تکراشم اب لوا يهلحرم ؛تفرگ لکش هلحرم ود رد
 نیسح و تمشح رتکد لثم یلحم نارکفنشور و دوب ییامسک دمحا جاح
 تــضهن ناــگرا هــک لــگنج يهــمانزور ریبدرــس و لوئــسمریدم ،ییامــسک
 یــفیط اب ییاروش يربهر راکوزاس مود يهلحرم .تفریم رامش هب لگنج
 ياهتــشگنا لاس تفه نیا لوط رد ،لاح نیا اب .تفرگ لکش اهپچ زا
 ازرــیم یــنعی ،هدــشهتخانش ِصخاــش رــبهر تمــس هــب نارــیا لــک يهبابــس
 .تفریم ناشن ،ناخکچوک

 ینادیم تیریدم
 زا نآ ییاوــتحم و یتالیکــشت راذــگناینب و لگنج شبنج رگزاغآ و یناب

 هــک دوــب ییوــگلا ینادــیم يرــبهر .تشاد روضح نادیم طسو رد اهتنا ات ادتبا
 نارــبهر .درــک هــضرع نارــیا رد ار نآ ناــخکچوک ازرــیم راــب نیتسخن يارب
 يرــبهر هــک زــیربت شبــنج يهلحرم زا ریغ هتبلا ،دندوبن نادیم ناربهر هطورشم
 رد و دــندمآ نادــیم طــسو هــک دندــش ادیپ یناخرقاب و ناخراتس و دش ياهدوت
 زا رــیغ .دــندرک ینادیم تیریدم ناشدوخ یتالیکشت ناوت و مهف و كرد دح
 اــب مــه ناــمه ًایناث دندوب يدومنهر ناربهر ًالوا نیریاس هطورشم يهیقب رد ،نآ
 تــسرد .دــندوب يدوــمنهر نارــبهر یناــهبهب و ییاــبطابط .رود هار زا و هلــصاف
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 در ناوــتب هــک دــندوبن یــناربهر اما دندرک تکرش نصحت و چوک رد هک تسا
 يارــب لــگنج رد .بــیترت نیمه هب مه وکابنت رد ؛دید نادیم طسو ار اهنآ ياپ
 راــک .دوــب هصرع رد مه اهتنا ات ادتبا زا و تشاذگ هصرع هب اپ ربهر راب نیتسخن
 هدــهعرب شدوــخ ار یماــظن یهدنامزاــس و زادنامــشچ يهــئارا ،حیضوت ،نییبت
 ناوــنع هــب ار هدوــت هــک دوــبن ياهناخقودنــص رــبهر هــک دوــب نیا مهم .تشاد
 مــه شدوــخ .دنیشنب وتسپ رد شدوخ و دتسرفب شتآ يولج پوت مد تشوگ
 .درکیم تکرش اهدربن رد

 يهلــصاف .تشاد ینادیم تیریدم ياوتحم ًاعون لگنج شبنج يربهر
 ار ازرــیم هــمه .تــشادن دوــجو شبــنج يهدوــت و يرــبهر نیــب یتاــقبط
 یماظن شمرن وا اب ،دندیباوخیم وا اب ،دنتسشنیم هرفس رس وا اب ،دندیدیم
 ،داد ناــج مه ازریم .دندادیم ناج وا اب و دندشیم هیجوت وا اب ،دندرکیم
 رد ،قرورز رد ِرــبهر .دــش ادــج شنــت زا شرــس ،دــش هتــشک ،دش یمخز
 يرکفنشور دروخرب هدوت اب شدروخرب .دوبن نیرولب رصق رد و مویراوکآ
 کــیرحت و زــیهجت ،هاــگآ ار هدوــت هک تسین نیا اهنت رکفنشور راک .دوبن
 فــلتخم ياههسورپ رد ناشدوخ زا رتهاگآ ربهر هک دننیبب دیاب مدرم .دنک
 رد ار یخیراــت قاــفتا نــیا تــسناوت ازرــیم .دراد روــضح ناــشدوخ هارمه
 .دراذگب شیامن هب لگنج شبنج

 حیضوتراک
 ار یــشم و يژتارتــسا هــک ادــتبا ناــمه زا وا .دوــب حیــضوتراک يدــعب هجو

 اــب ار اــهثحب ناــمه دــعب .درــک عورش رالاسوید اب یلصفم ياهثحب دیزگرب
 هــک دوــب نیا رب لصا ،دنتسویپیم وا هب هک تشاد ياهدوت و ییامسک ،تمشح
 لــگنج رد راــب نیــلوا يارــب قاــفتا نــیا .دــنک باجم ندش زرابم يارب ار هدوت
 و ندرــک باجم ،حیضوتراک زا دینیبیمن ياهژیو يهناشن وکابنت رد .دش یلمع
 ،دــنیایب هنحــص هب مدرم هک تسا فیلکت ؛دوب فیلکت .ندروآ نایم هب لالدتسا
 فرــصم زورــما زا هــک تــسا فیلکت ،دنوش هتسکش اهنایلق هک تسا فیلکت
 هداد حیــضوت هــک دــینیبیمن ياهــسورپ چیــه . ... و دوش میرحت وکابنت و نوتوت
 هطورــشم رد .دوــش هدروآ مدرــم يارــب لالدتــسا و دنوــش باــجم مدرــم ،دوش
 لاــمک و ماــمت ار قاــفتا نــیا امــش لــگنج شبنج رد و دش باب یحیضوتراک
 اــب يرــبهر طاــبترا حطــس رد هــچ و يرــبهر حطــس رد هــچ ،دــینکیم هدهاشم
 .هدمآهنحص هب يهدوت

 تسکش زا سپ ياهتفایزاب
 ود دهاــش لــگنج رد هــک تسا نیا ،تسا مهم مه رایسب هک هجو نیرخآ

 زا زاــب ،دیــسر تــفُا هــب ،دــش عورش زیخ زا هک یسونیس ؛میدوب لماک سونیس
 يرــبهر .دــش رارــکت راــب ود اــهنازیخ و ناــتفا .دیسر تفُا هب و دش عورش زیخ
 مینکیــم ســمل ،مینیبیم نامدوخ رصع رد هک ینارکفنشور فالخرب ،شبنج
 سأــی راــچد دــعب و یخیرات سأی راچد ادتبا هک دوبن یناربهر زا ،میسانشیم و
 .درــکن مامت يرتاب .دنام ژراش مه رخآ ات ،دوب ژراش لوا زا ازریم .دنوش یفسلف
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 تــسد زا ار شایتازراــبم يهزــیگنا هاــگچیه وا .دوــب لــصو أدبم هب شايرتاب
 .دشن توترف شیورین .تفرن لاؤس ریز شیارب یشم و يژتارتسا .دادن

 تــیلقا هــب زاــب ،دیسرب تیرثکا هب ،دیشاب تیلقا امش هک تسا مهم نیا
 هرــفنرازه 8 دــعب و هرــفن 800  ياهدوــت هــب هرابود ،دیوش لیدبت هرفنتشه
 ،نازــیخ و ناــتفا سونیــس نیا .دینامب ناتدوخ طقف مه رخآ و دیوش لدبم
 روطهــب هــک دوــب لــگنج یتالیکــشت صخاــش مــهم ياهدرواتــسد زا یکی
 .میدرک رورم هصالخ

 اهیماکان-اهیتساک
 رورــم رد .میــسریم اــهیماکان لــیلحت هــب اهدرواتــسد یــسررب زا سپ
 .تسانتعا و تیانع لباق روحم شش لگنج شبنج ياهیماکان و اهیتساک

 کیژولوئدیا یگراپود يریذپانوفر
 یگهراـــپود يریذــپانوفر تــشاد يرایـــسب تــیمها هــک لوا هــجو

 یگراــپود راــچد شدوــخ يهــمین زا لــگنج شبــنج .دوــب کیژولوئدــیا
 نیلوا يارب هکنیا .یبهذمریغ پچ يهراپ و یبهذم يهراپ :دش کیژولوئدیا
 .دوــب یــمهم قاــفتا ،دنتفرگ رارق مه رانک اهپچ و اهیبهذم ناریا رد راب
 هدزناــپ-هد .دنتــشادن ناریا رد يدایز تایح اهپچ هکنیا هب هجوتاب هژیوهب
 هــک دوــب لاــس راــهچ هــس و دوــب هدمآ ناریا هب پچ رکفت هک هک دوب لاس
 لیکشت وکاب تلادع بزح .دوب هدش لیدبت یتالیکشت تایح هب شروضح
 زاــقفق زا ینیدهاجم .دوب درک ادیپ گرب و خاش ناریا رد نآ زا دعب و هدش
 دوــب مهم .دندوب یبهذمریغ یضعب و یبهذم اهنآ زا یضعب هک دندوب هدمآ
 .دننک ياههبج راک و دنروخب دنویپ مه اب اهیبهذم و پچ هک

 ،دوشیم هراپود يژولوئدیا یتقو .دوب کیژولوئدیا یگراپود ،لکشم
 .دــیآیم ناــیم هــب يژتارتسا يانبم ود و هزرابم قالخا ود هک تسا یعیبط
 مکتــسد و تــشاد ار شدوــخ صاــخ یتازراــبم قالخا ازریم هکنیا امک
 ،يرــبهر ياروــش رد رــضاح و لگنج شبنج هب هتسویپ ِپچ ياهصخاش
 ازریم .دنتشاد ار ناشدوخ صاخ یتازرابم یقالخایب ،ناشهمه مییوگیمن
 يهــطقن زا هار يهــمین رد اــهپچ یــلو دوــب رادــیاپ ناــیاپ ات يژتارتسا رد
 شالــت ازریم .دندیسر يوروش ياکتا يهطقن هب و دندرک روبع یلم ياکتا
 قــفوم یــلو دــنک وفر ار هدشداجیا کیژولوئدیا یگراپود ات درک يرایسب
 .دوب ریذپانوفر ساسا زا یگراپود نیا هکارچ ؛دشن

 یتالیکشت هکت ود ندروخن بسچ
 بــسچ ،دوــب کیژولوئدــیا يریذــپانوفر نــیا دــنیآیپ هــک ،دــعب هجو

 هب اهپچ هکنیا زا شیپ ،ادتبا نامه زا .دوب یتالیکشت هکت ود نیا ندروخن
 يهــکت و ازرــیم لوــح يرــتگرزب یتالیکــشت يهــکت ،دــندنویپب شبــنج
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 بــخ هک تفرگ لکش ییامسک دمحا خیش لوح يرتکچوک یتالیکشت

  ،دوبن ...	و نیلپیسید ،دیلقت ،قفاوت ،مظن لها .تشاد مه یتالیکشت یبلطهاج
 ... و ارآ شریذــپ ،کیتارکومد راک ،قفاوت ،نیلپیسید لها ازریم وس نآ زا
-1294 زا مــه دعب .دوب هکتود یتالیکشت تهج هب ادتبا زا شبنج اذل .دوب

 لــثم يوروــش ياــهپچ مــه دــعب و ناخهللاناسحا و نابرقولاخ هک 1295
 .دش رتيدج و رتزراب یتالیکشت تهج هب یگهکتود نیا ،دندمآ ناخردیح
 شبنج تایح لاس تفه لوط رد هک دوب نیا دعب یماکان و یتساک ،نیاربانب
 .دماین دوجو هب یگچراپکی هاگچیه لگنج

 یتالیکشت زاب ياهرد و اهتلصخ رونام عیسو نادیم
 ناجلخ و ناجیه و رونام يارب یعیسو نادیم هک دوب نیا يدعب یتساک

 ياــهرد ارــیز .دوــب ماــکان اهتلــصخ راــهم رد يربهر .دش ادیپ اهتلصخ
 هک تسا نیا ییارخف ياقآ یگژیو ـ ییارخف .دندوب هدرک زاب ار تالیکشت
 نــیا زــیربت رد هــک دوــب یناوــجون هلاــسهدفه يورسک .تسا يورسک لثم
 هطورشم شبنج و ناجیابرذآ شبنج هک دش لصاح شیارب یخیرات تبهوم
 کیدزن مه ییارخف .دنک تیاور ار نآ تسناوت دعب و دید ]کیدزن زا[ ار
 هــنارادتناما .]درک لقن ار نآ دعب و[ دوب لگنج شبنج ریس رد و ازریم هب
 هراب نیا رد ـتسانتعالباق شیاههاگدید اذل ،تسا هدرک تیاور و لقن مه
 يهــلمج نــیا و دــنکیم هراــشا لــگنج رادرس باتک  رد یبوخ يهتکن هب
 راعش نیا يربهر طسوت لگنج شبنج زا یعطقم رد« :دیوگیم ار كاندرد
 دوــخ ناــبیرگ ناــیاپ رد راعش نیا .»دیایب وگ دهاوخیم هکره هک دش باب
 شبــنج هــب شدوــخ تلصخ و هزیگنا اب سکره هک ارچ تفرگ ار يربهر
 ار اهتلــصخ هک تشادن رارق یهاگیاج رد شبنج يربهر رگید .تسویپ
 رــگید ،شبــنج زا ییامــسک دمحا جاح ندش ادج زا دعب ًاساسا .دنک راهم
 نیا هجیتن .تشادن دوجو اهتلصخ لیزنت و فیفخت ای لرتنک و راهم ناکما
 و شزــیر راــچد ،شبــنج و دــیایب شدوــخ يهزــیگنا اــب سکرــه هــک دــش
 .دوش یتازرابم شنم و یقالخا ياهشزغل

 کیتارپ-کیروئت ینزاوتان
 و کیروئت راک نیب ،لمع و هشیدنا نیب دنتسناوتن لگنج شبنج ناربهر

 يربهر رتشیب لمع رد ازریم دوخ .دننک داجیا سنالاب و نزاوت ،کیتارپ راک
 ياهپیت مه لگنج شبنج ناربهر ریاس .دنمشیدنا يربهر ات دوب کیتارپ
 لــها ،تــشاد کــیروئت زا ییاههــیام هــک تمــشح ياهنم ؛دندوب ارگلمع
 لوئسمریدم و هیریرحت تئیه ياهنم ای و دوب ملق و باتک ،نتشون ،ندناوخ
 هب ،روکف و دنمشیدنا ات دوب دنمهغدغد رتشیب ازریم .لگنج همانزور ریبدرس و
 .دماین دوجو هب هنزاوم کیتارپ و کیروئت رصنع نیب ،لیلد نیمه
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 ینوریب رصنع رب دح زا شیب باسح
 پــچ ناــیرج هژیوهــب و ازرــیم صخــش هــک دوــب نــیا يدــعب یتــساک

 لیکــشت ار لــگنج شبــنج کیژولوئدــیا پــچ يهــکت هــک ،شنوــماریپ
 مارآ اــت دــش ثعاب رما نیمه .دندرک زاب يوروش رب یباسحهژیو ،دندادیم
 لــماک روطهــب ادــتبا رد شبــنج .دــنریگب هلــصاف هــیلوا ییاکتادوخ زا مارآ
 دــمحا جاــح .دــندوب تمــشح و ازرــیم .تفرگ لکش اکتادوخ و افکدوخ
 ِدــض و یتازراــبم ،کــیتارکومد شیارــگ هــک دــش ادــیپ يرادنیمز ِیندم
 و تمــشح ،شبــنج یــجوز ناربهر هب ملوت رد ینیمز و تشاد يرامعتسا
 و لــیب ،ساد ،قاــمچ ،هــتخت ،ریت و دنتسویپ یناناقهد جیردتهب .داد ،ازریم
 تــشر کــناب دــنچ سپــس و هحلــسا دــنچ دــعب يهــلحرم رد .دمآ یگنلک
 رد كدوــک هک یکلق لثم .مارآمارآ و ییاکتادوخاب یگمه ،دش هرداصم
 يداــیز غــلبم ،هدشهتشابنا ياههکس جیردتهب و دنکیم عمج درخ لوپ نآ
 یتالیکشت طبر هک دعب .تفرگ لکش هنوگنیا ادتبا لگنج شبنج .دوشیم
 رد ناــجیابرذآ سیسأتون يروهمج و يوروش يهتفرگلکش هزات داحتا اب
 .درــب رتبــقع و بقع ار شیاکتا طاقن مارآمارآ ،دش رارقرب ام یگیاسمه
 .دوش زاب يوروش داحتا رب یباسحهژیو دش رجنم اکتا طاقن نیا ندرب بقع
 دوب دوخ یلم عفانم لابند هب هرخالاب هک نینل نارود زا دعب يوروش مه نآ
 اهشبنج مومع و قلخ مومع عفانم هب تفگیم هک دوبن شراعش هب دنبیاپ و
 کیژولوئدیا و یتالیکشت ینومژه یعون ،دوب نینل هک ینامز ات .دشیدنایم
 .داد خر ياهژــیو تاــقافتا نینل نارود رد ،]ساسا نیمه رب[ .تشاد دوجو
 رد شدوــخ عفانم يهمه زا ،دوب هدش قباس يهیسور نیشناج هک ،يوروش
 هــب ،دندوب اهفونامور و اهرازت عفانم زا هک ،هیاسمه و نوماریپ ياهروشک
 دعب .دیشک سپ اپ هقطنم یلم شیبامک ياهتلود و هقطنم ياهشبنج عفن
 دوــجو حطــس نــیا رد یتالیکــشت و کیژولوئدــیا شیارــگ رــگید نینل زا
 ]ساــسارب[ هــکارچ .دروــخ هبرض اج نیمه زا مه لگنج شبنج و تشادن
 يوروــش ،تــفرگ تروــص يوروــش و ناتسلگنا نیب تیاهن رد هک یقفاوت
 يورــین زا هدافتــسا اب مه سیلگنا و تشادرب لگنج شبنج زا ار شتیامح
 .درک بوکرس ار لگنج شبنج ناریا يزکرم یتلود

 هقطنم رد سبح
 رد سبــح لــگنج شبــنج یتــساک و یماــکان نیرتيدیلک و نیرتمهم

 نآ ،دوــش يراــس دــناوتب و دوــش اپرس ياهقطنم رد یشبنج رگا .دوب هقطنم
 و دــنام شدوــخ رد لــگنج شبــنج یــلو .دوــب دــهاوخ رادهدــنیآ شبــنج
 لوا دنتفگیم هک ]تفر شیپ[ ناشکیژتارتسا زادنامشچ فالخرب ،عاضوا
 زا یلدــم دــعب و مینکیــم اــپرب یــلم تــموکح دــعب ،مینکیــم دازآ هقطنم
 لباق هک میهدیم ناماس يوروش ناشدوخ تایبدا هب ای ییاروش يروهمج
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 رــب ار تــیروهمج يورــشیپ نــیا لدالد رد و دــشاب ناریا يهیقب هب تیارس
 يدودــح اــت زادنامشچ نیا .مینکیم یخیراتِ بلاغ ناریا توترف تنطلس
 ،دــنک رکف تیارس هب دیاب ،دراد يزادنامشچ نینچ هک يربهر .دوب یلیخت
 هــک یناجنز و لیبدرا ،ناردنزام رد ار شبنج رذب هک دنک رکف نیا هب دیاب
 .دشاپب ،دراد رارق نالیگ یگیاسمه رد

 ،اههــچب یهاــگ هک دوب تالحم رد یکاخ ییاهنیمز فبالقنا زا شیپ
 هــغرم نآ رد و دــندرکیم عــمج لوــپ ،دــنراکب نــمچ دنتــسناوتیمن هــک
 نیــمز زا یــشخب رد یــتقو هــک تسا تروص نیا هب هغرم رذب .دنتشاکیم
 و نالیــگ رد يداــیز یــشزرو ياــهنیمز .دودیــم شدوــخ دوــش هــتخیر
 يهیاــسمه یــضارا رد دــیاب مــه ياهــقطنم شبــنج .تــسا هغرم ناردنزام
 يهــقلح .دــنک يراــک نیــنچ تسناوتن نالیگ شبنج .دشاپب هغرم شدوخ
 هک یشبنج .دش سبح شدوخ رد تیاهن رد و رتگنت و رتگنت هرصاحم
 ناــجنز زا یــشخب هــب تــشاد ،دــش رــیثکت مارآمارآ دعب ،دوب هطقن ادتبا رد
 جیردــتهب ،دوــب هدیــسر نیوزق یکیدزن رد رابدور هب مارآ مارآ و دیسریم
 يورــشیپ یکــشخ رد بآ ،دوــشیم اــهر نیمز رد هک یبآ لثم .تفر سپ
 ناــمه هب و دیآیم بقع مارآ مارآ دعب و دوشیم جیلخ هب لیدبت ،دنکیم
 هــچرگ .دوــب رارــق نیمه زا مه شبنج عضو .دسریم نیزاغآ يهطقنکت
 و اهیبهذم زا یطلتخم ییاروش يروهمج و یلحم تموکح لگنج شبنج
 و تیارس رد قیفوت مدع نیمه لیلد هب یلو داد لیکشت یبهذمریغ ياهپچ
 روراــب هزادــنا نآ ]شبنج[ ِربا .دوش ریثکت تسناوتن هقطنم رد ندنام سبح
 مارآ اــت دــنک باریس نالیگ نوماریپ رد ار يرتهدرتسگ ياهنیمز هک دشن
 .دریگب ناماس تیروهمج رارقتسا و تنطلس یفن يژتارتسا مارآ

 يدــنبعمج هللاءاــشنا مینکیــم یعــس .مدرــب شیــپ گنهآدــنت ار ثحب
 .میربب شیپ رتیلیصفت ار هدنیآ يهسلج
 



 خساپ و شسرپ
 رـه هـک میتـسه بوـیعم لکیس نیا دهاش ناریا رد ام :شسرپ

 اـی فدـه هـب ندیـسر يارـب ییاهورین و دریگیم لکش هک یتضهن
 ندـش قـقحم زا سـپ ،دنوـشیم عـمج مـه رانک صخشم یفادها
 طوقـس مـه نآ لاـبند هـب و دنوشیم ادج مه زا فادها زا یشخب
 يروتاـتکید لـثم یتیعضو زورب هب مه تیاهن رد .دننکیم یهبانتعم
 رارـکت و عوـقو لاـح رد هـشیمه رـما نیا .دنوشیم رجنم هاشاضر
 دـنهاوخیم هراـبود مـه نالا .داـتفا قافتا مه تاحالصا رد .تسا
 اـما ،دـننک عـمج رگیدکی رانک یفادها هب ندیسر يارب ار ییاهورین
 زا امش لیلحت .دنکیم روهظ اهفالتخا یبسن يزوریپ زا دعب ًانئمطم
 ؟تسیچ تیعضو نیا

 .تــسا هدوــب ناریا رد امش يهراشا دروم لکیس .تسا تسرد ،هلب :خساپ
 لکــشم .دــنک ادــیپ هــمادا دــناوتیم ،دوــشن هدیشیدنا نآ يارب يدیهمت مه رگا
 يدادبتــسا .تــسا هدــشن یــعمج راــک نیرــمت هاــگچیه ناریا رد هک تساجنیا
 ،لــیلد نیــمه هــب .تــسا هدوــب عــمجت عناــم هراوــمه هــک هتــشاد دوجو یخیرات
 زا شیــپ لاــثم يارــب .تــسا هدربیم شیپ ار شدوخ يدرف ياههژورپ سکره
 یــفن ناــمرآ مدرــم ،دوب هدمآ ياهطورشم ،دیدرب مان هک ناخاضر نارود نیمه
-هد یــلو ،دــشاب وگخــساپ تــلود دوب انب ،دندوب هدرک هبرجت ار قلطم تنطلس
 ناــجاقآ هــک دــش ریگارف هعماج حطس رد راعش نیا هطورشم زا دعب لاس هدزناپ
 اــتدوک زا دــعب اــضف نــیا .نارق کی نم کی هدش نان هچ وت هب ،نارب ار ترخ
 1342 لاــس بوکرــس زا دــعب زــین 40 يهــهد رد .دــش ریگارف 30يههد رد مه
 زا یــکی ،میــنک يدــنبعمج ار اــهزارف نــیا لــک میهاوــخب رــگا .دــش هدهاــشم
 راــب کــی لاــس هدزناــپ-هدزاود رــه هــک تــسا نیا ریخا لاس دص ياهیگژیو
 یباوــخ نآ زا دــعب و یــشهج ياهتراتــسا اــب يراــجفنا ياــهتکرح ]دهاش[
 و »يراــجفنا« رتــشیب دوــشیم داــجیا هــک یتــصرف اذل .میتسه ینالوط شیبامک
 لوــحت و طیارــش ندــش نوــکیف نــک راــظتنا و تــسا »سح« نآ بلاغ رصنع
 اــهعمجت رتــشیب هــک تــسا یــعیبط مــه تدمهاتوک رد .دراد دوجو ماگنهدوز
 هــک دــتفایم قاــفتا رتمک .دریگیم تروص اههراگنا داحتا و عفانم داحتا لوح
 كرتــشم فادــها ،درــیگب تروــص ياهــمهافم ،دوــش یــط ياهــسورپ شیپ زا
 ناماــس یــسدنهم ،دریگب تروص يدنبهلحرم كرتشم فادها ساسارب ،دنوش
 يارــب ًالوا ،نیارباــنب .دــیدرک هراشا هک میتسه یلکیس دهاش اذل . ... و دنک ادیپ
 رد داــحتا و کیژتارتــسا داحتا ياج هب ًایناث ،هتشادن دوجو تصرف یعمج راک
 اــب سکرــه .هــتفرگ تروــص عفاــنم داــحتا ،وــلج هــبور ِصخــشم ياههاگدید
 هــب یبایتــسد يارــب هدوــب اــههراگنا داــحتا ]مه داحتا[ و هدمآ شدوخ يهزیگنا



 لگنج شبنج زارف 154 

 رتــشیب نارــیا ریــس .دوش نیزگیاج يرگید رَس و دوش عطق يرَس ،عیرس یلوحت
 .تسا هدوب نیا

 دوــجو مــه یکچوــک و دادعتمک براجت تیعضو نیا لباقم رد هتبلا
 یــعمج راــک يهــمادا رد نیرمت و رارمتسا ]ناکما[ يهدنهدناشن هک دراد
 هقباــس لاــس هَد و دــص زا زواــجتم هــک مــیراد ییاههــیریخ ناریا رد .تسا
 هدــش سیــسأت هطورــشم زا لــبق زــیربت رد »ربون يهیریخ« لاثم يارب .دنراد
 يهــهد رد مناــمگ هــب ،لاــس تشهتفه شتیلاعف ياهلاس لوط رد .تسا

 رد .تــسا هتــشاد تــیلاعف لاس دص ،هفقو نیا زا رظن فرص .دوب لیطعت ،1310
 مــه یقفوم رایسب يهبرجت .دناهدرک راک مه اب هلاسیس لسن هس ،لاس دص نیا
 یناتــسرامیب يهعومجم تفه زیربت رد نالا و دناهدرک عورش رفص زا .دناهتشاد
 يهنــسحلاضرق ،دــناهتخادنا هار هــیزیهج يهــیهت اــب ار یگدــنز نارازــه ،دنراد
 رد هــک یناــسک و دــنراد تکراــشم نآ رد ناــیرازاب مــه رتــشیب .دنراد یلصفم
 مــه يرــگید تیعمج .دناهدوب مه اب یعامتجا يهزرابم رد فلتخم ياهنارود
 ياــنما رتــشیب .دــناهدرک یــعمج راــک مه اب ریخا لاس 40 رد هک میراد زیربت رد
 ،دراد طاــیح و ارــس زــیربت شرــف رازاــب .دنتــسه زــیربت شرف رازاب راجت مه نآ
 ]لوــط رد[ .دنوــشیم عــمج و دننیشنیم ،دنیآیم ،تسا قوتاپ و رارقتسا لحم
 هلاــس85 دودــح یلوئــسم نالا .تــسا هدوــب ]راک يور[ لسن کی لاس 40 نیا
 45-40 هــک تــسا مــهم یــلیخ .دناهدوب مه اب لوا زا هک یعمج اب هارمه ،دراد
 نیرــتمهم .فالتــخمک و هیفصت ِنودب ،باعشنا نودب ،دناهدرک راک مه اب لاس
 ماــمت لاــس جنــپ و یــس-یــس نــیا رد هــک تــسا هدوــب نــیا هیریخ نیا تیلاعف
 راــهچ هس ات ياهرود رد یتح .دناهداد ناماس و دناهدرک عمج ار زیربت نایدکتم
 ار دارــفا ناــشهبرجت ساــسارب .دــنتفرگیم مــه نابــساپ يرتنالک زا ،شیپ لاس
 هدــمآ يرگيدــکت يارــب طــقف و دوــب زابهقح يدرف رگا .دندرکیم ییاسانش
 یطاــبترا اب ،تشاد راک هب زاین رگا و دندادیم یماظتنايورین لیوحت ار وا ،دوب
 راــک ناوــت رگا ای راک داجیا ناشیارب ،دنتشاد زیربت نارگتعنص اب اهيرازاب هک
 هــتفر اــجنآ هــب نــم هک شیپ لاس ات .دندرکیم هیهت و نییعت يرمتسم ،دنتشادن
 رایــسب هــک دــندوب هدرک داجیا لغش رازه تفه دودح هک دندادیم رامآ ،مدوب
 زا ار زــیربت رهــش هتــسناوت ،یــتلود يورــین نودب ،ییوایجنا .تسا یمهم راک
 .دینیبیمن ییادگ چیه ،دیوش زیربت دراو رگا .دنک كاپ يدکتم و ادگ

 50 يهقباــس هک دنتسه یمیدق يهیریخ ياههسسوم یخرب مه ناهفصا رد
 هدازمیــکح موــحرم ار نارــهت كزــیرهک نیمه ای .دنراد كرتشم تیلاعف لاس
 دودــح نالا .تــسا هداــتفا هار 1352 لاــس زا هــک هدرک سیسأت 1350 لاس رد
 رــه .دــننکیم راــک مــه اــب دــنراد و دراد ییانما هک تسا لاس جنپ و یس-یس
 اــم نیــنچمه .دــناهدرک نیــیعت ناشدوخ يارب ینیشناج دناهتفر نیب زا مه مادک
 هــب .دــسریم لاــس 80-75 هب ناشرمع هک میراد یشزرو ییاههاگشاب ناریا رد
 هدرــک سیــسأت 1318 لاس رد يرکف ياقآ ار ناوج نارهت هاگشاب ،لاثم ناونع
 ياــقآ دوخ هک شیپ لاس هس ود ات .هدوب هلاسهدزناش یناوج نامز نآ هک تسا
 .تشاد دوجو هاگشاب نیا دوب هدنز يرکف
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 داتفه .نارهت رد تسا ياهلاسداتفه يهنانز یبهذم يهسلج رگید لاثم
 ار يرــیگیپ نــیا .تــسا مهم یلیخ نیا و تسا هدش لیکشت هتفه ره لاس
 و اــهقوتاپ نــیا .دــینیبیمن رکفنــشور و یــسایس يورــین رد تــقچیه امش
 لــح ار اههداوناخ لئاسم ،لحم لئاسم ،دناهدوب ریخ یلک أشنم اهوایجنا
 ،دــندرکیم يرادوربآ ،دــندرکیم تــسرد هنــسحلاضرق ،دــندرکیم
 اهلاحهداتفا و اههتسکش يارب ادصورس یب ِنازیرلگ ،دندرکیم يرادهرفس
 تــئیه رگید لاثم .داتفایم اهقوتاپ نیا رد یمهم رایسب ياهقافتا .دنتشاد
 لاس هد و دص لام ناشیاهملع .میراد نارهت رد هک تسا ياهلاسهد و ودص
 .تسا شیپ

 نیــمه رتــشیب یــسایس يهــصرع .مینیبب ار یسایس يهصرع اهنت دیابن ام
 ،یشزرو زا معا ،یسایسریغ يهصرع یلو .دییوگیم امش هک تسا يزیچ
 مه اب دناهتسناوت ،یمیدق ای دیدج شیبامک ياهوایجنا و یتاربم و تاریخ
 .دنرادن عفانم داحتا یعامتجا يهصرع رد دارفا هک تسا نیا مهم .دننک راک
 دــنهاوخب هــیریخ نامزاــس و قوتاــپ زا هــک تــسین هفلتؤم فیط نم روظنم
 ،دنتسه یسایسریغ رتشیب ]رظن دروم ياهوایجنا[ .دننک یسایس يرادربهرهب
 .دنتسه لحم دمتعم و بیج هب تسد ،شهد لها ،دنراد یبهذم ياههزیگنا
 عفاــنم داــحتا .دننک عیزوت و بذج يژرنا و ورین ،لوپ ،تاناکما دنناوتیم
 شور و هاگدــید رد .درــبب اــمغی هب یسک زا يزیچ تسین انب یسک .دنرادن
 ياهپیت ناشیانما رد و دراد یلوتم اهعمج نیا دراوم رتشیب رد .دنراد داحتا
 اــم اــهتنم .دــنکیم لــمع بوــخ اــجنآ یتنــس ياهراکوزاس .تسه ینیزو
 يهــمه ندرــک ادــف تــمیق هــب ،میــنک نردــم ار زــیچ هــمه میهاوــخیم
 لباق و عیسو حطس رد نیزورما يهدافتسا دنناوتیم هک یتنس ياهراکوزاس
 .دنشاب هتشاد راشتنا

 ییاــهعمج هــک دــهدیم ناــشن نارــیا یــلخاد ياــههزوح رد اههــبرجت
 نیرــمت يارب تصرف هکنیا تسخن .لیلد ود هب ،دننک راک مه اب دناهتسناوت
 و ارادم هک تسا یعیبط ،دنکیم راک مه اب لاس یس یعمج یتقو .دناهتشاد
 رد یــلو .دوریــم راــنک فذــح ِقالــخا و هیفصت ،دیآیم دوجو هب لمحت
 ینیزو ياهپیت هکنیا رگم .تسا هدوب تیعضو نیا رتمک یسایس يهصرع
 طاــبترا لــثم ،دــنامب يدایز تدم يارب اهنآ رابتعا هب ینایرج و دنوش ادیپ
 یپیــسنرپ و هاگدــید ،تــنازو ،شنم وا .ناگرزاب سدنهم اب يدازآ تضهن
 ات وا رابتعا هب مه يدازآ تضهن نایرج .دوب ارادم و هنینأمط لها و تشاد
 رد یــلو ،تــسا رداــن یــسایس يهــصرع رد اههبرجت نیا .دنام ههد هس-ود
 رد یشزومآ ياههورگ زا یخرب لاثم يارب .دنراد دوجو رگید ياههصرع
 يدروــنهوک هورــگ شزرو يهــصرع رد .دــنراد هقباــس لاس 60-70 ناریا
 دراو .تسا هدمآ دوجو هب ،اتدوک زا سپ ،1332 لاس زا رازهلال رس ،دنوامد
 و يدروــنهوک شزوــمآ سالک .تسا بترم رایسب ،دیوشیم هک هعومجم
 لــسن .دــنزادرپیم تیوــضع قح اضعا .دراد یلمع و يروئت يدرونگنس
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 .دــنوریم هوــک زوــنه و دنتــسه هلاــسدون-جنــپ و داتشه لدمحر ياقآ لثم ،ناشلوا
 ار اــم ،رــتم دص رد .دنراد نس لاس 85 هک دوشیمن ناترواب ،دینیبیم ار ناشیا یتقو
 شزوــمآ و دــنریگیم شزومآ مئاد .دنراد مه هس و ود لسن .دراذگیم اج رتم یس
 ار امــش يهراــشا دروم يهصیقن هک دراد دوجو يددعتم براجت ناریا رد .دنهدیم
 عفاــنم داــحتا ؛دوــشیمن كرتشم فده لیلد ود نیا هب یسایس هزوح رد اما .دنرادن
 مــه اــهورین دوــخ هــتبلا .تــسا هدادــن یــعمج راــک نیرــمت يهزاجا دادبتسا هکنیا و
 لکــشم نــیا .دــننک راــک مــه اــب دــنناوتیمن و دــنهدیم زورب يرکفنشور تلصخ
 .تــفرگ ار قــفوم براــجت یعاــمتجا ياهلدــم ناوتیم نم رظن هب اما ،دراد دوجو
 ناوــتیمن ار رداــن رما .تسا ردان مییوگیم ،دشاب مک رگا .تسین مه دروم ود یکی
 ياهرهــش و اهناتــسا رد تــسا رــثکتم ]یعاــمتجا براــجت نــیا[ یــلو .داد میــمعت
  .ناهفصا و زاریش نامرک ،دزی ،ناشاک ،مق ،دهشم لثم ناریا یبهذم

 رــصنع مــه و دراد تیندــم مه .تسا شبن ود ناهفصا ،]نایم نیا رد[
 دوــجو مــه یناهفــصا ندوــب يداصتقا و يرگهبساحم رصنع ،دراد بهذم
 .دننامب اهداهن تسا هدش ثعاب ،هدروخ هرگ مه اب هک تلصخ هس نیا .دراد
 .دناهدوب لاعف هشیمه شیبامک هک دنراد نس لاس دصیس-تسیود اهدجسم
 نیــمه لاــثم يارب .دراد ینالوط رمع اب ییاهوایجنا و یشزومآ ياهداهن
 .تــسا هدــش لیکشت »ناهفصا نیهاش« مسا اب 1332 لاس »ناهاپس هاگشاب«
 یقوتاــپ .دــندرک توــف 1374 لاــس هــک دوب يریرح موحرم نآ راذگناینب
 ناهاپــس هب لیدبت و هدروآ ولج مئاد ار ناهفصا نیهاش نیا هک دراد دوجو
 اب بهذم و تیندم هک ییاهرهش هژیوهب ،فلتخم ياهرهش رد .تسا هدرک
 ،دراد دوــجو یــعمج راک يدج نیرمت ،دناهدرک رارقرب یخیرات دنویپ مه
 یکنزهــلاخ طــباور و جارــخا و تــسا رــتمک فذح ،درادن دوجو باعشنا
 ياهلدم ام یعامتجا يهصرع رد مدقتعم نم ،لیلد نیمه هب .درادن دوجو
 .میراد میمعت لباق يدج

 .دــناهدرکن تیانع یعامتجا يهصرع هب هاگچیه یسایس ياهورین یلو
 يارب يزیچ ناریا لک دننکیم رکف ،دناهتشاد درواتسد رتمک ناشدوخ نوچ
 دناهتسناوت رتمک اهرکفنشور هک تسا نیا هلئسم ،هک یلاح رد .درادن هضرع
 هــک ،هــعماج یناــیم ياههــیال رد ،يورــب رتنییاــپ هــچره .دــننک راک مه اب
 شیــپ و دــنریگیم شیــپ ار يرــتیفرع و رــتناور ،رتيداــع ياهراکوزاس
 هک تسا بوخ .دنشاب هتشاد كرتشم تسیز مه اب دناهتسناوت رتهب ،دنربیم
 .دننک شهوژپ یعامتجا ياهقوتاپ يهرابرد دیدج ياههچب

 لبق و يزابانرُت ،نیا زا شیپ .میراد هلاس70-80 يهناخهوهق نارهت رد ام
 ،دــنتفرگیم راز جنــپ ،دــمآ نویزیولت هک دعب .دندرکیم یلاقن يزابانرت زا
 جنــپ دوبن نویزیولت اههناخ رد و میدوب هچب هک ام .دندرکیم شخپ لابتوف
 رگید ،نویزیولت زا دعب .میدرکیم هاگن لابتوف و میدادیم هناخهوهق هب راز
 هب اهقوتاپ لاس یس نیا رد و اهيزدیا و اهداتعم تسد داتفا ]اههناخهوهق[
 ماــمت .تــخیر مــه هــب مــه رگید ياهزیچ یلیخ هک روطنامه .تخیر مه
 هــب ياهژــیو زــیچ .دــشن هدییور مه هرهزرخ لگ اما دش هدز مخش اهنیمز
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 هــک مه لاس 10 نیا رد .تشاد یننس ناریا هعماج نآ زا لبق .دماین دوجو
 نردــم اــهنت هن تیاهن رد .دوش نردم هللاءاشام یلا زیچ همه دنتساوخ همه
 ماــمت دــهاوخیم هک دمآ نوریب نآ لد زا يداژنيدمحا تلود هکلب ،دشن
 ،راــمآ زــکرم ،هــمانرب نامزاس ،دنزب مخش ار ناریا داصتقا نردم ياهانبریز
 بــت و باــت و باهتلا نآ تشونرس نیا . ... و ناسانشراک ،يزکرم کناب
 هــل دــنراد زور رــه ناــیم نــیا هــک مــه اهیتنــس .تــسا تیوهیب مسینردم
 رادفده هک ،هبارا نیا ریز دنراد یمیدق ياهقوتاپ و اههاگشاب .دنوشیم
 اما .دنوشیم هل ،دور یم شیپ و دزاتیم هتسب مشچ و دنکیمن تکرح مه
 ياــهوگلا ناریا یعامتجا يهصرع هک داد ناشن دنتسم یشهوژپ اب ناوتیم
 .دراد هئارا ِلباق ِیققحت و نیعتم

 زا .دنهدب سرد همه هب و دننک يراگزومآ دنهاوخیم یسایس ياهورین
 ياهــطبار چیــه .دــنراد یــتیعر-باــبرا دید و دننکیم هاگن همه هب عافترا
 ،دــهدیم لیکــشت قودنــص دوریم هک یسک یلو .دننک رارقرب دنناوتیمن
 عــبرم کــی ناسارخ نادیم رد .تسا توافتم ،... و دنکیم تسرد دجسم
 ،هدازرل هاگنامرد ،دیواج هنسحلاضرق قودنص ،هدازرل دجسم :دراد دوجو
 ناسارخ نادیم يهقطنم لک ،هیاپ راهچ نیا .هدازرل دجسم هیزیهج هیهت داتس
 اههــیزیهج نآ اــب رــتخد یــلک .دــهدیم ششوپ ار شوش نادیم کیدزن ات
 هدش لح ناشهاتوک ياهماو اب يرایسب ياههبسک لکشم .دناهدرک جاودزا
 ریــس ،دــیریگب ماو دــشکیم لوــط هــقیقد -1 دــینک هــعجارم یــتقو .تــسا
 .دــنکیم لــمع یلحم دامتعا و یتنس ياهراکوزاس و درادن کیتارکوروب
 هــب اــت یسایس يورین یلو .تسا یبوخ رایسب پمک .دراد یناجم هاگنامرد
 و عافترا يالاب دوریم یسایس يورین ؟تسا هدرک تسرد يزیچ هچ زورما
 هــب ،یــنک راــتفر مدرــم اــب یهاوــخب هــلق زا یتقو .دهدب دومنهر دهاوخیم
 نطب رد یعامتجا ياهورین  اما .یشاب هتشاد دتس و داد یناوتیمن هجوچیه
 لــح هلئــسم لــمع رد ،دــنهدیمن دوــمنهر ،دنوریمن هلق رس ،دنتسه مدرم
 لوبق ار اهنآ مدرم ،دنوشیم مه هتفریذپ و دنروخیم دنویپ مدرم اب ،دننکیم
 .دــناهتفریذپن ار یــبزح چیــه نارــیا رد مدرم ،هک یلاح رد .دننکیم رواب و
 هــک ،دروــم کــی زا ریغ اما ،تسرد همه ،... و بوکرس و دادبتسا روضح
 نامزاــس يهــبرجت و دــش نیــجع اــههداوناخ اــب یحوطــس رد هدوــت بزــح
 هتبلا هک دروخ دنویپ رازاب یتنس راشقا و تاقبط اب يدودح ات هک نیدهاجم
 هــک دــینیبیمن يرــگید دروــم چیــه ،دش ماکان شدنویپ يهمادا رد مه نآ
 رد .دشاب هدرک لح ياهلئسم و رارقرب يدنویپ دشاب هتسناوت یسایس يورین
 رد هــچ ،شزرو يهصرع رد هچ ،تسا هدوب قفوم یعامتجايورین ،ضوع
 اهعوضوم نیا رب ناوتیم .تاربم و تاریخ يهصرع رد هچ و رنه يهصرع
 .درک هدافتسا نآ يوگلا زا و درک شهوژپ

*** 
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 اـب هـک دوـب نیا لگنج شبنج هب امش ياهدقن زا یکی :شسرپ
 يهـمزال هـک دـینادیم نـم زا رتهب امش .دندرکن دروخرب اهتلصخ
 روـخرد يهـسورپ نتـشاذگ رـس تشپ اهتلصخ اب ندرک دروخرب
 ،دندوب يریگرد و رارف ،گنج رد مئاد هک ،لگنج لثم یشبنج .تسا
 يدـقن هدـنب رظن هب .دنسرب هلحرم نیا هب دنتسناوتیمن يور چیه هب
 .تسا یخیرات يدقن رتشیب ،دیدرک حرطم هک

 يربهر ینایم حوطس رب رتشیب ،دیایب وا دهاوخب هکره راعش رثا :خساپ
 و یعامتجا ياهتلصخ اب دروخرب ،تسا تسرد دییوگیم امش هچنآ .دوب
 امــش یــتقو یــلو .تــسا هــسورپ رد و تدــمزارد رد اــههدوت ياهتلصخ
 ناهورگ رفن دص ،رفن دون ]اهنآ[ هب و دینک يریگوضع هورگرس دیهاوخیم
 دــیهدب هرــفنرازه ود پــیت اــی هرــفن 800 گــنه ،هرــفن 400 نادرگ ،دیهدب
 نآ تــفا اــب تسا يواسم رفن کی نآ تفا .دیراد ورِ شیپ یمهم شنیزگ

 ِرد .دنکیم دوبان ار ناکما و نامز فوا یبلطتصرف .رفن 800 و 400 ،200
 .داد شبــنج تــسد راــک حوطــس نــیا رد ،دــیایب وــگ دــهاوخ هــکره و زاب
 ياهپیت ،دوشیم یماظن زاف یتقو .دندش راکوزاس دراو وجارجام ياهپیت
 قــشع هــب لیدبت وقاچ قشع .بالقنا لوا ياههتیمک لثم .دنیآیم یفلتخم
 ییاههچب هب 1358 لاس .دوب هتفرگ تسد 3-ژ هلحم نزهمق .دوب هدش هحلسا
  تــلک اــب اههــچب يهــمه .»یــتلک ملپــید« دــنتفگیم ،دــنتفرگیم ملپید هک
 هناحلــسم هــک زاــف .دــنتفرگیم مه هرمن و دنتفریم ییاهن ناحتما هسلجرس
 فــلتخم ياــههزیگنا اــب فــلتخم ياــهپیت ،دیآیم طسو رازبا و دوشیم
 و يرکف ،یتالیکشت ،یحیضوت راک .دراد قرف هناحلسم زا لبق زاف .دنیآیم
 رد[ هحلــسا یــتقو یلو .دوش زاف نیا دراو درادن هلصوح یسکره .تسا ...
 فــلتخم اــهپیت .دروآیــم مه تینم شدوخ اب و دیآیم درف ،]تسا نایم
 امش یناقوف و ینایم حوطس رد .تسا دراو داقتنا نیا نم رظن هب اذل .دوشیم
 تمــس هــب ار شبــنج ،دــندرک داجیا هلئسم هک ياهداد یناسک هب ار هصرع
 دمحا جاح هب دیابن ادتبا نامه زا لاثم يارب .دندرب شیپ هاگترپ و طاطحنا
 مــه يرــگید ياهيرازاب .دشیم هداد يروحم یتالیکشت عضوم ییامسک
 لوپ ،رفن ،ناکما هک دندوب مه يرگید ياهرادنیمز ،دندروآ لوپ هک دندوب
 نآ اــب دــمحا جاــح هــب ناــیم نآ زا ارــچ ،دــندروآ ناــشدوخ اــب هــقوذآ و
 ناخهللاناسحا و نابرقولاخ ای ؟دش هداد یتالیکشت عضوم نآ شایبلطهاج
 نیــنچ امــش یــتقو .دــندوب زیرمههبهفاک و وجارجام ،تسیشرانآ ياهپیت
 .دــیاهدرک هلئــسم داــجیا ،دینکیم بوصنم یتالیکشت عضوم رد ار يدارفا
 .درــیگیمن لکــش يدنمــشیدنا ]يهــقلح[ رــگید دارــفا نــیا نوــماریپ
 اب یگنهامه نودب و دنک حتف ار نارهت دشکیم شقشع هک ناخهللاناسحا
 ياوــق دــش ثــعاب تــکرح نیــمه . .... نارــهت حتف يارب دتفایم هار یسک
 شبنج لک و دنوشب رتساسح و رتزکرمتم ،اهسیلگنا تیامح اب ،يزکرم
 يهدوــت ،دنــشابن اــهنیا .تــسا دراو دــقن راــبتعا نــیا هب .دننک بوکرس ار
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 ،یتــسه زا هک نیمه .تسین یجرح مه یناقهد يهدوت هب .دیآیم یناقهد
 .دیسوب ار شتسد دیاب ،هدمآ و هتشذگ شاهداوناخ و یگدنز

 هب .ددرگیمزاب يربهر یناقوف و ینایم حوطس هب رتشیب ،زاب ِرد هب داقتنا
 تــقچیه ،تــشاد یــقالخا لئاــسم هــب ازرــیم دوــخ هک يّدیقت ،لاثم ناونع
 رد .دیــشک نز رــس زا باــجح ناخهللاناــسحا .دنتــشادن نارــبهر رــگید
 رد .درــب شیــپ شامــسیلایسوس يایــطارفا دــح هچ ات هک تسه تادنتسم
 لاــغز ،رببوــچ :دــنراد راــک ورــس بوــچ اب هک دنتسه فنص دنچ لامش
 ناخهللاناسحا تشاد لاغز ياهپوک یسکره ،نکعیزوت لاغز ،نکتسرد
 نــیا تــسا یــعیبط .دوــب هدرــب شیــپ دح نیا ات ار طارفا .درکیم هرداصم
 هــچ نــیا .دروآیــم الاــب ار نآ و درــیگیم عوــهت مــسیلایسوس زا هــعماج
 ؟دــنک هرداــصم مــه ار لاــغز تــکاپ دــهاوخیم هــک تــسا یمسیلایسوس
 مــک اهتلــصخ نیا هب یتقو ؟دروایب رد ام ِنز رس زا ار باجح دهاوخیم
 .دــنکیم ادیپ رونام و يزاتكرت تردق عیسو نادیم رد ،دوشیم هداد اهب
 نــیا[ ،رــظنم نــیا زا .دوــشیم شبنج ِدوخ ياهنامرآ حلاصم و عفانم ِدض
 .تسا مهم ینایم و یناقوف حوطس رد رتشیب ]دقن

 شبــنج يهدوــت دــیوگب دــناوتیمن یــسک .تــسا روــطنیمه مــه نالا
 دــیاب ییوجــشناد ياــهنایرج يرــبهر رــب یــلو ،دراد تلــصخ ییوجشناد
 فذــح گــنهرف و دــشاب ارادــم لــها دــیاب شبــنج يربهر .دوب رتساسح
 یشیامن ار نآ و تاباختنا زا لبق قفاوت هب لیدبت ار تاباختنا .دشاب هتشادن
 رد .تسا روطنیمه مه اهنایرج رد .دوب ساسح دیاب تاکن نیا رب .دننکن
 تقد ،دنک ادیپ درف تسا رارق هک ياهزوح و عضوم بسانت هب دیاب نایرج
 .تــسا فــیق لــثم تیعــضو .دوــش فرص شباختنا رد يرتشیب ساوسو و
 فاــطعنا ،دــینک تــکرح نآ ياهتنا تمس هب فیق گنت هاگولگ زا هچره
 .دوــشیم یتناــس هدجههدفه رطق هب لیدبت یتناس کی رطق ،دوشیم رتشیب
 دــقن .تــسا روط نیمه مه تالیکشت رد .تسا فاطعنا يهدنهدناشن نیا
 يهراــگنا اب یسکره و دش زاب يرد هکنیا مییوگیم هک تسا رظنم نیا زا
 .داد شبنج تسد راک تیاهن رد ،دمآ شدوخ

*** 
 زا ار راـک ازریم لثم دوش یم مه زورما ایآ امش رظن هب :شسرپ
 129؟درک زاغآ اهاتسور

 يزرواشک ِزونه قطانم زا ریغ .دناهتخادنا تسوپ اهاتسور نالا :خساپ
 زا ییاــهشخب و ناردنزام ،نالیگ ،ناگرگ ،لیبدرا ،ناجیابرذآ لثم ناریا
 ناکما دح رد و تسه يزرواشک دادعتسا و بآ هک ،ناتسزوخ و ناهفصا

                                                             
 

 نارگــشیاریو يوــس زا شسرپ نتم رگشسرپ يادص نییاپ تیفیک لیلد هب .129
 .تسا هدش هفاضا
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 اتــسور رازــه 60 بالــقنا زا لــبق .دنتسین نینچ اهاتسور ریاس ،دنتسه دلوم
 رــگید اتــسور رازه 33 دودح ًارهاظ یلو تسین یقیقد رامآ نالا .دوب لاعف
 اهاتــسور رد هــکنیا مــغر هــب .درادــن ار شقباــس تسیز و يدیلوت تلصخ
 ،هدــمآ دوــجو هــب ییاتــسور هار يهکبــش ،هتفر قرب ،تسا هدش راک یلیخ
 تــسد زا ار ناــشيدیلوت تلــصخ ًالوا اهاتــسور یــلو ،...و هــتفر تاناکما
 مــه ناــشرجاهم تــیعمج .دناهدــش تــسِرفرجاهم رتــشیب ًاــیناث و دــناهداد
 ياهاتــسور یــتح ،دــیوریم ییاتــسور هب یتقو نالا .تسا ناوج تیعمج
 ینــس لدــعم ،عــبت هــب و ،نینکاــس ینس لدعم ،دراد دوجو دیلوت هک لامش
 تــشادرب و تــشاد ،تشاک رد لاعف نانز ینس لدعم .تسالاب راک يورین
 اــههرهچ نالا یــلو .دوــب لاــس تــسیب نالیــگ ياهرازیلاش رد هاجنپ يههد
 .تسا 45-40 نادرم و نانز ینس لدعم و هدیکورچ

 لاــثم يارــب .تــسا هتفر نیب زا مارآمارآ مه ییاتسور یلبق ياهقوتاپ
 رد اــهزور نآ .تــسین نیــنچ نالا یــلو ،دوــب قوتاــپ هتشذگ رد هناخهوهق
 لاــسنایم ،تــسشنیم الاب رتگرزب ؛دوب صخشم یسکره ياج هناخهوهق
 ،اــهتمرح و اــهمیرح نآ نالا .رد مد نورــیب مــه اــهرتکچوک ،طــسو
 .تــسا هــتخیر مــه هــب هدوــت و انما هطبار و رتگرزب و رتکچوک يهطبار
 مه اهادخدک یضعب یلو دندوب يرمرادناژ هب هتسباو اهادخدک رتشیب هچرگ
 ياهندزهــقلح نالا .دنتــشاد مــه يراــبتعا ثــیح نیمه زا و دندوب یمدرم
 ییاهتنس دزی رد زونه هتبلا .دینیبیم رتمک ار نیشیپ ياهروحم درگ یمدرم
 هــسیاقم لباق قباس ياهلدم اب اهاتسور یلک روطهب یلو .تسا هدش ظفح
 یترطفكاــپ و یگداس .تشاد ییاتسور گنهرف اتسور هتشذگ رد .تسین
 زا یضعب رد و رتویپماک ،هراوهام اهاتسور رد نالا .دوب مک طابترا لوصحم
 يرتویپماــک يزاــب و دــنوریم اههــچب هــک دراد دوــجو تــنیفاک مه اهنآ
 رد نالا .دنتــسه لــصو تــنرتنیا هــب هس و ود يهجرد ياهاتسور .دننکیم
 رتشیب نفلت سکاب  کی .میراد یمقرراهچ نفلت هرامش اب سناژآ اهاتسور
 تــقو نآ ،دراد نکاس راوناخ تسیود ات دص هتفر مه يور ،درادن دوجو
 .دنراد سناژآ هس-ود ات هدش هدید یهاگ مه نآ دراد سناژآ

 ظاــحل هــب هــچ و یــللملانیب ظاــحل هب هچ ،ریخا لاس یس تاقافتا نیا
 لــیلحت رــگید نالا ،لــیلد نیــمه هب .تسا هدز مخش مه ار اتسور ،یلخاد
 اتــسور و تــسیچ رهــش هــکنیا ]نیــیعت[ ،ناریا هلمج زا یتحالف ياهروشک
 يهــمه نالا .تــسین ریذــپ ناــکما رــگید قباــس نیلپــسید نآ اــب ،تــسیچ
 هتــشذگ رد هک یلاح رد ،دنرهش هب لصتم اهرهش نالک فارطا ياهاتسور
 .تــسا زاــین لقتــسم شاــکنک و دــیدج شهوژــپ هــب ،نیارباــنب .دوبن نینچ
 هــب میاهرفس زا یتادهاشم دراوم متفگ هچنآ و تسا مک مه نم تاعالطا
 .تساهاتسور
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 لگنج شبنج زارف يدنبعمج
 ثــحب .نارهاوــخ و ناردارــب و ناتسود تمدخ ریخ هب تقو و مالس اب

 ار لگنج زارف زا متفه گرب مکی و یس تسشن رد .منکیم زاغآ ار زورما
 ود يدــنبعمج .تــسا لگنج شبنج يدنبعمج زورما ثحب .مینزیم قرو
 هــضرع ار یــشور وکاــبنت يدــنبعمج رد .میتشاذگ رس تشپ مه اب ار زارف
 نــیا زا دعب تیاهن رد و دنامب رادیاپ شور نامه مینکیم یعس هک میدرک
 رــب یــنتبم یــنالک يدــنبعمج میناوــتب شور نآ هــب یــسأت اــب زارــف تــشه
 .میشاب هتشاد ناریا رصاعم خیرات ياهسونیس

 يدنبعمج ياهزاینشیپ
 هــک دــش هداد حیــضوت امــش تمدــخ هطورــشم رد مه و وکابنت رد مه
 ،هدــیدپ تخانــش .1 :تــسا هزوح هس رد ییاهزاینشیپ دنمزاین ،يدنبعمج
 .هدیدپ لیلحت .3 و ،هدیدپ حیضوت .2

 هــنوگنآ هــن ،میــنک ییاسانش تسه هک هنوگنآ ار هدیدپ دیاب ادتبا رد
 زا یطوــسبم حیــضوت ،نآ ربانب .دشاب میراد لیامت ای مینکیم روصت ام هک
 .مینک لیلحت تیاهن رد و هئارا هدیدپ

 هدیدپ تخانش
 و لاــیما ،یبایزرا هدیدپ تیهام هک تسا موهفم نیا هب هدیدپ تخانش

 ،هدــیدپ تخانش .دوش ییاسانش نآ ماجرف تیاهن رد و ،يریگهر نآ ریسم
 زورب يادتبا زا ،مه هدیدپ ریسم تخانش لماش ،نآ تیهام تخانش زا ریغ
 .دوشیم ،نیماجرف يهلحرم ات روهظ و

 هدیدپ حیضوت
 .میزادرپیم هدیدپ حیضوت هب رتطوسبم يزارف رد ،هدیدپ ییاسانش زا دعب

 هدیدپ لیلحت
 رد .مینکیــم ییاــشگهرگ و لــیلحت ار نآ ناــیاپ رد ،حیــضوت زا دــعب
 ،کیژتارتــسا ،یعاــمتجا يهــصرع رد .دراد موــهفم »هرــگ« ملیــف و یقیــسوم
 اههدــقع و اــههرگ هــک یــنازیم هــب .دراد دوجو هرگ مه یسایس و کیژولوئدیا
 .درک میهاوخ يورشیپ لیلحت رد دوش لح

 دح رد و میداد صاصتخا یسانشهدیدپ هب ار هتشذگ يهسلج شش ام
 .میتشادرب مدق نآ لیلحت و حیضوت تهج رد تصرف و ناوت
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 يدنبعمج لوصا
 لوــصا ؛دراد مــه یلوــصا زاــینشیپ هــس نــیا زا لقتــسم يدــنبعمج

 هــب ور .2 ،طیرش و انبم ندرک ظاحل .1 :تسا ریز حرش هب نآ يهناگراهچ
 .ندوب لمع هب فوطعم .4 و ،هدنیآ ندرک میسرت .3 ،ندوب ولج

 کیــسالک رگشاــکنک ماــقم رد اــهزارف يدــنبعمج لاــبند هب ام عمج
 مــه اهيدــنبعمج ،دراد ناــج خیرات میدقتعم هک نانچمه .تسین یخیرات
 ياهيدــنبعمج مــه اهيدــنبعمج ،میــنیبب ناجیب ار خیرات رگا .دراد ناج
 شــفک دــنب ،راک رازبا ،تسد ياصع .دوب دهاوخ ینیرتیونورد کیسالک
 ،ناــج ،ســح خیراــت هک میشاب هتشاد داقتعا رگا .دوب دهاوخن هار ِنیتوپ و
 درــیگیم لکش شناگدنروآدیدپ اب دنویپ رد مه ،دراد تیصخش و عضوم
 ار خیراــت اب کیسالک يههجاوم يهنیزگ ،ناگدنروآدیدپ زا لقتسم مه و
 .میــسریم يدربراــک و کیــسالکریغ يهــنیزگ هب و میراذگیم رس تشپ
 باــختنا ار نآ لوا تاــسلج نامه رد هک ،مینک باختنا ار هنیزگ نیا رگا
 .میشاب يدنبعمج نیا لوصا وریپ دیاب هک تسا یعیبط ،میدرک

 ندرک ظاحل ار طیرش و انبم
 تالاــعفنا و لــعف هــک تــسا نــیا يروحم و یساسا لصا ای لوا لصا
 .تــسا نآ رــب ضرــع و راوــس یجراــخ طرش و دراد تلاصا هدیدپ نورد
 نیبببــسکت و هناراگناهداــس ياهلیلحت اب ار ام هک دش هتفگ نیا زا شیپ
 ،دوب یسیلگنا هطورشم دوشیم هتفگ هکنیا ریظن ییاهلیلحت ،تسین يراک
 زا یــضعب ،تــسا یــسیلگنا تــیناحور زا یــشخب ،دوــب ییاــکیرمآ بالقنا
 تالاــعفنا و لــعف و ینورد تکرح اب تلاصا . ... و ،دناهدرامگ ار ناربهر
 نیــمه زــین هــمادا رد .دوــب لگنج شبنج و هطورشم شبنج ،وکابنت شبنج
 یــتکرح هاــگره ،دوریــم راــظتنا هــک روطناــمه .تــشاد میهاوخ ار هاگن
 رگا یتح ،ياهیشاح ياهورین و انبم نآ زا نوریب ياهورین دتفیب هار ییانبم
 هــچ ،دنوــشیم لاعف تکرح نآ رد ،دنشاب هتشادن تکرح هب مه يداقتعا
 ،حالطصا هب ،ياهیشاح نیلاعف نیا .ناریا زا جراخ هچ و دنشاب ناریا لخاد
 رارــق اــنبم ار یجراــخ طیارــش اــم .دــنریگیم ماــن یجراخ طرش ای ضََرع
 بسانتم ار یجراخ طیارش ،تکرح نتم ندادرارق انبم اب ]هکلب[ ،میهدیمن
 .تسا لوا لصا نیا .مینکیم یبایزرا نتم اب

 ندوب ولج هب ور
 لاــس 115 يوکاــبنت شبنج رد میهاوخیمن ام هک تسا نیا مود لصا

 شیــپ هــهد 9 لــگنج شبــنج اــی شیپ لاس دص يهطورشم نایرج ای شیپ
 ،دوریــم راــظتنا هــچنانچ .میــنکن هاگن ار نامدوخ ياپ شیپ و مینک فقوت
 هــک تــسا يرهوــج ،تسا ولج هبور یتکرح يهیامتسد خیرات يدنبعمج
 ناــمه ساــسا رــب و درک میسرت زادنامشچ اب ار هدنیآ ناوتیم نآ ساسارب
 ياهیامتــسد دیاب يدنبعمج نیا ،هرخالاب .داد ناماس ار یتآ لمع ،رهوج
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 رــصانع اــم تروــص نــیا رــیغ رد .دوــش ورشیــپ ِلــمع هــب فوــطعم
 خیراــت کیــسالک خیرات .دوب میهاوخ خیرات اب کیسالک يهدننکههجاوم
 نآ دوــشب ات تسین يرادناور و حور ،ناج خیرات نادنچ و تسا بوتکم
 .درک یقلت بکَرم ناونع هب و تفرگ راک هب ار

 يدنبعمج رصانع
  :دوش ظاحل دیاب هک دراد مه يرصانع ،لوصا و اهزاینشیپ زا ریغ يدنبعمج

 ینارود ِمهف و ینامزمه ِیعس
 و میوش نامزمه ثحب دروم یخیرات يهرود اب هک تسا نیا لوا رصنع

 يهرود هس رد هک یلاعف رصانع هک تسا تسرد .میشاب هتشاد همهافم نآ اب
 اــهنآ اــب دوشیمن و دنتسین سرتسد رد ،میتخانش لگنج و هطورشم ،وکابنت
 خیراــت هــک اــجنآ زا اــما ،دش ياهمهافم دراو وربور زا و تروصهبتروص
 رــظن هــب حوریــب لوا رــظنم رد هــک ،یخیرات تابوتکم نامه و دراد سح
 اــب میناوتیم ناشنتشاد كاوژپ رابتعا هب ،دنتسه كاوژپ ياراد ،دنسریم
 يهتفرتــسد زا رــصانع يهمه اب سپ .مینک رارقرب رود هار زا همهافم اهنآ
 و ،یــسررب دروــم ياــهنارود يهــندب ناوــنع هــب »مدرــم« زا مــعا ،یخیرات
 يهمهافم دوشیم ،یسررب دروم ياههرود یناقوف حطس ناونع هب »يربهر«
 هــب هــن و یعاــجترا لکش هب هن ،مینک یعس دیاب اذل .درک رارقرب رود هار زا
 هب مدق و یکیزیف نتفر بقع نیا .میدرگرب بقع هب یکدنا ،یعونصم لکش
 يارب تسا مهف و كرد ،سح ،نهذ ندرب بقع هب ،تسین نتشادرب بقع
 تسا نیا لاؤس لاح .رظن دروم يهرود اب ندش سحمه و نامز نآ كرد
 ار دــعاوق ،درک لوذبم ینارودمه و ینامزمه رد یعس ناوتیم روطچ هک
 ؟مینادرگرب نامتیعضو روخارف هب و تفرگرب

 ،یــــسانشطیارش یعوــــن :یــــنارود مــــهف و یناــــمزمه ياهمدــــق
 ياــهتیفرظ حوطــس تخانــش ،یــسانشبلاغ فرــع و یــسانشگنهرف
 شــشک كرد ،هــنامز زاــین و حور ییاــسانش ،ثحب دروم یخیرات يهرود
 و نازــیم هــک تــسا یــنعم نــیا هــب ]رــخآ مدــق[ .راظتنا مولُو میظنت ،اهورین
 طاــبترا نــیا رد .میــنک میــسرت نارود اــب بــسانتم ار ناــمراظتنا يهزادــنا
 و يرــیزو كوــلملارمق موــحرم هک ینارود ؛دز ییایقیسوم یلاثم ناوتیم
 هتــشاد دوــجو وــکا هــک دوبن زورما لثم ،دنتخادنایم رد نینط نانب موحرم
 یــفیک رایسب رایسب عون یتح .دندوب لیر ]عون زا[ طبض ياههاگتسد .دشاب
 لــقتنم ار یتوص ياهرات زا یشخب كاوژپ تسناوتیم طقف اههاگتسد نیا
 هــسیاقم ار يرــیزو كوــلملارمق يادــص اــم یــتقو لــیلد نیــمه هــب .دــنک
 لــماک يویدوتــسا رد هــک ،يزورــما نز يهدــنناوخ ]يادــص[ اــب مینکیم
 زا شیــپ رتسکرا ینونک طیارش رد هک میشاب هتشاد رظن رد دیاب ،دناوخیم
 و نداد شوگ هبترم دنچ زا دعب هدنناوخ ياقآ ای مناخ دعب ،دزاونیم ارجا
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 دــعب .دوریم نآ يور مالک و دناوخیم نآ يور ،رتسکرا اب ندش اضفمه
 نینط رگا .دنکیم بیکرت ار یقیسوم و ادص هک دراد دوجو يرسکیم مه
 هــب ياهــسیاقم ،مینک هسیاقم زورما اب ار يریزو كولملارمق و نانب يادص
 وــکِا ناــکما .دندوب کچوک اهویدوتسا نامز نآ .میاهدرک یملعریغ یلک
 يارب[ تسا یبوخ لاثم نیا . ... و دوب نامزمه ادص و یقیسوم طبض .دوبن
 تفرــشیپ رایــسب رایسب يژولونکت زورما .]راظتنا مولو میظنت موهفم حیضوت
 ار ناینیشیپ راک لوصحم میناوتیمن نیزورما يژولونکت اب ام و تسا هدرک
 رــظن رد ار شیــپ لاــس دــص میهاوــخیم یتقو لیلد نیمه هب .مینزب کحم
 يادــص نوچ .میربب یپمال ياهویدار يور ار نامراظتنا مولو دیاب ،میریگب
 ار ناــمدوخ راظتنا دیاب مه ام و دشیم شخپ اهویدار نآ يور نانب و رمق
 .تسا ینارود مهف و ینامزمه یعس لوصحم راک نیا .مینک میظنت

 یسایس یسانشطیارش
 هدنهاکورف بالقنا
 شبــنج زا شیــپ[ ،دــش هداد حیــضوت هتــشذگ تاــسلج هــک روطنامه
 بالــقنا يهــلیتف دــعب لاس هَد ات تشه .دوب هتفرگ تروص یبالقنا ]لگنج
 زا لــبق يهــهاملهچ باــهتلارپ نارود رــگا .دــش هدــنهاکورف و دمآ نییاپ
 ار هطورــشم نارود هاــگنزب اــت و هطورــشم ناــمرف ياــطعا نامز ات هطورشم
 ،ار نآ زا دــعب نارود ،میرواــیب باــسح هــب نامناردــپ ندرک فلت ]نارود[
 نتــسب پوت هب و ریغص دادبتسا نامز ات سلجم نتفرگ لکش نامز زا ینعی
 .میناوخب تکرحِ کیپ نارود میناوتیم ،ار سلجم

 کیدزن 1290 ياهلاس هب و میریگیم هلصاف نارود نیا زا هک یتبسن هب
 یلزنم اهنامرآ هک ینارود .دوشیم یگدنهاکورف راچد بالقنا ،میوشیم
 ،دندش جراخ نتم زا یفلتخم لیالد هب انب ناربهر ،دندرکن ادیپ ققحت يارب
 رادناــمرآ و بــهتلم مدرــم .دنتفرگ ار اهنآ ياج هس و ود يهجرد رصانع
 ،دــنتفرگ هلــصاف یلبق كانبات ياهنامرآ زا مارآ مارآ مه هطورشم نارود
 هــتفر نوریب هنحص زا ناربهر ،دندوب هدرکن ادیپ داهن لزنم اهنامرآ هکارچ
 و لعف نیا يهجیتن .دندینشیم ار نشخ دادبتسا دیلوتزاب ياپ يادص و دندوب
 هــب رــجنم ،مدرــم يهیــشاح حطــس رد و يرــبهر نتــم حطــس رد تالاــعفنا
 .دش هطورشم یخیرات بالقنا یگدنهاکورف

 هدشلاغشا کلم /هتفایانققحت تابلاطم
 
 رد روــشک.دندوب هدرــکن ادــیپ قــقحت  تابلاطم هک دوب نیا يدعب هجو

 .تشاد رارق لاغشا

 هدیشاپهزاریش رجق
 هاــش تــیاهن رد و دوــب هدــش یــشاپهزاریش اــهراجاق یخیرات تموکح

 ار ورشیــپ طیارش اب يزادناچم ناوت هک دوب هتشاذگ هصرع هب اپ یناوجون
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 میسرت ار اهراجاق تایح ینایاپ گنرمک ياهنیچهطقن ات دوب هدمآ .تشادن
 هــب تــموکح مــه و دــش جراخ هصرع زا شدوخ مه ،بیترت نیا هب .دنک
 .درک جراخ هنحص زا ار شایتایلیا ناردپ نارود زا هدنامياج

 ریخست هزمهزم
 يارــب يرتيدــج يهــناهب گــنج هــک ،نارــیا رد رقتــسم ياهتردــق

 ،ار نارــیا ینیمزرــس ریخست ،دوب درک مهارف ناشیخیرات مکحت و رارقتسا
 ریخــست نــیا مییوــگیمن .دــندرکیم هزــمهزم ،دــنه ینیمزرس ریخست هباشم
 ار طیارــش و دندوب تصرف نیا لابند هب اهنآ یلو دوب ققحت لباق ینیمزرس
 .دندیجنسیم روظنم نیا هب

 لاجِرمک ِنتم
 جراخ هصرع زا هطورشم لوا يهجرد رصانع .دوب هدش لاجرمک ،نتم
 .دندوب هدرک راذگاو هجنپرس يانتُخ هب ار نتم و هدش

 هجنپرس ياتنخ
 خیراــت قالــش هک دنتسه باتشرپ یهورگ اتنخ هک میتفگ نیا زا شیپ

 تــسد هــب خیراــت يهنایزات ،ناباتش هورگ نیا روحم رد .تساهنآ تسد هب
 ظاــحل هــب ،دوــب مرــف يور یندــب ظاــحل هب هک یسک .دوب جنپریم ناخاضر
 خیراــت زا شرــب نــیا رد يروــحم شقن يافیا يهدامآ مه یناور و یحور
 هنحــص هــب یناخاــضر ،بــیترت نــیا هب .تشاد ییاراکِ نوماریپ و دوب ناریا
 دوــخ نوــماریپ رد سدــنهم رادــم ود وا .دوــب »یــسدنهم« هب زهجم هک دمآ
 شراطقمه ناقازق لماش هک دندوب بوکرس ناسدنهم تسخن رادم .تشاد
 رارــق هرــمز نیــمه رد نارــگید و لاــپوک ،یلــضفریما ،يدمحاریما ؛دشیم
 و دنتشادن یتیوه ناخاضر لباقم هک دندوب یناگتخیهرف مود رادم .دنتشاد
 هــب تــفرگیم تروــص روــشک رد دــیاب هــک ییاــهلاعفنا و لــعف روظنم هب
 هتــسد نیا زا رواد و نیدت ،شاترومیت .دندوب هدمآرد وا یخیرات مادختسا
 ،سدنهم ِفیط ود کمک اب ،هجنپرس يانتخ .دندشیم بوسحم ناسدنهم
 .دش دعب يههد ود دودح ات نارود يروحم ِدرم

 کیژتارتسا و يرکف یسانشطیارش
 .تسا کیژتارتسا و يرکف یسانشطیارش ،مود رصنع

 هقطنم ییایفارغج رییغت
 هــتفرگ تروــص ییایفارغج تارییغت میربیم رس هب ام هک ياهقطنم رد

 يروــتارپما نورد ماوقا .دوب هدش هیزجت و هکتهکت ینامثع يروتارپما .دوب
 هب ناشدوخ صاخ یتیوه يایفارغج ندرک همیمض لابند هب ینامثع گرزب
 ینامثع لد زا یفلتخم ياهروشک طیارش نیا رد .دندوب ینامثع لبقام خیرات
 داــحتا رد يدالیــم1990 لاــس يهناتــسآ رد هــک یقاــفتا نامه .دمآ نوریب
 بعــشنم هتخیرورف يروتارپما زا روشک هدزاود و داد خر يوروش ریهامج
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 ياــیفارغج یعوــن نتفرــگ لکــش یناــمثع رد ]قاــفتا نــیا يهجیتن[ .دندش
 .دوب یکییازوم

 یگیاسمه رد یمطالت
 رد مــه هیــسور ،یناــمثع رد اــم یبرغ یگیاسمه رد تالوحت رانک رد

 دــنه .تشاذگیم رس تشپ ار یبالقنا نارود ههد ود ام یلامش یگیاسمه
 ازرــیم هــک یــنارود رد .تــفریم شیــپ تاحالــصا تمــس هــب مارآمارآ
 مــه نــپاژ رد هرخالاــب ،تــشارفارب هزراــبم نوــگلگ تــیار ناــخکچوک
 یهاــگن اب هک ام يهقطنم ،هرود نیا رد رتهب ترابع هب .دش رارقرب هطورشم
 تالوــحت و رــییغت دهاــش ،دوــشیم لماــش ار ایــسآ قرــش اــت یحماــسم
 .دوب یتیوه تارییغت رب راوس ییایفارغج

 رد متــسیب يهدــس نیزاــغآ ياهلاــس زا زــین مــطالت زا يرــگید هــجو
 هداد ناماــس ار هزراــبم پــمک هیــسور نوــیبالقنا .دوــب رارقرب ام یگیاسمه
 دوب نینل کیژتارتسا و یتالیکشت ،يرکف تهادب نویدم پمک نیا .دندوب
 رد ار شدوــخ رــگید راب و داد ناشن 1905 لاس رد ار شدوخ راب کی هک
 مــطالت نیا .دناسر روهظ يهصنم هب و درک نایرع لماک روطهب 1917 لاس
 هدمآ هصرع هب يرکفنشور .يرکف هجو مه و تشاد کیژتارتسا هجو مه
 .دوــب هدز هرصبت دوخ تسیسکرام رصعمه و لبقام نارکفنشور هب هک دوب
 ،يرــبهر تــفگ و درــک یــقلت هدمآرــس ار فرــص يرکفنــشور نارود وا
 راک .دوش يرکفنشور يهوالع هب و همیمض دیاب یتالیکشت ناوت و تیارد
 ار یشخب یهاگآ دیاب رکفنشور هکلب ،تسین یشخبیهاگآ طقف رکفنشور
 نــیا وا .دــنک لیدــبت ناــهج رد اهتسیلایسوس ندرک رادلزنم يهلحرم هب
 .دنک رارقرب زارت شدوخ لیلحت يارب هک تشاد ار یخیرات رنه

 ون هشیدنا تاحشر
 هــک دوــب ناــیرج رد یــمطالت ،هــهد ود لوــط رد و طیارــش نــیا رد

 دیــسر زــین ام ناریا هب تالوصحم نیا نیون يهشیدنا تاحشرت ای تاحشر
 ازرــیم دــننام ،یــلم شیارــگ اــب قداــص ياهیبهذــم و اهیبهذــمریغ مه و
 .داد رارق ریثأتتحت ار ،ناخکچوک

 هشیدنا سابتقا و دیلوت شکورف
 1300-1290 ياهلاــس کیژتارتسا و يرکف یسانشطیارش رخآ هجو

 دــیلوت .دوــب هــشیدنا ساــبتقا ندش نیشناج و هشیدنا دیلوت ندرک شکورف
 ناــخاقآازریم ،فابــلاط ،مــکلم لاــثما رــگید یــنعی درک شکورف هشیدنا
 و دنتــشادن روــضح نارــیا يهــشیدنا يهتــسجرب حوطــس رد ... و یناــمرک
 و روــکف رــصانع زا نارــیا يهــعماج .دوــب هدــش يویــشرآ ناــشیاههشیدنا
 طیارــش نــیا رد .دوــب هدــش یلاــخ ،رــکفت يهزوــح رد هژیوهــب ،دنمــشیدنا
 .دوب هتفرگ ار هشیدنا دیلوت ياج هشیدنا سابتقا

 هــشیدنا سبتقم و دوبن هشیدنا دلوم شبنج یعون هب مه لگنج شبنج
 ناــمتفگ ود زا کــچوک ازرــیم هــک دــش هداد حیــضوت شیــپ تاسلج .دوب
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 وا .دوب یلاعف سبتقم مکتسد ،دوب سَِبتُقم مه رگا و درک سابتقا ینارود
 زا شتاحــشر هــک درــک ساــبتقا یتــسیلایسوس ناــمتفگ زا لوا هــجو رد
 رد .دوــب هدیــسر ناــخکچوک ِنالیگ هب ناجیابرذآ قیرط زا ام یگیاسمه
 ناــمز زا هــک دوــب هدرــک ساــبتقا مالسا داحتا تئیه يهشیدنا زا مود هجو
 ازرـــیم نارود .میدرــک یـــسررب ناــهج رد ار شتاحـــشرت لاــمج دیــس
 نآ زا نیــشنناملسم ياهروــشک هــک دوــب یناــمز رــگید ناــخکچوک
 يهبعــش وا .درــب هرــهب تاحــشرت نآ زا مــه ازریم و دوب بوطرم تاحشرت
 یــتئیه .درب تشر هب ،دوب هدش سیسأت نارهت رد هک ،ار مالسا داحتا تئیه
 کــیتارکومد يروــهمج تــیاهن رد و دــش هــتیمک هــب لیدــبت جیردتهب هک
 زا شیــپ هــک تــفرگ لکــش ،شدوخ صاخ کیژولوئدیا عونت اب ،لگنج
  .میدرک هراشا نآ هب نیا

 ،یعامتجا کیژتارتسا و يرکف یسانشطیارش يدعب هجو هکنآ هصالخ
 يرکف تارییغت زا دوب رثأتم هک  هقطنم يایفارغج ندوب ریغتم هب تشگیمزاب
 زا نارــیا نیــمز ندش بوطرم ،ام یلامش يهیاسمه رد مطالت ،ياهشیدنا و
 دــیلوت ندرک شکورف تیاهن رد و ام یگیاسمه رد رکفت و هشیدنا ِزیررس
 روکف نادرم زا ناریا يهعماج ندوب یلاخ ،هشیدنا سابتقا نآ لیدبت ،هشیدنا
 .ازریم دننام سبتقم نادرم ندش نیشناج و

 لمع هقطنم و هدننکلمع يورین یسانشطیارش
 يهــقطنم و هدننکلمع يورین هک تسا نیا ،یسانشطیارش يدعب هجو

 رتتــحار لــمع يهقطنم و هدننکلمع يورین تخانش اب .میسانشب ار لمع
 ،یناــب لوــح ار هدــننکلمع يورین رگا .درک میظنت ار راظتنا مولو ناوتیم
 یبایزرا ،ناخکچوک ازریم ینعی ،تکرح یتالیکشت هدناماس و رگزاغآ
 هــک دــش هداد حیــضوت لــبق يهــسلج ؛میرــبیم هار دنچ يرصانع هب ،مینک
 تروــص عیمجت نآ يرگزاغآ و يربهر رد هک دوب یشبنج لگنج شبنج
 بالــقنا تــسخن يهدــیا هک دوب یسک ناخکچوکازریم ینعی .دوب هتفرگ
 بحاــص هــک دوب نیا شتسخن هجو ینعی ،تفرگ لکش وا نهذ رد لگنج
 ناــمه یتالیکــشت یناــب ،درــک نهپ هقطنم رد وا ار هدیا يهرفس و دوب هدیا
 هدناماــس مــه ،زادرپهدیا مه یترابع هب .دوب زین شبنج یماظن ربهر و هدیا
 رــب ازرــیم .دوــب شبــنج یماــظن و یتالیکــشت هدــنربشیپ مــه و یتالیکشت
 یتیــصخش ،دــندوب یهجوکــت رتــشیب هــک ،هطورــشم نارــبهر فالــخ
 یهجوکــت هطورــشم نارــبهر بــلاغ ،رــتهب ترابع هب .تشاد یهجودنچ
 یتالیکــشت هــک یــخرب و دــندوبن یتالیکشت ،دندوب يرکف هک نانآ .دندوب
 .دندرکیم لمح رکف ناشرابهلوک رد رتمک ،دندوب

 یعیبط شصوصخم نزو و ناخکچوکازریم ندوب یهجودنچ رابتعا هب
 زا یضعب .مینک ییاسانش وا روحم لوح دیاب ار هدننکلمعيورین هک تسا
 تاناــسون اب،دــنراد يدــج یــصوصخم نزو ،هوــیج لــثم ،ییایمیش رصانع
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 و الاب ار اهنآ یلصا ینوگرگد طیارش طقف و دنوریمن نییاپ و الاب کچوک
 .تسا فیصوتلباق يدج صوصخم نزو اب ازریم .دربیم نییاپ

 هطورشم نامرآ رگوجتسج
 رگوجتــسج و ارگناــمرآ هــک دوــب نــیا هدــننکلمع يورــین لوا هــجو

 هطورشم ناربهر ]لگنج شبنج يهدیا يریگلکش نارود رد[ .دوب نامرآ
 اهر هطورشم نامرآ و دنشاب هطورشم نامرآ نابهگن و ثراح دنتسناوتیمن
 لــثم ،رــگید یــخرب و هدــش جراــخ نارــیا زا اــهنآ زا یــخرب ، دوــب هدــش
 ،دــندوب هدــش هدــنار نارــیا زا هــک اــهنآ زا یشخب .دندوب يراوتم ،هدازیقت
 رــگید ،دــندوب لــخاد رد هــک مــه یناــسک و.دنداد لیکشت دیعبت رد تلود
 عــمج ار شباــتک مــه ینییاــن يازرــیم .دــندوبن هطورــشم ياهنامرآ لماح
 ،دــنوخآ موــحرم تیروحم هب فجن ثلثم يارب بیترت نیا هب و دوب هدرک
 رــصانعً اــعون لــیلد نیــمه هب .دوب هدنام یقاب تیطورشم زا یمخز یتینهذ
 دــندوب هدــنام یقاــب ناخ کچوکازریم دننام ياهس يهجرد و ود يهجرد
 .دندوب هتفرگ هدهع هب ار هطورشم نامرآ لمح هرود نیا رد هک

 هشیدنا رب هغدغد يرترب
 دوــب نیا ناخکچوکازریم تیروحم هب هدننکلمع يورین رگید هجو

 هطورــشم نارود رد رــگا .تــشاد يرترب شیاههشیدنا رب شیاههغدغد هک
 اــی ،دــیبرچیم شاهــغدغد رــب شاهــشیدنا و دوب دنمشیدنا ناخمکلم ازریم
 نیــب ناــشمادکره هــک دــندوب یناــسک یناــمرک ناــخاقآازریم و فابــلاط
 ازرــیم ،دوــب يراــس و يراــج یــسنالاب و هــنزاوم شیاههغدغد و اههشیدنا
 زا ،مــه لــگنج نارــبهر يهــیقب .دنمــشیدنا ات دوب رادهغدغد ًاتمدقم يدرف
 ،ناــبرقولاخ دــعب و تمــشح رــتکد اــت هــتفرگ ییامــسک دــمحا جاــح
 و دـــندوب رادهـــغدغد يرـــصانع ًاـــعون ،ناخردـــیح و ناخهللاناـــسحا
 رد هک ياهنزاوم بیترت نیا هب .دیبرچیم ناشیاههشیدنا رب ناشياههغدغد
 هــب و هــشیدنا ناــیز هب لگنج رد ،دوب رارقرب هشیدنا و هغدغد نیب هطورشم
 .درک رییغت هغدغد یخیرات دوس و عفن

 رگشالت رتشیب و زروهشیدنا رتمک
 نارــبهر عون هک دوب نیا ،تسا مود هجو ردارب و لمکم هک موس هجو

 رتــشیب و دــندوب زروهــشیدنا رتمک ناخکچوک ازریم صوصخهب و لگنج
 روطهــب لــگنج شبــنج رد کــیتارپ و کــیروئت نزاوــت یــنعی .ارگلــمع
 .تشاد رارق کیتارپ و ارگلمع نایرج عفن هب سوسحم

 یبهذم مه-یلم مه
 و دوــب یــلم مــه ازرــیم تیروحم هب لگنج شبنج هک دوب نیا يدعب هجو

 ماــیق مالــسا داــحتا ماــن هــب ام یلو	...	« :دوب سمل لباق هنزاوم نیا و یبهذم مه
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 داــحتا رادــفرط هــک تــسناد دیاب یلو میبستنم سدقم تیعمج نیا هب و میدرک
 هــک عقوم نیا رد مییوگیم ینعی 130.»ٌةَوْخِإ َنوُنِمْؤُمْلا اَمَّنِإ« هداس مان هب میمالسا
 لــیلذ ،یموــمع نمشد تسد هب ار ناناملسم ،نایمالسا فالتخا و هملک تّتشت
 ریاــس و ینــس و هعیــش ماــن هــب و دننک یشکردارب ناناملسم دیابن ،هدرک نوبز و
 هــب ،دــنهدب یمومع نمشد هب هدافتسا لاجم و هداتفا مه ناج هب یبهذم نیوانع
 »تیمالــسا« و »تــیناریا« رــصنع ،بــیترت نــیا هب ».میتسه یناریا ام هکنیا مکح
 .یبهذم مه و یلم مه .دندوب جوزمم

 بلطتاواسم مه-تارکومد مه
 اــب یــسارکومد یخیراــت داــحتا و ندوــب جوزــمم ،رــگید یــگژیو

 مــه ،ازرــیم تیروحم هب ،]شبنج ياضعا[ .دوب یبلطتلادع و مسیلایسوس
 .بلطتاواسم مه و دندوب تارکومد

 هزدــیکینژرا هطورشم بالقنا نارود رد هک میدرک رورم مه اب نیا زا شیپ
 یهدناماــس مــه دوــخ رفــس رد و دــمآ نارــیا هــب يوروــش زا نینل رای ناونع هب
 یماــظن و يرــکف یهدنامزاــس نــیا .یماــظن یهدنامزاس مه و داد ماجنا يرکف
 حتــف و نیوزــق حتف يارب اهنآ یخیرات رفس و نالیگ نیزرابم نتفای ناماس يارب
 .داتفا رثؤم سب نارهت

 ازرــیم يهراــبرد وا رواــب .دوــب لاــعف مــه لــگنج شبــنج رد هزدــیکینژرا

 غــلبم کــی ناوــنع هــب ،ناــخکچوک هاــگیاج«	:تــسا هــجوتلباق ناــخکچوک
 گــنج يرــبهر سأر رد هــکنیا رطاــخ هــب هــن .تــسا تــیمها زئاــح یتــسیلایسوس
 هــک تــسا یعاــمتجا ياهراعــش رادمچرپ هک ببس نیا هب هکلب ،دراد رارق ینازیتراپ
 هــک مــه اــهسور ینعی .»دوب هدرک ناونع نالیگ هب اهیسیلگنا دورو زا لبق یتح وا
 هــب ار ناــخکچوک ،دــندوب لاــعف مه شبنج نورد رد ًاضعب و ،دندوب رظان نوریب زا
 »یبهذــم« مــه و »یــلم« مــه لــیلد نیمه هب .دنتخانشیم قداص یتسیلایسوس ناونع
 »بــلط تاواــسم« مــه و »تارکوــمد« مــه و بــکرم رــصنع کــی ناونع هب ،ندوب
 .تسا تیؤر لباق لگنج شبنج مود ]بکرم[ رصنع ناونع هب ،ندوب

 دنور ربارب رد میوش یعنام
 يژتارتــسا ،لــمع يهقطنم و هدننکلمع ياهورین ییاسانش رظنم زا يدعب ثحب
 ازرــیم یخیراــت راعــش .دنوش دنور ربارب رد یعنام هب لیدبت دنتساوخیم هک تساهنآ
 لــباقم رد میوــش يریگتعرــس زورــما تاــیبدا اــب ،میوــش یعناــم هــک دوــب نــیا
 ریــس یبوــلطم بیــش رد هک یلخاد دبتسم و یجراخ رگرامعتسا يورین يزاتكرت
 ازرــیم .دــنروایب رد ناــشدوخ ریخــست هــب ار نارــیا ياــیفارغج دنهاوخیم و دننکیم
 نــیا اــب و داــتفا رگراــک يژتارتــسا نیا تیاهن رد .دوش ریسم نیا عنام دیاب دوب دقتعم
 .دندز لمع هب تسد ،»میوش دنور ربارب رد یعنام« هک کیژتارتسا راعش
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 نامزاس-هشیدنا بکرم تفاب
 نیلوا يارب قافتا نیا .تسا نامزاس-هشیدنا بکرم تفاب ،يدعب هجو

 ار شاهــشیدنا ياــپ اــت رــس هدــننکلمع يورــین هــک داد خر نارــیا رد راــب
 .دــش مــسر لــگنج شبنج رد راب نیلوا يارب هدعاق نیا .درک هتفاینامزاس
 زا رتیــسدنهم ،ناــگرزاب سدــنهم يدــعب ياــههرود رد هــک ياهدــعاق
 هـــک دـــینکیم هــظحالم هـــمادا رد .درـــک لــمع نآ هـــب ،ناــخکچوک
 و دــش يرهوــج شــنورد رد لــیلحت نآ هک دیسر یلیلحت هب ناخکچوک
 ،هدــبینت مــه رد ِلیلحت نآ اب بسانتم .دش هدینت مه رد شجوسن يهمه رد
 و یجراــخ طلــسم ناــیرج يزاــتكرت دنور ربارب رد میوش یعنام دیاب هک
 ،درــکن ضــحم يرکفنشور ،دروآ دوجو هب نامزاس ،یلخاد دبتسم نایرج
 اــت 1320 ياههــهد رد لــیلحت زارــت لــمع نــیا .]تشاد[ لیلحت ِزارت ِلمع

 زا رتهــنادنمرنه ،ناــگرزاب سدــنهم تــسد هــب 1340 يههد زاغآ ات  1330
 داژنفینح دعب يهلحرم رد .درک ادیپ ناماس ناریا رد ،ناخکچوک ازریم
 هــتفرگهرهب یــشزومآ رصانع و شیاهتفایرد و كرد ،شناوت هب هجوت اب
 نهذ رد هچره و داد همادا ار یسدنهم نیا ،رتالاب ياهلحرم رد ناگرزاب زا
 مه ام دوخ ]هتبلا[ هک راگزور نیا نارکفنشور فالخرب ،تخاس ار تشاد
 ياهمادــنا يهمه نیب زا نیزورما نارکفنشور .میتسه هداوناخ نیمه وضع
 هدــچیپ و هدــیچیپ رایــسب ناــشزغم .دــننکیم هدافتسا زغم زا طقف يدادادخ
 رد .تسا یقاب شدوخ يهلحرم نیرتهداس رد اهمادنا ریاس یلو تسا هدش
 ،اهمادــنا يهــمه ناــیم ینومراه و هنزاوم يهدننکزاغآ ناخکچوک ناریا
 .دوب یندرکسمل رازبا ناونع هب اپ و تسد و زغم ،هشیدنا ،رکف ینعی

 تــسا نیمه ،دننکیم میسرت هغالبلاجهن رد )ع( یلع ترضح هک ییوگلا
 هــلمج نــیا .131دیآرد دیاب مه مادنا هب هشیدنا ،دیآرد راک هب دیابن نابز اهنت هک
 نــیا يهدــننکزاغآ و لوا رــصنع ناــخکچوک .اــبیز مــه و تسا نیگنهآ مه
 .تــسا داژنفــینح ،موــس رــصنع و ناــگرزاب سدــنهم ،مود رصنع .تسا  هدیا
 ،دــناهدوبن يرــگید ناــسک رــفن هــس نــیا زج هک تسین نیا يانعم هب نیا ]هتبلا[
 یــسأت يارب ییوگلا رفن هس نیا هک تسانعم نیا هب هکلب ،دوب دنهاوخن و دنتسین
 مــه ،دوــپ و راــت ناسب هک تفاب یشرفناخکچوک ازریم راب نیلوا يارب .دنتسه
 .تشاد لمع زا ياهشیر مه و هشیدنا زا یبکرم

 بسانم هصرع و دعتسم هقطنم
 کیژتارتــسا و یتالیکــشت تــیارد ساــسارب هــک تسا نیا يدعب هجو

 شدوــخ يارــب يدعتــسم  يهــقطنم ،شبــنج نــیا لــگنج شبــنج يرــبهر
 هــک دوــب نــیا ناــخکچوک اــب رالاــسوید تواــفت میــتفگ .درــک باــختنا
 نآ ازرــیم یلو داد رارق و درک باختنا ناردنزام ار شلمع لحم رالاسوید
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 رــظن زا هــک ياهقطنم .دمآ نالیگ هب و تسنادن بسانم ار یخیرات باختنا
 دعتــسم ،مدرــم .دوــب رتدعتــسم یعاــمتجا دادعتــسا و ییاــیفارغج ،یــمیلقا
 ياــپ مارآمارآ .دنتــشاد تموکح اجنآ رد لاس هد اهقازق .دندوب ضارتعا
 تــسد نالیــگ یــلحم تــموکح لــمع رد .دوب هدش زاب نالیگ هب سیلگنا
 رد یتموــکح ،يزــکرم تــلود و دوــب تــشر رهش رد هیسور يرگلوسنک
 بــناج زا يراــشفرپ تــکرح مــه ]یــفرط زا[ .درــکیم یگدنیامن ار هیاس
 هــب هتــسباو یــلحم تــموکح بــناج زا يرتراــشفمک تــکرح ،اــهسور
 زا یتاــقبط و يداــصتقا باتــشرپ و تــخاترپ ،زاــگرپ راشف و يزکرم تموکح
 يهزــیگنا ،راــشف تــحت ِمدرــم لــلع نیــمه هــب .تشاد دوجو هقطنم نیکالم فرط
 هــب ناــجیابرذآ زا مــه يوروــش داــحتا يوــن يهــشیدنا تاحــشر .دنتشاد یتازرابم
 بالــقنا زا رثأــتم یتازراــبم گــنهرف هــب مارآ مارآ مدرــم .دــشیم زیررــس نالیــگ
 ،یهدنامزاــس ،یتاــقبط يهزراــبم ،هــقبط لــثم یمیهاــفم .دندوب هدش زهجم يوروش
 لــیلد نیــمه هــب .دــمآ تــشر هــب دــعب و ناجیابرذآ هب لوا ،ینیبناهج و يژولوئدیا
 .تشاد دادعتسا یعامتجا ياهورین تهج هب هقطنم

 لــگنج مــه و تشاد يدنلب مه هک دوب ياهقطنم نالیگ رگید هجو زا
 يورــین ياــفتخا و راتتــسا يارب يدج تاناکما یماظن تهج هب ود ره هک
 ظاــحل هــب هصرع و هقطنم نیاربانب .دنوشیم بوسحم هدننکلمع یکیرچ
 زا شبــنج .دــش هداد حیــضوت هــک دوــب دعتــسم لــماک روطهــب ییاــیفارغج
 تــفر نالیــگ هــب ازرــیم یــتقو .دش رادروخرب یمدرم تکراشم و تیامح
 رــفن 27 دعب مدق رد .دنک اونمه شدوخ اب ار تمشح لوا مدق رد تسناوت
 200 هب رفن 27 نآ يدعب لحارم رد .دنداد لیکشت ار مالسا داحتا يهتیمک
 .دیسر يرفن رازه دنچ شترا هب تیاهن رد و رفن 800 هب ،رفن

 یمدرم تکراشم و یمدرم تیامح
 یــمدرم تکراــشم ،رتمهم هجو و یمدرم تیامح ،مهم هوجو زا یکی

 هــک ،دــشاب تاحالــصا نارود لــثم دــناوتیم مه مدرم تیامح بلط .دوب
 لــگنج لــثم دناوتیم مه ،دبلطیم ار مدرم تیامح طقف رکفنشور يورین
 يارــب مــه ياهــنیمز هــکلب دــبلطیم ار مدرــم تــیامح اــهنت هــن هــک ،دــشاب
 يدــج لــگنج شبــنج رد تکراشم رصنع .دنکیم مهارف مدرم تکراشم
 شــترا يارــب لــحم مدرــم .دوب لحم مدرم اب لگنج شبنج کیتسجل .دوب
 ،دــندروآ سورــخ و غرــم و هراوشوگ ،هقوذآ ،دندرک نیمأت غارچ لگنج
 تــیامح يهمیمــض مــه تکراــشم ،نیارباــنب . ... و دــنتخود یماــظن سابل
 .دوب یکرابم یقافتا هک دش یمدرم

 ییافکدوخ و ییاکتادوخ
 ،لیب ،ساد ادتبا لگنج شترا .دوب افکدوخ و اکتادوخ ادتبا زا شبنج

 هدــش هــتفرگ تــمینغ هــب يهحلسا دنچ و هدشهدیشارت بوچ دنچ ،گنلک
 درــُبرود ياــهپوت و نیگنــسهمین و نیگنــس حالس هب ]هتفر هتفر[ و تشاد
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 هــقطنم کیتــسجل اــب و دوــب هدــش افکدوخ هقطنم لوپ اب لگنج .دش زهجم
 ناــجیابرذآ یتــسیلایسوس ياــهکمک و هرداــصم اهدــعب .درــک تــکرح
 .دوب ییافکدوخ و اکتادوخ ،شبنج زاغآ رد اما ،دوب مه يوروش

 یماحیب و درفنم شبنج
 يورــین و لــمع يهقطنم ،یسانشطیارش رد یسررب دروم هجو نیرخآ

 ندوب درفنم زا دارم .دوب یماحیب و درفنم شبنج هک تسا نیا هدننکلمع
 ناــجیه و مــطالت يارب طیارش نآ رد هک ،نالیگ زج هک تسا نیا شبنج
 و ســح و هیحور نینچ ناریا قطانم يهیقب رد ،دوب ایهم یتاقبط و یبالقنا
 مــه درفنم شبنج .دش درفنم شبنج لیلد نیمه هب .دشیمن هدهاشم یلاح
 يرست ار ششبنج و دنک اونمه شدوخ اب ار ناگیاسمه لقادح دناوتن رگا
 راــچد دوــب درــفنم هک مه لگنج شبنج .تسا بوکرس هب موکحم ،دهدب
 حطــس رد .دــش بوکرــس ماجنارــس و دــنام یماحیب ،دش تشونرس نیمه
 لــگنج شبــنج زا یتیاــمح یــبزحریغ و یبزح يهدشهتخانش رصانع یلم
 زا نــیا هــک دوب شدوخ میلقا هب دودحم شبنج زا تیامح يهمه .دندرکن
  .تسا لگنج شبنج مهم ياهفعض هطقن

 هــک یحلاــصم و داوــم ساــسارب و نــم دودــحم مهف دح رد ار طیارش
 ذــخا یــسررب هــب نوــنکامه و میدرــک نایب ،میدوب هدرک رورم نیا زا شیپ
 .میسریم لگنج شبنج زا دعاوق

 هدعاق يریگرب
 دعاوق نیا هک دناهتشاذگ ياج رب يدعاوق ناشياهتکرح رد ام ناینیشیپ

 يرــیگرب .میــنک هدافتــسا اهنآ زا میناوتب دیاب ام مود مدق رد و دوش هتفرگرب دیاب
 يرــیگرب يارــب .دوش لمع نآ هب دیاب هک تسا يدنبعمج رصنع نیمود هدعاق
 .میــشاب هتــشاد نارود نآ روــما يدــنمنوناق زا یــکرد ادــتبا تــسا مزال هدعاق
 هــلحرم اــی رتهتفرــشیپ هجو کی »لیلحت« و ،هدعاق يریگرب هجو کی »تیاور«
 هــک تــسا هدــعاق يرــیگرب موــس رــصنع ،»يدــنمنوناق كرد« .تسا نآ مود
 ردقچ اهتربع« :دناهتفگ و دناهتشاد لوذبم ياهژیو دیکأت نآ رب یلع ترضح
 اما دنتسه رایسب ربخ ناگدننکتیاور .132»كدنا هچ ناریذپتربع و دنناوارف
 و هدننکگنرد نآ .دنتسه مک رایسب رابخا رب ناگدننکگنرد و ناگدننکلقعت
 اهدنور و روما زا ار نیناوق ،تسا نینمؤملاریما رظندم هک ،تیاور رد هدننکلقعت
  .دنکیم جارختسا

 و تــسا راــک لوا هــجو ،يدــنمنوناق كرد و لیلحت ،تیاور عومجم
 یناــمزمه لوصحم شدوخ هک تسا ینیناوق و دعاوق جارختسا ،مود هجو
 .تسا یناکممه و
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 نیروحم مزع
 وا .تــسوا دوــخ نیروــحم مزــع ،تسا ازریم راگدای هک ،لوا يهدعاق

 هک دیسر هجیتن نیا هب و دید ار دیعبت رد تلود یناوتان و هدشلاغشا نارهت
 هــک هــنوگنامه ،مــه شدوــخ .دنشاب یخیرات یجان نارکفنشور تسین انب
 یــتقو .دوــبن شدوــخ نامز لوا يهجرد رصنع ،میداد حیضوت نیا زا شیپ
 ود يهــجرد رصنع ،تسویپ نالیگ يهطورشم هب هطورشم نارود رد ازریم
 دــیاب و تــسا مهم رایسب رایسب قافتا نیا .لوا يهجرد رصنع هن ،دوب هس و
 تــسا نــکمم هنوگچ هکنیا .درک هاگن یشهوژپ يهدید هب مزع عون نیا هب
 دوــپ و رات و زود زا ینازیم هب یخیرات و ینارود يهس و ود يهجرد رصنع
 ؟دوــش زــیهجت نیــنچ شمزــع هــک دــسرب شدوخ اب ماجسنا يهدینت مه رد
 اــهناولهپ لوــق هــب هــک دوبن یناسارخ دنوخآ و ییابطابط دمحمدیس ازریم
 .دــننزب هــقلح شدرــگ نیریاــس و دتــسیاب دوــگ طسو ،دراذگب انش يهتخت
 مــه رــگا .دوــب هدــشهتخانش رــتمک يدرــف .دوــبن اهنیا زا مادک چیه ازریم
 نآ قطاــنم ریاــس و زکرم رد ؛دوب شدوخ میلقا هب دودحم دوب هدشهتخانش
 .دوبن هدشهتخانش هجوچیه هب نامز

 ییامنیــس تاــیبدا اــب و ،هدشهتخانش رتمک رصنع هک دوب نیا یخیرات قافتا
 تــیلباق يهدنهدناشن نیا .دش لیدبت لوا شقن رگیزاب هب لمکم رگیزاب ،زورما
 شنیروــحم مزــع نــیا .تــسا شدوخ صاخ نارود رد ازریم يربهر تیفیک و
 هتــشاد یمزع یسک تسین انب هک ینارود ،میربیم رس هب ام نالا هک ینارود رد
 روــهظ يهــصنم هــب یعاــمتجا لــمع يهــصرع رد ار نــهذ تاــشوارت و دــشاب
 و 133یتــسیراتنلاو يهدارا موــهفم هــب مزع .دراد دربراک و تیمها رایسب ،دناسرب
 هــک درــف نورد هدش زادناسپ يژرنا ینعی مزع .تسین ییارگهدارا و یعونصم
 ندرــک زادــناسپ لــباق قرــب هــک ناــنچمه .دراد هــگن زادناسپ ار نآ دهاوخن
 زادــناسپ لــباق نوــچ .تــسین ندرــک زادــناسپ لــباق مه مزع و قشع ،تسین
 ازرــیم يارــب ارــجم نــیا .دنک ادیپ نایرج يارب ییارجم دیاب سپ ،تسین ندرک
 .دوب گرزب نموف ياهلگنج

 هصرع اب تدحو
 هــب تــشگرب زا ســپ تسناوت ازریم .تسا هصرع اب تدحو ،مود هجو

 نــیا .دــنک ادــیپ تدــحو ،دوب دیعبت رد و رود نآ زا اهتدم هک ياهصرع
 راــک رد ازرــیم .دــماین دوــجو هــب یحیــضوت راــک يارــجم زا زــج تدــحو
 يهــصرع و شدوــخ نیب تسناوت مه قیرط نیمه زا و دوب داتسا یحیضوت
 .داد میهاوخ حرش ار یحیضوت راک .دنک رارقرب تدحو لمع
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 یتاقبط ياکتا و یتاقبط باختنا
 باختنا :درک راک ود ازریم .تسا یتاقبط اکتا و یتاقبط باختنا يدعب هجو

 رد ،نارود نآ .دوــب یــتحالف هدــشباختنا يهــقطنم .یتاقبط ياکتا و یتاقبط
 هدنامبقع دیلوت رازبا ،نیمز نابحاص نیب يزراب یتاقبط داضت یتحالف يهقطنم
 یــعقاو يداضت مکاح داضت .دوب يراس و يراج نیمزیب ناناقهد زا يرایسب و
 ناونع هب ار نیمزیب ناناقهد شدوخ تیارد اب و درک كرد ار نآ ازریم هک دوب
 روطهب لگنج شترا ]هک مینیبیم اذل[ .دیزگرب یتاقبط ياکتا و یتاقبط باختنا
 و ناروهــشیپ و دوــب بــکرم شــترا هــچرگ .دوب نیمزیب ناناقهد شترا صاخ
 مه یلم و کیتارکومد ،یتازرابم ]فلتخم[ ياهشیارگ اب یلحم نارادهیامرس
 زا هــتفرگرب صاــخ روطهــب لــگنج شــترا يهدوــت اــما ،دنتشاد روضح نآ رد
 .دوب هقطنم ناناقهد زا ناخکچوکازریم یشکرای

 یمدرم حلسم مشچ
 و وکاــبنت شبــنج فالــخ رــب هــک دوــب نــیا دــش هدعاق هک يدعب هجو

 رد راــب نیــلوا يارــب لــگنج رد ،دــنتفرن نیــبهرذ رــیز نارــبهر هک هطورشم
 تــفر یــمدرم نیبهرذ ریز شبنج ربهر ناونع هب ناخکچوک ازریم ،ناریا
 ناــجیابرذآ يهطورــشم شبــنج رد ویــسوم یــلع .دــندوب هتــسویپ وا هب هک
 اــب دــنکیم تبحــص زــیربت نیدــهاجم يارب یتقو وا .دراد یفیک ياهرازگ
 اــم هــک زورــما زا« :دــنکیم ناوــنع شدوــخ یــگتخیهرف و یگداــس نامه
 ياوجن و همزمز ياونش يزیت ياهشوگ ،میتفرگ تسد هب حالس و میدمآ
 دــعب هــب نیا زا دیاب ام سپ .ام درکلمع رب رظان يزیت ياهمشچ و دنتسه ام
 رــیز رــگنلت ویسوم یلع ناریا رد راب نیلوا يارب ».مینک تکرح رتهناهاگآ
 ندوــب زراــبم هــک دوــب نیا شدارم .دز ار زرابم يورین نتفر پوکسورکیم
 تسد هب حالس ،دشاب هتشاد هزرابم ياعدا طقف هک تسین نیا هب طقف ورین
 نــیا دــنادب هــک تــسا نآ مزاوــل زا یــکی هــکلب ،دشوپب مزر سابل و دریگب
 .دریگب رارق خیرات نیبهرذ ریز ات هدمآ ،تسا یپوکسورکیم هصرع

 و شور اــب ناــخکچوک ازرــیم و درــک كاوژپ ار سرد نیا ویسوم یلع
 .دراد دوــجو شنوــماریپ يددــعتم یــمدرم حلسم مشچ هک تفریذپ دوخ شنم
 زا تــیامح يارــب میهدــب ناوــخارف ياهدوــت هــب طــقف ام هک تسین نینچ ینعی
 يهریاد هب میریذپب ًاتمدقم هک تسا نیا ناوخارف ]زاینشیپ[ ،یتازرابم ياهسورپ
 رــب .تــسا نارود مدرم و هدوت ،روهمج پوکسورکیم نامه هک میاهتفر یگنت
 طابترا شمیلقا مدرم اب هک یلاس تفه نآ رد ازریم هک تسا هاگن نیمه ساسا
 دنلبرــس یتــسار هــب مــه نیــبهرذ ریز زا و دشاب نیبهرذ ریز تفریذپ درک رارقرب
 يهناگتفه ياهماگ رد ار ازریم شنم و شور هتشذگ يهسلج ود .دمآ نوریب
 .دوب وا يژولوئدیا زا یشخب شنم هک میتفگ و میدرک بیقعت وا

 ناکسا و دنویپ طبر
 هدوــت اــب لــگنج يرــبهر دــنویپ .تسا ناکسا و دنویپ عفر يدعب هجو
 نارود رد .دــش شبــنج ندــش رادلزــنم هــب رــجنم و تــفرگ تروــص
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 يهدـــنربشیپ ناـــیرج 1377 و 1376 ،1375 ياهلاـــس رد ،تاحالـــصا
 يهقبط هژیوهب ،طسوتم يهقبط اب یطابترا تاحالصا تکرح يرکفنشور
 یــگنهرف طسوتم يهقبط هک یطابترا هن اما ،درک رارقرب ،یگنهرف طسوتم
 لزــنم هــب لیدــبت ار شدوــخ لزــنم دیدج یحالصا شبنج اب هدشدنویپمه
 ،داد خر لــگنج رد دــنویپ مــسق نیا .دنک تکرح يربهر لزنم و تکرح
 مدرــم دــنویپ عــبت هــب .دادــن خر ،میربیم رس هب نآ رد ام هک ینارود رد اما
 و شــترا ،سورــخ ،غرم ،هقوذآ ،نیمز ،نکسم و دمآ لزنم ازریم اب هقطنم
 زا هــک دــش رجنم شبنج ینیزگلزنم و ناکسا هب هک یتاناکما يهعومجم
 .تسا رادروخرب ياهژیو تیمها

 ریگارف یسارکومد
 یــسارکومد میدرــک رورم مه اب .تسا ریگارف یسارکومد يدعب هجو

 و یبهذــم دوــب اــنب هــک يایــسارکومد ،تــسا سرد ام زورما يارب لگنج
 يهــمه دوــب اــنب و تــشاد ار داــقتعا نیا ازریم .دهدب ششوپ ار یبهذمریغ
 عــیمجت .دــهد شــشوپ تیــسنج زا غراــف ار نادرم و نانز و تاقبط ،ماوقا
 ياراد کــلام ازرــیم .تــسا شزوــمآرُپ اــم يارــب لــگنج شبــنج یتاــقبط
 هــک ،درــک بذــج ار یندــم لوا .درــک بذــج ]مــه[ ار یتازرابم يهزیگنا
 بذــج ار نارــگید و ییامسک دمحا جاح دعب .داد ازریم هب ار ملوت پمک
 ناــشن نــیا .درک بذج مه ار هقطنم یلحم یلم راجت و نارادهیامرس .درک
 باــختنا نوــچ تــفگن .تــشادن یــعفد و یفذــح دروــخرب ازرــیم دهدیم
 و یــنارود رکوــن هــیقب و دنوــش فذح دیاب هیقب ،دنتسه ناناقهد ام یتاقبط
 .درــک بذــج ،يرهــش و ییاتسور زا معا ،ار ناروهشیپ .دنتسه ام یخیرات
 روهشیپ مه ،دوب یتشر روهشیپ مه لگنج شترا رد هک دوب مهم رایسب نیا
 ناــقهد وا طیارــش نیــمه رد .تاــنموف ياهاتــسور روهشیپ مه و یچیلزنا
 يدــج رایسب یتاقبط عیمجت نیا .درک بذج مه ار نیشنشوخ و نیمزیب
 .ریگارف یسارکومد رابتعا هب رگم دوبن رسیم

 هزرابم یتدیقع رصنع
 نورــیب هطورــشم و وکابنت یتدیقع رصانع لد زا لگنج یتدیقع رصنع

 رتهتــسب لکــش  اــجنیا هک توافت نیا اب ،میدوب اهنآ دهاش رتشیپ هک ،دمآ
 بهذــم ،هزراــبم یتدــیقع رصنع زا روظنم .درک ادیپ يرتيدج زود و دش
 مــه هطورــشم .دوــب هدــینتمهرد تدــش هــب وکاــبنت رد یبهذم رصنع .تسا
 تــیروحم هــب شبــنج یبهذــم شــخب رد زــین لــگنج رد .دوــب هدــینتمهرد
 یتدــیقع رــصنع نــیا نورد .دوــب هدــینتمهرد لــماک روطهــب ناخکچوک
 رــصنع نــیا .دزیــم جوــم ییاروــشاع يرــصنع بهذــم هب داقتعا و هزرابم
 هطورــشم شبنج يزیربت هجو رد ویسوم یلع راب نیلوا يارب ار ییاروشاع
 زــیربت نیدــهاجم و ناییادــف يارب یخیرات یقطن رد ویسوم یلع .درک نایب
 قرغتسم نوچ ،میسرتیمن رطخ زا ام« :دهدیم حیضوت ار شدوخ هاگدید
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 تــسا نــیا هــلمج نیا ینعم .تشاد ازریم هک یقارغتسا نامه .»میرطخ رد
 يو .دراد یبهذم و کیژولوئدیا يهزیگنا هب زاین ادتبا نتشذگ رطخ زا هک
 یــسک میرادــن لیم نیدبتسم لثم ،میاهتشادرب هحلسا هک ام« :دهدیم همادا
 تــسد هــب دوــشیمن ناــگیار هــب ار ییادــف ناوــنع ،میشکب ریصقت نودب ار
 دیاب امش« :دیوگیم وا هک تسا دعب هب  اجنیا زا ییاروشاع رصنع .»دروآ
 هتــشک دنتــسنادیم اــهنآ هــکنیا اب .دیریگب قشمرس البرک يادهش نت 72 زا
 نیــمه ناــخکچوک ،دــعب هــهد کــی .»دنتشاذگن بقع مدق ،دش دنهاوخ
 لــبق ناــخکچوک .دهدیم حیضوت شقطن رد شدوخ تایبدا اب ار هرازگ
 ندرــک باــجم يارــب هتعاــسدنچ ياهینارنخــس و یحیضوت راک اهدربن زا
 زا لــبق .تــشاد تــیمها یــلیخ عوــضوم نــیا .درــکیم هدننکلمع يورین
 يورین هک ،شنابطاخم يارب ،میدرک رورم مه اب هک هناگراهچ ياهگنج
 نیدــهاجم يهلــسلسرس زا ام« :دیوگیم و دنکیم قطن ،دنتسه هدننکلمع
 و دیزی رادتقا هچ .میریگیم قشمرس )ع( ادهشلادیس ترضح ینعی ،مالسا
 زا رتــشیب رورــس نآ تــیعمج و هیــسور يرازت تلود زا رتمک يوما تلود
 ،دــش بوــلغم )ع( نیــسح ماما ترضح رهاظ رد هچرگ .دوبن تیعمج نیا
 ار ناــهاوخيدازآ بوــلق راوــگرزب نآ یــمارگ مــسا و وا یماــن ماــن یــلو
 ،ناخراتــس وا اــب ناــمزمه و ،ویسوم .»تسا هتشاد رونم دوخ رون هب هشیمه
 ناخراتــس .دــندوب هدز ار فرــح نــیا ناــخکچوک ازریم زا شیپ لاس هد
 تــسه مــه اــنب و میاهدــمآ )ع( نیــسح ماــما و مالسا رابتعا هب ام دیوگیم
 شــناد هــکنیا و شندوــب کیــسالکریغ مامت مغریلع وا .مینک ییادف لمع
 و ویــسوم یــلع .دــنکیم ناــیب ار نــیا شدوــخ قدــص اــب تــشادن زور
 يدــعب ياهنیچهطقن رد ار اپ ِدر نیا .دنکیم نایب ار نیا مه ناخکچوک
 تــفگ دوشیم اذل .میسرب زورما هب هکنیا ات دید میهاوخ مه رصاعم خیرات
 .تشاد تیمها رایسب ییاروشاع لیلحت لوح هزرابم یتدیقع رصنع هجو

 تیناقح بوسر
 هــک نیــمه و تــفگ ویسوم هک نامه .تسا تیناقح بوسر ،دعب هجو

 نــیا رد .درــیگیم تروــص راــک میــسقت ،خیراــت رد .تــفگ ناخکچوک
 ِســپ ياهناــشن و وــگلا ،لدــم طــقف اهیــضعب تــسا نیا رب انب ،راک میسقت
 دنیآیم اهیضعب .دننک رقتسم یتردق ات دنیآیم اهیضعب .دنوشب اهیناشیپ
 لــثم ،ناــخکچوک و لگنج شبنج .دننامب یقاب رواب و هراگنا دح رد هک
 تروــص ِراــک میــسقت رد .دــندوب لوا عوــن زا ،ویسوم یلع لثم و ناخراتس
 و یلجت نارود و رمع .دنوش هناشن هک دوب نیا دیسر اهنیا هب هچنآ ،هتفرگ
 نارــیا خیراــت اــت .تدــمزارد بوــسر و يراگدنام اما هاتوک زورب و روهظ
 اــهنیا .دنتــسه یقاــب ناــخکچوک و ویــسوم یــلع و راتــس ،تــسا یقاــب
 یــشروش رــصانع زا روظنم .دنتسه نارود رب یشروش رصانع زا ییاههنومن
 ناــشدوخ نارود هــیلع هناهاگآ هک دنتسه يرصانع اهنیا .تسین یساسحا
 اوــنمه ناشدوخ اب ار ناریا يهمه هک دنتشادن ار نیا ناکما یلو دندیروش
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 يارــب و دندرک ادیپ زورب و روهظ يدودحم يهقطنم رد .دننک نوگرگد و
 .دندنام یقاب ناریا یتازرابم ثاریم و ننس رد مه هشیمه

 یفاکان يرکف ماوق
 یفاــکان لــگنج شبنج يرکف ماوق .تسا يداقتنا ياهدعاق دعب هدعاق

 ،وا نوــماریپ يرــکف ماوــق هن و دوب یفاک ناخکچوک يرکف ماوق هن .دوب
 و لوا يهـــلحرم رد ییامـــسک دـــمحا جاـــح زا مـــعا ،نارـــبهر هژیوهـــب
 .ناخردـــیح یـــتح و دـــعب لـــحارم رد ناـــبرقولاخ و ناخهللاناـــسحا
 رــصنع ود هــکلب دنتــشادن يرــکف ماوــق اــهنت هن نابرقولاخ و ناخهللاناسحا
 و راثآ هک دوب یفاکان لگنج يربهر يرکف ماوق عومجم رد .دندوب یسح
 .تشاذگ ياجرب مه ار شدوخ ضراوع

 ینامزاس و يرکف یگراپ ود ضراوع
 چیــه هــک تــسا نــیا میرــیگب لگنج زا میناوتیم هک يدعاوق زا یکی
 راــک و فالتــئا .دشاب هراپود ینامزاس و يرکف ظاحل هب دناوتیمن یشبنج
 نامزاس نورد رد هکنیا اما ،تسا بوخ اهیبهذمریغ و اهیبهذم ياههبج
 هتــشاد كرتــشم تــسیل دــنهاوخب يژولوئدــیا ود و ینیبناــهج ود ،دــحاو
 هــب نارــیا رــگا .داد ناــشن ار نــیا لگنج شبنج و تسین ریذپناکما دنشاب
 یــلم رــصنع ،دــنک هزراــبم دناوتیم یلم و قداص تسیسکرام ،دتفیب رطخ
 یبهذــم و یتنــس یبهذــم ،دنک هزرابم دناوتیم مه کیژولوئدیاریغ زرابم
 هــب دــناوتیمن مــه سکچیه یلم ياههاگنزب رد .دنیایب دنناوتیم مه نردم
 نورد رد اــما !ییاــیب یناوــتیمن وــت اــی ؟يدــمآ ارــچ وــت دــیوگب يرــگید
 دــناوتیمن یــبزح یگراــپود ،فالتــئا و ههبج هن ،پمک و بزح ،نامزاس
 ياهراــپ و ،یتــسه زا يدــیحوت كرد ياهراپ دوشیمن .دشاب هتشاد دوجو
 .دشاب هتشاد يدیحوتریغ كرد رگید

 اــب تالیکشت شخب کی .دش یتالیکشت یگراپود هب رجنم ،یگراپود
 ناــبرقولاخ ،ناخردیح مه ار رگید شخب و تشادیمرب ولج هب ماگ ازریم
 هتــسویپ يهدوــت ینارود رد .دنناشکیم ناشدوخ لابند هب ناخهللاناسحا و
 یمگردرس و ریحت نیا تیلوئسم .دنامیم مگردرس و ریحتم نایرج نیا هب
 .تسا هراپود ینامزاس و يرکف نایرج ناگدنهدلیکشت اب

 .دــنریگ رارق مه رانک دنناوتیمن ناریا رد هراپ ود نیا داد ناشن لگنج
 اب ناریا ام ثحب ]اما[ .دشاب نکمم يرگید ياج رد قافتا نیا تسا نکمم
 و هــعماج دوــپ و رات رد بهذم هک ،ناریا رد .تسا شدوخ صاخ طیارش
 هــک ناــخرقاب و ناخراتــس و ویــسوم لاــثما و تــسا هدــش هدــینت مدرــم
 ،دنتــسین یــنارود زارــت و لوا يهــجرد يرــکف رــصانع ناــشمادکچیه
 ،پــمک ناوــتیمن ،دــنهدیم زورــب ییاروــشاع رواــب و یبهذــم ياههراگنا
 و يرــکف يهراــگنا ود اــب ،ینیبناــهج ود اــب يدــحاو نامزاــس اــی بزــح
 ار لــگنج تضهن هلاحمال ،ندوب هراگناود نیمه .درک تسرد يژولوئدیا
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 و ]شبــنج[ لیــشآ هنــشاپ هــب لیدبت یگراپ ود نیا تیاهن رد .درک هراپود
 .دش نآ ندش یشالتم ثعاب و نآ مس

 تلصخ رب گنرد و یتالیکشت زاب ياهرد
 نآ هــب يرگنلت شیپ يهسلج هک تسا »یتالیکشت زاب ياهرد« رگید هجو

 یتالیکــشت يهــتیروتا هــک یــنارود ،لــگنج شبــنج يهــیلوا نارود رد .مــیدز
 كالــم يریگوــضع يارــب ،دوب رتيدج یبهذم رصنع ناونع هب ناخکچوک
 دــندوب هتــشاذگ كالم یتالیکشت رصانع شنیزگ يارب ناربهر .تشاد دوجو
 اــما .دــشیم تــئارق دــیاب هــک دوــب ياهماندنگوس مه اهكالم زارحا زا دعب و
 هــکره يهناــشنمیفوص راعــش و دش لامها ییاج زا هک دنکیم ناونع ییارخف
 فــص هب ار دوخ دنتسناوت دیلپ رصانع و دش عقاو لمع رادم  ،دیایب وگ دهاوخ
 نــیا .تــسکش مــه رد اــهیلگنج دــحتم فوفــص هــک دــننزب اــج قفاوم نارای
 یــکی .تــسا هداد تانایرج تسد راک ناریا رد هشیمه ،یتالیکشت زاب ياهرد
 لــگنج شبــنج یــنورد یــشالت لــلع زا یــکی .دوب نیمه لگنج تالکشم زا
 .دش هداد حیضوت رتشیپ هک ،دندوب رصانع نیمه

 روــهظ و زورــب رتزیمآهــعجاف 1354 اــت 1352 لــصافدح رد یهجوتیب نیا
 اــهب مــک تلــصخ هــب ]هــجو نــیا لابند هب[ .دش یشکردارب هب رجنم و درک ادیپ
 دــندمآ يرــصانع و دــش زاــب یتالیکــشت ياهرد .دشن گنرد نآ رب و دش هداد
 کــیتکارپ لــیم ،يرــکف رواــب و هــشیدنا رــب یــنتبم یتازراــبم لــیم رب مدقم هک
 .دمآ دوجو هب نیدهاجم نامزاس رد هعجاف نآ ]هجیتن رد[ و دنتشاد

 هــبترم ود وا .تــسا قمعتلــباق رــظنم نــیا زا ناــگرزاب سدنهم يوگلا
 تــضهن و نیــسدنهم یمالــسا نــمجنا :دز یتالیکــشت شنیزــگ هــب تــسد
 کیژولوئدــیا لوــحت رــظن زا تــفگ ناوــتیم هــک ییاهلکــشت .يدازآ
 سدــنهم هــک يرــصانع .دــندوب یتالیکــشت ياههــنیزگ نیرتبیــسآمک
 هک دنتسه يرصانع ،درک شنیزگ نیسدنهم یمالسا نمجنا يارب ناگرزاب
 .دــناهدنام یقاــب ناــشدوخ یتیوــه رادــم رــب لاــس هاــجنپ تــشذگ اــب زونه
 رــفن ود یــکی طــقف  يدازآ تــضهن رد .تسا مهم رایسب یتدیقع يرادیاپ
 رــگید رد هــک یلاــح رد .دندــش جراــخ رادــم زا و دــندرک ادــیپ فارــحنا
 يهــیواز نــیا ،نیدــهاجم نامزاــس رد هژیوهــب ،نارــیا یبهذــم ياــهنایرج
 يرــبهر هــب مارهــش یــقت 1354 اــما دوــب داژنفینح یناب .دش دایز فرحنم
 تضهن و نیسدنهم یمالسا نمجنا رد ار کیتنومژه ییاجهباج نیا .دیسر
 هدوــب زاــس رــسدرد نارــیا يارــب هشیمه یتالیکشت زاب ِرد .دینیبیمن يدازآ
 شنیزــگ يارــب و دنتــشاذگن زاــب ار تالیکــشت رد هــک یناــسک و تــسا
 هلئــسم نــیا يهراــبرد .دناهدرک لمع رتقفوم ،دنتشاد يرادیاپ ياهكالم
 .درک میهاوخ تبحص رتشیب

 .تــفرگ تروــص تلــصخ رــب گنرد لگنج شبنج يهیلوا نارود رد
 یــیارخف هــک ناــنچمه ،دــعب نارود رد اــما .دوب قفوم و اراک مه ]شبنج[
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 .دــیایب دــهاوخیم سکرــه دنتفگ و دش زاب رد ،دنکیم دیکأت و دیوگیم
 .داتفا مه یتاقافتا ،تیعضو نیا رب بترتم بخ هک

 زوس تصرف يرگیطارفا
 لوح هطورشم شبنج رد هک تسا زوستصرف يرگطارفا يدعب هجو

 نودــب هدازیــقت و ناخردــیح .داتفا هار یبیغ تالیکشت نایرج و هدازیقت
 نــیا هــب و دــندز یکیناــکم راــک هــب تــسد ،طیارش ِتیفرظ نتفرگ رظن رد
 لــمعلاسکع هــب راداو ار هاــشیلعدمحم .دندنازوــس ار اهتــصرف بــیترت
 رد ناخردــیح يراــکمه اــب هطورــشم رد هدازیقت یطارفا تکرح .دندرک
 تیلوئــسم نابرقولاخ و ناخهللاناسحا راب نیا .دش رتیطارفا لگنج شبنج
 اــب یگنهاــمه نودب و دنتفرگ هدهعرب ار زوستصرف يرگیطارفا یخیرات
 و دنتــشادرب اــهنز رس زا باجح نالیگ رد .دندوب نارهت حتف یپ رد ازریم
 یــلیخت تــسیلایسوس لــیم .دــندرک هرداــصم ار اــهشورفلاغذ ِلاــغذ
 ییاهشورفلاغذ دیوگیم ییارخف هک دنداد همادا ییاج ات ار ارگتاواسم
 لاــغذ هتــسب دــنچ طــقف اــهنآ رد و دنتــشاد یکچوــک ياههزاغم هک دندوب
 .دــش یــلیخت مــسیلایسوس لومــشم مــه اــهنیا لاغذ هتسب دنچ نآ .دنتشاد
 زا و دراد قــمعت ياــج رایــسب لــگنج شبنج رد زوستصرف يرگیطارفا
 .تسا جراخ ام زورما يهلصوح

 دناب تیفرظ
 هطورشم زا هک تسا دناب تیفرظ ،دراد تیمها یلیخ هک يرگید هجو

 نارــیا رد .درــک ادــیپ یــفنم لــماکت لــگنج رد و دــش هتــشاذگ نآ ياــنب
 تــیفرظ زا رتيدــج ندــش دــناب تــیفرظ اــما دوــشیم تــسرد تالیکــشت
 ياهنایرج رد .داتفا قافتا نیا هطورشم بازحا رد .تسا ندش یتالیکشت
 قاــفتا نــیا ناخردــیح یتــسدمه و هدازیــقت مامتها هب هطورشم ینیمزریز
 لــگنج شبــنج رد .دــش بوکرــس و رورت دناب هب لیدبت تالیکشت و داتفا
 ار نآ و شبــنج دراو یتالیکــشت گــنهرف نابرقولاخ و ناخهللاناسحا مه
 دارفا شنوماریپ و درک تسرد تالیکشت ]مه[ ازریم .دندرک دناب هب لیدبت
 زورــب و روــهظ لاــجم ییاهتسیسکرام ناریا رد ییاههرود .دندوب یبهذم
 دــناب هــب لیدــبت ار تالیکــشت و دنتــشاد یتازراــبم قالــخا هک دندرک ادیپ
 شبــنج نورد زا اــهنایوپ و اههدازدــمحا موحرم هک نایبادف لثم .دندرکن
 .دــندرک لــمح یقالخا يراب ناشدوخ اب و دنتساخرب دهشم یبهذم و یلم
 اـــما .دـــینیبیمن هرداـــصم و یـــشکردارب ،هیفـــصت اـــههورگ نـــیا نورد
 ناوــنع هــب ار يراــکناهنپ و هرداــصم ،هیفــصت ناــبرقولاخ و ناخهللاناسحا
 ياــج هــب ار ناــشدوخ نوــماریپ و دــندرک لــگنج شبــنج دراو گــنهرف
 .دندرک دناب هب لیدبت تالیکشت

 لــگنج رد ،دــش عورــش هطورــشم زا دــناب هب تالیکشت لیدبت دادعتسا
 نوــچ ]اــما[ .دیــسر دوــخ لماکت جوا هب 1354 لاس رد و درک ادیپ لماکت
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 و دــش زاب کشم نیا ،دندرکن لیلحت ار 1354 ]عیاقو[ یبهذم نارکفنشور
 هنیعهب ار نآ گنهرف و دسریم ام ماشم هب کشم نآ نورد يهباریش زونه
 هدــش لــیلحت یتــسرد هــب رگا تیانج و قافتا ،هعجاف نآ .منیبیم نامدوخ
 نامزاــس رد 1354 لاــس رد هــک یقاــفتا .داــتفایمن يدــعب ياــهقافتا ،دوب
 و رتهدرتــسگ حطــس رد نالا ،دــش عیاــجف نآ هب رجنم و داد خر نیدهاجم
 ،تــمهت ،دــناب ،هیفــصت گــنهرف .تــسا رارــقرب اــم روشک رد هحلسا نودب

 دــناوتیمن اــهگنهرف نــیا اــب یــعمج راک هک تسا یعیبط .	...	و	شاخرپ
 .دوریمن شیپ زین نونکامه هکنیا امک ،دورب شیپ

 باعشنا دادعتسا
 .تشاد دوجو باعشنا دادعتسا و دناب تیفرظ لگنج شبنج نارود رد

 تــسرد بزح ،دنوشب رفن ود اهیناریا رگا دنیوگیم حازم هب زورما هکنیا
 یــم تــسرد یمود بزح و دنهدیم باعشنا ،دنوشب رفن هس رگا ،دننکیم
 ،میــنک لزــنت طارــفا نــیا زا رــگا یــلو تــسا یــطارفا يدایز دح ات ،دننک
 یــیارگمه و عــمجت رد قــفوم ياــهزاغآ هــشیمه نارــیا رد .تسا تیعقاو
 تــسا هــتفر رتولج عمجت و ییارگمه نآ هک یتبسن هب ،تسا هتشاد دوجو
 و هدرــک روــهظ و زورــب نآ زا و تــسا هدــش تــیوقت مه باعشنا دادعتسا
 .هدمآ نوریب

 هدنهاک دیما-هدنیازف دیما
 رــگید يهدــنهاک دــیما و کــچوک ازرــیم يهدــنیازف دــیما ،رــخآ هجو

 ماــمت اب تمشح رد ،ییامسک دمحا جاح رد ار هدنهاک دیما .تسا ناربهر
 لوا زا ازرــیم اما .میدید نابرقولاخ و ناخهللاناسحا رد رتشیپ و شتقادص
 هــک یناــمز ،تشاد شدوخ اب زین هار نایاپ ات ار نآ و تشاد هدنیآ هب دیما
 اــت دیــشکیم شــشود يور مه ار كوئاگ و شدوخ اب ار شاهدزخی ندب
 ار ازرــیم رــس و دندرک ادج ناشنت زا ار ناشرس ،دندز خی ود ره هک ییاج
 .دندروآ نارهت هب ناخاضر يارب

 نیزورما تسبراک
 هــک میــتفگ لوــصا يهــلحرم رد .تسا نیزورما تسبراک ،رخآ ثحب

 زا یشخب .تسا لمع هب ندوب فوطعم  ،]يدنبعمج رد[ هیاپ لوصا زا یکی
 و »نینوــنکا« تــیلباق هک ار مادکره و منیبب ار ناینیشیپ ياهتکرح ِدعاوق
 ینیناوــق و دعاوق زا یشخب مکتسد .میدنبب راک هب ،دراد ندش »نیزورما«
 یــنعی .تسا یناکمهمه و ینامزهمه تسا هدنام ياج هب ام ناینیشیپ زا هک
 .ناگدنیآ و نونکا نارود هب ،فلتخم ياهنارود هب يرستلباق تسا یلوصا
 و یــگنهرف راب هک تسا یعیبط هدشجارختسا دعاوق يرست لباق شخب اما
 يارب .دنوش همجرت زورما لئاسم هب دیاب و دنراد ار ناشدوخ صاخ یخیرات
 دــقاف هطورــشم هــک دــنکیم ناوــنع هطورــشم دــقن رد يورسک هکنیا لاثم
 هک تسا ياهدعاق ،دندادن اهب كازومآ هب هطورشم ناربهر و دو كازومآ
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 و هدنام راگدای هب ام لبق ام ياهشیدنا و يرکف ،یعامتجا ،یسایس زرابم زا
 دنرــس و کــلا موس يهلحرم يارب ،نیاربانب .دریگب تروص  ینامجرت دیاب
 .تــسا یــنارودریغ دــعاوق زا یــشخب هــک تسا یعیبط .تسا زاین یخیرات
 ناکم و نامز و تسا یناکمهمه و ینامزهمه دعاوق زا یشخب هک روطنامه
 نآ صوــصخم طــقف و تــسا یــنارودریغ مه نیناوق زا یشخب ،دباتیمنرب
 رود هب و دنامیم دنرس رد ،دیآیمن ام راک هب رگید هک ،تسا صاخ نارود
 هــب جایتحا هک يدعاوق لیمکت و حیحصت ،رییغت تیاهن رد .دوشیم هتخیر
 .دراد نیزورما ینوریب و ینورد شیارآ

 يرادیاپ لصا
 .تــسا هدش وحم و مگ يرادیاپ لصا هک میربیم رس هب ینارود رد ام

 رد رد ار لــصا نــیا ندــش وــحم .درادن تسایس يهزوح هب مه یصاصتخا
 يهزوــح رد .مینیبیم یعامتجا راک و شزرو ،رنه ،هاگشناد ،ملع يهزوح
 زاغآ ار يراک هک دنوشیم ادیپ يرصانع رتمک ،یسایس راک و يرکف راک
 ،دنــشاب هدمآ شیپ هب ،دنشاب هدنام یقاب رادیاپ تراتسا زا دعب ،دنشاب هدرک
 هــشیپ یــجازم یــمدمد ،دنــشابهدزن ترــُچ ،دنشاب هدشن هلصوحیب و هتسخ
 . ... و ،دنــشاب هدرــکن فلت ار هدش يروآدرگ رازبا و بابسا ،دنشاب هدرکن
 .دــیایب ولج رادیاپ و دشاب هدرک عورش ار يراک هک دینیبیم ار یسک رتمک
 رد هــک یناــمز زا .میدــید ناــخکچوک رد لاس هد دودح ار يرادیاپ نیا
 يهــنیزگ يژتارتــسا يارــب هــک یناــمز اــت دش رادسح و رادهغدغد نارهت

 ات .	...	و	درک ادیپ ار تمشح ،تفر نالیگ هب ،دمآ ولج ،درک هشیپ یشهوژپ
 .دــنام یقاب رادافو يرادیاپ لصا هب مه زونه ،دش جراخ هصرع زا هک رخآ
 فــلتخم ياــههزوح رد نتــم رــصانع يرادــیاپ دهاــش رــتمک اــم هک زورما
 .دراد ياهژیو تسبراک ناخکچوک يرادیاپ نیا ،میتسه

 يدنبزرم لصا
 هــب ناــخکچوک طــسوت يدــنبزرم .تسا يدنبزرم لصا ،يدعب هجو
 مدق هک تشاد رارق یطیارش رد ازریم .تفرگ تروص تناما هب و تقادص
 مجاــهم يورــین اــب ،درــکیم يدــنبزرم شدوــخ نوــماریپ اــب دــیاب مدــق هــب
 اــب و يزــکرم تــلود اــب ،نارــیا رد قازــق دوــجوم زونه يورین اب ،سیلگنا
 اــب مــه یــنارود و تمــشح اــب یناــمز ،دمحا جاح زا معا شدوخ نوماریپ
 اــم خیراــت رد تــسناوت ازریم هکنیا .لگنج شبنج نورد یفسلف ياهپچ
 شودــخم اهيدــنبزرم رــگا .دوــب اهيدــنبزرم نیمه لوصحم ،دوش رادیاپ
 .تشادن ار شزورما تیوه رگید ناخکچوک ،دشیم
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 هــب ازرــیم ياههــمان دوشیم داهنشیپ ناوج ناتسود هژیوهب و ناتسود هب
 هــعلاطم عباــنم ریاــس و یــیارخف موــحرم باتک رد ار 134یناویدم هب و نینل
 نارــیا هــب هک دوب يوروش ناجیابرذآ يراجت پیکا میترس یناویدم .دننک
 دوــب کیژولوئدیا و یتالیکشت يدرف یناویدم .دوب ششوپ نیا اهتنم .دمآ
 شبــنج يرــبهر نورد تدــحو یــشاپ مــه زا يارــب مــه يرایسب قاتلش و
 و ناخهللاناــسحا تــسناوت يداــیز دــح اــت و دوــب مــه قــفوم .درک لگنج
 .دهد رارق شدوخ ریثأتتحت یتالیکشت ظاحل هب ار نابرقولاخ

 ياهيدــنبزرم هــک دراد یناویدــم هب کچوک يهمان ود ناخکچوک
 لزاــن گنهرف و یتالیکشت لامعا اب و یناویدم يژولوئدیا اب ار دوخ قیقد
 نیــمه زــین نینل هب شاهمان ياوتحم .تسا هدرک ادیوه یناویدم یتالیکشت
 ناوــتیم ،دوشیم تیاعر رتمک زورما هک ار يدنبزرم لصا .تسا بلاطم
 هــب زورــما و تــفرگ هــعیدو هب لگنج شبنج يربهر زا ياهدعاق ناونع هب
 .دراد نیزورما تسبراک ،تسب راک

 حیضوتراک زا ینکشمسلط
 ،دــنکیمن هجوت نآ هب یسک زورما و تسا مهم رایسب هک ،يدعب هجو

 ار یحیــضوت ِراــک مــسلط ناــخکچوک .تسا حیضوتراک زا ینکشمسلط
 زا ،درــک هــشیپ حیــضوتراک هــمه اــب وا .دراد تــیمها رایسب نیا و تسکش
 یحیــضوت راــک اهیــسیلگنا اــب ]یــتح[ .شایتالیکــشت راغ رای ات شنمشد
 هــب نورد زا یهاــگن هــک دراد یباــتک لــگنج نیزراــبم زا یــکی .درــکیم
 يهرکاذــم زا ار دوــخ تادهاــشم باــتک نآ رد .تــسا ناــخکچوک
 نادیم نورد اهیسیلگنا دیوگیم .تسا هدروآ اهیسیلگنا اب ناخکچوک
 و یــشم ناــخکچوک .مدوــب اــجنآ مه نم .دمآ مه ناخکچوک .دندمآ
 زا .درــک یحیضوت راک و داد حیضوت اهیسیلگنا يارب ار شوخ يژتارتسا
 سیــلگنا هــجراخ روــما ترازو زا هدنام اج هب دانسا رد هک تسا ور نیمه
 یعاــمتجا و يرــکف قداــص زراــبم ناوــنع هــب ازرــیم ،دــش رشتنم اهدعب هک
 .دوشیم یفرعم

 ناتــسلگنا اــب ]اهنت هن[ ناخکچوک .تسا مهم رایسب ناسنا زا نمشد یقلت
 ازرــیم ریــسا هــک مــه ییاــهقازق زا شــخب نآ اــب هکلب ،درکیم یحیضوت راک
 نیــمه زا لــگنج شبــنج زا یــشخب هکنیا ،درکیم یحیضوت راک زین دندشیم
 هــک دوــب ناخکچوک یحیضوت راک يهجیتن ،دوب هدش لیکشت ریسا ياهقازق
 اــب .درــکیمن رــظن فرص سکچیه زا .دوب هدش رجنم شبنج هب اهنآ نتسویپ هب
 هــب هــکنیا زا لــبق .درــک یــم یحیــضوت راــک مه هزدکینژروا و يزکرم تلود
 هــک تمــشح اــب نالیــگ ملوــت رد .درک یحیضوت راک رالاسوید اب دیایب نالیگ
 مــه ییامــسک دمحا جاح اب .درک یحیضوت راک ،دوب ياهدرکلیصحت کشزپ
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 زا لــبق مــه شــشترا اــب .درک یحیضوت راک دوب بلطهاج ياهقطنم لادوئف هک
 .دادیم ماجنا هتعاس شش-جنپ یحیضوت راک دربن ره

 يراگزومآ
 و شور زا مــه و حیــضوتراک زا مــه هک تسا يراگزومآ يدعب هجو

 اــم راــگزور رد .مــیداد حیضوت نیا زا شیپ هک ،دمآیم نوریب ازریم شنم
 یکماــیپ و یتچ ،یفارگلت زیچ همه ،درادن یحیضوت راک يهلصوح یسک
 و تــچ و کــمایپ اــب .درادــن نیــیبت و حیضوت يهلصوح یسک .تسا هدش
 ترورــض یحیــضوت راــک رــگا .درــک بذــج ورــین ناوتیمن ندزکمشچ
 تنــس نــیا .دادیــمن ناسنا هب حیضوت ناوت و ناهد و بل دنوادخ ،تشادن
 رــضاح هک دینکیم ادیپ ار یسک رتمک امش .تسا مگ ام يهعماج رد نالا
 ار شلباــقم فرــط دــشاب رــضاح یسک ،دهدب حیضوت ار شهاگدید دشاب
 نیرــتمک اــب ار رواــب نآ ،دناهدیــسریرواب هب دننکیم رکف همه .دنک باجم
 و دــننک لــقتنم ناــشدوخ نوــماریپ هــب دــیاب یقیرزت تروصهب و ملکت دح
 .دنوش باجم دیاب هک تسا يرورض مه ناشنوماریپ دارفا

 هــب هــیلوا دــنویپ نآ زا تــسناوتن تاحالصا شبنج هک یلیالد زا یکی
 یتنــس يهدوت اب هژیوهب و دسرب ناریا يهعماج يهدوت اب رتقیمع ياهدنویپ
 يدجــسم هــب راوناگرزاب تسا رضاح یسک هچ زورما .دوب نیمه ،دربب هر
 راــک و دراذگب هسفق رد ،دروآرد ار ششفک ،دورب نارهت بونج رد یتنس
 رازاــب هــب هــک دوشیم ادیپ 1340 يههد داژنفینح[ ایآ ؟دهد ماجنا ریسفت
 رادــم ناــمه رد اــم نارکفنــشور نالا  ؟دــیوگب نآرــق ریسفت و دورب نارهت
 رد[ هــکنیا ؟دنتــسه یحیــضوت راــک ماــجنا هب رضاح ناشدوخ يرکفنشور
 ،تــسا هدــش[ یــشترا هــب لدــبم يرهش روهشیپ ای ییاتسور ]لگنج شبنج
 رد مــه دــیاب ار ياــگزومآ نــیا .تــسا ناخکچوک يراگزومآ ]يهجیتن
 .میراد فعض دُعب نیا رد زورما ام .لمع رد مه و دید ظفل

 رصانع ینومراه
 روهــشیپ زا تــسناوت ناــخکچوک .تــسا رــصانع ینومراه ،دعب هجو

 ار یلحم رجات و لادوئف ات نیمزمک و نیمزیب ناقهد ات يرهش و ییاتسور
 رــب ار ینومراه نیا ات دروایب درگ ار یفلتخم رصانع .دنک اونمه شدوخ اب
 .دنک رارقرب لاحلافلتخم و هقبطلافلتخم ،رکفلافلتخم رصانع

 یتاقبط يریگارف و یتاقبط هیکت
 یــسررب یــنارود داصتقا رد رتشیپ .دوب یتاقبط يریگارف ،يدعب هجو

 اــب هطورــشم .دندادن اهب هرود داصتقا هب نادنچ ام ناینیشیپ هک میدوب هدرک
 داصتقا شدوخ اب مه تاحالصا هکنیا امک ،درواین ینارود داصتقا شدوخ
 یــنارود روــجوعمج داــصتقا شدوخاــب ناــخکچوک اــما .درواین ینارود
 روــظنم نیــمه هب یضرا تاحالصا .دوب یمهم رایسب مادقا هک دروآ یلحم
 یناقهد ینعی .دش عیزوتزاب لگنج شبنج نورد رد مه نآ لصاح هک دوب
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 رد مــه یلوــحت ،دــهدب ناج و نوخ دوب انب و تسویپ لگنج شبنج هب هک
  يرکفنــشور شبــنج هــب میهاوــخب مدرــم زا میناوتیمن ام .دید شایگدنز
 دــقتعم .درــیگب تروص ناشتشیعم رد یلقادح یلوحت هکنیا نودب دندنویپب
 تــسا یــتیعقاو ینیع داصتقا لاحره هب .تسا یشکورگ راک نیا هک متسین
 چیــه هــب هکنیا اب ،ناخکچوک اما ،دشن هداد اهب نآ هب ریخا نارود رد هک
 ،تــشادن مــه ياهداــعلا قوف يداصتقا كرد و دوبن يداصتقا يدرف يور
 شبــنج نــیا .درواــیب دوــجو هــب ینارود داصتقا لگنج شبنج رد تسناوت
 .تشاد مه یتاقبط يریگارف ،یتاقبط يریگوس رب هوالع

 كرتشم هشیدنا
 يهــشیدنا درــک یعــس ازرــیم .تــسا كرتــشم يهــشیدنا ،يدــعب هــجو

 كرتــشم نارــگید اــب ار یــشم و يژتارتــسا ،یــلوا يهدیا زا معا ،شدوخ
 .تشاد ياهژیو تیمها راک نیا .دنک

 دحاو زادنامشچ
 نــیا کچوک ازریم ياهسرد زا یکی .تسا دحاو زادنامشچ يدعب هجو

 هــک يزاــتشیپ گــنهرف لد رد ،دسریم يزادنامشچ هب ناسنا یتقو هک تسا
 نــشور يروــتوم یتــسیراتنلاو ] و هــنابلطواد روــط هــب[ تــسا يراج هتشذگ زا
 رد ]زورــما[ .دــنتفایم هار شلاــبند و دنوــشیم روبجم هیقب طیارش نیا رد .دنک
 یــنارود نارود هــن و دــنتفیب هار ياهــلف هــک تسا ياهعماج ام يهعماج هن لصا
 ]موــهفم[ .دورــب شیــپ كرد نآ ساــسارب و دسرب یکرد هب رفن کی هک تسا
 يهــهد زاــتشیپ گــنهرف زا رتقــیمع مــه رایــسب هدــمآ نآرق رد هک »زاتشیپ«

 .تــسا »نوقفــشم« راــبرپ و اــنعمرپ يهژاو لوــح و تــسا نارــیا 1350 و 1340
 یــکی ،تــسا رتالاــب ناشدوخ يهعماج زا ناشکرد هک دنتسه یناسک نوقفشم
 يروــن و عاعــش تقفــش نآ .دــنراد مه یتقفش اما ،دنوریم رتولج مه مدق ود
 .دــنورب وــلج هناقفــشم دــنناوتب روــن نآ وــترپ رد مــه نارگید هک دنکیم دیلوت
 هــب هــلحرم ار شکیژتارتــسا زادنامشچ .درک ار راک نیا یعون هب ناخکچوک
 قاــفتا نــیا .درــبیم شیپ و درکیم كرتشم ،درکیم حرطم نارگید اب هلحرم
  .تسا يرادربوگلا لباق و دوب تبثم

 هچراپکی نامزاس
 ترورــض ،لگنج شبنج هب تسا يرگید يداقتنا هاگن هک ،دعب ثحب
 رد .هــهبج و فالتــئا هــن ،تــسا پــمک نم روظنم .تسا هچراپکی نامزاس
 ،پــمک رد یــلو دنــشاب دــیاب و دنیایب دنناوتیم فلتخم ياههاگدید ههبج
 نیا ام .دشاب رارقرب یتالیکشت و يرکف یگچراپکی دیاب ،نامزاس و بزح
 .دز بیسآ لگنج هب نیمه و میدیدن لگنج رد ار یکچراپکی

 یسدنه-یبسن دامتعا
 هــسدنه مــه و دــشاب یبــسن مــه دــیاب داــمتعا هک تسا نیا رگید هجو

 هــب ،رتــشیب نارگید و رتمک ازریم ،لگنج ناربهر هک يدامتعا .دشاب هتشاد
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 ،دنتــشاد يوروــش ناــجیابرذآ ناربهر هب دعب و وکاب تلادع بزح نایرج
 مه هسدنه .دش لیدبت قلطم دامتعا هب و دوب یبسن زا شیب دراوم یخرب رد
 و یــلم عفاــنم هــب اــنب لــگنج شبــنج ّنیــشنيوروش نایماح یتقو .تشادن
 هــک دــش يربنازاــگ قــفاوت نیا ،دندرک قفاوت سیلگنا اب ناشدوخ ینارود
 هار نآ يهــبآنوخ و دــش یــشالتم ،داــتفا ریگ نآ نورد رد لگنج شبنج
 داــمتعا زا رتارف يوروش سیسأتون ِنایرج هب دامتعا هک دش صخشم ،داتفا
 .دوب هسدنه نودب و یبسن

 طیارش فقس
 تــیاعر لــگنج ياــهپچ ًاــعون هــک تــسا طیارش فقس يدعب هجو

 .درک تیاعر ازریم و دندرکن

 هشیدنا ناکچهرطق
 یتازراــبم و کــیتارپ رــصنع و يرــکف رــصنع نیب هطبار يرارقرب يارب
 مــک هــتبلا و رتهداــتفا اــج لدــم هــک ،لدــم کــی .دراد دوــجو لدــم دــنچ
 تروــص هدرــشف يرــکف راــک یــنارود رد هــک تــسا نیا ،تسا يرتهجیتن
 راــک ینالوط ینارود میهاوخب ،هدرشف نارود نآ تشابنا رابتعا هب و دریگب
 .دروــخ تــسکش رــگید ياــهاج رد و نارــیا رد وــگلا نــیا .مینک کیتارپ
 نآ میهاوــخب و میــنک يرکف راک یسیس دنچ هک تسا نیا رگید يوگلا
 اــب ار یغاــب میهاوــخب هکنیا لثم ؛مینک قیرزت یتازرابم راک ههد کی هب ار
 نارــیا رد مــه نــیا و تــسین نــکمم يراــک نیــنچ .میهدــب بآ چراــپ
 .تسا هدروختسکش

 هــک تــسا نــیا مــیروآ تــسد هــب لــگنج شبــنج زا میناوــتیم اــم هــچنآ
 رد يرــکف مکارــتم راک .دراد هشیدنا ناکچهرطق هب جایتحا یعامتجا يهزرابم
 راــک اــی کــیتارپ راــک و هزرابم ههد کی نآ اب دنهاوخیم هک ار هاتوک نارود
 هدروــخ تــسکش وــگلا نــیا .تــسا لیــس لــثم ،دننک قیزت هعماج هب یعامتجا
 راــک هب و تفرگرب لگنج شبنج زا تربع ناونع هب ناوتیم هک یشور .تسا
 هــب مد ،یعاــمتجا شبــنج نایرج يهدننک تیاده ناربهر هک تسا نیا ،تسب
 سکاــب میناوــتیمن اــم .دــنراد هــشیدنا قــیرزت هــب جاــیتحا ،هنازور راک رد و مد
 .دــشاب هتــشاد شوارــت هــشیمه يارــب میــشاب هتــشاد راظتنا و مینک داجیا هشیدنا
 کــپک تــسا نکمم یسکاب نینچ نورد يهشیدنا .تسین نکمم يزیچ نینچ
 يهــهد رد قاــفتا نــیا .دــشاب هدــیاف زا یلاــخ مــه شتاــشوارت هجیتن رد و دنزب

 .تــسا یکیناــکم ،نــیا .داد خر نارــیا رد تاحالصا يهرود رد یتح و 1350
 کیژتارتــسا ياهــسسؤم رد دــنورب رــفن تــشه-تفه دوشیم مینک رکف هکنیا
 هــهد کــی هــب ار نآ دــعب و دــننک کیژتارتسا و يرکف راک لاس تشه-تفه
 .تــسا هدروختــسکش و نکممرــیغ یــشور دــننک قــیرزت یعامتجا يهزرابم
 هــب جاــیتحا ،ياهرــطق یناــسربآ هب زاین یتالیکشت و یسایس ،یعامتجا يورین
 .دراد هشیدنا ناکچهرطق
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 هریزج یفن و تیارس لصا
 شبــنج يدربراــک و ترــبع لــباق ياــهارجام نیرتیلصا هجو ود نیا
 شبــنج رــگا هــک تــسا نیا لگنج شبنج سرد نیرتیلصا .تسا لگنج
 رد ،دوشن زهجم نآ هب و دنکن همیمض شدوخ هب ار تیارس لصا ياهقطنم
 تــسا تــسرد .دــنام شدوخ رد مه لگنج هچنانچ ،دنامیم یقاب شدوخ
 هدرــک يورشیــپ ناجنز ات رگید فرط زا و رابدور ات یفرط زا لگنج هک
 نآ يهــشیدنا .دمآ ولج لگنج شترا .دوب یماظن اهيورشیپ نیا اما ،دوب
 زا لوــحت هار تــفگ لگنج تضهن يادتبا رد یتسرد هب ازریم .دماین شیپ
 اــما .رازفاتخــس زا هــن و حالــس زا هن ،گنفت هناهد زا هن درذگیم هشیدنا
 و اــیلع مراــط و راــبدور ،ناــجنز اــت نآ ياهرازفاتخــس ار لگنج شبنج
 هــب لــگنج شبنج ،هدعاق نیمه ساسارب .شاهشیدنا هن ،دندرب شیپ یلفس
 يرــست لــباق ،دــنک هــشیپ ار ندوــبهریزج یشبنج رگا هک دهدیم سرد ام
 ادــیپ تیارــس دناوتیمن هریزج هک روطنامه ،دنامیم شدوخ رد و تسین
 اــهنت هــن ،دــشاب ياهرــیزج هــک یــشبنج .تــسا دودــحم شدوخ رد و دنک
 يورــین مــه و دروــخیم ار شدوــخ شدوــخ مــه هــکلب ،دنکیمن تیارس
 .دش راچد نآ هب لگنج شبنج هک یتشونرس ،دروخیم ار نآ مجاهم

 زا .دوــب نیگنــس يدــحات ثــحب و مدرک تبحص هقیقد 75 زا شیب نم
 .مهاوخیم رذع تبحص ینیگنس و يدایز

 



 
 خساپ و شسرپ

 دروـم یگراـپود و يدـنبزرم يهراـبرد نم تسخن لاؤس :شسرپ
 یمالـسا نـمجنا و يدازآ تـضهن يهراـبرد امـش .تـسامش يهراشا
 هـب ؟تسیچ يرادیاپ زا امش روظنم .دیدرک هراشا يرادیاپ هب نیسدنهم
 1354 لاـس فرـح ناـمه 1369 لاـس رد ناـگرزاب سدـنهم نم رظن
 نتـشاد اـب اـهيدازآ تضهن[ هک تسا نیا نم لاؤس .تفگ ار شدوخ
 .متـسین امش رظندروم يراگدنام هجوتم نم ؟دندرک يراک هچ ]يرادیاپ
 كالـم رـگا ؟تسیچ امش دیکأت دروم يدنبزرم كالم هکنیا مود لاؤس
 ار يرـگید و یبهذـم تـفگ يدرـف هـب ناوتیم یتحار هب ،دشاب ینهذ
 ار وا دیاب ،دوب ناریا رد اراوگهچ رگا امش رظن هب .درک دادملق یبهذمریغ
 امـش ؟دندشیمن یپمک راک دراو نآ اب و دنتسنادیم یبهذمریغ يرصنع
 هک تسا نیا نم ]رگید[ لاؤس .دیدرک دیکأت لگنج شبنج ندوب ینید رب
 و داـمن اروشاع ؟تسا هدهاشم لباق اجک شور هب ینید دعب نیا لیدبت
 رظن هب .دشاب شخبماهلا مه تسیلایسوس درف يارب دناوتیم و تسا وگلا
 اـب بولـسا و شور رد ]لگنج ياهتسیلایسوس و اهیبهذم[ دسریم
 تسیلایسوس درف ار ازریم اهتسیلایسوس مه .دناهتشاد تدحو رگیدکی
 رد توافت نیا .دنتسنادیم یبهذم ار وا اهیبهذم مه و دنتسنادیم یعقاو
 اـجک ،دش یگهراپود هب رجنم دییوگیم امش هک ،يژتارتسا و يژولودتم
 امـش هک ... و اهشورفلاغذ لاثم دروم رد ؟دوشیم فافش و صخشم
 .تسا هدوب نینل ياهراعش نامه زا لودع نیا دمآ مرظن هب ،دیدرک هراشا
 دوــخ ياهقــشمرس زا لودــع ،لـگنج شبــنج رد اــهيرگطارفا نـیا
 توافت زا یشان يژتارتسا توافت كالم دناوتیمن و تسا تسیلایسوس
 .دشاب کیژولوئدیا و يرکف يهیامنب

 و نیــسدنهم یمالــسا نمجنا عوضوم و تسخن لاؤس دروم رد :خساپ
 ثــحب ،هــنیزگ ود نــیا يهراــبرد اــم هــک مهد حیضوت دیاب يدازآ تضهن
 مه ار اهنآ فعض و توق طاقن ،میدرکن کیژتارتسا و يرکف ،یتالیکشت
 تارــضم و دوب لگنج تضهن رد زاب ياهرد رس رب ثحب .میدرکن یسررب
 رد مــه لکــشم نیا .تسا هتشاد دوجو ناریا رد نونک ات هک يزاب ياهرد
 و 1340 يهــهد رد مــه و هطورــشم زا یحوطــس رد مــه ،لــگنج تــضهن

 ار شدوــخ ،دوــب هدرــک رییغت مه هزرابم بولسا و لکش ،شور هک 1350
 رــظنم نــیا زا .تــسا هــیلوا بذــج ياهكالم رس رب ثحب .داد ناشن نایع
 و طباوــض اــب ود رــه هــک ،يدازآ تــضهن و نیــسدنهم یمالــسا نــمجنا
 لاــس دص یخیرات يوگلا ،دندرک يریگوضع ناگرزاب سدنهم ياهرایعم
 هدــش باــب نارــیا رد یــبزح راــک هک دنوشیم بوسحم ییاهلاس و ریخا
 سدــنهم دــننام يدارــفا بذــج ناــمز زا لاــس  60 ات ،45 نونکامه .تسا
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 یمالــسا نــمجنا رد یلاــع رــتکد اــی  یلسوت ياقآ ،رفنیعم ياقآ ،یباحس
 لوا .دوــشیم هدهاــشم تــبثم يهطقن دنچ راک نیا رد .درذگیم ناکشزپ
 و تــسا مــهم یــلیخ رواــب .دــنراد ار ناــشهیلوا رواــب زونه دارفا نیا هکنیا
 و هغیص دروخرب رواب اب هک تسا مهم .دراد يدایز تیمها ناریا رد هژیوهب
 و راــهب قشع ،رواب .دننکن ضوع باتفآ هب باتفآ ار نآ ،دوشن تقوم دقع
 هــک داــقتنا نیا .دنک ادیپ رییغت یتحار هب هک تسین 135يرجنیت نارود قشع
 رواب لمح اما ،تسا تسرد ،دناهدادن اقترا ار ناشرواب دارفا نیا زا یشخب
 .تسا مهم مه

 يدرگاــش يهطبار شریذپ موس .تسا هیلوا شنم هب دیقت دعب يهلئسم
 يهــیحور ظــفح مــه مراــهچ .تسا ناشدوخ زا لبق لسن اب يراگزومآ و
 ،وــگلا ود نــیا رــظنم نــیا زا .تسا ناشدوخ لوا پمک نامه اب ییارگمه
 يرتــشیب تاــکن هــب ،دــینک یــسررب مــه ار ناــشبناوج رــگا .دــناهدوب قفوم
 رد .تسا ناشدوخ نورد رد رتشیب ناشیاهجاودزا لاثم ناونع هب .دیسریم
 تاــفالتخا و لئاــسم ،دــنهدیم يراــک شــشوپ رگیدــمه هــب دراوــم رتشیب
 يارب یبهذم ياهشور و دننکیم لح ناشدوخ نورد ار ناشدوخ یلخاد
 زا هیلوا ياهكالم تیمها .تسا مهم رایسب هتکن نیا .دنراد فالتخا لح
 روــظنم .تسا هیلوا ياهكالم نآ لصاح اهيرادیاپ نیا هک تسا ور نآ
 ،شور رد يرادــیاپ .تــسین کیژولوئدــیا يرادــیاپ طــقف يرادــیاپ زا اــم
 نارود رد لاــثم ناوــنع هــب .تــسا مــهم مــه ترــشاعم و هــیلوا رواب ،شنم
 مــه رادــیاپ يهــیلوا ياهقــشع .دوــشیمن هدــید رادیاپ ياهتقافر ینونک
 یتــسود مردارــب ناــمز نآ .مدوــب یناتــسبد 1340 يهــهد رد نــم .دنیبیمن
 لاس تفه فرط ود ره .دندوب دزمان یمناخ رتخد اب لاس تفه هک تشاد
 رد نالا .دــنداد لیکــشت یگدــنز مــه اــب اــت دــندیگنج ناــشياههداوناخ اب
 لــثم هــک دــینیبیم ياهــقلح زوــنه میدــق لاــسنهک نادرــم يهقلح تشگنا
 ار هقلح نیمه زونه .تسا هدش کیراب و كزان رایسب هدشهدافتسا نوباص
 باــطخ امــش ار رگیدــکی زوــنه .دینیبیم شاهلاسداتشه رسمه تشگنا رد
 نــیا .دــننزیمن اذــغ هب تسد ،هدماین هرفس رس لباقم درف ات زونه .دننکیم
 نــیا .تــسا تاــکن نــیا اهيرادــیاپ زا روــظنم .دراد تــیمها یلیخ تاکن
 .دنکیم ادیپ ققحت هیلوا مکحتسم ياهكالم يهیاپرب طقف اهيرادیاپ

 نیگنایم ارچ هک دینک داقتنا نیسدنهم یمالسا نمجنا هب دیناوتیم امش
 یــلم و يدازآ تــضهن هب .دیاهدرکن بذج ناوج دارفا و هتفر الاب ناتینس
 ؟تسالاب هب لاس 60 ناتینس نیگنایم ارچ هک دینک داقتنا دیناوتیم یبهذم
 یقلت لماک و هزنم ار اهنایرج يهمه هک مه ام .تسا تسرد اهداقتنا نیا
 تــضهن و ناکــشزپ یمالــسا نــمجنا ،نیــسدنهم یمالــسا نمجنا .میدرکن
 هــک دنتــسه یــسأت لــباق و دنوــشیم بوــسحم وــگلا رــظنم نیا زا يدازآ
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 يارــب .تــسا هــتفرگ تروص قیقد ياهكالم اب ناشهیلوا ياهيریگوضع
 یلیخ دروم ود یکی .دینیبیمن یقالخا فرحنم اهنایرج نیا رد امش لاثم
 یــلیخ نــیا .درادن یترورض مه اهنآ زا ندروآ مسا هک تسا هدوب دودحم
 .تسا ندز ماگ دحاو ریسم رد راوتسا لاس 50-60،نآ ینعم .دراد تیمها
 و دوــش یــقلت هابتــشا زورــما ياــضف راــبتعا هــب هاــگن نــیا ساــسا زا دیاــش
 هــیلوا ياــهكالم نــم رــظن هــب یــلو ،دــشاب یــشزرا مد هب مد يریذپرییغت
 لکــشم لــگنج يارــب هیلوا ياهكالم نیا زا لودع .دراد يرایسب تیمها
 تالکــشم هــک دوــب هــیلوا ياهكالم نیمه زا لودع نینچمه .درکداجیا
 .دز مقر نیدهاجم يارب ار 1354 لاس

 ياــهیگژیو ،دــندروآ دوــجو هــب ار 1354 يهبرــض هــک يرــصانع
 یبهذــم رــتمک ناــشياههداوناخ هــکنیا هــمه زا رــتمهم .دنتــشاد یکرتــشم
 ناوــنع هــب .نــسحم دیعــس و داژنفینح لثم ییاههداوناخ فالخرب ،دندوب
 مابتــشپ رد ناذا هدــعو هــس ناــجنز رد یناوــجون زا نــسحم دیعــس لاــثم
 ناوــنع هــب ار وا لــحم لــک و تــفگیم ناذا ناــضمر هاــم رحس .تفگیم
 و نایناب مه .دندوب یبهذم اههچب نآ ياههداوناخ لک .دناهتخانشیم نذؤم
 ردــپ ،يرــشعینثا و یتایح لثم ،دندش بذج 1348 زا لبق هک یناسک مه
 شورــفخیم .دندناوخیم زامن رازاب هاش دجسم رد و دندوب يرازاب ناشهمه
 اــما .دــندوب یتنــس و یبهذــم اپ ات رس اههداوناخ .دندوب رازاب شورفپیز و
 یبهذــم شزوــمآ هداوناــخ رد .دــندوبن یبهذــمً امومع 1354 لاس ياههچب
 .دندوب کیتارپ و یماظن ياهپیت هتفر مه يور و دندوب هدیدن

 1350-1349 لاــس زا ]هــک دوــب نیا[ داتفا هک قافتا هک يرگید هابتشا
 میــن و لاــس کی یلا لاس کی هب لاس راهچ هس زا یبهذم لوصا شزومآ
 داــجیا یتازراــبم هزیگنا راک نیا دنتفگ .دنتشاد مه لیلد .درک ادیپ شهاک
 .میهد صاصتخا نآ ندرک رادهزیگنا يارب يرتمک تقو دیاب و دنکیم

 شور ،هرهوــج لــصا .تسین لصا هزرابم هک دهدیم ناشن اهلاثم نیا
 وا شنــم رد شاینوــماریپ ناربهر مامت اب ازریم هزیمم .تسا هزرابم شنم و
 ،هــلب .تــشاد وا يرادــیاپ و هــیلوا داــقتعا اــب مــه یمیقتــسم طابترا هک دوب
 طــقف دــیوگیمن یــسک .میاهتــشاد نارــیا رد مه يرادیاپ ياهتسیسکرام
 نیــنچ هــجوچیه هــب ،رــیخ  .دنتــسه ... و رــشبم ،یــقالخا ،رادیاپ اهیبهذم
 مــه و اهیبهذــم مــه اــما .میاهتــشاد مــه قداــص ياهتــسینومک .تــسین
 و راگدــنام دناهتــسناوت رــگید ياــهاج اــی و ناریا رد هک ییاهتسیسکرام
 و دــحوم رد تواــفت مــغر هــب ،دنوــش هزراــبم يوگلا و دننامب یقاب رادیاپ
 اــهنیا كرتــشم هــجو .دناهتــشاد كرتــشم هــجو کی ،ناشندوب دحومریغ
 ،دوبن ینورد ماهلا عبنم رگا .تسا نآ هب دیقت و ینورد ماهلا عبنم هب داقتعا
 یجوــعم و جــک کــیزیف ؟تشاد مک يزیچ هچ رگم اراوگهچ لثم يدرف
 .دوــب شُکرتخُد نامز نآ تایبدا هب .ریخ ؟تشاد يدب هرهچ .ریخ ؟تشاد
 وا تــساوخیم هک رتراس لپ ناژ .دوب عیانص ریزو و يزکرم کناب سیئر
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 عبر کی تعاس وا هب اراوگهچ و تفر اناواه هب سیراپ زا ،دنک تاقالم ار
 زا رتــشیب یــلیخ هــک رتراــس صوــصخم نزو .داد تــقو حبــص راــهچ هــب
 اــب ارــچ و تــشاد مــک يزــیچ هــچ ناــسنا نــیا .دوــب ناوــج ياراوگهــچ
 10 136نیمیــشوه .تــشاد ینورد یعبنم اراوگهچ ؟دشن اضرا شیاههتشاد
 عــبنم نآ زــج دوــب هــچ تلع .دیگنج مسیلایرپما هس اب شتآ ریز زور رازه
 ؟ینورد

 یمهم شخب هک یتروص رد .دوبن ملسم قدصم ،دنتفگ بالقنا زا دعب
 لصو یماهلا عبنم هب قدصم .دنتشادن ار قدصم عرشت ناریا ياهدنوخآ زا

 هــکنیا .دنتــسین و هدوــبن لــصو نارــیا ياهیتنــس-یبهذم زا یشخب هک دوب
 ریزوتــسخن زور 15 و هاــم 27 ،يزادــنیب نورــیب هــناخ زا ار 137نوــسردنه
 يروهرــهب و راکهفاــضا ،یــنکن هدافتــسا وردوخ زا ،يریگن قوقح و یشاب
 و هاــم 27 يریزوتــسخن جرــخ ناموت رازه 800 و نویلیم 2 ،ینزب ار ارزو

 و يورــب تــلم قوــقح يافیتسا دصق هب رفس ود ،یهدب تدوخ ار زور 15
 ار تبراض يوشن رضاح ،يزادرپب تدوخ ار تناهارمه و تدوخ يهنیزه
 و هجنکش دروم کی ]يدصت نارود رد[ ،دننک همکاحم یماظن هاگداد رد
 رد ،میــشاب هتــشاد هیرــشن  رازــه و دــشاب هتــشادن دوــجو یسایس يریگتسد
 نــیا[  .دوــب اــت99  هطورشم نارود يدازآ جوا رد اههیرشن دادعت هک یلاح
 138جــنرا نــیا هــک یناــمز اــت ،دنامب یقاب ریذپانرارکت ناریا رد ]يدازآ هک
 .تسین ریذپققحت ینورد یعبنم اب طابترا اب زج ،تسا یقاب

 اــبق و اــبع یــسک يارــب خیراــت .دنوــشیمن گرزــب تــهجیب اهناــسنا
 هتــشاد ياهراوــق ،اهناولهپ لوق هب و ،زیاس درف دوخ رگم ،دنکیمن تسرد
 ياــقآ رــگم .دنتــسه یناــسنا رادــم رد اــهنیا يهــمه .دــشاب هقــش و دــشاب
 .رــیخ ؟دوــب یکیژولوئدــیا درــف ،تخادنا هار ار كزیرهک هک ،هدازمیکح
 زور رــه نــم دــیوگیم شتارطاــخ رد .دوب يدابآزوریف ناتسرامیب کشزپ
 ار ییاــهنزریپ و اــهدرمریپ ،اهلولــسم  ،مدــمآیم نورــیب ناتسرامیب زا هک
 رد ياهــلوقیب و تــفر .دــناهدرم ناتــسرامیب ناــبایخ راــنک هــک مدــیدیم
 اــهشوم و اهکــسوس ،اهگــس يهــنال هک ياهبارخ .درک ادیپ كزیرهک
 شلاــس دنچ و داتشه نالا هک هدازرداهب مان هب درک ادیپ مه ار یمناخ .دوب

                                                             
 

 و ماــنتیو قــلخ شترا ردپ )Ho Chi Minh )1890-1969 نیم یش وه .136
 و تالاقم يهعومجم .تسا هدشن همجرت یسراف هب هک بالقنا هار باتک يهدنسیون
 نیرــسن يهــمجرت( یــللملانیب یگتسبمه و یتسودنهیم باتک رد وا ياهینارنخس
 .تسا سرتسد رد )1361 ،ناحیروبا تاراشتنا ،نارهت ،يدیحو

 هــجراخ روــما ریزو )Loy Henderson )1892-1986 نوسردنه ییول .137
 .1954 ات 1943 زا اکیرما
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 مناــخ .دــنکیم راــک رتيدــج و تــسا رــتدرم نــم لثم درم 60 زا و تسا
 دــیوگیم وا اــب و دوریــم هدازمیکح ياقآ اب يراکمه دصق هب هدازرداهب
 مناخ هب خساپ رد هدازمیکح دینادیم .مهدب لوپ امش هب مناوتیم طقف نم
 نیرتکیژولوئدــیا اــما دوــبن کیژولوئدــیا شخساپ ؟تفگ هچ هدازرداهب
 و وــضع وــت هــب دنوادخ دیوگیم .دسریمن ناشنهذ هب خساپ نیا مه دارفا
 سمخ نم .یتسه ناوج و تسا تلاس دنچ و یس مه وت ،تسا هداد مادنا
 يهــمه .مهاوــخیم ار وــت ندــب و اــپ ،تسد سمخ ،مهاوخیمن ار وت لوپ
 .دنرییغت رادم ياهناسنا ،یگمه .دنراد یتسه زا یکرتشم كرد دارفا نیا
 ناــشنوماریپ ناــهج دناهدمآ .تسین ماظن یکیناکم رییغت طقف مه ناشرییغت
 دــناوتیم درــف نــیا .دــنزادنیب هار یناــغارچ ناهج نیا رد و دنهدب رییغت ار
 ياــقآ ،هدازرداــهب مناــخ ،ناــگرزاب ،داژنفینح ،قدصم ای دشاب اراوگهچ
 رــس نالا .میــسانشیمن ار اــهنآ ام هک يرگید ناسک زا یلیخ و هدازمیکح
 هدازمیــکح ياــقآ هــناخ نیا نایناب .تسه كدوک و ردام يهناخ هدنگرز
 هــب ،دراد نــس لاس دنچ و داتشه هک ،شمناخ و ،تسانیبان و ریپ هک ،تسا
 يداتــس و دنوــشیم رفن جنپ-راهچ عومجم رد هک رگید رفن دنچ يهفاضا
 اــهنآ زا یــتقو .دــناهدرک داجیا رابدور رد يرایسب تاناکما .دننک یم راک
 اــب هدازمیــکح ياــقآ مناــخ ،تــسا هدــمآ اــجک زا تاناکما نیا یسرپیم
 ایآ !دهدب تاناکما تسا فظوم ادخ !دیآیم تاناکما دیوگیم تیعطاق
 !مرادن ؟مراد ار كرد نیا مه نم

 ،دراد حور ناــهج ًالوا دــندقتعم هک تسا نیا دارفا نیا كرتشم هجو
 نیا رد ًاثلاث ،میتسه یگدنهدرییغت شقن يافیا هب فظوم و میاهدمآ ام ًایناث
 رــکف هــمه .تــسا فــظوم مــه ادــخ یــنعی وا یگدــنهدرییغت شــقن يافیا
 ناسنا ،نآرق يدنوخآ و یتنس نییبت رد .تسا فظوم ناسنا طقف دننکیم
 كرد نــیا رد یــلو .تــسادخ شوــگ هــب هــقلح مالــغ و فــلکم ،فظوم
 مــه کیژولوئدــیا هــک ،یــنینچ نــیا ياــهپیت و هدازرداــهب و هدازمیــکح
 خیرات رد هک یتاقافتا .تسا مهم یلیخ نیا .تسا فظوم مه ادخ ،دنتسین
 .تسا هدوب اهناسنا عون نیا و ادخ كرتشم يهژورپ ،تسا هداتفا

 لــثم یپیت .میتسه یبهذم ام طقف هک مییوگب میناوتیمن ام رظنم نیا زا
 ،دــنمانمگ و میــسانشیمن مــه ار ناــشمسا یــتح ام هک یناسک و اراوگهچ
 ًاــیناث ناــهج حور هــب رواــب ًالوا زا تــسا تراــبع هــک دنراد یکرتشم هجو
  .دشاب مه تسیسکرام هکنیا ولو ءادبم اب ناشدوخ یگنهامه

*** 
 ؟دشاب دیاب هچ ]شنیزگ يارب[ هیلوا كالم ]لاح ره هب[ :شسرپ

 تفگیم ؟تشاذگیم هیلوا كالم ناونع هب ار یلوصا هچ دیاب ازریم
 ؟دیشاب هتشاد ینورد ماهلا عبنم دیاب امش

 راــت ود ،ناخراتــس لیبس رات ،هنادرم ]نداد[ تسد روشک ناریا :خساپ
 ياهتنــس زا رتارف ینعی .تسا ندش نوخمه و نتفاکش ،ندز مه هب گر
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 یــلیخ هــک تــسا یــناریا يهــنادرم ياهتنس زا راشرس ،یبهذم-یگنهرف
 گــنهرف و یــناریا یــگنادرم زا ياهزــیمآ لگنج يهماندنگوس .تسا مهم
 .دوــبن زورــما ياهدنگوــس لــثم نامز نآ ياهدنگوس .دوب یبهذم یمومع
 نیــیعت رــهم هکــس 1364 ،تــسا 1364 دلوتم يرتخد جاودزا دقع رد نالا
 یگدــنز هــک تــمیق نــیا هــب ]یتح[ ،دنکیم بلط ار رهم ادرف هک دوشیم
 رد لاــس 70-80 جاودزا يهــقلح هک تسین نامز نآ لوق ،لوق نیا .دشاپب
 مــه راــنک ار اــم هک دننک مه تیصو و دنامب جاودزا فرط ود ره تشگنا
 نآ رد هماندنگوــس نآ .تــسین اــهگنهرف نآ هجوچیه هب نالا .دینک نفد
 .دــنک اــضما ار هماندنگوــس درــف هــک دوــبن نیا طقف .تشاد ینعم گنهرف
 نیا .دندزیم هماندنگوس ياپ ار ناشدوخ نوخ دنتشادن داوس هک اهیضعب
 ،دــنتفریذپیم ار هماندنگوــس هــک یناسک نیب رد .تشاد شزرا یلیخ راک
 ،دــنیایب هــمه دــنتفگ و دــش زاــب رد یــتقو زا یــلو .دوــب مک رایسب فارحنا
 .داتفا يرگید ياهقافتا

 ههبج اب و دراد يرایسب تیمها پمک .تسا مزال كالم يراک ره رد
 تارــکفت اــب ار فــلتخم دارــفا »نارــیا یــلم ههبج« .دنکیم قرف فالتئا و
 میهاوــخن يژولوئدــیا هــک دــننکیم مالعا یتح و دهدیم ششوپ فلتخم
 ،پــمک ندرــک تسرد یلو .تسین یجرح اهفالتئا و اهههبج رب .تشاد
 .دهاوخیم كرتشم كالم لزنم و هناخ

 یبهذم درف .دنتسه توافتم ناهج زا یبهذم و تسیسکرام ياههراگنا
 يهداــم رد زــیچ همه .تسا يراس و يراج يدعاوق ناهج رد دراد داقتعا
 هــک یلاــح رد .دراد حور ناــهج و دوــشیمن هــصالخ نیــعتم و مــسجم
 ،داقتعا رد توافت نیا .درادن داقتعا لوصا نیا هب هجوچیه هب تسیسکرام
 هــکنیا اــمک .دــنکیم داجیا هلصاف یتازرابم و یتالیکشت شنم و شور رد
 و 1340 يهــهد هــک یتاقافتا اب هکنیا امک .تشاذگ هلصاف طخ لگنج رد

 .تشاذگ اههلصاف طخ ،داد خر اهنامزاس نورد رد 1350
 رــخآ هــک دهدیم ناشن ار شدوخ اجنیا شور رد هراگنا توافت ریثأت
 هــک یلاــح رد ،دــش هتــشک و دــنام نارــیا رد هدزخــی ندــب اــب ازرــیم رــس
 هــب ناخهللاناــسحا یــلو .دــندادیم وا هــب مــه اــج و دــنک رارف تسناوتیم
 و اــهماجرف .دــش ناخاــضر قازــق مــه ناــبرقولاخ و دــش هدــنهانپ يوروش
 لــیلد هــب طــقف نــم لالدتــسا نــیا .تــسا مــهم اــهشنم و اــهشور
 .نابرقولاخ هن و تشاد يدیق ناخهللاناسحا هن .تسین ناشندوبتسیسکرام
 و أدــبم ناــمه هــب دــیقت ثحب ،ندوبن یبهذم و ندوب یبهذم زا رتارف ینعی
 ،دــشاب أدــبم هــب نامیا و ماهلا عبنم رگا مدقتعم نم .تسا حرطم ماهلا عبنم
 يراــک رــه تــسناوتن مه ازریم هکنیا امک .دنکب يراک ره دناوتیمن ناسنا
 .تشاد يدیقت .دادن ماجنا هک ار دیشک شقشع هک يراک ره وا .دنکب

*** 
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 ؟تسیچ دیقت كالم ؟درک فشک راک يادتبا ناوتیم ار دیقت ایآ :شسرپ
 فــشک دارفا شنم و شور نیچهطقن قیرط زا ناوتیم ار دیقت :خساپ
 یــعبنم هــب اــیآ هــک دینک فشک دیناوتیم قدصم 139ياهپیسنرپ زا .درک
 و نالیــگ يهطورــشم رد ،لــگنج زا شیــپ ،نابرقولاخ .ریخ ای تسا لصو
 تـــشر رد ناخهللاناـــسحا ،دوـــب هداد زورـــب ییاهتلـــصخ ناتـــسدرک
 و نیــمز ،دوــب بــلطهاج ًاــساسا دــمحا جاــح .دوــب هداد زورب ییاهتلصخ
 ناــیرج رد دــهاوخیم هــک يدرف .دنک ادیپ یتالیکشت عضوم ات داد ناکما
 حطــس رد رتــشیب اــهكالم نــیا ]هــتبلا[ .دــنکیمن یــشکورگ هک دوش لح
 ،دنتــسه یماع و روهشیپ هک یمدرم ]تیعضو[ هنرگو ،تسا حرطم يربهر
 دوــش ظاــحل ییاهتیساسح دیاب یناقوف ات ینایم حطس رد .تسا صخشم
 ًاــتعیبط .دوــش يریگوــضع كالــم هــب لیدــبت اهتیــساسح نــیا رتدــعب هک
 مــک نآ رد اطخ و یفنم خساپ ناکما یلو ،دراد مه اطخ و نومزآ بیرض
 .دیآیمرب ناسنا زا هک راک نیا رگید .دوشیم

*** 
 ؟ریخ ای تشاد یصاخ هجوت مه يزاسداهن هب ازریم ایآ :شسرپ

 ؟ریخ ای دز يزاسداهن هب تسد شتیلاعف ياهلاس لوط رد ایآ
 هــک دــشاب هتــشاد دوــجو يداقتعا هک دهدیمن ناشن يدهاوش :خساپ

 یماــظن تراــچ یتالیکــشت تهج هب وا .دشاب هدنام یقاب رادیاپ مه يداهن
 مــه ازرــیم دوــخ هــک دوــب لــگنج شبــنج یماــظن زکرم نموف .درک داجیا
 طــقف اــهنیا زا رــیغ .دوــب يرادا زــکرم مــه خیمرز باروگ .دوب شروحم
 نالیــگ رد لگنج شبنج زا لبق .دوب داهن هک دروآ دوجو هب ياهحصلاراد
 رد اهدــعب .دوــب هدرک زاغآ ار راک و تشاد يزاسهسردم شبنج هب داقتعا
 رد اــجنآ هــک دروآ دوجو هب یماظن تامیلعت شزومآ زکرم لگنج شبنج
 دوــشیم .تــشاد دوــجو مــه يزومآداوــس شزوــمآ یماظن شزومآ رانک
 يارــب ییاهماگ ،دروآ دوجو هب هک ياهحصلاراد و داوس شزومآ اب تفگ
 رــگید ،دیــشاپورف مــه زا شبــنج یــتقو اما .تشادرب هقطنم ندرک رادداهن
  .دشن هدید اهداهن نآ زا ییاپدر

*** 
 .دـیدرک حرـطم ار هرازـگ ود دوخ ياهتبحص رد امش :شسرپ

 نم رظن هب .»ریگارف یسارکومد« یکی و »یتالیکشت زاب ياهرد« یکی
 رـگا یـنعی .میباییم رگیدکی ضیقن ار اهنآ ،هرازگ ود نیا رد روغ اب
 زاـب ياـهرد ]هـب یـلو[ دیـشاب هتـشاد رـیگارف یـسارکومد تسانب
 ضـقن امـش ریگارف یسارکومد ،دیشاب هتشاد يداقتنا دید یتالیکشت
 زرـم دـیاب ود نـیا اـیآ هـک تسا نیا هناسانشیتسه لاؤس .دوشیم
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 زرم و دح هک تسا  نیا هناسانشتفرعم لاؤس ؟ریخ ای دنشاب هتشاد
 اجک ات و ریگارف یسارکومد میناوتیم اجک ات ینعی ؟تساجک ود نیا
 ود نـیا تسا رارق رگا ؟میشاب هتشاد یتالیکشتزاب ياهرد میناوتیم
 یـکی ،درذـگیم هـک یـصخشمان زرم زا ارچ ،میشاب هتشاد مه اب ار
 ؟دوشیم حبق هب لیدبت يرگید و نُسح هب لیدبت

 »رــیگارف یسارکومد« .تسا نالک هرازگُ ود نیا زا یکی حطس :خساپ
 هتــشاد دوــجو رــیگارف یــسارکومد دــیاب یــلم حطس رد .دراد نالک حطس
 رد رما نیا .ندوب یتاقبط و یبهذم داقتعا ،تیموق ،تیسنج زا غراف ،دشاب
 هــک دینک تسرد يداهن دیهاوخیم یتقو اما .تسا ملسم لصا یلم حطس
 .دیشاب هتشاد ییاهكالم دیاب ،دراد یتازرابم ای یعامتجا ،یسایس يهبنج
 هــب دــنهاوخیم یــتقو دارــفا یــنعی .دــنراد ار اهكالم نیا همه هکنیا امک
 رتدودــحم يهزوــح ياــهیگژیو دــجاو دــیاب ،دــنورب رتدودــحم ياهزوح
 ]اــضف[ دــینکیم روبع شکیراب هاگولگ زا یتقو هک تسا فیق لثم .دنوش
 اههتــسه ،رتتخــس ياههیال رد اما .دوشیم رتشیب فاطعنا و هحماسم و زاب
 رــما نــیا .دنشاب يرتدادعترپ و رتيدج ياهیگژیو دجاو و رتتخس دیاب
 نــیا مــه تیــساسح و دــیکأت نــیا تــلع .تسا روظنم اهيربهر حطس رد
 هــب لــماک روطهــب ياهزوح ،دسریم يربهر حطس هب يدرف یتقو هک تسا
 امــش و دراد دوجو ینامزاس يهدوت نآ رد هک ياهزوح .دوشیم هدرپس وا
 وــج ،دیشاب یبصع رگا .دیهدب يرست اهنآ يهمه هب  ار ناتتلصخ دیناوتیم
 هــشیپ راــظتنا ،یــشاب درــسنوخ و مارآ رــگا اــما ،دوشیم یبصع تتسدریز
 امــش هک دیریگب رظن رد لاح .دوشیم قیرزت هک تساهتلصخ نیا ،ینک
 ماجنا یعامتجا لمع دیهاوخیم هک دیسریم ییاههاگنزب هب تالیکشت رد
 ناــنز رــس زا باجح ناخهللاناسحا .دوریم رتالاب یلیخ درف شقن و دیهد
 زا باــجح هــک دندش يروتامآ يهلمع مه شنوماریپ يهدوت ،تشادیمرب
 ،دــهدیم تاــناکما هــلداعم اــب ییامــسک دمحا جاح .دنتشادیمرب نانز رس
 .مهاوــخیم ار یتالیکــشت عــضوم نــیا نم تاناکما نیا ربارب رد دیوگیم
 .تسین شورف و دیرخ لباق هک یتالیکشت عضوم

 دــننام ییاــههژاو .تسا مه زا کیکفت لباق لماک روطهب حطس ود نیاربانب
 و رتلومــشناهج موــهفم ردــق رــه .تسا لومش ناهج رشب قوقح و رشب يانبا
 یــتقو یــلو .تــسا نآ تاذ رد و رتتــسم نآ رد ندوــب نــِپُا ،دشاب رتلومشیلم
 ًاــمتح اــضعا ،یــنک تــسرد ناسیونشوخ نمجنا ای ملق نمجنا یهاوخیم امش
 دادعتــسا مکتــسد ،دنتــسین طخشوــخ مــه رــگا .دنــشاب سیونــشوخ دــیاب
 ،درــیگب لکش دهاوخب یتسیسکرام یلکشت رگا .دنشاب هتشاد ندش طخشوخ
 یــقلت ،درــف رــب عــمج عفاــنم مدــقت لاــثم ناونع هب .دنراد كالم مه اهنآ ًاتعیبط
 درــف رگید .تسا ناشیاهكالم زا تاواسم هب داقتعا و ناهج زا صاخ یفسلف
 دــیاب یبهذم ياهنایرج طقف مییوگیمن ام .دوریمن لکشت نیا تمس یبهذم
 يهزوــح رــه رد ینایرج ره ،ریخ .دنشاب هتشاد ار ناشدوخ صاخ ياهكالم
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 ضــحم حوطــس رد نوــنکامه .دــشاب هتــشاد كالم دیاب يایملعریغ و یملع
 رد و درادــن دوــجو ياهدــعاق نارــیا رد هچرگ .تسا لکش نیمه هب مه یملع
 كردــم زا لاــس هــس يهلــصاف اــب دارــفا هتــشذگ لاــس اــت سردــم تــیبرت
 يرــگید ]رــبتعم[ ياــجره اــی دراوراــه رد یلو .دنوشیم داتسا ناشسناسیلقوف
 .دــهدب هــلاقم یــصخشم دادعت لاس رد دناوتیم رایشناد .دراد هدعاق ]زیچ همه[
 ياــهعمتجم رد دــعاوق نــیا .دــنکیمن کیکشت دعاوق نآ رد سکچیه رگید
 لوــحت و رــییغت هــب فوــطعم یعاــمتجا يهزرابم يارب و هشیدنا و رکفاب یناسنا
 .دشاب رتساسح و رتيدج دیاب

*** 
 هـک مـسرب هتکن نیا هب مهاوخیم بلاطم نیمه زا هدنب :شسرپ
 نـمجنا و يدازآ تضهن اب لگنج شبنج یعامتجا-یسایس درکراک
 يرـیگارف و هرتـسگ هـک ییاـجنآ زا .درکیم قرف نیسدنهم یمالسا
 زاـب ياـهرد تـسناوتیمن ازرـیم ،دوب ود نآ زا شیب لگنج شبنج
 رـتمک دادـعت ،دینکیم باختنا امش یتقو .دشاب هتشادن ار یتالیکشت
 .دنوـش بذـج رتـشیب هـچره هـک دوب مهم ازریم يارب یلو دوشیم
 رتتــحار ،تــسبیم يرتــشیب دادــعت اــب ار شگرــب و زاــس هــچره
 .دربب شیپ ار شفادها تسناوتیم

 رد اــما .تسا تسرد امش تبحص شترا ینامزاس يهزوح رد :خساپ
 دــح رد و یتالیکــشت ياــههدر ،گنهرــس ،درگرــس ،ینامزاس ربهر يهدر
 رارــق درــف هــک ییاــج تبــسن هــب تشاد يرتشیب تیساسح دیاب اروش وضع
 یتــصرف  اــجنیا .دــنک اوادــم یــگنج حورجم ای دنک کیتسجل راک تسا
 زورــب يارــب تــصرف يرــبهر حطــس رد یــلو .تــسین تلــصخ زورــب يارب
 لــک و دــنکیم میلــست ار شدوــخ يرــبهر ،لاثم ناونع هب .تسه تلصخ
 .دــگنجیم و دتسیایم يرگید ربهر اما .دهدیم نمشد هب مه ار تاناکما
 نــیا[ میهاوــخب رــگا .تــسا مــهم رایسب يربهر يهیال رد تایحور توافت
 رتکــیدزن يرــبهر حطــس هــب ردــق ره ]مییوگب دیاب[ ،مینک عمج ]ار ثحب
 رادــم زا تفیــش رد .دوــشیم رــتمک هحماــسم و رتساــسح هلئسم میوشیم
 .دوشیم رتیئزج و رتقیقد اهكالم رتدرخ حوطس هب نالک

*** 
 هـب هـجوچیه هب ازریم تفگیم هک مدناوخ يدقن ییاج :شسرپ
 هـب اـما ،هدرکیم تبحص نارگید اب .تسا هتشادن داقتعا یسارکومد
 یخرب رد و دراوم یخرب رد یتح .تسا هدادیمن نت نارگید تارظن
 اـب .دـناهدوب فلاـخم هـیقب و هدوب قفاوم ازریم طقف اهيریگمیمصت
 نـم لاؤـس ،تـساهیشم یضعب يهمزال يروتاتکید هکنیا هب هجوت
 یـسارکومد نآ ندشن ینابرق يارب يروتاتکید نیا زرم هک تسا نیا
 ؟تساجک
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 هــب وا دــیقت تــسا هدنام ياج هب ازریم زا نالک حطس رد هچنآ :خساپ
 راداــفو ،هدوــب یحیضوت راک لها ،هدرک تسرد اروش هدوب اجره .تسارآ
 تارکوــمد نالــک ياهصخاــش هــمه اــهنیا . ... و هدوــب اههمانتقفاوم هب
 زــیچ صاــخ یهاــگنزب لــمع دــعاوق تــسا نکمم هچرگ .تسا درف ندوب
 یگداــمآ زا ندرــک يرــبهر و زاغآ يارب يدرف دینک ضرف .دشاب يرگید
 موــس رــفن و تــسا کــیتنومژه يرــگید ،تــسا رادروخرب يرتشیب یحور
 .درــب لــمع لــیلحت رد دــیاب ار اــهيراکهزیر نــیا .تــسا کیتنومژه رتمک
 .دنتــسه ناــشیاهفعض و اــهتوق دنیارب ،مییوگیم دارفا زا اجنیا ام هچنآ
 هــک تــسا یعیبط .تسا قلطم دوجوم کی اهنت .تسین هتفر و هتسش یسک
 نورد یتاــقافتا هــب رجنم مه شدوخ دح رد هک هتشاد یتاهابتشا مه ازریم
 مــه ازرــیم .دنتــسین هابتــشایب و هروطــسا هــک اهناــسنا .تــسا هدــش لگنج
 نــیا هب دیاب تیعقاو نیا رانک رد .تسا هتشاد ار شدوخ صاخ ياههابتشا
 رد .تــسا رــتمهم »لکــش« زا »اــضف« یسارکومد رد هک تشاد هجوت هتکن
 .تــسا یلکــش یــسارکومد .تــسا روــطنیمه مــه نارــیا دــیدج ياــضف
 اـــیآ الاـــح .دروآ يأر و دـــش حرـــطم  اـــجنیا ثـــحب نـــیا دـــنیوگیم
 یــسارکومد ياــضف ياهزاینشیپ زا یکی ؟تسا هدوب ایهم شیاهزاینشیپ
 زا هــمهاو و سرــت نودــب ار دوــخ ياههاگدــید دــنناوتب هــمه هک تسا نیا
 .تــسا قــقحت لباق ییاهزاینشیپ اب یسارکومد .دننک نایب ندروخ كرام
 .الاب دورب دیاب تسد دیوگیم .دراد رارق ییاهن رادم رب نونکامه ناریا اما
 تــسد نــیا اــت دــهدب خر ییاــهقافتا دــیاب نتــفر الاــب تــسد زا لبق بخ
 ياههــــسورپ رد هتــــسبلکش تالیکــــشت رد .دورــــب الاــــب هــــناهاگآ
 یناــملراپ یــشم یــلو ،دــهدیم خر اهقافتا نیا هزرابم یتسیراتناملراپریغ
 رــشتنم ار ناــشدوخ يارآ هلئــسم کــی نافلاخم و ناقفاوم هک تسا نینچ
 زا شیــپ یلو .تسین یتالیکشت يهمهاو هجوچیه هب اضف نیا رد .دننکیم
 دــیاب ،دوــش هدز یناــگداپ دــیاب ،رــظن راــهظا يارــب ،اــضف نــیا يریگلکش
 ثــحب ياــج نادــنچ .تــساضف نــیا ياــضتقا نــیا .دوش هرداصم یناگداپ
 دــیاب عافترا زا .دوش هتفرگ دیاب یعضوم .تسین یفابهفسلف و کیتارکومد
 زاف نادنچ رگید هک تسا لمع نادیم دعاوق اهراک یخرب اذل .دوش طلسم
 ازریم عضاوم نیا .تسین اهتنایب زاب یسارکومد یتسیراتناملراپ ياهاضف و
 .درک لیلحت هنوگنیا ناوتب دیاش ار
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