
 یداصتقا یاه هنیمز ,هناروک روک تعاطا ًةلاقم نوماریب یرظن راهظا

 ةرامش ,مود ةرود «مسیلایسوس هل رشن رد هرشتنم « نرتسن ًةتشون یعامتجا -

 ۱۳۷۲ هام رهم «تیلقا ٌةتسه ناگرا ۲

 ینونک یخیرات طیارش رد هک دشکیم شیپ ار یبوخ ثحب هلاقم ةدنسيون
 رد هکلب ناریا رد اهنت هن تسینومک نویبالقنا ةمه الوصا «مسیسک رام و مسینومک

 و یبالقنا رهاظب یاهنامزاس شیادیپ ثحب ؛ دنشیدنامم نا هب كاهج رسارس

 هتیروتا» «هلاقم ٌهدنسيون لوقب «ساسا رب طباور اهنآ نورد رد هک تسینومک

 .دراد رارق «یسولپاچ و قلمت) و «هناروکروک تعاطا) ««یریذپ

 «تسا عمقومب ینعی تسا ظاحل نیمه زا تسا یبوخ ثحب میئوگیم یتقو
 نآ یلمع جیاتن «ءدریگب تروص دیاب امتح هک تسا یا ینیبزاب نآ زا یشخب ینعی

 دوشیمن یمدق چیه مينیبیم زورما هک روطنامه االاو دوش هدراذگ ءارحا هب و ذخا

 .تشادرب شیپ هب

 ندیشک شیپ دنکیم هک یتسرد راک اهنت هلاقم نيا ةهدنسيون نم رظنب اما

 فراعت رگا هکلب درادن دوجو وا ٌةتشون رد یتبثم ةطقن چیه رگید یلو تسا هلأسم

 دهاوخیم هک هدننک هارمگ الماک تسا یا هتشون «میراذگب رانک ار «قلمت) و

 طیارش هن مهنآ و ینیع طیارش ندرگ هب هدرک بلس هاگآ رصنع زا ار تیلوئسم
 .دزادنیب هدوب مکاح اهنرق هک یطیارش هکلب زورما ینیع

 و «هناروکروک تعاطا) ««یریذپ هتیروتا) دوجو هب ثحب حرط رد هدنسیون
 نیا رگا هک دنکیم هراشا (۱)«یسایس یاهنامزاس» نورد رد «یسولپاچ و قلمت»

 هدنسیون داقتنا زیت بل مینک هدایپ اهنامزاس یعقاو تایح رد میهاوخب ار دروخرب
 دنناوتیم هک دنتسه اهنآ اریز تساهنامزاس نیئاپ ناراداوه و اهرداک هجوتم

 ینامزاس ماقم «ءاقترا» یارب دنناوتیم هک دنتسه اهنآ «دنشاب «ریذپ هتیروتا»

رصقم هتیروتآ بحاص ینمض روطب سپ .دنوش لسوتم «یسولپاچ و قلمت) هب دوخ



 .تسا رصقم وگ قلمت «تسین رصقم ریذپ قلمت .تسا رصقم ریذپ هتیروتا «تسین
 هدنسيون هک مراودیما .تسا بارخ هک تساجنیا زا اهنامزاس راک همه وا لوقب و

 دشاب هتساوخ هزورما هک دشاب هتشادن رارق ینامزاس سأر رد یزور دوخ هلاقم نیا

 قلمت) رد یا هظحل رگا هک یئاهیتسدریز - دزادنيب اهیتسدریز ندرگ هب ار هانگ

 هداد هجرد لزنت نیلفاسلا لفسا ات اهنامزاس یربهر فرط زا دندرکیم تلفغ «یثوگ

 . دشاب هداد ماجنا وهس رس زا ار راک نيا و - دندشیم

 راو تسرهف هنیمز نیا رد ار نارگید تارظن هک تسنیا ثحب حرط مود داریا

 لماوع نیا همه كش یب» هلمج اب افرص و اهنآ یسررب و دقن نودب و درامشیمرب
 و دنزیم زابرس اهنآ یداقن و یبایزرا زا وسکی زا «تسا هتشاد درکلمع یتاجردب

 .دریگن رارق ضارتعا دروم هک دهدیم اهنآ هب مه یزایتما رگید یوس زا
 دهدیمن ناشن هک تسنیا نآ و دراد مه رگید داریا كي ثحب حرط نیا

 جیاتن و هدوب تروص هچ هب «پچ یسایس یاهنامزاس)» رد طباور هنوگنیا دوجو

 مینکیم رکف ام الثم .تسا هدوب هچ ناریا یبالقنا شبنج یارب اصخشم نآ یلمع

 هتشذگ ناج زا رداک و راداوه همه نآ اب «(پچ یاهنامزاس» هکنآ لئالد زا یکی

 نیمه دوجو «دندیشاپ مه زا یتمواقم هنوگچیه نودب ابیرقت یمالسا میژر لباقم رد

 یاهگر رد یراج یراکادف و یبالقنا نوخ هک دش نآ زا عنام هک تسا هدوب طباور

 هتبلا .دوش لقتنم زین اهنامزاس نيا دوخ یاهگر هب اهنامزاس یاهرداک و ءاضعا
 دندرکیم تمواقم و دندرکیم راتفر یبالقنا اهنامزاس نیا رگا هک تسین نیا روظنم

 لباقم زا رارف اب اتیفیک شیانعم نادیم رد تسکش یلو دروخیمن تسکش بالقنا

 هب ۱۳۵۵ لاس ةبرض زا سپ قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس الثم .تسا توافتم نمشد

 دوب هدنامن یقاب نآ زا یزیچ و دوب هدروخ تسکش المع تفگگ دشیم نآ تیزکرم

 كيرچ «یا هدوت شبنح تکرح نیلوا اب دوب دربن نادیم رد تسکش نیا نوچ یلو

 ؟ هچ رابنیا یلو .دش هدیئاز دوخ رتسکاحخ زا یئادف

 دروم رد «روک یریذپ هتیروتا») و یسارکوروب دوجو ةرابرد نینچمه
 میدقتعم رما نیا هب ام ۱۳۵۷ نمهب زا سپ ناریا «پچ یسایس یاهنامزاس» صخشم
 هتیروتآ) ةيحور نتشاد لیلدب هن «مدرم و دندش دازآ هاش یاهنادنز زا یناسک هک

 و نامزاس هنوگره نادّقف تیعضو رد «یبالقنا دامتعا لیلدب هکلب «روک یریذپ

 نیرت یعیبط نیا و دنتفریذپ ار اهنیا تقوم ام رظنب یربهر «هعماج حطس رد لکشت
 و صاخ تیعقوم ناربهر نیا ادعب یلو درک دشیم طیارش نآ رد هک دوب یراک

دوب اجنآ و دندرک لیدبت یربهر نیا موادت یارب یمرها هب ار دوخ یتقوم و هژیو



 هب یتقفو و دندش بذج ناّقلمتم و ناعیطم و درط «نیدّقتنم و نیرکتبم هک

 ماسقا و عاونا میدید میدرک هاگن دوخ رب و رود هب و میدیسر قارع ناتسدرک

 دوخ ای هک دنراد رارق یناسک اهنآ رثکا یربهر رد هک میراد «پچ یاهنامزاس»

 مادعا هاش نامز رد ناشناکیدزن و ناگتسب زا یکی ای و دنا هدوب نادنز رد یزور

 زا ناشیئوگ قلمت ةجرد هک دنتسه یا هدع زین اهنآ فارطا و هدوب ینادنز ای هدش

 یلکشتم رگراک ةقبط رگا هک میراد لوبق زین ام هتبلا .دوشیم رتمک نیئاپ هب الاب

 دروآ دوجوب ارنآ تساوخیم یسک رگا و دمآیمن دوجوب یعضو نینچ تشاد دوجو

 ام و تسا یرگید ثحب نیا یلو درکیم بوراج ار وا هقبط یبالقنا شبنج جوم
 زین ناریا دودحم .حطس نیمه رد هدنسیون هک میئوگب میهاوخیم احنیا رد طّقف

 .دنک حرط صخشم طئارش رد و شا هنماد مامت اب ار ثحب دهاوخیمن

 دوجو نییبت .میزادرپب نآ دوخب و میرذگب ثحب حرط تالاکشا حرط زا لاح
 هک یتروصب «یسولپاچ و قلمت») و «هناروکروک تعاطا» ««روک یریذپ هتیروتا)

 تایقلخ نیا «هدنسیون .تسا طوبرمان الماک ام رظن زا زین دنکیم حرطم هدنسیون

 طباور هب یراگنا لهس اب رگید یاج رد هک یلادوئف طباور یئاپرید و موادت هب ار

 .دهدیم تبسن ناریا رد بهذم ًةطلس نینچمه و دوشیم لیدبت «یتیعر و بابرا»

 یلیلحت و یخیرات خساپ كي و یبرجت و یا هسیاقم خساپ كي ناوتیم لالدتسا نیا هب
 . داد

 طیارش لصاح «ناریا پچ یاهنامزاس» نورد رد لئاصخ نیا میئوگب رگا

 هب بیرق تیرثکا ,ضحم (6یریذپ هتیروتا» دوجو هنوگچ هدوب ناریا ٌةْریو یخیرات

 حیضوت ار یوروش یجراخ تسایس زا موس لانویسانرتنا تسینومک بازحا قافتا
 دادبتسا)» دوجو تفگ ناوتیمن رگید هسنارف تسینومک بزح دروم رد الثم .میهد

 زا یکی ماظن نیا نابیتشپ و ظفاح هباثمب بهذم هارمهب یدامتم نورق یط یلادوئف

 .«تسا هدوب هنوگ تیعر و هناعیطم راتفر و هیحور ٌةدنهد شرورپ لماوع نیرتهب

 درک هلمح هسنارف هب ناملآ مسیزان هک یساسح رایسب طیارش رد یتح بزح نیمه

 صضرعت مدع دادرارق دوجو لیلدب دروآرد لاغشا هب ار روشک كاخ زا یشخب و

 یوروش هب ناملآ هک ینامز ات «ناملآ و یوروش نیب «پْرَت نبیر - فتولوم
 نیا هب یتقو هک میدید و دزن تسد هسنارف رد تمواقم یهدنامزاس هب درکن هلمح

 هک تشاد رایتخا رد یا هتشذگ دوحخ زا و یبالقنا یاهورین هچ دومن تردابم راک

 رب كيتارکوروب طباور تیمکاح لیلدب میئوگب رتهب ای و دوخ یربهر هب دامتعا اب
تاّقبط و روشک لیوحت و دندوب هتشاذگ تسد یور تسد نامزنآ ات بزح



 هراظن یبالقنا یمشخ اب رلتیه هب یدوخ یزاوژروب فرط زا ار دوخ شکتمحز

 نامز نآ یاهتسینومک تیعضو نیا ایآ .دوبن هتخاس اهنآ زا یراک و دندرکیم

 تسد هدنسیوت رظن دروم «یگدنب و تیدوبع») نامه هب ناوتیم زین ار هسنارف

 «یدامتم نورق یط ... لادوغف فارشا زا یگدنیامنب نیطالس و ناهاش» تخاس

 رد ارنآ رب مکاح ینورد طباور و هسنارف تسینومک بزح نیمه زاب .داد تبسن

 یبالقنا هکنآ نمض هک دهدیم ناشن یگداسب بزح نیا خیرات ةعلاطم .میریگب رظن

 فوفص رد ًاتدمع فرط نیا هب ۱۹۲. زا هسنارف ةعماج رصانع نیرت هدنز و نیرت

 هک هدوب یصاخ دارفا هطلس رد برح هراومه ابیرّقت یلو دنا هتفرگ یاح برزح نیا

 ات اهنآ ندمآ االاب و دشر زا عنام یتالیکشت كيتارکوروب یاهمرها زا هدافتسا اب

 یتالیکشت بوکرس اب یلخاد حطس رد و «یوروش زا «هناروکروک تعاطا»

 فچشورخ «تسا تسینیلاتسا تسه نیلاتسا ات .دیامنیم تیبثت ار دوخ تیعقوم

 و تسیمرفر «فچابروگ ندمآ راک یور اب و دوشیم نیلاتسا دض دیایم هک

 ندیشاپ مه زا و یوروش نتخیر ورف زا سپ ماجنارس و دوشیم یروتاتکید فلاخم
 دح نآ ات ذغاک یور و دنکیم اهر زین ار «كيتارک و مد مسیلارتناس) «بزح

 شدوخ لیم قباطم هک دهدیم هزاجا بزح لولس وضع ره هب هک دوشیم تارکومد

 بزح نورد نویسیزوپآ لاح نیمه رد یلو .دنک غیلبت و روصت ار بزح تسایس

 ات دنزب رد رازه هب دیاب بزح ناگرا و یربهر زا زیمآ داقتنا ةمان كي راشتنا یارب

 ةهزاجا «ناهاش و نیطالس)» كبس هب و دیآ نوریب ناتسرامیب زا هشرام رز هرخالاب

 مشچ اب درادن قح هدنسیون هک میریگب ار هجیتن نیا میهاوخیم ثحب نیا زا

 رد «هناروکروک تعاطا)» و یسارکوروب «ناهج رسارس رد تایعقاو رب نتسب
 ««پچ یسایس یاهنامزاس) ةديئاز و یناریا یا هدیدپ افرص ار (پچ یاهنامزاس»

 دراد یا هدیقع نینچ رُگا و دنادب بهذم هطلس و تخس ناح مسیلادوئف طب ارش

 تسین لکش نیا هب ینیع طیارش هک ایند رگید یاهاج رد ارچ هک دیوگب لقاال

 تعاطا» ««روک یریذپ هتیروتا) دوحو یعامتحا هنیمز دروم رد اما

 صخشم لیلحت هب دیاب زین یلادوئف هعماج رد «یسولپاچ و قلمت» و «هناروکروک

 «دیلوت هک تسا یتروصب یلادوئف هعماح رد یدیلوت طباور هک دید النم و تخدارپ

 و

كالما زا یکچوک هعطق راوناخ ره االومعم ینعی تسا گرزب «.تیکلام و «درخ



 اب ار لصاح نمرخ رس لحم مسر و فرع هب انب و دنکیم تشک ار لادوغف عیسو

 دیامنیم میسقت - ًاصخش هن «دراد روضح هدنیامن و رشابم تروصب الومعم هک - وا
 «عراز .دهدیم یراگیب لادوئف یارب زین ار لاس یاهزور زا ینیعم دادعت انایحا و

 تشک كلام هتیروتا و هلخادم هنوگچیه نودب و دوخ هشقن و حرط اب ار نیمز نیا

 لصاح میسقت یارب مهنآ و دنیب یمن ار وا راب ود یکی یلاس زج اساسا و دنکیم
 و دنامیم هداوناخ نیا یارب لسن ردنا لسن نیمز هعطق نیا .تسا راک و تشک

 یارب ندمتم ناهج مامت رد توافت یکدنا اب مضو نيا هک هداد ناشن خیرات ریسم
 «رامثتسا «دیلوت ٌةويش نیا رد .تسا هدنام رییغتالب ینالوط اتبسن یا هرود

 یم دوخ مشچ هب زرواشک .تسا نایرع الماک «یراد هیامرس دیلوت هویش فالخرب
 هداس و فاص نمرخرس هتشادن دیلوت رد یا هلخادم هنوگچیه هک یسک هک دنیب

 رامشتسا طیارش یگدیچیپ نآ اجنیا رد .درادیمرب ار لوصحم موس ود ات یهاگ

 مزال سکرام لثم یسک نآ مسیناکم حیضوت یارب هک تسین رارقرب یراد هیامرس
 میسقت تمسق ود هب ار مدنگ نمرخ .تسا فافش الماک یرامشتسا هطبار .دشاب

 .دربیم عراز ار رتکچوک تمسق و كلام ار رتگرزب تمسق الومعم و دننکیم

 رد نوچ .رتنایرع زین یراد هدرب هرود زا یتح .نکمم لکش نیرتنایرع هب رامثتسا

 مهدیم ار تجرخ مهنم ینکیم راک وت هک دیوگیم هدرب هب ارهاظ هدرب كلام اجنآ

 دروخیم هچنآ اب دنکیم هک راک ردقنآ .توافت دنیبب یتحارب دناوتیمن هدرب و
 م

 هچ هب .یلادوغف هرود رد نامدوخ هدننک دیلوت نیا هب میدرگرب «بوخ

 و رما وا رب یسک هچ ؟ دیايب راب «هناروکروک تعاطا» هیحور اب دیاب وا یلیلد

 نیب ار اه راک و دزیرب ار راک همه همانرب دیاب شدوخ وا سکع رب ؟ دنکیم یهن
 ره زاب مینک هاگن هک مه هداوناخ نورد رد هزات .دنک میسَقت هداوناخ یاضعا

 یسک یهن و رما هب جایتحا دایز و دهدیم ماجنا دوخب دوخ ار شا هفیظو سک
 و دنزیم یرشت اه هچب هب راک نتخومآ یارب یهاگ تسا رتناوج ات ردپ .تسین

 یلو دننزب رشت ردپ هب هک تساهنآ تبون دش ریپ ردپ و دندش رتگرزب اهنآ هک دعب
 یعون دوخ اتسور رد هک یا هناخ و كچوک نیمز هعطق نیمه نورد رد زیچ همه

 دراد روضح هتبلا نایرع یسایس رهق تروصب لادوئف .درذگیم تسا یدیلوت دحاو

 رهق نیا نودب هک تسا راکشآ ردقنآ رامثتسا هویش میتفگ هک روطنامه هک ارچ

 هقبط تمدخ رد بهذم متسیس نیا رد هک تسا یهیدب .درادن دوجو نآ یاقب ناکما

مامت دوجوم یعامتجا - یداصتقا طباور سیدقت و ناشکتمحز قیمحت یارب مکاح



 ات دوشیم نآ زا عنام هک یرامشثتسا طباور ینایرع نیمه یلو دنکیم ار دوخ شالت

 هرود بهذم هب دشاب یرگید زیچ نشخا دادبتسا زج یلادوئف ماظن یسایس یانبور
 هک منهج یاهباذع اب اهنت هن ار مدرم .دشخب یم نشخ یا هرهچ زین یلادوئف
 دننکیم دیدهت دوشیم رتکانتشحو نآ تعیبط و رتلیوط زورب زور اهنآ تسرهف

 و راد و هنایزات و شفرد و غاد و ریجنز و دنک «هیسن یاهباذع نیا رب هکلب
 ریزعت و دح و داحلا و دادترا و ریفکت ماکحا و وضع عطق و شتآ رد ندنازوس

 ءارجا هب لکش نیرت دیدش هب نظءوس نیرتمک اب و دوشیم هدوزفا هریغ و هریغ و
 ناگدیدمتس دراوم رثکا رد هک تشاذگ دیابن هتفگان زین ار نیا هتبلا .دیايم رد

 مایق دوجوم مظن دض رب بهذم نیمه زا هنابلط تاواسم یئاهریسفت اب اهاتسور

 نآ زا رتمک دوخ هبونب هک یبهذم و یسایس نشخ بوکرس اب هتبلا هک دننکیم

 ماظن فالخ رب یلادوثف ماظن رد هکنیا هجیتن .دنوشیم هجاوم تسین نشخ یرگید

 كيژولوئديا هزرابم و بوکرس هن و دراد دوجو كيتارکومد تموکح هن یئاوژروب

 نیرتهب تنوشخ لامع) نیمه و درابیم تنوشخ راوید و رد زا .زیمآ تملاسم
 یحیرفت گنز چیه تصرف هک تسا راک رد یمئاد یتمواقم هک تسنآ لیلد

 و قلمت») هن و «هناروکروک تعاطا)» هن «(«روک یریذپ هتیروتا) هن «دهدیمن

 هجیتن رد و بوکرس و دننکیم یمایق اهتیعر نیا رابکی لاس دنچ ره .«یسولپاچ
 هتیروتا "الوصا و عیطم هن دنتسه میلست اهنآ یداع تلاح رد .دنوشیم میلست

 دیلوت كبس هب هناخراک كي رد الثم هک ینانچنآ .تسین اهنآ رس یالاب یموادم

 لکشت تسین ناشرس یالاب یا هتیروتا هک مه لیلد نیمهب و دراد دوجو یئاوژروب
 دوخ رد یا هقبط یلادوئف هعماح رد ناناقهد میئوگیم یتقو .دنتسین مه ریذپ

 - ایراتلورپ اي یزاوژروب اي - دنک لکشتم ار اهنآ دیاب نوریب زا یئورین و دنتسه
 شبنج هچ هک میا هدید مه خیرات رد و تسا دیلوت رد اهنآ لالقتسا نیمه لیلدب

 رد دنا هتشاد یناقهد .یتاقبط ةياپ هک ینارکفنشور هچ و یدوخبدوخ .یناّقهد یاه

 مک اهنآ «یریذپ هتیروتا)» ینعی دنراد شیارگ مسیشرانآ هب اساسا یروئت و لمع

 . تسا

 هدننک دیلوت هعماج زا دوشیم طوبرم (یسولپاچ و قلمت» هب هچنآ رد اما

 دوخ هک روطنامه اریز تسا رودب الماک میدید یلادوئف متسیس رد ام هک یا

 ءاقترا») یارب تسیا هلیسو «یسولپاچ و قلمت) تسا هجوتم زین هلاقم ةدنسيون

 و («تیعر) هدنسیون لوقب ای عراز نیا یارب هکیلاح رد «بتارم هلسلس رد نتفای

ماقم «ءاقترا» و یتاقبط كرحت ناکما هنوگچیه الوصا ««فرس» اهیبرغ لوقب ای



 .دوش لسوتم «یسولپاچ و قلمت)» هب هک درادن یلیلد زین تهج نیمهب .درادن دوجو
 وا زا روز هب هک دریگب رارق هاشداپ ای لادوئف حلسم یورین لباقم رد رگا هتبلا

 وا زا یسک هن یلو دنکیم تعاطا ریزگان دشاب رود اي دشاب روک دهاوخیم

 هکنیا دنامیم .دنیب یم راکنیا هب یموزل مه شدوخ هن و دیوگب قلمت هک دهاوخیم
 قلمت)» هب تسد «ماقم ءاقترا» یارب یدارفا «نیطالس و ناهاش» رابرد رد میئوگب

 هب و دوشیم ادج یعامتجا ٌةنيمز زا ثحب میدیسر هک اجنیا .دننزیم (یسولپاچ و
 و درادن هجوت نآ هب الصا هلاقم هدنسیون هک یرما «ددرگیم لقتنم یسایس ةنيمز

 یسایس هاگتسد هب و مینک كيكفت روجنیا ار هلأسم رگا .دزیمآیم مه هب ار ود ره
 و «روک هتیروتا)» لوبق ««هناروکروک تعاطا» نآ رد هک میزادرپب یلادوغف ماظن

 نینچ ایآ هک میسرپب دیاب تسا مزال و دوجوم دیدرت نودب «یسولپاچ و قلمت»
 یتلود تردق هلأسم هب دیاب اجنیا رد ؟ تسا یلادوغف هعماج هژیو طقف یزیچ

 هاگتسد و حلسم یورین كمك هب .تسا یتاقبط بوکرس رازبا اساسا هک میزادرپب

 تسرد هسنارف نیمه رد الثم مینک هاگن ظاحل نیا زا رگا و كيتاركوروب و یرادا

 رد یلو دش صضوع یتاقبط ظاحل زا یتلود تردق ۱۷۸۹ بالقنا رثا رد هک تسا

 رایتخا رد و لیمکت هقباسیب یوحن هب قباس كيتاركوروب و یرادا هاگتسد مقأو

 هاگتسد نیا هنماد رب یدیدج لوحت ره و تفرگ رارق دیدج یتلود تردق
 داهن رگا .مینیب یم زورما هک هدیسر یئاجب ات تسا هدوزفا یرادا و كيتارك و روب
 هاگتسد یارب و دنوش كيتاركکومد یدح ات دنناوتیم بالقنا رثا رد یسایس یاه

 رد یتح و نونکا مه یلو دننک میظنت ینیناوق و دعاوق زین كيتارك وروب .یرادا
 «یسولپاچ و قلمت)» و «هناروکروک تعاطا» هک مینیب یم هسنارف لثم یروشک

 زا ام هزات .تسا كيتاركوروب یرادا هاگتسد رد نتفر الاب و «ءاقترا» لئاسو

 لاح .مينکیم تبحص ایند یاهروشک نیرت كيتاركکومد زا یکی رد یسارکوروب

 یعدم دناوتیمن هدنسیون هک مینیبب یلیش ریظن یروشک رد ار یسارکوروب و میورب
 .تسا یلادوغف یماظن زا ینالوط ینارود راد ثاریم هک دشاب

 رظن فالخرب هک تسنیا میریگب میهاوخیم ثحب نیا زا هک یا هجیتن
 هب نیمز قرشم («(نیطالس و ناهاش)») رابرد رد هچرگ لئاصخ نیا «هدنسیون

 بوکرس هاگتسد و یسارکوروب هدیئازا اساسا یلو دنوشیم هدید لکش نیرتزراب
 تلود و هدش یتاقبط و هتشادرب فاکش هعماج هکینامز زا و دنشابیم نآ رب طلسم

 «یراد هدرب هچ «یماظن و یرادا و یتموکح یاههاگتسد رد اج همه هدمآ دوحوب

نیا رد یئاوژروب یاهتموکح اصوصخم .دوشیم هدید یئاوژروب هچ و یلادوئف هچ



 دوجوب مظنم گرزب یاهشترا راب نیلوا یارب اهنآ .دنراد یگرزب دروکر هنیمز

 شترا» یئاوژروب لصا رب تسا تلود یدبناوختسا عقاو رد هک شترا نیا و دندروآ

 كي دراو یتقو ایند یاه روشک نیرت كيتاركومد رد .تسا راوتسا «درادن ارچ

 دیاب سک همه .تسین یربخ چیه یسارکومد زا رگید دیوشیم یماظن ناگداپ
 هکنآ نودب دهد ماجنا لماک تقد اب و تقو رس هدش رارق شیپ زا هک ار یئاهراک

 هقیقد جنپ تدمب مین و شش تعاس رس دیاب حبص زور ره الثم .ارچ دسرپب
 رگا و دنزب سکاو ون زا دنزیم قرب زونه و هدز سکاو زورید هک ار ینیتوپ

 بالقنا .تسا شترا اجنیا نوچ دنیوگیم ارچ دسرپب و دنک تئرح

 یسارکوروب و یتلود تردق نیا نتسکش مهرد شفئاظو زا یکی هک یتسیلایس

 .دنک وراج زین ار دنسپان لاصخ نیا دیاب هعماج تافاثک هیقب نمض ماجنارس تسا

 یا هیحور هدنسیون هک تسنیا میریگب ثحب نیا زا میهاوخیم هک یا هجیتن
 هريو «لیلد كودب هدوب طلسم یلادوئف هرود «نیطالس و ناهاش) رابرد رد ار

 راک یلادوغف طباور موادت دیوگب هتسناوت مه لیلد نیمهب و هتسناد مسیلادوئف نارود

 دنچ رگید االاح هک «پچ یسایس یاهنامزاس)» الثم هک تسا هدناشک یثاج هب ار

 هک دنتسه یطئارش رد دنرقتسم اپورا «كيتاركکومد) یاهروشک رد هک تسا یلاس

 تخاس رشتنم اهنآ «دازآ ثحب نتلوب)» رد ناوتیمن ار یا هلاقم چیه یتح الثم

 ار نامزاس همه ناونع ره هب هک یرفن ود اي كي طسوت رما تیاهن رد هکنآ رگم

 مسیتارکوروب لصاح هیحور نیا هک میئوگب میهاوخیم ام .دوش دییات دنناخرچیم
 همه زا رتشیب و یتاقبط عماوج مامت رد هک تسا یبرکیم مه مسیتارکوروب و تسا

 یعامتجا و یداصتقا رومآ رد تلود شقن دشر لیلد هب زورما یئاوژروب هعماج رد
 نآ زا ًاساسا یسارکوروب نيا هک هدرکلیصحت یزاوژروب هدرخ رصنع و دراد دوحو

 یخیرات طیارش هنافسأتم و تسا هدولآ برکیم نیا هب همه زا رتشیب دنکیم هیذغت

 بازحا رد رکفنشور ای هدرکلیصحت یزاوژروب هدرخ رصنع نیمه هک تسنانچ زین

 و دنهدیم لیکشت ار یمهم تیرثکا زین ناقهد و رگراک هب هتسباو یاهنامزاس و

 نورد هب قیرط نیا زا و هقبط تالیکشت لخادب ار برکیم نیا دنناوتیم یتحارب

 اهتسینومک هب هکیئاج ات برکیم نیا رهزداپ .دنیامن لقتنم رگراک هقبط شبنج
 زخم هبناج همه و ریگیپ روط هب هنیآ ره هک تسا یهاگآ رصنع دوشیم طوبرم
 و دنکیم تسرد «گرزب ای كچوك «یکیتارک و روب هاگتسد اوژروب هدرخ دشابن راک

 هچ نآ یدعب جیاتن و دراذگیم ناشکتمحز و نارگراک نامزاس ای بزح ارنآ مان

.تسا جراخ هتشون نیا هلصوح زا هک تسا یا هلأسم دوشیم



 هتیروتآ)» ةيحور یعامتجا هنیمز رس رب هلاقم هدنسیون اب ار نامفالتخا الاح

 نوچ .میراذگیم رانک «یسولپاچ و قلمت» و «هناروکروک تعاطا» ««روک یریذپ

 رد هک یا هعماج رد تایحور نیا هک میکرتشم هدیقع نیارد ود ره لاح ره هب

 هطبار نیا اب هک تشاد تح هلاقم هدنسیون ایآ یلو دنراد دوجو مینکیم یگدنز نآ

 هجحیتن رد تسا رامیب هعماج نوچ هک دنک نییبت ار زیچ همه هداس یکیناکم

 هیضق هب یرّدَق ةيرظن نیا اب رگا .دنروجنیا زین ام «پچ یسایس یاهنامزاس»
 رکف زا و میراذگب رانک و میسوبب ار زیچ همه لماک ینیبدب اب دیاب مینک دروخرب

 نا «پچ یسایس یاهنامزاس) تسا رامیب هعماج نوچ .میوش فرصنم هعماج رییغت

 .دوش روک نآ شکاصع دناوتیم روک نیا هنوگچ و دوب دنهاوخ رامیب ریزگان زین

 رظن زا ینعی یملع و یبالقنا یهاگآ رهزداپ زا یتبحص چیه هلاقم نیا رسارس رد
 هلاقم ةدنسيون لوبق دروم هک یرگید یبالقنا یهاگآ عون ره ای مسیسکرام ام
 هس ود نیمه ات لقاال .درادن دوجو یمنهج ریدقت نیا راثآ ندرک یثنخ رد دشاب

 دندناوخیم (۲)تسیسکرام ار دوخ «پچ یسایس یاهنامزاس» نیا رثکا شیپ لاس

 ار مسیسک رام الوصا و دشاب اهنآ لمع یامنهار تسیابیم یتسیسک رام یهاگآ و

 هب هنهک ةعماج طیارش رد ار نیون هعماج نتخاس هار هک مینادیم یبالقنا لیلد نیاب

 ار دوخ «یهاگآ نیا كمك هب دنناوتن («(پچ یسایس یاهنامزاس» رگا .دزومآیم اه

 ریغ بالقنا سپ دنراد رانکرب دننکیم یگدنز نآ رد هک یا هعماح یاهیگدولآ زا

 راک دشاب رت هدنام بقع هعماج راتخاس هچ ره هک تسه نیا هتبلا .تسا نکمم

 رتشیب یزاوژروب هدرخ روضح و رتمک نارگراک روضح اریز تسا رتلکشم «یبالقنا
 نوچ هک تسین هتفریذپ اهروشک نیا نویبالقنا زا هجوچیهب رذع نيا یلو تسا

 ینامزاس یاجب میدرک تسرد كيتاركوروب ینامزاس مه ام دوب هدنام بّقع هعماج
 . یبالقنا

 هرابرد دیاب و ناوتیم اهنیا زا شیب یلیخ هک تسا یثحب نیا تروص ره رد
 و راداوه «رداک تروصب هک یناسک هک تسا مزال اصوصخم و درک یفاکشوم نآ

 دنا هدوب طباور دهاش كيدزن زا و هتشاد تیلاعف امیقتسم اهنامزاس نیا رد ربهر ای
 و كيروئت ثحب هطیح زا هداتفا قافتا انیع هک یدراوم هرابرد صخشم یاهثحب اب

 هک هدنز یثحب هب هدش جراخ دشاب اشگهار دوخ یدوخب دناوتیمن هحوچیهب هک یلک

 الثم هک تسا فسأت یاج رایسب .دنزادرپپ دشاب ناگدنیآ لمع یامنهار

 تیوضع «پچ یسایس یاهنامزاس» یزکرم هتیمک رد لاس هدراهچ هک ینارکفنشور

هزور جنپ و تسیب «تسیب یهاگ ثحب تاسلج و نامزاس تالوحت مامت و هتشاد



 زورما دنا هدرک لابند لئاسم نیرت یئزج و نیرت هداتفا اپ شیپ لوح رد ار اهنآ

 میئوگیمن ام و دنربیمن ملق هب تسد هدش هک زین ناگدنیآ هبرجت رطاخب لقاال
 تموکح زور ود و تصش .دنسیونیمن تدم نیا زا ار دوخ تارطاخ لقاال «لیلحت

 هک دنسیونب ار دوخ تایبرحت و تارطاخ دلح اههد اهرانومک هک دش ثعاب نومک

 هب زا سپ ۱۹۱۷ رد سور یاهکیوشلب راک هک تفگ ناوتیمن دوبن اهنآ رگا ًاعقاو

 یمایق ام («(پچ یسایس یاهنامزاس» یلو دوبیم رتلکشم ردقچ تردق نتفرگ تسد
 نیدنچ «دنا هدنارذگ رس زا ارنآ یدعب بقاوع مامت و تمظع نآ اب یا هدوت

 نیا هب زین اهنآ زا سکچیه و دنا هدرک ناکم لقن راب نیدنچ «دنآا هداد باعشنا

 اهنامزاس نیا نوریب زا هک یسک اهنت .دش هچ دسیونب اصخشم هک داتفین رکف
 .تسا نمشد طقف هنافسأتم تسا هتشذگ هچ اهنآ نورد رد هک دنادیم

 نیا رگید ًةلاقم ةهدنسیون توعد هب مه یخساپ دیشک اجنیا هب فرح هک لاح

 )»همه زا هک یرباص هتشون «ترورض كي هب یخساپ حرط)) مان هب مسیلایسوس ٌةرامش

 یلک » لوبق اب و دیئایب هک دنکیم توعد «پچ یسایس یاهتیصخش و اهنامزاس

 ارهاظ یاهثحب لماک طایتحا اب و دینیشنب مه رود لوصا «نیرت یهیدب و نیرت
 «ةناماس» و دیهدب رارق ثحب دروم و دیشکب شیپ ار «یهیدب و یلک» رتمک

 هک (۳)یئاهتیصخش و اهنامزاس نیا میئوگب و میهدب دیروآ دوجوب یدیدج (۱)

 تایهیدب ٌهرابرد ثحب زا ار دوخ راک و دنوش ممج ات دینکیم توعد هنوگنیا امش
 یاهنامزاس» رد راک ةقباس لاس هدزناپ لقادح مادک ره دننک عورش تایلک و

 و دعاوق و لوصا شیپ لاس هدراهچ اهنیا .دنراد ار اهنآ زا نوریب اي و «یسایس

 مالعا دوخ تایرشن رد ار ینیعم «ةناماس» «هلاقم ةدنسیون بیرغ رایسب نابزب ای

 ره زا لبق اهنیا هک تسین رتهب ایآ .دنا هتخادرپ دوخ یسایس راکب و دنا هدرک

 و دعاوق اب ناشلمع ایآ مینیبب ات دننک حیرشت دنا هدرک ار هچنآ اصخشم «راک

 هدیسر اجنیا هب راک و هتشاد رگا و هتشاد قیبطت دندوب هدرک مالعا هک یلوصا

 یعطق .توف .ضرف اب دیاب دنکیم داهنشيپ همانتوعد نیا ةدنسيون هک روطنامه هتبلا
 هتبلا هک دوب یدیدح «ةناماس) كلرادت رد «اه«هناماس» اي دعاوق و لوصا نآ

 .تسا هدنسیون یداهنشیپ تایهیدب و تایلک زا تکرح نیمه نآ لکش نیرتکحضم

 دیاب هتشادن قیبطت دعاوق و لوصا نآ اب اهنیا صخشم لمع هک دش مولعم رگا یلو
 دومن رداص ار ناربهر و اهنامزاس نیا تیموکحم و دعاوق و لوصا نآ تئارب مکح

 دادن هزاحا دندروخیمن بآ یتح سک رام مان رارکت نودب زورید ات هک اهنآ هب و

رد ینمض روطب و دننک فذح دوخ ةيرشن زا یلک روطب ار مسیسکرام ةملک هک



 .دننکشب مسیسکرام رس رب ار اه هزوک هساک همه دوخ ةدنناوخ رظن

 یاهتیصخش و «پچ یسایس یاهنامزاس» نیا قافتا هب بیرق تیرثکا "الوصا

 میهاوخب رگا ای و دنا هدرم یسایس ظاحل زا هک تساهلاس درفنم «(یسایس»

 هد دودح و دنا هتفر ورف تشگرب لباق ریغ یامک هب میئوگب دیاب میهدب فیفخت
 هدشن هدید اهنآ زا یتایح ناشن چیه یسایس یعقاو ینعم هب هک دوشیم یلاس

 شبنج یارب داسحا نیا یفاکش دبلاک هک دینکیمن رکف ایآ تروص نیا رد .تسا

 هزرابم هار ندرک نشور روظنم هب زیم كي رود نتسشن یارب اهنآ حاورا راضحا زا

 .دشاب رتدیفم مسیلایسوس رما ٌةدنیآ نیزرابم و
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 ام سا

 رابکی طقف .تسین یتسینومک یاهنامزاس زا یتبحص چیه هلاقم مامت رد (۱)

 .دریگیم رارق هدافتسا دروم ((پچ ) ةملک

 و یسارکومد «یدازآ)» یارب ام دیوگیم هدنسیون اح كي رد (۲)

 یناسک وزج زین وا هک تسادیپ یدنب هلمج نیا زا«مینکیم هزرابم مسیلایسوس
 هتشاد داقتعا یئاذک «یتسیلایسوس هاگودرا» نامه هب شیپ لاس دنچ ات هک تسا
 یاه یلیخ لثم ناهگان الاح . هدادیم مسیلایسوس بقل تشز هرهچ نآ هب و تسا

 همه رب شتهارک زورما هک ار هرهچ نآ هک دنکیم یعس و هدومن یشخرچ رگید

 مسیلایسوس الاو دنک شیارآ یسارک و مد و یدازآ ریظن یمیهافم اب تسا نشور

 لبق ار یسارکومد و یدازآ هک درادن یجایتحا و اهنیا همه زا رتارف تسا یموهفم

 تسنیا شیانعم مینکیم هزرابم مسیلایسوس یارب ام هک میتفگ رگا .میراذگب نآ زا

 شلباقم رد هک دشاب هتشادن دوحو تراسا رگید هک میسرب یئاجب میهاوخیم ام هک

 شلباّقم رد هک دشاب هتشادن دوحو دادبتسا رٌگید میهاوخیم «میشاب یدازآ ناهاوخ

 اهیرگ هطاشم نیا هب ار ام مسیلایسوس یابیز_سورع سپ .میشاب یسارکومد ناهاوخ
 تسیلایسوس ار وکسشوئاچ .ینامور هک یناسک هتبلا یلو .تسین یجایتحا

 دنريزگان زورما دوب هنانیب هتوک دح نیا ات مسیلایسوس زا ناشدید و دنتسنادیم

 تبحص نآ یتاقبط هاگیاپ زا هکنآ نودب دنورب یسارکومد هقدص نابرق تسارو پچ

 : هک درکیم ادیپ موهفم دیاش میتفگ یم تروص نیا هب ار قوف هلمج رگا .دننک
 ماجنارس و ناشکتمحز یسارکومد «یزاوژروب تراسا زا یدازآ یارب ام»

 .«مینکیم هزرابم مسیلایسوس

 زا لقتسم دارفا نیا زا هتسد نآ افرص اجنیا رد نم رظن دروم (۳)

 راد هدهع («پچ یسایس یاهنامزاس)» یالاب حوطس رد ینامز هک تساهنامزاس

 لوبق نم الاو دنا هدمآ نوریب اهنآ زا نوگانوگ لئالد هب الاح و دندوب تیلوئسم

 دنراد رارق ینونک دوجوم رهاظب یاهنامزاس زا نوریب هک یدارفا تیرثکا هک مراد

 و دنا هتسویپ اهنامزاس نیا هب یبالقنا ناجیه و روش اب هک دنتسه یناسک



 اهنآ زا هک یراک اهنت هک دنا هدید یئاح رد ار دوخ ینامز درسلد و هدروخرس

 و تسا هدوب اهنآ زا جورخ و اهنامزاس نیا یئاذک یربهر هب ضارتعا هدمآيمرب

 و روش نامه اب رگید راب زین اهنیا دتفیب هارب یبالقنا ًاعقاو ینایرج ینامز رگا

.دز دنهاوخ بالقنا یایردب ار دوخ قایتشا


