
  
 باطخ دروم هکیناسک

 هدوت برح نئاخ یزکرم هنممک

  قاحینادف یاهکیرج

!دنتسمن



 هک درک دشرهب عورش یطی ارشرد ناریا یتسینومک نیون شیبنج

 یتکرحره تش اد ششوک هک دوب یاهدرتسگ یروت اتکید اب هجاوم وسکی زا

 هک دوب هجاوم یدومخ و دوکر اب رگید یوسزا و دنک هفخ هفطن ردار
 صوصخب و ةاآ " حالطم اب یاهش امز اس یاهشنایخ و ته ابتش | تلعب

 یروت اتکید لامع ! مرجال وهدش یلوتسم اههذوت رب «هدوت بزح یاهتن ایخ

 راشآ «میتفریم هک اجکرهب . تخاسیم رشءوم و ریذپناکما قلخ رب ار
 |اردوخ تعرس اب نانچنآ ن اربهر .دوب یقاب" "اهب اهدوتآ 11 یبالقن !" یشم

 ره یارب دناوتیم نانآ تکرح هک دندوب هدنکفا نوریب دوین ناادیمز
 ردسقنآ1 یتح نانیا .دشاب زیمگنارب نیست و هدرومآ یاهشیپ تشایخ

 هدروآدونجوب هک ار یت اف اندک ز ! یشخب هک دنتشادن یبالقن ! تف ارش :

 ابار یتکرحره میژر .دنیامن یلاخ ار نادیم سپس و دننک کاپ دندوب
 ان ,یهاگآ لزان حطیب هک ارچ. « تخاسیم رابتعا یب "یاهدوت" بسچرب
 دوسب هتخاس نآزا ناوتان ار ناآرکفنشور یتحاو هدوت ؛ دیدم یاهتدم

 سپ .دنشکب یلصاف طخ مسینینل - مسیسکرام و هدوت بازح تکرح نیب هک
 ! دنندوب تسیسکر ام اهیاهدوت :دندشیم لسوتم هلد اعم نیرتهذاس هب

 سس! دندوب یجر اخ یورین کی هکلب ؛قلخ هن تسایس لم اع اهیاهدوت
 یریگ رگ هجیتف نینچرد, دنن ارگید تسایس لم اع و هشیپ تن ایخ اهتسیسکر ام

 دوسنجو یقنم قرگید و تبشم یکی «هتکنا ود «یشوطسرا قطنم و هداس
 نکمم انار یشاذگ بزح نیا دشر نااکما هک دوب نآتبشم هتکن . تش ث.اد

 و هد اد شرنتتسگ و طسبار یط ابنتسا نینچ هکنآ یفنم هتکن و تخ اسیم

 و شسیوخ *هقبط اب ار یرتلورپ و هاگآ رم انع طابترا ناکمآ هلیسونیدب
 . تخاسیم راوشد قلخ راشقا وتاقبط ریاماب

 نامزاس مربم فی اظو زا یکی «زاغآ ن امهز ا یطی ارش نینچ رط اخب :

 ام . تفرگرارق « هدوت بزح نآس*اررد و مسینوتروپآ اب هزر ابم « ام

 «رظن ره زا و "الماک , ام تکرح هک میتخاسیم دعاقتماراههدوت دیاب

.هسب ار هدوت دامتعا هلیسوتیدب ات تسا :هدوت بزح تکرح زا زیامتم



۲ 

 رد تسسرد هدوت بزغ نشاخ ناربهر رگا . میرو آ تسدب شن اگنه اشیپ

 «ءدوخ نوخ راشناب دیابام «دندوب هتخيرگ دربنا مرگامرگ و هخوبحب
 گه اشیپ هک میدرکیم تباش «یتازرابم طیارش نیرت تخس رد مهنآ

 تمدخهب اردوخ یناگدنز یم امت هکلب ,دزیرگ یمن اهنتهن «قلخ یعق او
 ام نامزاسسپ . تسا هداهن ایر اتلورپ نآ س *اررد و قسلخ عفانم

 یفرژ هردو لصاف طخ «راکشآ و حوضوب «رظنرد هچ و لمعرد هچ تسی ابیم

 ,قالسخ اود و گنهرف ود «یگدنز ود «یشم ود «هاگدید ود نیب هک ار

 اس دز اسر اکشآ «دوب یرتلورپ یرگید و یز اوژروب فیطرد یکی هک

 ناینب دوخ نامژاس نورد ردآ «یرظن هچ و یلمع رظنز ا هچ « میتسن اوت

 و یتسینومک شینج حطسرد و میز اس نکهشیرآ ار "یا!هدوت" رکفت غونره

 اما .مییآ لثان «یلمع رظنز ا " اصوصخ ,مهم نیاب یاهدوتآ یّتازر ابم

 اب یتالیکشت ءهزر ابم ءهیضق رگید فرط و دوب هیضق یوس کیا اهنیا ءهمه

 هک دوب لیلد نیاب .درکیم هیذغش "یاهدوت" رصانع زا هک دوب یسیلپ

 اهورین ریاساب یریگ طابترا لوصا زا یکی «زاغآ نامهزاام نامزاس
 نآ سکع رگم تسا سیلپ یاهدوت ره :هک دوب هدادرارق هلئسم ن نی ارب ار

 یسیلپ ذوفن یلما یاههار زا:یکی میتسناوت هنوگنیدب و ۰. دوش تب اش
 . میگ امن دس نامز اس نورد هبار

 لسیوحت قلخ شیبنج هی ییالقن ا یاهرد اکتسناوتن رگا هدوت بزح

 یاربار یاهدیزرو یاهرداک هک دشاب رورغم نیاب دناوتیم لقاال دهد
 دشندوب هتسن اوتن هک هدوتبزح ۶هدش تیبرترص انع . هدرک تیبرت قلخدم

 دوجو مامت اب وس نآرد «دنهد ماجنا یتبثم راک چیه وس نیارد

 هه لیدبت کیره لخاد رد هدوتبزح یاهنامز اس . دندرک یتمدخ شوخ
 هک دنک اعدااتتخاسیم رداق ار کاواس هک دندوب هدش یسیلپ یروت

 زا لسبق «یتکرح نیرتکچوک زا هک دراد رایتخارد یشامن ناهج ماج
 !)] ریبک یاهدوت یربهرب نارهت تالیکشت .تسا هاگآ ؛دریگب تروص هکنآ

 تا سمدخ 1۱ ناشخرد و زر اب ءهنومن « هرهچرازه درم یر ی زهشسابم

 هکهدوت بزح نشاخ ناربهر . تسا ناریا قلخ هب هدوت بزح ۱ ۱ یبالقن ا



۳ 

 هک دنتسنادیم لبق یلیخزا «دنتشاد تماقا "ردارب" یاهروشک رد

 و تسا هدرک "یهجوت لباق رایسب" ذوفن نارهت تالیکشت نورد رد سیلپ
 - یمن دوخ یورب اما « تسا سیلپ یرایرهش سابع هک دندوب هتفایرد

 نانیا .دوشیم دراو همطل نانآ ژیتسرپ هب هک رطاخ نیدب دندروآ
 هک تسین هدوهیب .دوش دراو للخ بالجنم زیتسرپ هب هک دنتشادساره
 هجنار مدق ناریا هب و هدومن تمحرم هک یتامز زا یرون ایک ۱۱"قیفر"

 : تسسا هتفگ بزح لئاسم دروم رد دوخ ياضعاهباهراب . تسا هدومرف

 ارنآهی اسقورد هک دنکیمن نازیوآبانط یور ار شکرچ سابل هک مدآ
 یدروخرب نینچنیا یتازرابم لگاسم و هزرابم اب ناشیا یرآ ."ذنیبب

 ناشی یلما لضم . تسیش یرکفت نینچ اهنت نانیا لفعم یلو «دنر اد
 . تسا کرچ ناشیاهسابل یمامت هکتسنیا

 هب ات میدش رداق ام نامز نآرد . میتفگ هک هنوگنامه ل اخرهب

 و تسینوتروپ | یاهشامزاس یم امت «دوخ یبالقن ! یشم کمک
 . طی ارش ءهعومجم لیلدب اما «میشامن هلوزیاار هدوت بزح ن.آ س *اررد

 قسیمع و لم اکروطب ات میتف این ار تصرف نیا هاگچیه هزرابمرب :مکاح
 هزورم ا و میف اکشب یتسینومگ شینج یاربار "یاهدوت" رکفت یاهن اینب
 -نامزاس ز | یر ایسب تارظن قمعرد یتااشی ارگ نینچ هک میده اش هر ابود

 ار هدوست بزح اب دیدش تفلاخم یاعدا یتح هک «یتسینومک شینج یاه:
 . تخاس دهاوخ راکشآ اردوخ دوز ای رید هک دنزیيم وسوس «دنراد

 مد اهدید دعاسم ار هنیمز  ایوگ هک مدوت بزح ناربهر نوشکا
 ِْ دناهدمآ ناریا هب و هدرک اهرار "ردارب" یاهروشک ینعی دوخ نطوم

 همه ل ایندب ..دنلوغشم "یمیدق" یاهورین یروآ عمج هب تعرسب و
 قسلغ هجورد لقادح « از یسایس یگدنز دوب اهتدم هک یش اه "یاهدوتآ

 , اهتارگوروب «ن ارجات «نار اکهعطاقم .دناهتفر « دندوب هتش اذگ یر انکب

 ۰۰۰۰۰ و یسایش ناگدروخاو « دندوب س ءای غلبم اهلاس هک ین اذنمرنه

 هک دنرداق نانیازا گیچیهایآ یلو «دنز اسیم ار بزح " *هندب" نونگا

تسا مزالیپ ؟دنی ازف ایب یزیچ بزح ءهتفرد ابرب قحب تیشیح هُب یاهرذ



۴ 

 : یاهرذ دن اوتب نانآکمکب هک دیاش « تفایار یرگید یاهورینات

 رد هسکتسین امز رید هدوت بزخ .دنیآ قش اف دوخ یسایس یگتسکشرو رب

 .یسسسسسسهورگ ای یشامزاس نورد رد هک اجکره و دنکیم ششوک هارنیا

 > یف . دربب دوس نآزآات دیشوک روغفلا یف ءدید دوخ هباشم یاهتسایس

 ی اسب * :هبار بزح نیا یاهدیما یمامت «ام نامزاس هک ینامزرد لثملا

 " "اره اظهک . روشکز ا جر اخ لفحم کی ءهرابرد هدوتبزح «دوب هدرک لیدبت

 یفارحنا یت اشی ارگ اما دومنیمار هن اخلسم ءهزر ابم هب داقتعا یاغدا

 هی رشن ۳ و۲ یاههر امشرد " : تشون نینچ دادیم ناشن دوخز |

 ۰ هلاقم ود ءدوشیم رشتنم قلخ یشادف یاهکیرچ مانب هک " نمهب ۹

 یشادف یاهکیرچ یاهحانج زا یکی یاهیریگعضوم عماج روطباهنآرد هک

 رظن ناز اام . تسا هدیسرپاچب «هتفایباتز اب ۵۲ لاس زیشاپ ان قلخ

 هک مینادیم قلخ یشادف یاهکیرچ یاهحانج زا یکی رظن ارتالاقم نیا
 نا سگرآا ناونعب هک ,"قلخدربن" «هیرشن رد هک هچنآ اب اهلنآ یاوتحم
 : در اد یوسسحم تو افت ,دوشیم رشتنم قلخ یشادف یاهگیرچ نامز اس

 عمشضخوم زا روشیم یعس " نمهب ۹ "رد هرشتنم تال اقمرد هکیل احرد

 و عاسضفد "دروم یکیرچ تام ادق | یساسا طخ یتسینینل - یتسیسکر ام

 ه.ه.تمح دروم یسبالقن !دض و یتسیسکر :امدض نایرج کی ناونعب مسیشر انآ

 رطخ ناونعب یگیرچ شینج لخادرد هناور پچ یاهشیارگ زا و دریگرارق
 اب یشوگتفگ مهزاب ) "«دوش یروآد ای یگیرچ شینج مامت یارب یدج
 نوشنکا یلو :(۱۳۵۴ دادرخ - ۳ هرامش « ایند - قلخ یشادف ی اهکیرچ
 «دوش ام نامزاس مان نیصاغ اب یسایس یاهلماعم دراو دهاوخیم هک

 نیا سپس هدوت بزخ . تسا هدادرارق مجاهت دروماراه "ینمهب ۳

 لا شلبند ناریا قلخ یشادف یاهنکیرچ نامزاس زا نیبعشنم ابار یز اب
 دوخا هباشم یاهتسایس هک زین نونکا و. دش حضتفم نانچنآ هک «دومن
 «دناهداد یشادف مان دوخب هدوهیب هک دنیبیم یناسک یاهتسایس رد ار

 تسیئیح زا دهاوخیم رابنیا هکارچ « دجنگیمن تسوپ رد ,ین امد اش زا

« اهتقادص « اهیگدنمزر « اهینامرهق یمامت « ام نامزاس خیرات یم امت



۵ 

 فادها تهجرد "هدوتا ز ا!دجا یوج ارجام ناناوج "نامه نوخ زا ینعی
 |ادن " ناوج ی اه یاهدوش " نی اب سپ .دیوج هرهب دوخ یقلخدض و فیثک

 قاسقتا یزیچ هچ "اعقاو .دیدمآ شوخ ام| «دیدمآ رید هچرگ : دهدیم
 نیا مهف یارب ؟ تسا هدرک نامداش نینچ ار هدوت بزح هکتسا هداتفا

 اد درک کرد ارنآ و درب یپ :هدوت بزح یاهتسایس هنک هب دیاب هتکن

 : ..دومن گرد ار بزح نیا یت امد اش لیلدآ و اهینوگمه لیلد ناوتب

 . تیم لعمو رظنر د هناامز اب نیرخ مجسنم زا یکی هدوت بزح

 | قیطنم بزح یفم و بزح یشم اب قیطنم بزح تسایس " یرتلورپ

 بزخ یتاقبط عفانم اب قبطنم نآ یلمع تاشیارگ و نآ یلمع ت اشیارگ
 هدومنن اهر |اردوخ تکرح طخ هاگچیه هدوتبزح هکتفگ دیاب قحب . تسا

 نامه و اهتشایس ن امه , فادها نامه " اقیقد «درادیمرب هک ماگره و

 نی فلیم توسک رد هدوت بزح زورم | رگا . دنکیم لابندار عفانم

 و دهدیم "یرآ ":ی*ار یساسا نوناقا هب رگا «هدمآرد " هپقف تیالو"
 نامه ۶هم ادا عق اورد . تسا هديدرگ مکاح یع اجترا نايرج شک مزیه

 دادرخ ۱۵ تکرحخ ,درک دیی *ات ار یه اشاضردمحم مرفر هکتسا یتس ایس

 ن اشیبالقپ.ا تکرح نایرجرد ار زیربت نامرهق مدرم و دیمان یعاجتراار

  . دن اوخ شکوق اچ و شابو ۱ ۵۷ ل اسرد
 هدوسست بزح ت اکرح هک میاهدرشف ياپ هتکن نیاارب هراومه ام

 و شش انک یمامت و تسا هدوبن نانآ کیر وشتا یاطخ ز | یشان ه » اگچیه

 . تسا بزخ نیا یلمعتاغی ارگ رگنایب " اقیقد ,هدوش بزح یاهشتک او

 طور شم ارنآ یدعب دشر ءهدیدپ گی شی ادیپ طیارش هک ميريذپب رگا

 هدوت بزح . دوشیم ر اکشآ1 هدوت بزح ءهر ابرد تاکن ز | یرایسب « دنکیم

 شستر ! تی امح فنک رد هدوت بزح . .دوبت یاهدوت ینورد ششوج کی لص اح

 اب :هکلب « اههدوت شینج نطبرد .هن «اردوخ دشر و دمآ دوجوب خرس

 یسیالقن ا یاهنامز اس . درک ز اف آ یوروش یچر اخ یاهتسایس ز |. هیذغت

ایر اتلورپ نآس*!ررد و قلخ عفانم یم اح ات دننکیم ششوک هراومه



۶ 

 .دشاب یوروش عفانم ظفاحات تسا هدرک ششوک هراومه هدوت بزح ؛ دنشاب

 و یت اقبط «هزر ابم نایرجرد ات دنکیم شش ش هر اومه یبالقن ا ن امز اس کی

 بز ؛دیامن نیمضت اردوخ دشر یاهدوت یورین رب هیکتا و دنویپ اب
 یاقب . همکاح ءهقبط اب  دنبودز قیرطز | ات تسا هديشوک هراومه: هدوت

 رب یگورین هچ هکتسین مهم بزح نیا یارب و دیامن نیمضت اردوخ
 رضاح دحهچ ات تیمک اح هکتسا مهم نیا « تسا هدز هیکت تردق ءةکیر |

 یسناهج تسایس اب هطب اررد یشقن هچ یاراد و وااب یبایس دنیودز هب

 رد اههدوت زا یشخبای دش رداق هک ن نامزنآرد یتح هدوت بزح . تسا

 تهجرد ار یاهدوت یورین نیا «دنک ر اوقرب طابتر ۱۳۲ زا لبق یاهلاس

 شیب, تسا یشورین نینچ دقاف هک زورما و درب راکب دوخ فیشک فادها
 .تسسا هد اتفا یگزویرد هب دوخ نیگنن یگدنز ءهم اد ۱ یارب شیپ زا

 او یژولوئدیا رد هچ «ریزگان دشابن قلخ یورین  هب یکتم هک یشورین
 .هکیم اگنه. دش ده اوخ یجر اخ یورین کی هب یکتم « همانرب و یشم رد .هچ

 .هده اشم« مینکف ایب یهاگن "یبالقنا نامزاس" و هدوت بزح یاهتسایس هب

 "ییالقن ! ن امزاس" و هدوتبزح هک یه اریبودب همهنیا اب هک مینکیم

 ..دننکیم ل ابند ار یدحاو یشم ودره هنوگچ لمعرد «دنهدیم رگیدگیب

 -وشدیا گی زا تیعب ات رد !ردوخ ت ایح ودره دنزرف و ردپ نیا هکارچ

 یرستلورپ ریغ .عفانم اب قیطنم ناشکتمحز حل اممز | لقتسموا جر اخ یژول

 هب ارذگ دنچره یهاگن .دننیبیم مشیلایسوس یعدم روشک نامهب و نالف

 ار بزسح نیا تکرح تیه ام دناوتیم یبوخب هدوش بزح جی هم اهر
 -دض تازر ابم جوا رد هک دهدیم یهاوگ یبوخب خیر ات .دزاس  راکشآ

 هدوسشت بزح یربهر « ۳۲-۲۹ یاهلاس عطقمرد « ام قلغ یخشیل ایرپم

 ندرسک فرحنم و یوروش یجراخ تسایس زاارچ و نوچ یب یورهلابند اب
 ید شنب فص و هعماج یاهداضت تسرد کرد زا یتسینومک قاهورین نهذ

 دومن ذاختاام قلخ شینج هب تبسن یاهنانگاخ عضوم هچ « اهورین تسرد
 یاهراعش حرط اب شبنج ندرکهزیل اکید ار رتشیب هچره یاجب هنوگچ و

 دم آرب یلم شبنج فیعضت تهجرد تسرد ان
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 جورخ ءهلئسم هکیماگنه مود یناهج گنج زاسپ ۱۳۲۴ یاهلاسرد

 نینچ یرونایک یاقآ «دوب حرطم ناریا زا یجراخ یاهورین زا یضعب

 اهنآ هکدسنیا ناریا زا یجر اخ یاهورین جورخ یلما طرش " : تشون
 مدرسم ) "دننک لصاح نانیمط | ن ناربآا رد دوخ عورشم_عفانم هب تبسن

 .( تسام زا دیک *ات ۳۴/۵/۱۲ خیرات ۴۴ هرامش -.نارکگفنشور یارب
 یسسسچر اخ یاهورین هنوگچ هک دادیم حیضوت یرون ایک یاقآ دوب بوخ

 زین عورشم عفانم نیا و دنشاب هتشاد یعفانم ام روشک رد دنناوتیم
 باوسج لا ءوس نیدب دوشیمن ؟ تسا قمحا یرونایک یاقآ ایآ .دشاب

 ناوخیم یلو « تسین هنافصنم نادنچ زین یفنم باوج هچرگ « داد تبثم

 . تسا هدیزرو ل امکب لالد کی یروس ایک یاقآ هک تفگ

 ناتسدرک و ناجی ایرذ ۲ یاهقلخ شینج جو | رد ۲۳ - ۲۵ یاهلاسرد

 تنسلود اب هناراکشزاسءهرکاذم هب هک دوب هدوتبزح نشاخ یربهر نیا

 نیمه و درک مهارفار قوف یاهشبنج تسکش تاابجوم و تخ ادرپ تقو

 نتفرگ اب بونج تفن نارگر اک عیسو تازر ابن یالتعا طیارش رد ناربهر
 ۶۰هد شا هتخانش رودزم نیا «هنطلسلا ماوق ءهنیباک رد ترازو تسپ هس

 : و بوسشنج ٍنارگر اکب امتع | نتسکش مهرد یارب دوخ تردق زا « سیلگنا

 و هدرسگ هد افتسا ناردنز ام هاگریش ندعم حلسم ن ارگر اک لکشت یشالت

 : . دندومن یرااّب قلخ بوکرس رداور عاجتر 1 بیترتنیدب

 ههزواسسبم رد : هچو اپکی ناریا قلخ هکین امز ۲٩ - ۳۱ یاهلاسرد
 نینشاخ نیا « تشادر ارق ناتسلگن ا مسیل ایرپم | هیلع رب هدننک :نییعت

 ۰ شسیوخ "یاهدوت" تارظن شخپ اب و اه ینکشراک و اههثطوت عاونااب
 تسفل اخم مالع ! اب اهشآ دندرو آیم مهارفار تازرابم نیا تسکش طیارش
 دادرارق یاغلا" *هلئسم ندرک نیزگی اج و تفن تعنص ندرک یلم راعشاب

 ناگرا ردودنتفرگر ارق مدرم یورردور اراکشآ « نآ یاجب " بونج تفن

 حیضوت رتم امت هچره تحارصب ار :عوضوم نیا میهاوخیم " :دنتشون شیوخ
 ز ایتم | یاطع !سفن اب يتحنارب ؟تفن جارختسااب یلک ظاحلز | هک میهد

 - ۲۰ هراسمش ۹ لاس - ناسین هم انزور ) "میتسین فل اخم هجوچیهب



 .( تسام زا دیک ءات

 ءهرا برد هدوت بزح هکتفگ ناوخیم مهز اب یتسایس نینچابایآ
 - یمن هدوتبزح ؟ تسا هدش بکترم هابتشا کی اهنت قدصم دمحمرتکد

 رتکد یفنم ءهنز اوم زت .دیامن دیی ءاتار قدصمرتکد يلم تکرح تسن اوت
 ی گنه امه ان نآ یلمع تاشیارگ و هدوت بزح فااده | اب" اتعیبط قدصم

 نسیرخآ نابیرفماوع " : دنتفگیم :دیاب نشاخ ن اربهر نی با سپ « تشاد

 -هدنیآ یوسب )" تساهنآ هدنیامن قدصم رتکدا و دنر امعتس | شکرت ریت

۹/۸/۳۲ : 

 - یسم هک دوب ینامزنآات هدوتبزح یاهتسایس زا یاهشوگ نیا
 دهدر ارق هحلاصملاهجو | ر اههدوت یورین «دوخ یس ایس تالم اعمراد تسن اوت

 و دنتخ انش ار بزح نیا تیهام اههدوت هک ۳۲ لاس تنایخ زاسپ یلو
 هنضرم دوجو مامت اباردوخ ریزگان ناربهر رابنیا « دندش ؟دج نآزا

 ندومن موکحم ای دادرخ ۵ یاهدوت تکرح ندومن موکحم ایآ .دندومن

 " :دیوگیم هدوت بزح, هک روطن 1 و
 ناشکوق اچ تسدب یر اکب ارخ هلسلس کیب ندز تسد اب دوخ یگشیمه ه

 دنک هیجوت اردوخءهن اشکمد [؟تیربرب نی !تسالقت رد کاواس ن او و
 مظب تی اهشرد دوخ ینون اق .هقج قوقح زا هدافتسا اب .هک ار یت اسک و

 "دهدر ارق بیقعت و تناها و رازآ دروم دندوب هدز ت اره اظت هب تسد

 زا یشان لیبق نیازا یتاحافتفا و (۵۶/۱۲/۹ - هداعلا قوف «دیون )
 یاهنامزاس هیلعرب هدوتبزح ت اغیلبت ایآ ؟دوب هدوت بزح کرد مدع

 یفنم خس اپ؟ دوب یتسیسکر ام شنیبرد فالتخ | لیلدب اهنت لخ اد حلسم یبالقن |

 یتاز ایتما ندروآ تسدی یارباهنت هدوت بزح یصقر شوخ همهنیا . تسا
 « دشورفب ناطیش هباردوخ حور  دوب رضاح هدوت بزح .دوب تیمکاح زا

 هدوت بزح نشاخ ناربهر هک یلضعم اهنت .دنامب یقاب شمسج هک دیاش
 . دشیمن اهنآ اب هلم اعمهب رضاح ناطیش هک دوب نیا «دندش هجاوم نآاب

 لسب اق یورین هدوتبزح هک یش اجن آز | و هعماجرب مکاح طی ارش هعومجم

 ناسآ ات دادیمار ناکما نیا نشاخ اه اهردمحم دی /دوبن ياهبساخم

هسبانب میژر
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 -رارق دقع هب یهاشاضردمحم تلود هک رابره هچرگ ,دریگب چیه هبار

 م امت ۳ یا و او ام

 شی ارگ " نی | و تخادرپ یو " یلم د لقتس" تسایس ز ز | شی اتس هب " اوق

 مشچز ارود ایوگ هک دوم رببعش مسیل ایرپم | ررض هبارآ هاش " قرش هب

 نون اق بوچر اچرد تیلاعف غیلبت هچرگ « دریگیم تروص هاش نابابراآا

 مدرم یی اره زر ایم شرق القا یاههروناتس ها عدس و یماا

 دیم |انا هاش زا ک هاگره هدون بزح ی اهتسینینل - تسیسکد ام

 هک دوب رطاخ نیمهب .دنتفریم مدنچ تسد ید ارفا غارسب دن دشیم

 نا مز اس سیئر نیلوا «دالج رایتخب اب دادغب رد ۴۸ لاسرد ؛بزح"

 ۶ تمو نیا اپ با ارقرب کیدژن باور « تینم |

 یامسرک سرب تو شام , هلیسوتیدب و :دنشخ ادن | « دوب بزح ربهر

 .دنندآد همتاخ یرونایک سپس و یردنکسا "قیفر" دوس هب زینار بزح
 لیکشت و هاش یدرف یروت اتکید ابدربن" لیبقز ! یعشعشم یاهزت هکنآ ای

 و دخیل ابا 1  هضرع ار "یروت اتکیددف کیس

 تورا اب :درگید فرطز ۱ او همدم اهکیم ه اش یروت اتکید یوسب

 نسیاا زا« اهنآاب تدحو و یراکمه و " مک اح تشیه شیدن ارود ی اهح انج

 -رود ار پمک ن ارادهیامرس قافتاب و دنزودب یهالک دوخ یارب دمن

 یط ار یرادلهیامرسریغ دشر هار "من اقیفر" و شود اشود « ٍتاوگوروب

 رگید ین اسک و تسا هتفرگ تروم یش اهینوگرگد تیمک اح رد نوش

 امن دنبودز :. تس | صخشم زین هدوت بزح ءهم انرب . دن | هتسشن تخترب .

 -ینوگرگد . تیمک اح رد ینوگرگد .. قیبرط نی ازا دشر ناگما و تیمکاح

 درو[ یم لابندب هدوت بزح ردار بیرغ و بیجع و یرهاظ یاه

 دوخ هدوتبزح ناربهر و ددرگیم قبطنم بهذمرب ."یاهدوت مسیل ایسوس"
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 کس یتارکمد یاهداهن بوکرس هب تیمکاح .دنوشیم دنوخآ اب کی

 . دنکیمز اغآ ار کیتارکمد یاهداهن هیلع غیلبت هدوت بزح دز ادرپیم

 تاعوبطم همکاح تشیه .درادن یلمع ناوت نوچ ؟غیلبت میئوگیمآ

 هشا زین هدوت بزح ,دهدیمرارق اهتمهت نیرتاوران درومار یقرتم
 ی سمدرم ان ءهم انزور دناوتب ات دزیخیمرب تااعوبطم هیلعرب غیلبت

 یز اب تیمک اح . دهدر اشتنا یمالسا یروهمج ءهم انزور رانکردار "مدرم"
 اناآرد هدوت بزح «دزادنايم هاربار "ناگربخا سلجم یشاذگباختنا

 . . یفرعم دوخ یاه !دیدناک وزج زینار یلاخلخ هللاتیآ و دنکیم تکرش
 لم اوع ذوفن لیلدب ناتسدرک هبشروی هک دوشیم یعدم تیمک اح ,دنکیم

 اسب زین هدوت بزح « تسا درک قلخ نایمرد مسیلایرپما و مسینویهم

 زا رست ظیلف راباهدم مسینویهمءهملک نآرد هک یشاههیمالع ا رودص
 رد دناوتب ات دنکیم دیی*اتار یبسچرب نینچ «هدش ادا مشیلایرپما

 دوشیم "تسیلایرپم ادض" ناهگان تیمکاح . دنک تکرش درک قلخ تارک اذم

 اب زین هدوتبزح ,دنکیم بیوصت ار یساسآ نوناق نآ مرگامرگ رد و

 "یرآ 1*۱۶ نرم 3 رو اهقلم و نویبالقنا ماغ لتق دنس هب راختفا ل امک
 . دهدیم

 هدوت بزح طسوت ینونک یع اجنر | تیمکاح یاوچ و نوچ یب دیب ءات

 هاش میژر درومرد ناشتارظن اب ینادنچ توافت « اوتحم و لکش ظاحلز |

 " هتش ارف ارب"ن انچمهار "یبزح مچرپ "۰ بزح ناربهر بیترتنیدب و درادن
 هسب نیعجترم یم افق ی ارمهب آرش اشآ . قلخ هک دشاب . دن آهتش !ادهگن

 نامه هدوت بزح یارب غیلبت نیرتهتسیاش .دراپسب خیر ات نادهلابز

 رادهیامرسیارب ناریا ءهدوت بزح" :دناهتفگ دوخ ءهرابرد دوخ هکتسا
 "دن نکیم مهارفار نادجو یتحار و تینما وتورث دایدزا : کلام و

 نارسی | *هدوت بزح تقوم *هیش ارج | تشیه ؛هیرشن ؟ تسیچ ام یباسح فرح )

 .( ناجی ابوفآ میاقو ز ا سپ

ال



۱ 
 یسشناسک لابقتسا ب هنامداش هدوت بزح هکتسا هدش هچ نونکا

 -دسض یشم تهجرد ام نامزاس مان زا و هدرک هد افتسا تصرف زا هک

 رد ؟دسیوگیم " "دماآ شوخ" اهنآب و هتفر «دنریگیم هرهب دوخ یبالقن ا

 هراومه « ام نامزاس هب هدوت بزح یشاذک یاهمایپ و اههم ان « هتشذگ

 هسجوت بلاج هتکن اما «دیدرگیم بزح نیا رتشیب هچره یشاوسر ثع اب

 - یی هب توعد هراومه هچرگ «اهمایپ و اههمان نیا یاوتحم هکتسنآ

 دروم چیهرد و هاگچیه یلو «ءدوب یراکشزاس و یبیسنرپ یب «یلمع

 نیا دنسپ دروم هکتکرح زا یاهزوح نآرد ار ام تسناوجن ةدوت بزح
 ِ .دیوگب دمآ شوخ ام هب تسن اوجن ه اگچیه سپ .دنییب « دش اب بزح

 شزاسس و دنبودز رب ینتبم هدوت بزح تکرح ساسا هک میتفگ ام
 ,اههدوت دزن رد بزح نیا یشاوسر هک میتفگ و تسا همک اح ءهقبط اب

 هدرک دس اههدوت بیرف قیرطز ار بزح" دشر ناکف | «ینوتک طی ارش رد

  و دش دهاوخ کسمتم م اتشوخ یاهوریش هب هدوت بزح راچان" هب وتسا

 یا یلمع شی ارگ نینچ هک تخ ادرپ ده اوخ یش اهورین راکش هب هارنی ارد

 بز صیخشت ایآ : هک ميتیبب میهاوخیم لاحا.دنک هدهاشم اهنآرد ار
 یاهکیرچ نامز اس" مان هبآ هک ین اسک درومرد و هراب نیارد «هدوت

 ِا » ؟هن ای تسا حیحم دننکیم تیلاعف "ناریا قلخ یشادف

 و هسوگچ ن انیا هک میز ادرپب ثحب نیااب میهاوخیمن اجنیاردام

 -رب و دنبک ذوفن ام نامزاس رد دنتشن اوت یطی ارش هچ زا هدافتسااب

 مانزا نانیا هک یش اجنآز ! لقادح یلو «دنی امن تیل اعف ن امز اس هیلع

 یسسیوخب .دوخ ءهر ابرد ار هژاو نیا ندوب ینعم یب و دنساره یم کیرچ

 ام, دننکیم دای *"قلخ نایک ادف" ماناب دوخز | هراومه و .دن مدرک کرد

 اجنی ارد میهاوخیمن لاح نیعرد ام .میهاوخیم مان نیمهب ار اهنآ زین

 یشم "یاهدوت" تالالدتسا نامهاب هنوگچ نانیا هک غیز ادرپب ثحب نی اب
 مهجکیل احرد «دناهدرک در ارام نامزاس راختفارپ ءهتشذگ وا هناحلسما
اهنتا ام .دننکیم بوسنم نامزاس ءهتشذگ هباردوخ هنابلط تصوف زونه
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 هتشذگ ءههام دنچرد ناشآ صخشم یاهدرکلمع یخرب هب اجنی ارد میهاوخیم

 یمامت اب و هدوت بزح ابار تاکرح نیا یوهام ینوگمه ات میز ادرپب

 دندقتعم اهتسیسکرام هک یشاجنآزا و میهد ناشن راکشزاس یاهورین

 باسقلا و دنراد نتارب هک یللجم ءهم اج یور زا دیابنارصاخشا هک

 ناشر اتفر یورز ادی اب هکلب « تخانش « دن اهتسب دوخب هک یبات و باآرپ

 ۰. درسک تو افق ن اشهر ابرد « دننکیم جیورت ٌأر یزیچ هچ لمعرد هکنیاآا و

 ِ ِ . دشاب یمهم تاکن یو اح دناوتیم یا یسررب نینچ

 ام ا«دناهدمآ راک رسرب دیدج ماکح هکتسا هام ۱۰ دودح نونکا ُ

 تسدب تلود یت اقبط تیهام ز | یلیلحت هنوگچیه نونک ات "قلخ نایک ادف"

 . دناهدومنن نآ درومرد نشور و حیرص یریگشضوم کی زگره :و دناهدادن

 تسلود یت اقبط تیه ام صیخشت دا ,یتاقبط «هزر ابما یارب هک ميريذپب رگا

 نیا :هک مسرپب دوخز | دیاب ن ایم نیارد . تسا یساسا یرم ا

 تقیقح ؟دننکیم هزر ابم یاهم انرب هچ قبطرب و هنوگچ "قلخ نایشادف"

 . دنکین نییعت زور طی ارش شجنس « از اهنآ "یت ازر ابم ءهم انرب" هکتسنآ

 دروسمرد مهبم یبلطم «دوخ یتوردتالیامت هب هتسب « طیارشرهزد اهشآ

 راک نی از | هک یاهدیاف و دننکیم زاربا نآ یاهیدنب حانج و تلود

 "ال شسخخاا هک تسا ناسون یارب .مزال ناکمآ و هنماد داجیآ « دش ربیم

 ِ . تفگ دنهاوخ کیتکات رد فاطعنا نآب "قلخ نایک ادف"

 هتسباو میژراب دوخ ءهزرابم مدع هیجوت یارب هزراومه هدوت بزح
 تشاد یصاخ دیک ءات تیمکاح ینورد یاهداضت یور « هاش مسی ایرپم اب

 ی سس و دوب همکاح تشیه نورد یاهیدنب حانج فشک لابند هراومه
 زاار هد یع" « " همک اح تشیه شیدن ارود ح انج" صیخشت اب ات دومنیم

 "دریگب تسدب" اوق :مامت اب "ار یلص | ءهقلح و هداد صیخشت هدمع ریغ

 نا هتسب او هاگتسد یم امت اب هزرابم ات دومنیم یعس هر اومه و

 هاش میر زا یرصانع ای حانج هب تبسن یشاحف هب ار مسیلایرپم |

اس و هدومن لابند ینونک طی ارشرد هک ار یر اک نامه . دهد لیلقت
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 .ددرگ یوق رگید

 هب عورش اه"یاهدوت" ءهویش هب تسرد زین "قلخ نایشادف" نونکا
 .دشاهدومش نآ یاهیدنب حانج و دیدج تیمکاح ینورد ی اهد افت صیخشت

 و دسنراد دیک ءات همکاحج تشیه یاهحانج ءهرابرد راک هب یدح هباهنآ

 " عجترم نویرشق" و "لاربیل یزاوژروب" نیب زرم نییعت یارب یردقب
 شال ست "تسایس هساروخم رب همکاح تشیه ینورد یریگرد* نییعتاو
 «رخآ تسد و هرخالاب دنیوگب هک دناهدرک شوم ارف کاپ هک دنیامنیم

 هب هقبط مادک عفانم تهجرد متسیس کی ناونعب تکلمم دامتقا ی اهخرچ

 : مس سیل ایرپم اب هتسباو داصتقا «یسایس تردق ایآ و دیایمرد شدرگ

 .دیامشیم یگد اتسپ | یشدرگ نینچ لب اقمرد ای دنکیم تینوقت « ار ناریا
 تسا یرشق ای هقبط هچ تسدرد یس ایس تردق هرخال اب هکگنآ ینعی

 ار"قلخ نایش دف" « همکاخ تشیه یاهیدنب حانج صیخشت رد یگربخ
 معزب"الثم ..تسا .هدناسر 11* تسیسبکر ام" "اعقاو و ناشخرد جیاتن هب

 رب اریرد یاهن ارگ ت اشامم و هنار اکشز اب تسایس" نویرشق حانج ۰ :نانآ

 تسسکرح زااهنت دندیشوک فلتخم .یاحناهب و دندرک هشيپ مسیلایرپم |

 راهم ارنآ حالطم اب و هدومن یریگولج یتسیل ایرپم ادض دنمتردق و عیسو

 : اکیرمآ تر اف ریخست اب ناهگان "قلخ نایشادف" رظنزا یلو ."دننک
 ت اسکرح" هب و هدش یتسیلایرپم ادض *ءهزر ابم ار اد نادیم نویرشق نیا

 !! ی شور لیلحت نینچ هکتسا یعیبط . دننزیم تسد "یتسیل ایرپم اد
 هکتسا یعیبطآسپ . تشاد دهاوخ لابتدب اردوخ تاناسون !! یعطاق و

 اب سپس و دنهدب یاهیمالع ! ترافس نایرج اب هطباررد "قلخ نایش ادف"
 اب "ا|ددجم زاب و دنهدب یددجم ءهیمالع ا و دننک یروآ عمج ارنآ تعرس ۱

 هیمالع ا ز ! بتارمب هک دنیامن رداص یاهمانعطق یاهجرد ۱۸۰ تکرح کی

 .دش اب رتهناحفتفم یلوا هدش یروآ عمج

 سد هک دنتسه یتاقبط هاگیاپ هچ یار اد نومرشق نیااما ,

 -هدرخ اهنآ یتاقبط هاگیاب" :"قلخ نایشادف" رظنب ؟دنتسیلایرپم |

عوسلط نارود یدیلوت لاکشا زا زونه. هک یش ارگ سپ او یز اوژروب



۱۴ 

 اجکی رد. لیلحت نیا راک یلو .دشابیم «ٌتسا هدشن هدنک یرادهیامرس

 تین احور" و تسا تسیل ایرپم ادض یز اوژروب هدرخ نیا رگا . دگنلیم تخس

 "یز اوروب هدرخ یتسیل ایرپم !دض ت اکرح لب اقتم تاریش «ات ساسارب اهنت
 - قسلخهنوگچ سپ «دنزیم تسد "یتسیلایرپم ادض تاغیلبت و تاکرح" هب

 یور سین کی عفانم ؟دنکیم بوکرس ار درک قلخ هلمجتم و ناریا یاه

 ؟دوشیم نیم ءات قنلخ یبوکرس رد هنوگچ تسیلایرپبم 1دض

 -دسض تین احور : هک دنهدیم باوج شسرپ نیاب "قلخ نایک ادق"
 تاجن " هب و هدادار " اههدوت بوکرس نامرف" ورن از |! ..تسیل ایرپم |

 یر دهی امرم یاهناگرا یایحا تهجرد  ورتآز ا «دز ادرپیم "متسیسآ

 دی امشیم تکرح گرزب تار اصحن | عف انم تهجرد بوکرس یاهن اگر هلمجز |

 *هرامش راک ءهمیمض هب دوش عوجر) دناهداد شییرف گرزب تار اصحن ا ی

 کششی « اهنآ "یتسیسکر ام" "الماک و "یت اقبط" لیلحترد یشعب . (۵

 تسسکرح شیوخ یتاقبط عفانم تهجرد هکنآ یاجب تسیل ایرپم ادض یورین
 . ایا و هدروخ ار یتسیل ایریم ! تار افحنا لوگ ."یحولهد اس" تلعب «دنک

 .لمع اهنآ رظنز ا لاح نیااب . دنکیم تمدخ مسیل ایرپما هب اوق مامت

 ردو دنکیم نییعت ار تیمکاح تهج هک.:یشورین هکلب تسین تقیقح کالم

 قسلخ ماع لتق کز ادت یارب هک یگورین ؛ تسا هتسشنتردق مرهسءار

 بو کرس یارب و دومن یر ادیرخ هحلسا یکدی ت اعطق اکیرمآ زا «درک

 لشاسو مامت هک یشورین داد داهج یاوتف درک قلخ «هنالد اع تازر ابم

 ط-قف « تفرگراکب درک قلخ هیلم گیت امتسیس روطب ار یعمج طابترا

 یل امع | نینچ هب « گرزب تار اصحنا زا ؛بیرف" و !یجولهد اس لیلدب

 . دش ابیم تسیل ایرپم ادض نانچمه نیاربانب « !1] تسا هدز تسد

 نآ اب ء*هزر ابم راک زااراهنآ , تیمکاح ءهرهچ ریهطتا رد یر اشف اب ِ

 .یضعب هب هلمح رد ناشراک « اهنت مینادیم هک روطنامه و هدرک اهر
 *هربچج 0 و هد از بطق * ان ارمچ لیبقر ا مقام هاگتسد رصانع

 صسیخشت" یارب ضوعرد .دوشیم هصالخ « تسا ر ناگمهرب ناشی اوسر

نی ابهاگ «" اوق مامت اب یلما قلع شفرکتسدب و هدمعریغ زا هدمع



۱۵ 

 تدسسحو دقع اهنآاب دننکیم یعس و دنروآیم یور حانج ناب هاکو

 ار "ناگرز اب تلود" دیاب دندوب دقتعم ناسنیآا هک یم اگنهز | . دندنبب

 هک :«درذگیمن یزارد نامز «درک تیوقت " ارگسپ او نویرشق" رب اربرد
 ..دندرگیم رگید "حانج" عفادم نانیا ناهگان ترافس.نایرج اب

 معحسش اقم رد "قلخ ناایش ادف" یریگعضوم و ناتسدرک *هلئسم یسررب

 :یم اگنه .دنکیم راکشآار نانیا ءهنار اکشز اس ءهرهچ یبوخبآ « نآفلتخم

 «هسف اض اب ن اگرز اب "یلم" تلود و دیدرگ زاغآ درک قلخ هبشروی هک

 .دندربورفدرک قلخ نوخرد جنر آات اردوخ تسد «"تسیل ایرپم ادف" نویرشق

 -ریغز 1 ار هدمع" دنتسناوتیمن رگید .دیسرارف زین نانیا توکس ءهرود

 دشنتسن اوتیم نانیآا « ناشکیروکت یاهلومرف قبط . دنهد سیخشت " هدمغ
 و هشت اهلسم ءهزر ایم هک ارچ .دنی امن هیجوت گنجرد آاردوخ تکرش :مدع

 اب و "هاگآ نامز اس" کیناونعب نانیا وتسا هزر ابم لکش نیرتیل اع

 هزر اسبم نیا یارب دنتسن اوشیم بزح کی دوجو اب اهنت « ناشتاد اقتع |

 تس اوخیم نانیازا زین هدوت بزح . دننک تکرش نآرد و هتشاد همانرب

 -ورسین نیرتهدنام بقع و اههدوت هک هنوگنآ «یمسر روطب و " اتحارص

 نا تسدرک گنج ریگردآ هک دننک مالعا ,دنونشب زین یرگفنشور یاه
 .دوب هتفرگ هدیدان ار مهم رماکی اجنیارد هدوتبزح اما .دنتسین

 و دشاهدرک بصغ ار "ناریا قلخ یگادف یاهکیرچ نامزاس" مان نانیا
 و هار مه .هزر ابمرد ار اهنآ هک دنتشاد راظتنا " اتعیبط اههدوت

 نسی ارد: هک دناوتیم یتحارب هدوتبزح رگاسپ .دننییب قلخ شیپ اشیپ
 تاا-کرح یم امت دنریزگان "قلخ نایشادفا..دنک یریگعضوم دراوم

 اردو سخ تیه ام هکنآ هن «دنهد ماجنا هفافل رداردوخ ءهنار اکشز اس

 بلاط ناتسدرک رد نامزاس راداوه یاهورین .دنروآ نابزرب " اتحارص

 تب کرش یریگرد دنچ رد زین "المع و دندوب هزرابمرد یعق او تکرش

 ی سیالقن | شطع هب یتسیابیم ايبلط تمرف یربهر اجنیارد .دندرک

 تسایس .دومنیم عطق اهنآابار شاهطبار ای و دادیم باوج ناراداوه

و .دادیمنار ناراداوه تساوخ هب یشوگخساپ ناکما «هناراکشزاس



1۶ 

 . دشیم نانیا یسایس گرم و ورین نداد تسدز | هب رجنم زین هطبار عطق

 ماست اب و دنتفرگیم شیپرد زیرمور ادجک یتساْیس دیاب اهنآ اذل
 یرگاشفا هباهنآ . دنبیرفب ار ناراداوه ات دندومنیم یعس دوخ ناوت

 ناتسدرک یاهربخ یخرب «دنتخ ادرپ همکاح تشیه هدش هتخانش یاههرهچ

 تایرشن رد راداوه یاهورین یریگرد زا ه اگچیه یلو ,دندرک لقن ار

 .تشیه دزنرداردوخ ات دنتساوخیم نانیا بیترتنیدب .دندربن مسا دوخ

 دنهد ناشنا تین نسح" اب و "لوقعم" یشورین «هدوت بزح نوچمه همکاح
 یژرنا .دنگنجیم ناتسدرک رد ایوگ هکنیا یاقلااب رگید فرطو آ و

 شسسیوخ فادها و اهه اگرظن تمدخرد نانچمه ار نامزاس ناراداوه

 ن ابتسد رگ * هلئسم کیروشت نییبت هب فرژ نادنچهن یتح یهاگن . دنریگب

 دز اسیمر اکشآ ار اهنآءهن ار اکشز اس تیه ام « نانیا هاگدید زا
 یلخاد ناگدرپسرس و مسینویهص و مسیل ایرپم 1" :دنتفگ نانیا

 یاهورین :و ناریآا یاهقلخ یبوکرس یارب اردوخ یاهورین *همه گنیا نآ

 ار اظتن | " اتهیبط یر اتفگ نینچ اب ."دناهتفرگر اکب زرابم و یبالقن |
 هتشق ادا ناتسدزک گنج «هر ارد یتشور "الم اکا عفوم نانیآ هک دوریم
 ؛ تشین. نآ یلخاد ءهدرپسرس و مسیلایرپما لماع هک درک قلخ .دنشاب
 ار یسیالقن !دض رهق سپ ؛ تسا یتسیل ایرپم هک تسا لب اقم یورین سپ

 دی اب هنالد اعریغ گنج.لب اقمرد . تفگ خساپ یبالقنا رهقاب دیاباهنت
 . دنتسینگنج ن اه اوخزگره اهتسینومک " املسم .دز تسد هشالدااغ گنج دب

 تسیلاعف و شالت مامت . تسین آرفنتم گنجز | اهتسینونک ءهز !دن اب سکچیه
 ۲ هست و اما . تساتیرقب يداورآ و ملف :د اهیآ یارب اهتسینومک

 ردهس کین امز ات دننادیم بوخ رایسب اهنآ !دننیب عقاو اهتسینومک
 نیبزا دنناوتیم گنخ اب اهنت ار گنج «دنربیم رسب یتاقبط ءهعم اج
 و دننکیم عافد قلخ ءهنالد اع گنجز | اهنآ لیلد نیمهب تسرد و .دنربب

 یتسیل ایرپم | یاهورینرگا سپ. دنر ادر ارق اههدوت شیپ اشیپ رد هراومه

 و یرورسضفا و مزال یگنج درک قلخ گنج «دناهدرک هلمح درک قلخ هب

زرین ار یرگید طابنتسا ناهگان "قلخ نایشادف"یلو « تسا یبالقن ا



۱۷ 

 ۲۹ ۶هرا مش "راک" ءهلاقمرس رتیت رد و دنروآیم نوریب نیتسآ زا
 , مس سیل ایرپم | دوشب طقف گنج قیرطز | اهقلخ ءهلئسم لح" : دنسیونیم

 مهبم زیچ همهبیترتنی اب و " تسا ناب هتسباو عاجترا و مسینویهم

 یشرم ان یورسین «زور نامکاح کبسب «ءریبعت نیااب .دوشیم مهرد و

 مهاو ار قلخ مه ؛ تسا هدز لوگ ار همه یتسینویهص و یتسیلایرپم ا
 . نیارد سپ. تسا هتخادنا مه ناج هب تهج یب ار نانیا و ؛ ار تیمک اح

 ه.تشادار "یهاو* داضب فرطنیا مه دنناوتیم "قلخ نایشادف" نایم

 امش هب اما !! ار تیمکاح مه و ار قلخ مه !! ار فرطن 7 مه و دنشاب

 یتح « تیمکاح رگشزاون و زاغ کیاتدم ریباعت نیااب هک میهدیم لوق

 هسب نانچمه اهنآ . تفرگ ار ن ار ادس اپ ۲-ژ ءهلولگ کی یولج ناوتیمن

 دسنه اوخ یقلخ یاهورین راتشک هب نانچمه و دروآ دنهاوخ شروی قلخ

 چولب قلخو برع قلخ ءدرک قلخ , نمکرت قلخ هک هنوگنامه . تخادرپب

 ره": دنسیونیم "راک" رد رگا سپ . دناهدومزآ ار هبرجش نیا نونک ات

 لح« ار «یسایس لح+ار یاجب ینارحب طیارش نیارد دهاوخب هک يشورين

 - نورد یاهد افت ) یلخاد یاهداضت دیدشت ثعاب «دریگ شیپرد ار یم اظن

 عاجترا و مسیلایرپم اب «دهاوخن هچ و دهاوخب هچ و دوشیم ( یقلخ
 یاسسییریگرد نی اب هک یشاهنآ * ای " تسا هدرک تمدخ ناب هتسباو

 یش اهن آ؛ دن |هدش هکرعم رایب شتآ هک یشاهشآ «دننزیم نماد هتساوخان

 , |[ کیرمآ مسیلایرپم ا هدش باسح یاههئطوت ینابرق هناهاگآات هک
 تار سسمشث دنراد کنیا «دناهدش نآ یلخاد لماوع .و ین اهج مسینویهص .

 .( تسامز ادیک ءات) *دننکیم دوبان ار ناریآا مدرم ءهنانامرهق ءهزر ابم

 شودخم ار قلخدض و قلخ نیب زرم هک دننکیمن لابند نیا زج ار یفده
 رب هناراکبیرف ار هنالداع گنج و هنالداعریغ گنج نیب زرم ؛دنزاس

 «ء"هستساوخان یاهیریگرد" تاملک اب ار همکاحءهقبط عفانم ؛دنیامن
 ه-سایسونیدب و دنیامن یناشوپال هریغ و "هناهاگآان ندش ین ابرق"

 یاهفافلریزرد «دهدیم خر تیعقاورد حوضوب هک ار. هچنآ یم امت تیه ام

یژرشا و ناوت هنوگنیدب و دنناشوپب , تیمکاح دنیاشوخ تاملک زا



۱۸ 

 هار--- جک هبار یبالقنا یاهورین و گنجرد ریگرد یاههدوت یبالقن ا

 دناوتیم اهنت عقاوب هکتسا یتالمهم اهنیا .دنربب نیبزا و دنهاشکب

 قوسف تالمج رد اهشآ بطاخم " ارهاظ .دنکشوارت "یاهدوتآ کی زغم زا

 رم ا نیا یور ماهباهدرپ ندیشک رد زین نانآ یعس مامت و تسین صخشم

 حانج" ار شیوخ ب اطخ دروم یورین "ناتسدرک ءهین ایب" رداهنآ . تسا"

 نا نیازا دیاب یلو ,دناهدرک دادملق "یلم و تسیش افدض «یقرتم

 مجاهت هب هک درک قلخ .دنربب مان اصخشم ار افورین نیا هکتساوخ
 بسط اخم سپ . : هشافوب هدروآ یتسیشاف یموجه وارب هکلب ,دوب هدزن تسد

 عسقاو ملاعردایآ ؟ تسا همکاح*هقبط زا یحانجبطاخم ایآ ؟ تسیک
 دّیامن هتشغآ قلخ نوخ هب اردوخ نا اتسد مه هک در اددوجو یشوریث نینچ

 ی اجترا یاهورین دنی امنیم ششوک نانیا نیاربانب ؟دشاب "یلم" مه و
 درک قلخ ایآ بیترتنی اب .دنیامن ریهطت ."یلم" ریظن یباقلا ای ار
 درسک قلخ مانب هک اهنآ هکنآ ای و ؟دیگنجیم یلم یورین کی هیلعرب

 هک دندوب مسیلایرپما لماوع هکلب ,دندوبن درک قلخ «دندیگنجیم
 کیماگنه :زیتآ هدوت بزح ؟دنتخاادبا هاربار "یلم یورین" نیااب گنج
 و یکاواس لماوع تام !دقا* مانابار زیربت مدرم *هنان امرهق تازر ابم

 از گره وتسا مدرم اب شنخس یور هکتفگن زگره .دومن موکحم شابوآ
 چت سد رگرااک ءهقبط و مدرم زا یرادفرط رب رباد «دوخ یاعدآ زا
 . تشادنرب

 : لح" :دنیوگیم اهنآ یتقو .دوشیمن متخا اجنیمه هب اهلیلحت اما .

 عاجترا وا مسیویهم مسی ایرپم ۱ دوسب طقف کنج قیر !اهدلظ "بلئس
 ( تسامز ادیک* ات -۲۹*هرامش "راک" *هلاقمرس رتیت ) تسا ناب هتسباوا

 نینچمه و مدرم لثاسم لحه ار هک مینکیم مالعا رگیدراب ام" ایاو

 عاجتراو مسینویهص « , مسیل ایرپم | دوسب طقف گنج قیرطز | اهقلخ ؛هلئسم
 زا دیک *ات - ۱۹ ۶هرامش "راک *هلاقم) "۰... دوشیم مامت نآبآ هتسباو
 را سبکی یتاقبط لیلحت هک مينیبیم ؟دننکیم هراشا هچ هب ۰( تسام

 دقتعم "قلخ نایئادف" " اعطق .دوشیم دیدپان نانیا ءهتشون رد رگید



۹۱۹ 

 هک تسا هنوگچ سپ . در !د.تسدرد ار تیمک اح ایر اتلورپ هک دنتسین

 یلیلجت رهاب ) یرتلورپریغ تاقبطا ای هقبط هک یطیارشرد دنهاوخیم
 مهنآ «ار مدرم و اهقلخ ءهلئسم « دن آ تیمک اح س *!ررد (دنراد نآزا هک

 نیا لح یارب گنج زورب و دنیامن لح ,زیمآ تملاسم یاههویش هب
 نیا ؟دننادیم عاجترا و مسینویهص « . مسیل ایرپم ! :دوسب ار لشاسم

 یزیچ دناوتیم «دنهاوخن :هچ و دنهاوخب "قلخ نايیئادف" هچ «راتفگ

 نایشادف" ؟دشاب راک هنهگ یاهتسینویزیور " زیم آ تمل اسمر !ذگ" زت :زج

 اس .دننکگیم بلق ارام راتفگ اهنیا « دیدید : تفگ دنهاوخ "قلخ

 طی ارش : میهدنم خساپام ؟میاهدرک حرطم ینونک طی ارشرد ار لثاسم

 ما ی زادعب دوخ تکرح لوطرد اهران امش . تسا یلک ینایب ینونک
 صخغخشمروطب هکنآ یب راب ره و دیاهدش "ينونک طی ارش" ناماد هب تسف
 دایب رگا .دیاهدومن هیجوت ارذوخ لمع «دیهد حیضوت ار طیارش نیا

 هب زین "ناگربخ" سلجم یشاذگتاباختنا نایرجرد امش «,دیشاب هتشاد

 تاایاختنا رد تکرش رب ینیم دوخ لمع و دیدومن هراشا "ینونک عطقم"

 :معسطقم" «هرابرد یصخشم حیضوت نیرتکچوک هکنآ یب ,دیدرک هیجوت ار

 - ناسشن یارب ينونك معطقم ردآ ام رظنب" :دیتفگ امش . دیهدب "ینونک

 - یسایس یاهیه اگآ بسک ءهلحرم رد هک اههدوت هب قوف یاهتیعق او نداد
 کمک تاباغتنا رد اه *هنارگه اگآ و لاعف تگرش «دنتسه یع امتجا
 ( تسامز ادیک *ات -دادرم لوا هبنشود - "راک" )"دوب دهاوخ یرش ءوم

 يشنونک عطقم زااهشآ روظنم دسریم رظنب" :میتفگ عقوم نامهرد ام و
 رد شش شوک اهنآ ارچ یلو . تسا ينهذ و ینیع طی ارش ءهعومجم نامه

 غوطقم نیاادتبا دیئ ایب میشوگیم ام ؟دننکیمن هعومجم نیا حیضوت

 لشالد «یراک نینچ هب ندز تسد نودب اریز , مینک حیرشت ار ينونک

 یشی امرف سلجم رد تکگرش ارچ )"دشاب هتشاد یساسا دناوتیمن امش تکرش

 طب |ارشرددیدقتعم امش هک ميريذپب رگا .(؟ تساههدوت بیرف "ناگربخ"

 ءهمه کنیا نآ یلخاذ ناگدرپسرس و مسینویهم و مسیلایرپما" : ینونک

و ی سیالقنا یاهوریت و ناریا یاهقلخ یبوکرس یارباردوخ یاهورین



۲۰ 

 " اهقلخ هلئسم لح" هک دیر ادز اظتن | هنوگچ سپ «"دناهتفرگراکب زرابم

 دیش ایب ؟دریگب تروص زیمآ تملاسم قیرطز ا "مدرم لاسم لحهار" .و
 یلو« میریگب هدید ان.« میدرمشرب امش قارب هک مهار ی یی جا

 ینعی . نآ لح تهجرد ششوک هناو دینزیم " اهقلخ *هلئسم لح" ز |! مد امش

 .دشاب هچره لاحرهب هک ینونک تیمک اح هک یردگیم ور اعذاامش هکنآ

 یاهوسیشا هبآ ار اهقلخ *هلئسم دناوتیم هکتسا یرتلورپریغ یشورین
 زر یچ "یاهدوت" صاخ لیلحت کی زجب نیا ایآ دنک لح زیمآتملاسم
 هک یربط ناسحا ر امق ت املک نیا اّبامش نانخس یاوتحم ؟ تسا یرگید

 «دوخ یبالقن ا _مسینامو | بسحرب و تسا :هتفگ اهراب ام بزح" .:.دیوگیمآ

 :ققحت زیمآ تملاسم قیرطز ! ار هعم اج لوحت دهدیم حیارد کش نودب

  ؟در اد یتوافت هچ «( تسامزا دیک ءات )"دشخب
 نسیعف ادم" نیا "قلخ نایشادف" «دیاآیم مزال هک اجکره /ارچ اما

 قر اسنکی اردوخ یتاقبط یاهلیلحت ناهگان . ایر اتلورپ ک اچ هنیس

 هب " ابترم نانیاایآ ؟دننکیم هثارا ینینچنیا یش اهلیلحت و دنهنیم
 تاه ابتشا « هدوت بزح ت اکرح لیلد رگا ؟دنوشیم ر اچد کیروگت د یاه اطخ

 ر اتفرگ ٌکیروشنت نا یاطخ هب زین نانیا «دشاب یلمع تاشیارگ هن و یرظن

 ار ؟تمرف" نیا یسایس نامزاسکی.هب ینینچنیا یش اهلیلجت ؟دناهدمآ

 :نایشادف".و دز ادرپب کیت املپید - یسایس یاه یزابدنب هب ات دهدیم
 نشخاس راکشآ یارب هنا ار یش اهلیلحت نینچ « ام ءهدیدب زین "قلخ
 دات .دنهدیم ماجنا همکاح ءهقبط :دنب اشوخ یارب هکلب « تقیقح
 هک دنارذگیم ار یداح لحارم نانچنآ ینونک تیمکاح اب اهقلخ
 نسارد هک سکن آره سپ « دهدیم ناشن دومن رداردوخ " اقیقد نآ تیه ام

 | تا هدز یشاتیبات و یشوگرک هباردوخ «دنیبن ار تقیقح خطقم

 رب ار عاجترا راشف یش اهلیلحت نینچ اب دنلیام "قلخ نایک ادف"
 رارگت «میاهتفگ زین " البق هک ن انچمه ام.و دنهد شهاک دوخ نامز اس

 . دهد شهاک ار.راشف نیا ندش میلست اب دیهاوخیم امش" : هک مینکیم

 . را شف «.دشاب رتداح هزرابم *هصمرع هچره . تسا طلغ امش ءهبساحم



۲۱ 

 ل شام دینادب دیاب و دوشیم رتشیب رگیدکی رب یتاقبط یاهورین

 یس ایس یاهدنبودز هارزا «نمشد اب شنیدحتم و ایر اتلورپ نیب یت اقبط
 ناسما یب و داحءهزرابم قیرطزا هکلب ,دوشیمن لح اهیزابهدبعش و
 اردوخ دناوتیم ینامز «یبالقنا نامزاس ره دینادب دی اب ؛ ددرگیم لح

 یر تشیب یاج اههدوت بلق رد هک در !دهگن نوصم عاجترا شروب زا
 تی امحاب هک در ادهگن نوصم اردوخ دناوتیم ینامز اهنت ؛دشاب هتشاد

 : تقادص ایاهنت و .دزاس جلف "المع ار نمشد یاههئطوت , اههدوت یدام

 :یاهلحه ارهشار او صخشم طیارش و هزر بم ءهلحرم قیقد کرد «یبالقن |
 ۰۰۰۰۰ سلجمرد تکرش ارچ )"درک ریخست ار اههدوت ناوتیم بس انتم

 دوشتروپا درومرد "یناقهد فرشا قیفر اب هبحاصم" ءهوزج رد اه
 در "تساههدوت زاادج" هک ناونع نیاابار هناحلسم یشم هک ی اهتسین

 دشنفل اخم قلخ ییالقن ارهق لامعااب " اساسا اهنآ هک میتفگ ,دنیامنیم
 نایثادف" هکیم اگنه نونکا و دننکیم ناونع یتروص هبارنآ زورره و

 و م--سیلایرپم ا عفنب ناتسدرک رد گنج هکنیا :زاربا اب .«"قلخ
 زا و دننکیم زارتحا یاهدوت گنج نی ارد تکرشز ا « تسا مسینویهص

 « ننسینچنیا و دنروآیم نایمب وگتفگ ناتسدرک رد "کیتارکمد حلم"

 تسحم ایآ «ءدننکیم بلق « تسویپ عوقوب ناتسدرک رد هک ار یلشاسم
 «یسسیالقن ادض رهق هیلع یبالقنا رهق ایآ ؟دوشیمن دیپءات ام راتفگ

 "کیت ارکمد حلص" ایآ ؟دوشیم مامت مسینویهص و مسیلایرپما دوسب
 ؟ تسین اه"یاهدون" *هدش هنهک زت نامه قلخ نایک ادف"

 ِ ال ۷ 8 8 ۷ 8 9 لا

 ات تسیفاک "قلخ نایشادف" ءههام ۱۰ یلمع ءهم انراک یسررب :اهنت

 : راچان میژر هکیماگنه .دز اسر اکشآار نانیا *ءهنار اکشز اس تکرح تیه ام

 ینلعیاهداتس ردار نانیاتیلاعف «هعم اجرب مکاح تیعقوم هبانب «دش

 یارسسب یزیگتا شی اتسهمان هک دندوب "قلخ نایئادف" نیمه «دریذپب

 « ناگرزاب اب !دممه و دندناوخ یلم ار وا تلود و دنتشون ناگرز اب
« تسا هدشر اکشآ همهرب یرود ارپمک مظن هب شیگتسبلد رگید زورما هک



۲۲ 

 "یلم" :تلود نیا تامادقا رظتنم و دنیامن ربص ات دنتساوخ مدرم زا

 - "ناگرزاب هب . ۰. خ..ف »۰ چ . سهم ان" هب دینک عوجر ) دننامب

 هکدوب نیشنلد ناگرز اب یاقآ یارب نانچنآ همان نیا .(۵۷ دنفسا ۱

 رکشت "قلخ نایشادف" زا «دوخ ینویزیولت قطن نیلوا رد و روفلا یف
 مسسک نار ادهیامرس زا و ؛دادرارق هلمح دروم ار نارگراک و ؛ درک

 ۰ .دومن تی امح «دناهدش ررضتم مایق نایرج رد ایوگ

 نام تاب اغتنا رد نانیا تکرش «یدعب ءهنار اکشز اس تکرح

 :ابهکیم اگنه .دوب اههدوت اب یهارمه ءهناهب هب و "ناگربخ" یشیامرف

 مهنارقر زد " اههدوت اب یه ارمه" لیلدب ارچسپ هک دشیم حرطم, نانآ

 مه ست ارفر رد دوخ "یور پچ": زا هنالوجخ و " اهافش , دیدرکن تکرش
 و خل اردوخ لقتسم تاره اظت «ءریت ۳۰ رد سپس و .دندرکیم وگتفگ

 نادیمرد تین احور مچرپ ریز هب «" هملک تدحو" ققحت تهجرد و دندومن

 قواصن رد ادرف نانیا مه هک دننک هجوت هگنآ یب «دندیزخ ناتسر اهب
 : انس هاگتآ و . تخادرپ دنهاوخ " اهتسیتومک هجوج" نیرفن هب هعمج

 "الم اک .اردوخ تکرح "قلخ نایشادف" عقاورد « اکیرمآترافس " ریخست"
 یرسسسیهر هب زر ابم تین احور" تخسرس عفاذم اهنتهنو دندومن المرب

 . 1لوسق مامت اب مه ! مق هیملع هزوح" هکلب «دندش "ینیمخ هللا تیآ

 تسیمکاح هک دشابا مهم نانآ یارب هکنآ یب . تفزگر ارق شی اتس دروم
 .*هژو ایم ءهناهب هب هنوگچ وتسج دهاوخ دوس هنوگچ ترافس نایرج زا

 یشااگیرمآ ار قلخ یشادف یاهکیرچ « اهراب و اهراب «یتسیل ایرپم ادض
 ار ام «دوختاغیلبت رد ه اش افردمحم هک هنوگنامه درک ده اوخ ب اطخ

 ار اههدوت *هشاخلسم جیسب راعشآ ام زگا .دومنیم یفرعم قارع یدایا

 نیمهب "قلخ نایشادف", میدومن :حرطم مسیلایرپما مجاهت اب هلباقمرد
 بسیرف یارب تیمکاح هک لاح .دندومن باطخ تسیشر انآ ار ام لیلد

 "قلخ نایگادف" .دنکیم حرطم یروص "الماک لکشب ار راغش نیمه « هدوت
 منجاهت اب ,. هلب اقمرد یاهدوت هناحلسم جیسب ؛هتفیش و قشاع روفلا يف

. دنوشیم مسیکایریم |



۲۳ 

 ءدراد "یاهدوت"یرهوج هک زین نانیا رگید تکرح گی ی یسررب اما
 اساس هلب اقمرد فض لیلدب هز اومه هدوت بزح . تسا .هجوت لب اق

 شیک نانآفرطب ار تیمگاخ ات دیامنیم ششوک «دوخ فلاخم یاهنامزاس
 زا و دشکفیعفت اردوخ فل اخمآ یاهورین وسکیز | بیترتنیدب ات دهد

 هراسب نیا رد .در اذگب شیامن ضرغم هب اردوخ یصقر شوخ «رگید یوس

 ءهر ابرد ن انآ تکرح نیرخآ هلمجنم و دروآ یددعتم یاهلاشم ناوتیم
 نتفوگرد ناتسادرک ناشکتمحز یبالقنا نامزاس هک دناهدرک اعدا  هکنیا

 اس ارتآ دارفا زا یکی و هتشاد تسد زیربت نویزیولت و ویدار,

 قلخنایش ادف" یوسز | نونکات ام .دناهدرک ریگتسد یوسنارف تروپس اپ
 زین نانیا .؟تسا کر ابم" اما .میدوب هدیدن ار یدروخرب ءهویش نینچ

 مسیشر انآومشیموتوکا* «هلاقم . دن !هتفرگ شیپرد ار دروخرب «هویش نیا
 رد "در اشفیم ار رگیدمه تسد لمعرد یلو ء دن آ نمشد مه اب فرحرد

 هتفرگ شیپرد ار "یاهدوتآ شور نینچ " اقیقد ۰۳۷ ءهرامش "راک" هیرشن
 . تسا

 قاضفتا هک دوریم و هداتفا قافتا هک هچنآ یم امت هب هجوتاب ۹

 دشیبیم بوخ هدوت بزح . تسین لیلد يبا هدوت بزح ین امد اش «دتفایب
 نا هنپ امن امز اس خرس مچرپ تشپرد اردوخ درز *هرهچ یناسک هچ هک
 ردپ دنویپ هکنآ یارب لاح زا رتبسانم ینامز هچسپ .دناهدرک

 اسهراب «"قلخ نایشادف" نیا ؟دهد رکذت نانیا هباردوخ یادنزرفآو

 :یتسیشر انآ و هناور پچ ارام نامز استاکرح یم امت هک دناهدش رکذتم

  .دوسخ ءهن ایذ وم تا اکرح رد و یشوگرد ی اهوگتفگ رد اهر اب .دننادیم

 یشابرق اردوخ هک دنااهدن اوخ یش اهتسیروتن اوآ ارام دیهش یاقفر
 :امآ یامزاس مانزا نانیاارچ سپ .دناهدومن دوخ یش اوژروبهدرخ فاده

 نینچنیا "کیرچ" ءهملک زا هکنانیاارچ سپ ؟دنر !دیمنرب تسد

 زوته « تس"وج ارج ام" لد اعم یاهملک "کیرچ" .هک دندقتعم و دننازیرگ

 - یسم هدافتسا ناریا. قلخ یشادف یاهکیرچ نامزاس راختفارپ مرآ زا
هنالیذر ام نامزاس یادهش زا ,دوخ "راک" ءهمانزور رد ارچسپ ؟دننک



۲۴ 

 کسی .دوخ یشم و اههاگرظن ظاحلزا هکیلاحرد ارچ ؟دننکیم ین ادردق

 هسشاراارام نامز اس ءهم انرب و یزژن |رتسا فلاخم یاهجرد ۱۸۰ تکرح

 بوسنم ناریا قلخ یشادف یاهکیرچ نامزاس هب اردوخ زونه «دنهدیم
 هدوت بزح هک هنوگنامه . تسا نشور تالاءوس نی اب خس اب ؟دننکیم

 راسب یاهرذ دناوتیمن "یاهدوت" مان اب و یشاهنتهب دوخ هک دنادیم

 - یا زین نانیا ,دنیبب دوخرب ار ندوب یبالقنا و تم اهش « تقادص
 ماش زا هدافتسا ءوس نودب «یاهنایذ وم تکرح نینچ نودب هک دنناد

 هک دنوشیم یشاههوزگ و نامزاس اههد زا یکی هب لیدبت « ام نامزاص

 هکیلاحرد دیابسپ . تسا هدش نیمضت نونکا مهز ااهنآ یگتسکشرو دنس

 ام نامزاس یتاقبط عضاوم و هاگرظن هیلعرب کیت امتسیس و مثاد روطب
 اما .دنیامن دادملق ناب هتسباو اردوخ لاح نیعرد «دننکیم غیلبت

 .دراد هارمهب نانآ یارب زین ار یش اهیر اوشد هلئسم نیا لاح نیعرد

 تسیل اعف "ناریا قلخ یشادف یاهگیرچ نامزاس" مانب ناشیا هکیف اگنه
 هکتسا یراظتنا و تشادرب نانآزااههدوت راظتنا و تشادرب ,دننکیم

 اب !رنائآ «هنار اکشز اس تکرح ره سپ « دنر اد قلخ ی ادف کیرچ کی زا

 هدونب نینچ زین لاحبات هک نانچمه . دنکیم وربور یمیظع ی اهیر اوشد
 زا زینام قلخ راظتنا و تسا نشور ناشفیلکت اه"یاهدوت" . تشا
 هدز تهب ار قلخ دننگن تنایخ رگااط"یاهدوت" + تسا صخشم نانآ

 و اه"یاهدوت" هار دناوتیم ایآ قلخ ی !دف کیرچ اما . درک دنه اوخ

 "قسسلخ نایشادف" نیاب « هدوت بزح نادنزرف نی اب ام سپ ؟دنک یط

 اسم نامزاس هک یتادهعت مامت زا یمالخ یارب هک :مینکیم داهنشیپ

 زا ندش دازآ یارب «دراد رگر اک ءهقبط « نآس*ءاررد و قلخ ل انقرد

 رجنمیمالیکشت موادم یاهنارحب هب هکنآ یب یرتلورپ ت اگرح بوچر اچ
 کسی دننام دنناوتب ات دنرادرب ام نامزاس مان زا تسد ,ددرگ

 - و یسلمع تالیامت رب " اقیقد اردوخ*همانرب و یشم «"قداص" "یاهدوت"
 هسچ و دنهاوخب نانآ هچ « هکارچ «دنیامن قبطنم دوخ يتاقبط عفانم

 ؛یسیالقن اریغز ار ییالقن ا «هرسان زاار هرس «هزرابم ریس «دنهاوخن
2



۲۵ ۱ 

 دسهاوخ ادج قلخ یشادف یاهگیرچ نانمشد زاار قلخ یشادف ی اهکیرچ

 ِ  اه دومش
 یاهورین یمامت و نامزاس قداص ناراداوه ءهمهرب رگید زورما

 رد هدرسسک هنال یاهتسینوتروپا درگبقع هک تسا هدش راکشآ یبالقن ا

 نسیزاوم و. عماوم ءهیلک ز زا درگبقع «هناحلسم یشم زا « ام نامزاس

 تدسم . تسا یتاقبط شز اس بیش ارس رد:نداهن ماگ " اترورض و یبالقن |
 میدوب هدادآ ار |دشه هعم اج یبالقنا یاهورین هب ام هکینامز زا یدایز

 *ءه سن ار اکشز اس و یفارحنا یشم هک میدوب هداد رادشه اه. درذگیمن

 تازراسبم و اهشنس و اهشنیب مامت اب راکشآ داضترد "ن انیشند اتسآ"

 ا یر یهر هک میدوب هداد رادشه ؛ تسا قلخ یشادف ی اهکیرچ «هتشذگ

 ز ا سن ارود تازر.ابم اب یدنویپ : هنوگچیه «ناشنادیرم و بلط تمرف

 ناریاقلخیش ادق یاهکیرچ نامزاس و هناحلسم شینج ر اذگن اینب یاقفر

 « نیرتهب نوخ اب هک ار ینامزااسآ دیشوک دنهاوخ اهنآ و دنرادن
 هارجک هب «هتفرگاپ ام نهیم ی اهتسینومک نیرتهدشمزر او نیزتقد اص
 ام ؛دنز اسب یروت اکیراک نآزا رورمب و دنناشکب میلست وشزاس
 « هناخحلسم ءهزر ابن یفن زاسپ نابلطتمرف نیا هک میدوب هداد رادشه

 و ی بیالقن ا یاوتحم زا نامزاس ندرک یهت یارب اردوخ ی اهششوک ءهمه
 ظ-فخ گرتس تیلوئسم ساسا نیارب .دنریگیمر اکب ب نآ ریذپان شزاس

 مان ندش هدولآ ز | یریگولج رد ششوک و قلخ یشادف یاهکیرچ رابتع ا
 روآدای یبالقنا یاهورین مامت هب ار نانآ یاهیر اکشزاس اب مسینومک

 و ها احلسم شینج تنایض و ظفح یارب هک میتساوخ اهنآزا و هدش

 دا تس" ءهنابلط تصرف یشم اب یدج یاهزرابم هب « نامقلخ یبالقن ا

 اردوخ نید « قلخ یشادف یاهکیرچ تیوقت اب و دنزیخرب "نانیشن
 ات نامز نآزا .دنیامن ۱دا ن نادب ا یتسینومک شید دربشیپ هب تبسن

 مایپ تیمه | ,روشک طاقن یصقا رد نامزاس اراداوه زا یرایسب نونک

 مان زونه ک . تسینوتروپ | یربهر يفن اب و دناهتفایرد ار ام

یاهگیرچ نیتسار هار ناگدنهدهمادا فص هب «هدومن بصغ ارام نامزاس



۲۶ 

 دن یدش *هزرابم و نامز تشذگ «ءلاح نیعرد .دنتسویپ قلخ یکادف

 شیب ار"قلخ نایشادف" حالطم اب نیا تیهام جیردتب «هعماجرد یتاقبط
 ت-----یمکاح هیجوترد یدیدج همغن زورره اهنآ . تخاس المزب شیپ زا

 رورت « تی انج همهنآ دوجو اب « ار ینونک ماکح و دنهدیمرس یع اجتر | ِ

 -هتخیسگم اجل مسینومک یتنآ و اهقلخ و ناناقهد « نارگراکبوکرس و
 - ین آ دنن اوخیم عافد لباق و یگرتم و تسیل ایرپم ادض « ناش

 یلم ا تمس نتخاس فرحنم تمدخرد هدمع ووطب هک دیدج ماکح مسینومک

 مسیل ایرپم اب یگتسباو یاههیاپ میگحت و قلخ یتسیلایرپم ادض *هزر ابم

 - یم یتسیل ایرپم | یژولوشدی | رد اردوخ یاههزیگنا و للع «درادر ارق
 نوردرد( مگاح حانج مهنآ و ) یحانج «"نانیشند اتسآ معزب یلو .دبای
 ج یه هزر ابم نیا يارب یلو « تسا تسیل ایرپم ادض «همکاح هاگتسد

 تسیل ایرپمادض " اعقاو یاهورین اب هک درادن یتاقبط عفاننم و هزیگنا

 دروم ار اهتسینومک « اورپ یب نینچنیا لقادح ای و دیامن تدحو

 تراسفس لافغشا یشی امرف نایرج . دهدنر ارق تالمح و اهتمهت نیرتدیدش

 یالاههشقن زا تی امحرد "نانیشند اتس" یارچ و نوچ یب تاغیلبتا و

 یا هتسژ نتفرگ رد ار نانیا ياهشالت نیرخآ «دیدج ماگح ءهناروزم
 . رگید «یشاذگ ءهم انعطق رودص زاسپ نونکا و تخاصبآرب شقن «یبالقن |

 یا هکیتکات و یشم درومرد یاههبش نیرتمک یقداص رصنع چیه یار
 :ین ابیتشب و هم انعطق رودص . تسا هدش امن یقاب نانیا ءهن ابلط تصرف

 ین امزرد تسرد «"ینیمخ هللاتیآ نآ س*اررد و زرابم تین اخور" زا

 : شیتج هیلعرب نیگنن یاهکطوت هب یعاجترا یاهحانج هک دریگیم تروص
 یاج هب "قلخ نایشادف" حالطم اب نیا .دناهدیزرو ترد ابم یتسینومک
 و درسک قلخ هیلع ینیمخ نیگنس تام اهتا ای یدج ءهزر ابم و یشوگخس اپ
 ما نسا ءهنانیب عق او م ایی" زا ۳ ناریا قسلخ یشادف یاهکیرچ هیلع

 ۳۰:۰۰, مق هیملع *هزوح :زورید ءهیمالع ! و "درک *هدیدمتس قلخ هب ینیمخ

 نوخ و کاخب و اه یرسدوخ ,عیاجف , تایانج مامت و دننکیم لابقتسا

یاههدوت رگید و یبالقن ا یاهورین « ناناقهد « نارگر اک ندیشک



۲۷ 

 تسیه امب تبسن هک یتخانش اب ام .دنیامنیم شوم ارف ار درک شکت

 ز | اهنآ لم اک تسگ هب هک یا یهاگآ و نابلط تمزف نیا *هنار اکشز اس

 زا ناسنیا عافد راظتناب هاگچیه «میراد قلخ یش دف یاهگیرچ یشم

 لب اقمرد اهشتهن نانیااریز . مینیشن یمن قلخ یشادف ی اهکیزچ تیشیح ْ:

 را ظتنا هب هکلب ,دنتسین لوئسم هناعلنم شینج راذگناینب یاقفر
 قسلخ یشادف یاهکیزچ نامزاس راختفارپ مان و هتشذگ هک دناهتشن
 لابو « نانیآ یتالیکشث یاوتحم ابشیناوخیه ان لیلدب هک ار ناریا
 ناسنیاات ددرگ شودخم نیعجترم کاپ ان تسدب « تسا هدش ناشندرگ

 اپ . دشب ای یمالخ ن آز ا هرخال اب

 نت سیزر ابم هب و قلغ نیتسار نوییالقنا «همه هب رگیدرابکی ام

 یلکب یتسایس و یشم نینچاب ینامز اس نینچ مینکیمآ مالعا رگر اک *هقبط
 و تسا هناگیب ن اریا قلخ یشادف یاهکیرچ راختفارب نامزاس اب

 .فار حنا هب دناوتیم اهنت نابلط تمرف نیا یاهیریگتفوم و اهشالم
 مان ندرکر ابتم! یب « هجیتنرد و کاندرد ی اهتسکش رارگش و شبنج

 ِ ۱ ۱ : ۱ دم اهن ایب یک اد

 ینتسینومک شینج دربشیپ تیلوئسم هک ییالقن ا یاهورین زا شخبآ نآ

 مسینومک مان اهةدوت دزنرد زورما هکنیاب هجوتاب ,دنراد هدهعب ار
 تسیلوئسم ساسحااب دیای « تسا هدش نیجع قلخ یشادف یاهگیرچ ماناب

 هه یجوت .دنشوگب مان نیا رابتعا و ظفحرد رتشیب هچره دهعت و
 تسسد « نآ لباقمرد توکس ایاو ام نامزاس مان نیبصاغ یاهدرکلمع
 زا و اهیر اکشزاس .عاون اب یشادف مان ندرگهدولآرد ار نابلط تمرف

 ناکما عاجترا هب نینچمه و رگید بلط تصرف یاهورین هب و, در اذگیم
 . اسههدوت دزنرد ار قلخ یشادف یاهکیرچ «اهنآ لاناک زا هک دهدیم

 " هنوگچیه نودب دوجوم طیارش لوبق مدسع «هزرابم .دنزاس و ابتع ا یب

 یرتلورپ یاهورین تکرح ساسا « نآ رییغت تهجرد ششوک و یر اکهظف احم
 قسسسسسقحت تمدخرد ناشیگدنز دنهاوخیم هک یتویبالقنا «ورنیازا تسا

دیهش یاقفر نوچمه دنهاوخیم هک یناسک «دریگرارق ایر اتلورپ نامرآ



۳۸ 

 یش ادف کیرچ مان دنهدن هزاجا و دنز ادرپب نابلط تصرف نیا تیه ام

 همک اح تشیه اب تاشامم وتنايخ « یراکشزاس یعادت اهنآ تسدرد قلخ

 و

 قس 8 یاب فراق یاهو یاس

 نار یا ی تسینومک شس بیج رد

 شیریجنز یاهگس و مسیلایرپما رب گرم

 + 9 ناهار یزور مپ هسب نا میااب

 ۵۸/۹/۲۸ ن ارتنیا قسلخ یشادف یاسهکیرچ
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