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 . . .با مجتبا طالقانی 1 8 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ِ
مردم شهید 1 9 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شهید مردمِ ،
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مقدمه برای کتاب
چرا باید امروز به تجربهی شوراها بازگردیم؟ پرسشی که این روزها میتوان و باید پرسید درست همین پرسش ساده
است چرا باید در روزهای بعد از خیزش دیماه  96به تجربهی شوراها بازگردیم؟ برای پاسخ به این پرسش اما ترسیم
سیامیی عمومی از «نربد آلرتناتیوها» رضوری است.
تنها چند هفته بعد از خیزش دیماه  96فراخوانی با امضای پانزده نفر از فعاالن سیاسی داخل و خارج از کشور منترش
شد که در آن برگزاری رفراندوم و انتقال آرام قدرت خواسته شده بود .فعاالن سیاسی امضاکنندهی این فراخوان که از
طیفهای گوناگونی بودند در مورد یک چیز توافق داشتند اگر کار از دست «نخبهگان» و «متخصصان» خارج شود
حاصلی غیر از ویرانی نخواهد داشت .این فراخوان و ائتالف غریب هرچند به رغم پشتیبانی رسانههای جریان اصلی
از آن و تالش این رسانهها برای تبدیل فراخوان به موضوعی با اهمیت به واسطهی برگزاری چندین میزگرد و مناظره ،به
رسعت به دست فراموشی سپرده شد اما منطق برسازندهی آن فراخوان بیش و کم در میان اغلب نیروهای مدافع نظم
مسلط رسمایهداری باقی ماند و تداوم یافت.
دانشجویان و دانشآموختگان لیربال که بعد از عقد قرارداد برجام به حاشیه رفته و مشغول لفت و لیس با بودجههای
اهدایی بنیادهای امپریالیستی مدافع بازار آزاد بودند ،ناگهان به صحنه برگشتند و از سویی با شاهزادهی بیتاج و
تخت پهلوی حول محور ایرانگرایی رابطه زدند و از سوی دیگر وزارتخانههای آینده را میان خود تقسیم کردند .سعید
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قاسمینژاد اعالم برنامههای دولت را از تریبون توئیرت آغاز کرد و به مردم وعده داد که در دولت متبوع او نه
تنها آموزش و بهداشت رایگان نخواهد بود بلکه روند خصوصیسازی شدیدتر از گذشته ادامه خواهد یافت و
البته که برای نشان دادن «شدت» ماجرا از ژنرال آگوستو پینوشه ،دیکتاتور خونریز شیلی هم تجلیل کرد و
بدین ترتیب با زبانی کامبیش دیپلامتیک ،چنان که شایستهی یک دولتمرد آینده است ،نشان داد در صورت
لزوم با قتلعام هم مسیر خصوصیسازی و تداوم نظم رسمایهداری باز خواهد ماند.
شاهزادهی پهلوی هم که چند ماه پیش توسط جمعی از هوادارانش از والیت عهدی خلع شده بود پاشنهها را
ورکشید و راهروهای البی را از ارساییل و عربستان سعودی تا آمریکا و فرانسه طی کرد تا خودش را به عنوان
تنها و بهرتین جایگزین ممکن برای جمهوری اسالمی به مجامع بیناملللی و رسوران جهان «آزاد» عرضه کند.
رسانههای جریان اصلی هم البته بیدریغ تریبونهایشان را در اختیار او گذاشتند تا هی مصاحبه کند و هی
وعده بدهد و همین بود که جمعی از چپها و مجاهدین سابق که پیش از این با فروپاشی اتحاد جامهیر
شوروی به ناگهان به مزایای دموکراسی و حقوق برش پی برده بودند ،حاال یکشبه به هیات متوسلین پهلوی
تبدیل شدند و در مورد نقش موثر شاهزاده در اتحاد «اپوزیسیون» خطابههای پر شور صادر کردند.
همه به رسعت با هم متحد شدند .حزب چپ ایران که سالها بود در چنربهی بیبرنامهگی و رسدرگمی چپهای
جمهوریخواهشده باقی مانده بود به رسعت و رساسیمه پا گرفت تا بتواند بیانیهیی به بیانیهها اضافه کند،
امضایی جدید و البته فراگیر برای سازمان دادن سوسیالدموکراسی در خارج از کشور و همپا با نزدیک شدن
جریانات رفرمیست و سوسیالدموکرات در داخل کشور به همدیگر؛ جریاناتی که هامن سوسیالدموکراسی به
بنبسترسیدهی اروپایی را با زرورقهای جدیدی مانند «جمهوریخواهی چپ» و عناوین دهانپُرکُن دیگر
عرضه میکنند.
متام این «آلرتناتیو»های گوناگون اما یک خصوصیت مشرتک دارند .متامی آنها نه در تداوم منطقی خودشان،
بلکه در همین قدم اول فرودستانی را که در خیزش دیماه به خیابان آمدند و تداوم مبارزات آنان را نفی
میکنند و نادیده میگیرند .برای آنها تودههای مردم نه سوژههای دخالتگر در رسنوشت خودشان بلکه در
بهرتین حالت کسانی هستند که باید رسانجام پای صندوقهای انتخاباتی صف بکشند ،به جای اصالحطلب و
اصولگرا اینبار آنان را انتخاب کنند و بعد به جای ایجاد مزاحمت به خانههای خودشان برگردند.
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دیماه اما بازگشت مردمی بود که یکبار در جریان رسکوب انقالب  57حذف شده بودند و اکنون بازمیگشتند
تا چهرههای خودشان را به دست بیاورند .کسانی که نه تنها با داغ و درفش بلکه در سالهای بعد و در
دهههای سورچرانی اصالحطلبان و اعتدالیون با غلبهی گفتامنی اصالحطلبانه صالحیت آنان برای مداخله در
امر سیاسی نفی شده بود و تنها «امید» واقعی هامن امید جعلیای بود که به ساکنان محلههای متوسط به
باالی شهرهای بزرگ بسته میشد .هامنهایی که اصالحطلبان و اعتدالیون توانسته بودند منایندگی سیاسی
آنان را به میانجی حذف رقبای خارج از کشوریشان به دست بگیرند و البته حاصل این همه غیر از افزودن
بر تیرهروزی و فالکت محرومان و فرودستان نبود.
حاال شاید بتوانیم به پرسش اول بازگردیم :چرا باید در روزهای بعد از خیزش دیماه  96به تجربهی شوراها
بازگردیم؟ سنت مبارزهی ستمدیدهگان از کمون پاریس در  1871تا انقالب مرص در  2011به ما آموخته
است در خال قدرتی که با ضعف حاکمیت از یک سو و اعتالی جنبش تودهیی از سوی دیگر شکل میگیرد
نهادهایی از درون مبارزات مردمی فرا خواهد رویید که ادارهی امور را در سطوح مختلف در اختیار میگیرند.
در هامن وضعیتی که لنین آن را چنین صورتبندی میکند :وضعیتی که «طبقات پایین نخواهند به شیوهی
گذشته زندگی کنند» و «طبقات باال دیگر نتوانند به شیوهی گذشته حکومت و فرمانروایی کنند» .این نهادها
تاکنون اغلب شوراها و کمیتهها خوانده شدهاند اما نام آنان مهم نیست .مهم کارکرد و نقش آنان است و
نیز کشمکشی که حاکامن جدید برای حکمروایی بر قلمرو حکمرانی با آنها خواهند داشت .به این ترتیب
بازگشت به گذشته و بازخوانی انقالب بهمن  57از منظر شوراها و کمیتههایی که در جریان این انقالب شکل
گرفتند و رسکوب انقالب بهمن بدون رسکوب آنان نه عملی بود و نه ممکن ،بازگشت به گذشتهیی است که
در آینده اتفاق خواهد افتاد.
بازخوانی انتقادی این گذشته همچنین تصویری از آینده به ما خواهد داد که در جریان آن چیزی شبیه
برنامهی عمل شکل خواهد گرفت .برای دفاع از دستاوردهای دگرگونی بنیادین هیچ راهی غیر از متدید حضور
مردم در سیاست وجود ندارد و شورا ،با هر نامی که به وجود بیاید ،تنها نهادی است که میتواند این حضور را
متدید و تکثیر کند .تنها با ترسیم یک سیامی مشرتک از آینده است که پیوندهای مادی میان نیروهای مختلف
شکل خواهد گرفت .متاسفانه رسکوب خونین جنبش چپ در دههی شصت و تداوم این رسکوب تا همین
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امروز و نیز بحران برآمده از فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی و بلوک رشق امکان شکلگیری یک تشکیالت
رسارسی انقالبی را از ما گرفته است .با این وجود باید گرد و غبار وضعیت را کنار زد تا سیامی راستین جنبش
مردمی را دید .شعارهای ارتجاعیای که اینسو و آنسو رس داده میشود ،بدون آنکه نیازی به الپوشانی آنها
باشد ،واکنشی است به استبداد حاکم و سیاستهای تبلیغاتی آن .آنچه که هنوز فرصتی برای چپ محسوب
میشود آنجایی است که سیاست ایجابی جنبش شکل میگیرد .آنجایی که بخشهای سازمانیافتهی جنبش ،که
با اتکا به محتوای طبقاتی غیرقابل انکار آن روندی تکاملی و گسرتشیابنده را طی کردهاند و خواهند کرد ،در
مورد آیندهی ِ
پیش رو تصمیم بگیرند که سیاست عرصهی تصمیمها و اعالم و اعامل آن است.
بازخوانی تجربهی بهمن  57همچنین به ما خواهد گفت اهمیت سازمان یافنت و سازماندهی برای حفاظت
از دستاوردهای انقالب تا چه اندازه رضوری بوده است و وظایف هر شکلی از سازمانیابی در دوران انقالب
چیست .آنهایی که بحران اصلی چپ را بحران مخاطب تلقی میکنند و برای جذب مخاطب ترجیح میدهند
دیگر چندان هم چپ نباشند ،با رجوع به تجربهی بهمن  57خواهند دانست بدون یک سیاست ایجابی
رهاییبخش و سازمانیابی حول آن ،به رغم صدها هزار عضو و هوادار راهی گشوده نخواهد شد .ما و آنها
خواهیم دید که در مقابل تالش برای جذب فالوئر و مخاطب ،سازمانهایی که صدها هزار هوادار در شهرها و
روستاها ،در خیابان داشتند هم بدون سیاست ایجابی رهاییبخش و بدون سازمانیابی مبتنی بر آن ،در نهایت
همه چیز را به سیاست رسمی باختند.
چنین است که به بحث گذاشنت تجربهیی رسکوبشده و البته شکستخورده در گذشته ،در روزهای بعد از
خیزش دیماه به معنای به بحث گذاشنت روزهای آینده است .بحثی که نیازمندیم از همین امروز و همین حاال
آن را آغاز کنیم ،آن را ترویج کنیم و آن را سازماندهی کنیم .ما این روزها نیازمند ارادهیی معطوف به پیروزی
هستیم ،ارادهیی امیدوار که بر خالف نسخههای تقلبی «امید» روی زمین سفت نشان بدهد ما میتوانیم،
فرودستان و طبقهی کارگر میتوانند رسنوشت خودشان را به دست بگیرند و این تنها جایگزینی است که به
رهایی همهگان منجر خواهد شد .سعید قاسمینژاد چند سال پیش در مصاحبهیی با بامداد خرب گفته بود:
«از گروه بادرماینهوف و کارلوس و عاشقانشان است که باید ترسید؛ چرا که میکوشند قاعدهی بازی را به
هم بزنند ...باید نگران آن اقلیتی از این نیروهای افراطی بود که هنوز رمانتیک است و به تروریسم چپ نظر
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دارد .اینها چون در بازی دموکراتیک وزنی ندارند ممکن است بخواهند کل بازی را به هم بریزند ،این خطر در ابتدای
گذار ،جدی است و باید مراقب آن بود» .بیهوده نیست که این روزها نه تنها باند قاسمینژاد بلکه نیروهای دیگری
که میخواهند «قاعدهی بازی» را رعایت کنند ،آشکار و نهان از استیالی گفتارهای رهاییبخش در جنبش موجود زنهار
میدهند .آنها به خوبی میدانند امکاناتی در آینده گشوده خواهد شد که در این روزها غیرواقعی و غیرعقالنی به نظر
میرسد هرچند طلیعهی آن آشکار شده است ،روزهای بزرگی که بتوانیم آن شعار ممنوعه ،آن شعار رسکوبشده ،آن
شعار رهاییبخش را از کارخانهها و روستاها و دانشگاهها ،از مدارس و ادارات و محلهها از هر کجایی که فرودستان
و زحمتکشان و کارگران در آن زندگی میکنند بشنویم ،روزی که صدایی مشرتک ما را در میدان نربد به هم پیوند دهد:
همهی قدرت به دست شوراها.
مبارزه البته چک تضمینی نیست ،مبارزه نربدی واقعی با نیروهایی واقعی است و رسنوشت آن را ابتکار عملها و
خالقیتهایی تعیین خواهد کرد که در میدان نربد شکل خواهند گرفت و آزموده خواهند شد .روزهای دشواری در پیش
است .روزهایی که دشمن طبقاتی برای استیال بر رسنوشت همهگان از سازماندهی باندهای ترور سیاه تا شکل دادن
دستگاه امنیتی و جوخههای رسکوب را خواهد پیمود و در برابر ،سیاست رهاییبخش از سنگرهای خودش و در سنگرهای
خودش خواهد ایستاد :در ارگانهایی که از درون اعتالی جنبش شکل خواهند گرفت و پیشاهنگ نظم سیاسی آینده
خواهند بود.
مجموعهی مطالب و مصاحبههایی که اینبار به صورت کتاب توسط «منجنیق» منترش میشود ،پیش از این ،در دیماه
 1390در منجنیق شامرهی دو ،که ویژهی دموکراسی بود ،منترش شده بودند .وضعیت جدیدی که بعد از خیزش دیماه
 1396با آن مواجهیم و مبارزات اعتالیابندهی طبقهی کارگر و فرودستان ما را بر آن داشت تا این کتاب را منترش کنیم و
پیگیرانه ترویج آن را در دستور کار خود بگذاریم .این کتاب البته جلد یا جلدهای دیگری هم خواهد داشت یا امیدواریم
داشته باشد.
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تؿُبی ثِوي

ؾٝقإ پِٜٞی جب ؼٞاٗ٘ؿٙی کبثبقٛٙبی الُٚلاق ،ال
٘ٛكپیٍٚی وی٘ٔبی آثگٌٞحی جب ٝلیك اوجن وبٗىٞق ٝ
شٜبٗگكؾی قا ث ٚکبق گككح٘ؿ .ثبلی ال ؾوحکبقی جبقیػ
اٗوالة آؿبل ٌؿ  ٝثٌ ٚىحٖ ؾوثٛبی ؼٕٞآُٞؾ قویؿ.
ككٓبٗؿٛبٕ ٗظبٓی وكکٞة ٓكؾّ  ٝثبلشٞیبٕ وبٝاک
ٌؿٗؿ «اكىكإ ٖٖٝپكوث»  ٝکٞؾجبی ٓ 28كؾاؾ ٌؿ
«هیبّ ِٓی» .ؾق ظبُی ک ٚاٗوالثی ٕٞایكاٗی ؾوح ٚؾوحٚ
قٝاٗٚی ٓیؿإٛبی جیك  ٝچٞثٛٚبی ؾاق ٓیٌؿٗؿ،
ٞٛاؾاقإ ٗظْ وِطبٗی ثب جکی ٚثك ٗٞوحبُژی کبثبقٛٙب ٝ
ػكم کًٍٔ  ٝوی٘ٔبی ككؾیٖ جّٞیك ٝاهؼی اٗوالة
ث ٖٜٔقا لؾٝؾٗؿ  ٝإٓ قا وكآؿبل جیكٙقٝلی ٓكؾّ،
جوٞیْ کكؾٗؿ.

ُژیؽ پالقچی
ٛك جّٞیكی ال گفٌح ٚک ٚال شبٗت لٓبٕ ظبٍ ثٚ
ٓ٘مُٚی یکی ال ٓىبیَ آكٝل ثبلٌ٘بؼحٍٗ ٚؿ ٙاوث،
ٓیقٝؾ جب ثكای ٔٛیٍٗ ٚبثٞؾ گكؾؾ.
ٝاُحك ث٘یبٓیٖ
شؼِیبت ،ظحب شؼِیبجی ک ٚثٝ ٚویِٚی یک ؾوحگبٙ
هؿقجٔ٘ؿ ؾُٝحی وبؼحٌ ٚؿ ٙثبٌ٘ؿٔٗ ،یجٞاٗ٘ؿ ؾق آلٕٓٞ
لٓبٕ جبة ثیبٝقٗؿ  ٝوكاٗصبّ ث ٚػِث ج٘بهٕبت ؾقٗٝی
ؼٞؾ جک ٚپبق ٙؼٞا٘ٛؿ ٌؿ.

ٔؿاٗوالة ٓىحوك ٗیم ال ٓبلاؾ قؼؿاؾ ثٓ ٖٜٔب ٙؾق
ٛكان ثٞؾ ،چ٘یٖ ٌؿ ک ٚؾوحگبٛی ػكیٓ ٖٞ ٝیَ
وبؼث جب «او٘بؾ اٗوالة اوالٓی» قا ٓكجت  ٝآقٌیٞ
ک٘ؿ  ٝثؼؿ جبقیؽی ٓطبثن ٓیَ ظکٓٞث اوالٓی جؿٝیٖ
ٌٞؾٌ .بیؿ ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ثبٌؿ کٛ ٚك ؾ ٝقییه جبک٘ٗٞی
«وبلٓبٕ او٘بؾ اٗوالة اوالٓی» ال ٓیبٕ کىبٗی
ثكگمیؿٌ ٙؿٙاٗؿ ک ٚؾق ٝكبؾاقی آٗبٕ ث ٚظکٓٞث اوالٓی
ٛیچ ٌجٜٚیی ٗجبٌؿ .اُٝی ،ویؿ ظٔیؿ قٝظبٗی ،جٜ٘ب
قٝظبٗی «ؼٗ آبٓی»ای ثٞؾ کٛ ٚكچ٘ؿ ؾق اٍٗؼبة
قٝظبٗی ٕٞؼٗ آبٓی ال قٝظبٗیث و٘حی ثب آٜٗب ٔٛكاٙ
ٌؿ آب ٛكگم جٖ ثُ« ٚـمي» « ٝاٗعكاف» ٓعٔؿ
ؼبجٔی ٜٓ ٝؿی کكٝثی ٗؿاؾ  ْٛ ٝؾق قٝلگبق
هؿقتگیكی اِالضِٖجبٕ ثك آٜٗب جبؼث  ْٛ ٝؾق
قٝلٛبی ش٘جً اػحكأی ٔٛ 88كاٛبٕ وبثن ؼٞؾ ؾق
ٓصٔغ قٝظبٗیٓ ٕٞجبقل قا ُؼٖ ٗ ٝلكیٖ کكؾ .ؾٓٝی،
قٝضهللا ظىی٘یبٕٗ ،یم یبق ٝكبؾاق شٞؼٛٚبی جكٝق
آ٘یحی ظکٓٞث اوالٓی ثٞؾ ٓ ٝبٗؿ  ٝال ٓؼؿٝؾ کىبٗی
ثٞؾ ک ٚشىبقت إٓ قا ؾاٌث جب هحَ ٓوحٞالٕ
«لٗصیكٙیی» قا ثك ظن ثؿاٗؿ  ٝال هبجالٕ ظٔبیث ک٘ؿ ٝ
ؾق ٓصِه ؼحْ وؼیؿ آبٓی ٓوجٞق ٌكکث ک٘ؿ .ثؽً
ثمقگی ال پكٗٝؿٛٙب  ٝگماقيٛبی وبٝاک  ٝؾیگك
ٜٗبؾٛبی ک٘حكُی ٗ ٝظبقجی ؾٝقإ پِٜٞی ؾق اؼحیبق ایٖ
ٜٗبؾ ثمقگ اوث کٛ ٚك کىی قا ث ٚقاٛكٛٝبی ٓؽٞف
إٓ قاٛی ٗیىث .ؾق ک٘بق ایٖ اُجحٞٓ ٚوىبت قیم ٝ
ؾقٌحی ثب ثٞؾشٛٚبی کالٕ ؾُٝحی کبق کكؾٗؿ جب جبقیػ
اٗوالة ث ٖٜٔقا شكاظی ک٘٘ؿ .ال «ٓكکم ثكقوی او٘بؾ
جبقیؽی ٝلاقت اٖالػبت» ٞٓ« ٝوىٚی ٓطبُؼبت ٝ
پژًٛٛٝبی ویبوی» کٝ ٚاثىحگی آٜٗب ثٜٗ ٚبؾٛبی
هؿقت آٌکبق ثٞؾ جب پژٍٛٝکؿٛٙب ٞٓ ٝوىٛٚبی
«ٓىحوِی» ک ٚؾوحكوی ثِ٘ؿٗظكاٗٚی آٜٗب ث ٚاو٘بؾ
اٗعّبقیٓ ،بٛیحی ٝاثىح ٚقا اكٍب ٓیکكؾ .ؾق ایٖ
ٓىیك اُجح ٚشٔغ کریكی ث ٚؼؿٓث گككحٌ ٚؿٗؿ جب ٌکَ ٝ

ُئ ٕٞجكٝجىکی
هّؿ ثبلؼٞاٗی اٗوالة ث ،1357 ٖٜٔیؼ٘ی جٖ ثٚ
ٓؽبٖكٙی ؾٌ٘بّ  ٝیب ٙٝؾاؾٕ .اُجحٓ ٚیجٞإ ال ثبلکبٝی
إٓ اٗوالة ثمقگ ٖؼبّ ؼٞيككٓی ثبة ؾٗؿإ ویبوث
قٝل وبؼث جب هؿق ثجی٘ی  ٝثك ِؿق ٍٗی٘ی ،آب ؾقوث
إٓ لٓبٗی ک ٚؾوث ثك ث٘یبؾٛبی قٛبییثؽً اٗوالة
ث ٖٜٔثگفاقی ثب ؾوحگب ٙػظیْ  ٝؾقْٛپیچی ال ؾقٝؽ ٝ
جعكیق  ٝؾقیٞلگی ؾق اكحبؾٙیی ک ٚال جٓ ٞیؼٞاٛؿ
ٔٛبٕ قٝایث ٓىِٗ ال اٗوالة ث ٖٜٔقا ثب اٗؿکی کْ ٝ
لیبؾ  ٝقٗگ ُ ٝؼبة ٗ ٞجکكاق ک٘ی .وبؼحٔبٕ قكیؼی ال
ثؿیٜیبجی ٓىِْ ک ٚؾق ٖ ٍٞوی  ٝو ٚوبٍ گفٌح ،ٚثك
ؼبکىحك وكکٞة اٗوالة  ٝکٍحبق اٗوالثی ،ٕٞثك ثىحك
وكکٞة ٗظبّٓ٘ؿ ٓكؾٓی کٓ« ٚكؾّ» ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ،ث٘ب ٌؿٙ
اوث.
وِط٘ث ٓعٔؿقٔب پِٜٞی ک ٚوكٗگٌ ٕٞؿٞٓ ،ز
ثمقگی ال جک٘ٞکكاتٛبی ؾوحگب ٙاؾاقیٝ ،اثىحگبٕ
ؾقثبق  ٝؾوحگب ٙظکٓٞحیٗ ،ظبٓیٛب  ٝکبقثٚؾوحبٕ
آ٘یثؼبٗٚی آقیبٜٓكی  ٝوكٓبیٚؾاقإ ٓ ٝیكاخؼٞقإ
ؼبٗؿإٛبی لٓیٖؾاق ،ایكإ قا جكک کكؾٗؿ .ثكؼی ال
آٗبٕ چ٘ؿی جالي کكؾٗؿ ٗظبّ کٝ ِٖ ٜاژگٌ ٕٞؿ ٙقا ثٚ
ٔكة  ٝلٝق کٞؾجب  ٝاقجًکٍی ثبلگكؾاٗ٘ؿ ک ٚثٚ
شبیی ٗكویؿ .په وبلٓبٕ  ٝظمة  ٝشج ٜٚوبؼح٘ؿ،
قٝلٗبٓٓ ٝ ٚصِ ٝ ٚکحبة  ٝؼبٖكات ٓ٘حٍك کكؾٗؿ ،ؾٛٙب
وبیث قا ٙاٗؿاؼح٘ؿ ،چ٘ؿیٖ  ٝچ٘ؿ ٌجکٚی جِٞیمیٗٞی قٝ
ث ٚؼبٗٛٚبی ایكاٗی پؽً کكؾٗؿ  ٝپیً ال  ٚٔٛؾق
شبیگبٓ ٙظِ ٝ ّٞهكثبٗی ٍٗىح٘ؿ  ٝجبقیػ اٗوالة ث ٖٜٔقا
ؾٝثبقٌٞٗ ٙح٘ؿ .ال ٌبٛماؾ ٙک ٚكك پبؾٌبٛی قا ال کٔك
پؿق ث ٚاقخ ثكؾ ٙثٞؾ جب ٓبٓٞق وبثن وبٝاک ،ال
ؾقثبق ؾق هؿقت جب و٘بجٞق
قٝلٗبٓٗٚگبق ٓصیمگٞی
ِ
ثبلٍٗىحٚی ٓصِه ٌب ،ٙال لٗؿاٗی ویبوی پٍیٔبٕ
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قا ثكای اٗحوبٍ آقاّ هؿقت ث ٚیک ٗظْ «ػوالٗی» پ٘جٚ
ؼٞاٛؿ کكؾ .په اٗوالة ثؿ ٌؿ  ٝاٗوالثیٔٗ ٕٞبؾ جٔبٓی
ٗکجثٛبی قٝی لٓیٖ ٌؿٗؿ .اٗوالة ث ٖٜٔقا وكآؿبل
ػوتٓبٗؿٙگی  ٝجیكٙقٝلی ٓؼككی کكؾٗؿ.
آٓبقوبلی ٛبیی قا ک ٚؼٞؾٌبٕ کكؾ ٙثٞؾٗؿ اكٍب کكؾٗؿ.
جّٞیك چ٘ؿ اػؿاّ ؼیبثبٗی قا ثبقٛب  ٝثٝ ٚوؼث ٓ٘حٍك
کكؾٗؿ .ال آجٍی ک ٚؼٞؾٌبٕ ث ٚوی٘ٔبٛب ٝ
ػكمككٌٝیٛب لؾ ٙثٞؾٗؿ ،وؽٖ گلح٘ؿ .شبی ؾٗؿاٗٛٚبی
ثُٞؿٝلق ٌیػ ِبؾم ؼِؽبُی ثك جٖ جؽث شٍٔیؿ قا قؾ
پبی اٗوالة ؼٞاٗؿٗؿ جب ثك ٓٞز «اظىبوبت ِٓی» وٞاق
ٌٗٞؿ .وٞلاٗؿٕ ٌٜك ٗ ٝ ٞلٗبٕ جٖ ككٝي قا کٚ
ؼٞؾٌبٕ ث ٚآجً کٍیؿ ٙثٞؾٗؿ ،ػَٔ اٗوالثی شب لؾٗؿٝ .
ثبقٛب  ٝثبقٛب ال «چكؼٚی پبیبٕٗبپفیك» ؼٍٗٞحی گلح٘ؿ
ک ٚال اٗوالة آؿبل ٌؿ ٙثٞؾ.

ٌٔبیَ هبثَ اقائٚیی ثكای جبقیػ ٗٞیٖ اٗوالة «اوالٓی»
ثحكاٌ٘ؿ .ال جبقیػپژٛٝبٕ  ٝقٝلٗبٓٗٚگبقإ آٓٞلي
ؾیؿ ٙجب جٞاةٛبی ال لٗؿإ آلاؾ ٌؿ ٝ ٙقٌ٘ٝلکكإ
لقؼكیؿ ٝ .ایٖ  ٚٔٛثكای ایٖک ٚاٗوالثی ٝ ٕٞاٗوالة قا
ال اٗوالة ث ٖٜٔظفف ک٘٘ؿٔ ،ؿاٗوالثیٝ ٕٞ
وكکٞثگكإ قا ث ٚػ٘ٞإ ٝاقذبٕ اٗوالة هبُت ک٘٘ؿ،
وكکٞة اٗوالة قا ث« ٚؾكبع ال اٗوالة» ججؿیَ ک٘٘ؿ ٝ
وك آؼك قؾ اِِی اٗوالة ث ٖٜٔقا ٓع ٞکكؾ ٙثبٌ٘ؿ.
ِ
ش٘بض ؾیگكی ال شٜٔٞقی اوالٓی  ْٛثٞؾٗؿ ک ٚثٚ
ٓكٝق  ٝؾق ٖی وبُیبٕ ؾق ٌیٛٙٞبی ظکٔكاٗی جبک٘ٗٞی
جكؾیؿ کكؾٗؿ .آٜٗب جب لٓبٗی ک ٚپكٝژٙی وكکٞة اٗوالة
ؾق ٓیبٕ ثٞؾ  ٝؼیبثبٕٛبی ایكإ ٍٗبٗٛٚبیی ال اٗوالة
ث ٖٜٔقا ؾق ؼٞؾ ؾاٌثٌ ،كیک ٔٛ ٝكا ِ ٙؾٝي ث ٚؾٝي
وكکٞة اٗوالة ثٞؾٗؿ؛ آب آٗگب ٙک ٚؼ ٕٞقا ال
و٘گلكيٛب ٌىح٘ؿ  ٝثٓ ٚؿؾ ؾٝقإ «وبلٗؿگی» ٓعٞ
آؼكیٖ ٍٗبٗٚگبٕ اٗوالة ث ٖٜٔقا آؿبل کكؾٗؿ ؾق اثحؿا ثٚ
ایٖ ٗحیص ٚقویؿٗؿ ثب ٌیٛٙٞبی ٓٞشٞؾ «ٗظبّ شٜٔٞقی
اوالٓی» اؾآٗ ٚؽٞاٛؿ ؾاٌث  ٝثؼؿ ال «ٗظبّ» گفٌح٘ؿ
 ٝث ٚظلع «ویىحْ ٓٞشٞؾ» اٗؿیٍیؿٗؿ ،ث ٚؾٗجبٍ قاٛٙبی
ثؿ ٕٝؾقؾ اؾؿبّ ؾق ٗظْ شٜبٗی گٍح٘ؿ  ٝثكای جـییك
ظبکٔبٕ ثب ظبکٔبٗی شؿیؿ ثكٗبٓ ٚقیؽح٘ؿ .آٗبٕ ٛكچٚ
پیًجك قكح٘ؿ ثیٍحك ث ٚایٖ ٗکحٝ ٚاهق ٌؿٗؿ ک ٚثبیؿ
اٗوالة ث ٖٜٔقا ٝاقٚٗٝجك ک٘٘ؿ .آٜٗب ثیً ال ٛك کىی ثٚ
ٔكٝقت جعكیق اٗوالة ث ٖٜٔپی ثكؾ ٙثٞؾٗؿ چكا کٚ
ؼٞؾ یک ثبق ؾق وكکٞة یک اٗوالة ظٕٞق ؾاٌح٘ؿ ٝ
ٛیٞالی ویبوث ٓكؾٓی قا ال ٗمؾیک ؾیؿ ٙثٞؾٗؿ.
«ُیجكاٍٛبی ٌكٓگیٖ» ایكاٗی ک ٚجب وبٍٛب ال ُیجكاٍ
ٌؿٍٗبٕ ظككی ٗٔیلؾٗؿ ،ث ٚجصكثٓ ٚیؾاٗىح٘ؿ کٝ ٚهحی
ٓكؾّٓ« ،كؾّ» ٌٗٞؿ ٛیچ آکبٗی ثكای ویبوث ُیجكاُی
ثبهی ٗٔیٓبٗؿ  ٝث ٚؼٞثی ایٖ قا ٓیؾاٗىح٘ؿ ک ٚثبلیبثی
وكٌث قٛبییثؽً اٗوالة ث ،ٖٜٔجٔبٓی قٌحٛٚبی آٗبٕ

ؾق ایٖ ٓیبٕ ٛكچ٘ؿ چپٛبی ٌكٓ٘ؿ ٙاؿِت ثؿ ٕٝجٞشٚ
ث ٚؾٝقی ٗ ٝمؾیکی آٜٗب ثٓ« ٚی ٖٜکجیك پكُٝحبقیبیی» ٝ
ٓیمإ جبذیكپفیكی آٜٗب ال «اٗىحیحٞی ٓبقکىیىْ _
ُ٘ی٘یىْ ٓىحوك ؾق ٓىک ،»ٞال ككؾای ككٝپبٌی ٌٞقٝی
ِ
ث ٚگٛٞك اٗىبٗی وٞویبٍ ؾٓٞکكاوی  ٝظوٞم ثٍك پی
ثكؾٗؿ یب ؾق پی ثكؾٕ ؼٞؾ ٓؼحوؿجك ٌؿٗؿ ،آب ؼٞؾ ثك ؾٝ
ؾوح ٚثٞؾٗؿ .ؾوحٚی ا ٍٝآٜٗبیی ک ٚپه ال وكٗگٗٞی
قژیْ ٌب ٙثك ٓج٘بی ثبٝقٛبی ؾُٝحگكای ؼٞؾ  ٝثبٝق ثٚ
شٜبٕ ؾ ٝهطجی ٗ ٝجكؾ وٞویبُیىْ ث ٚقٛجكی ٌٞقٝی
ثب آپكیبُیىْ ث ٚقٛجكی آٓكیکب ،جالي کكؾٗؿ ثب ظٔبیث
ال ٔؿاٗوالة ظبکْ ٌؿ ،ٙثىحك ؤثگیكی ظبکٔبٕ ٗٞ
ث ٚوٞؾ اجعبؾ ٌٞقٝی قا ككا ْٛک٘٘ؿ  ٝؾق ک٘بق
ٔؿاٗوالة ٓبٗؿٗؿ جب ٗٞثث وكکٞة ث ٚؼٞؾٌبٕ قویؿ.
ؾوحٚی ؾیگك آٗبٗیاٗؿ ک ٚؾقوث ث ٚاٗؿالٙی گكایً اٍٝ
اٌحیبم کىت هؿقت ؾُٝحی قا ؾق وك ؾاٌح٘ؿ آب ال ٔٛبٕ
اثحؿا ثب ؾٛبٗی ثبل  ٝچٍٔبٗی گٍٞؾ ٙؾیؿٗؿ ک« ٚظن» آٜٗب
ثكای کىت هؿقت ؾُٝحی جٞوٗ قهیت ّٓبؾقٌ ٙؿ .ایٖ،
ٛك ؾ ٝگكایً ثب ككٝپبٌی اجعبؾ ٌٞقٝی ٛك
قٝؾقثبیىحی جبقیؽی قا ک٘بق گفاٌح٘ؿ  ٝاگك قٝلی ثب
 ٝ ْٛثب ؾیگكإ ؾق «پكُٝحكیمٌ »ٙؿٕ قهبثث ؾاٌح٘ؿ،
ایٖ ثبق  ٝاُجح ٚثٔٛ ٚبٕ ٓجحفُی ث ٚوٞی «ؾٓٞکكاجیم»ٙ
ٌؿٕ قٝاٌٗ ٚؿٗؿ .په ث ٚوكػث ال اٗوالة اکحجك ُ٘ ٝیٖ
ٓ ٝبئ ٝ ٞؼبٖكات قٝلٛبی شٞاٗی گفق کكؾٗؿ .یک
ؾیٞاق آب ث ٚوؽثشبٗی اوحٞاق ٓبٗؿ ٙثٞؾ .پیٗٞؿ آٗبٕ ثب
اٗوالة ث ٖٜٔثبیؿ ثكای ٔٛیٍ ٚگىىحٓ ٚیٌؿ ،په کٍق
کكؾٗؿ ک ٚوبٍٛب ؾق اٌحجب ٙثٞؾٙاٗؿ ٌ ٝبپٞق ثؽحیبق چٚ
اٗىبٕ جیمٌٞٛی ثٞؾ  ٝؾاقیٞي ٔٛبی ٕٞچ ٚاٗىبٕ
ٌكیلی اوث  ٝككض ؾیجب چوؿق ث ٚكك٘ٛگ ایكإ ؼؿٓث
کكؾ ٙاوث .آٗبٕ کٍق کكؾٗؿ اٗوالة ث ٖٜٔشِٞی
اٗکٍبف ٓؿقٗیىْ ؾق ایكإ قا وؿ کكؾ  ٝایكإ قا
11
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اٗوالة قا ؾق هبُت «اٗوالة ٔؿوِط٘حی» ِٞقتث٘ؿی
ٓیک٘٘ؿ ُٝی ال وكٗگٗٞی قژیْ گفٌح ٚکٓ ٚیگفقٗؿ،
ٞ٘ٛل  ٝثؼؿ ال ایٖ  ٚٔٛوبٍ ،ال اقائٚی جّٞیك قٌ٘ٝی
ال اٗوالة ث ٖٜٔؾقٓیٓبٗ٘ؿٓ .بیٚی ٌکىث قا ٞ٘ٛل
جٖٞئٛٚبی آپكیبُیىْ  ٝوكٌث ؿیكکبقگكی  ٝكك٘ٛگ
ِٓی _ اوالٓی ٓیؾاٗ٘ؿ  ٝثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ جبقیػ ٗبٌٗٞحٚی
اٗوالة قا ٗٔیٗٞیى٘ؿ جب جعِیَٛبیٍبٕٓ ،بٗ٘ؿ ٔٛیٍٚ
اُجح ،ٚؾقوثجكیٖ ثبٌؿٝ .كبؾاقی آٜٗب ث ٚاٗوالة ث ٖٜٔال
ش٘ه ٝكبؾاقی آٜٗب ،یب الاهَ ثكؼی ال آٜٗب ،ث ٚججبق
ٓجبقلاجی پیً ال اٗوالثیٌبٕ اوث؛ ٝكبؾاقی ثكای
کىت  ٝظلع وكٓبیٚیی ٗٔبؾیٖ ثؿٛ ٕٝیچ قثٗ ویبوی
ث ٚإٓ چیمی ک ٚثؿإ ٝكبؾاقٗؿ.

ِؿٛب وبٍ ث ٚػوت قاٗؿ .په وکٞالق ٌؿٗؿ  ٝثك
ثیبٗیٚی ظوٞم ثٍك ٓیربم ثىح٘ؿ  ٝشجٜٛٚب  ٝاجعبؾٛب ٝ
«ش٘جًٛب» وبؼح٘ؿ جب ؾق ِٞقت جـییك ظکٓٞث،
«آُحكٗبجیٞی ؾٓٞکكاجیک» ثكای شبیگمی٘ی كٞقی ؾق
ؾوث ثبٌؿ ٝ .ایٖ  ٚٔٛجٜ٘ب ثب گفٌحٖ ال قٝی ش٘بلٙی
اٗوالة ثٔٓ ٖٜٔکٖ ثٞؾ .آٗبٕ ؾق یک ٓٞقؾ ٛیچ جـییكی
ٗکكؾٙاٗؿ :ؤٜی ال هؿقت ؾُٝحی ٓیؼٞا٘ٛؿٛ ،كچ٘ؿ
کٞچک ثبٌؿ.
«چپ»ی  ْٛاُجحٝ ٚشٞؾ ؾاقؾ ک ٚثُ٘ ٚیٖ ٓ ٝبقکىیىْ _
ُ٘ی٘یىْ ٝكبؾاق اوث ،ث ٚاٗوالة ثٝ ٖٜٔكبؾاق اوث ،ظحب
ٞ٘ٛل ث ٚاجعبؾ شٔبٛیك ٌٞقٝی وٞویبُیىحی ٝكبؾاق
اوث .ؿكیت آب ٔٛكاٛی جوكیجٖ ثی کْ  ٝکبوث ایٖ
«چپ» ثب پكٝژٛٙبی ویبوی چپٛبی ٌكٓگیٖ اوث ٝ
ؿكیتجك إٓکٓ ٚبیٚی جئٞقیک ایٖ ٔٛكاٛی قا ثیً ال
ٛك چیم ،ال ؾٍ اٗوالة ث ٖٜٔثیكٓ ٕٝیکٍ٘ؿ .قٝایث
ٓؽحّك ٓبشكا چ٘یٖ اوث ک ٚیک ظکٓٞث ٌب ٙثٞؾ کٚ
وكٗگٌ ٕٞؿ ،یک شٜٔٞقی اوالٓی ثٞؾ ک ٚؾ ٝش٘بض
قاوث  ٝچپ ؾاٌث ،یک ظمة ثٞؾ ک ٚٔٛ ٚچیم قا
ؾقوث كٜٔیؿ  ٝجالي کكؾ ش٘بض چپ قا جوٞیث ک٘ؿ ،یک
اجعبؾ ٌٞقٝی  ْٛثٞؾ ک ٚؾٝوث ٓكؾّ  ٝاٗوالة ایكإ
ثٞؾ ،یک آٓكیکب  ْٛثٞؾ ک ٚػِی ٚاٗوالة ایكإ جٖٞئٚ
ٓیکكؾ ،یک ٔؿاٗوالة  ْٛثٞؾ ک ٚؾق ٖ ٍٞایٖ وبٍٛب
 ٝثؼؿ ال گفق ال شبؾٙی ؼ ٕٞظبال ث ٚوبٝاکیٛب ٝ
ؾقثبقیٛب آة قكح ٚاوث (ٝگكٗ ٚإٓ قٝلٛبی جِػ وبٍ
ٌّث ؼیِی ثمقگحك ثٞؾ)  ٝثوی ْٛ ٚک ٚإٓ قٝلٛب
«ٔؿاٗوالة» ثٞؾٗؿ  ٝظبال ؾق قٝایثٗ« ،بؾإ» ٌؿٙاٗؿ
ال ك ْٜؾٝقإ ؾقٓبٗؿٗؿ  ٝش٘بض قاوث شٜٔٞقی
اوالٓی ؾق ٜٗبیث پیكٝل ٌؿ  ٝجکِیلً قا ثب ظمة
ق ٌٖٝکكؾ .ظمة اُجح ٚاٗحوبؾاجی ث ٚؼٞؾي کكؾ ،ثب ایٖ
 ٚٔٛآب إٓ «ٗجكؾ ک ٚثك ک »ٚثبهی ٓبٗؿ ٞ٘ٛ ٝل ٗیم ثبهی
اوث  ٝجٔبّٓ .كؾّ اٗوالة ثٓ ٖٜٔبٗ٘ؿ ٛك قٝایث
ٝاقٚٗٝی ؾیگكی ؾق ایٖ قٝایث ٗیم ٗبپؿیؿ ٌؿٙاٗؿ.

ؾق ثكاثك ایٖ ٓٞز ثی جٞهق جعكیق  ٝؾقٝؽ ٝ
ؾقیٞلگی ُٝی ٓیجٞإ  ٝثبیؿ ال ؾق ٕٝاٗوالة ثٖٜٔ
جبقیػ ظویوی قا ثیك ٕٝکٍیؿ .ثكای جكویْ ویٔبی
ظویوث آب ْٛلٓبٕ ثب ثبلیبثی جکٛٚبیی ک ٚال قٝایث
قؤی جبقیػ ؾٝق اٗؿاؼحٌ ٚؿٙاٗؿ ثبیؿ ث ٚجّٞیكٛبی
ؾقٝؿیٖ ٗیم ظِٔ ٚکكؾ .اُٝیٖ هؿّ ثكای ایٖ کبق
اكىبٗٚلؾایی ال اٗوالة ث ٖٜٔاوث ،اكٍبی اكىبٗٛٚبیی
ک ٚثٓ ٚؿؾ جکكاق ؾق قٝایث جبقیؽی اٗوالة ث ٖٜٔثٚ
پیٞوحبقی کبـة ثؿٍ ٌؿٙاٗؿ.
ِْفبى اًمالة ّ هؽؽ آلبی ًطكتّؾیؽ
ٌبپٞق ثؽحیبق ک ٚثٓ ٚؿؾ هحَ وجؼبٗٚاي جٞوٗ شٞؼٛٚبی
جكٝق شٜٔٞقی اوالٓی ؾق ظٞاُی پبقیه ،ؾق ٛبُٚیی
ال جوؿن ٌٜبؾت ایىحبؾ ٙاوث ،ث ٚوؼی قوبٗٛٚبی
ثمقگ ث ٚػ٘ٞإ ٌ٘ٔٞٛؿجكیٖ اٗىبٕ ایكاٗی ؾق ؾی ٓبٙ
 ٝ 1357جٜ٘ب کىی ک ٚجٞاٗىث ؾق إٓ جبقیػ ،كبشؼٚی
ؾق قا ٙقا جٍؽیُ ؾٛؿٓ ،ؼككی ٓیٌٞؾ .ثىیبقی ایٖ
قٝلٛب جبوق ٓی ؼٞقٗؿ ک ٚچكا إٓ لٓبٕ شىبقت یب
ؾقایث ایٖ قا ٗؿاٌح٘ؿ جب ال آؼكیٖ ٗؽىثٝلیك ٌبٙ
پٍحیجبٗی ک٘٘ؿ ٗ ٝگفاقٗؿ اٗوالة ث ٖٜٔقغ ؾاؾ ٙثبٌؿ.

ؾوحٚی ثؼؿی ٝكبؾاقجكی٘٘ؿ یب الاهَ چ٘بٕ ٓیٗٔبی٘ؿ .ثؽً
ثمقگی ال چپ ٗ ٝیم ٓصبٛؿیٖ ؼِن ک ٚؾق ِقٛبی
ٗؽىث وكکٞة اٗوالة ث ٖٜٔثٞؾٗؿ ٞ٘ٛل ث ٚإٓ اثكال
ٝكبؾاقی ٓیک٘٘ؿ .ثب ایٖ  ٚٔٛؾقؾٗبک إٓ اوث ک ٚایٖ
ؾوحٗ ٚیم جّٞیكی ٓؼٞز ال اٗوالة ث ٖٜٔجكویْ
ٓیک٘٘ؿ .آٗبٕ اگك گب ٙث ٚاٌبق ٙثك وكٌث ظویوی قؼؿاؾ
ث ٖٜٔؾوث ٓیگفاقٗؿ آب ثٗ ٚبگمیك  ٝػصٞالٗ ٚال إٓ
گفق ٓیک٘٘ؿ جب گكؾی ثك ؾآبٕ جعِیَٛبیٍبٕ ک ٚال
اثحؿای ٝشٞؾ جب ٔٛیٖ آكٝل ،ؾقوثجكیٖ ثٞؾ ٙاوث،
ٍٗ٘ی٘ؿ .چ٘یٖ اوث ک ٚؾق قٝایث آٜٗب ال اٗوالة ثٖٜٔ
ٗیم ٛیچ شٔغثىث قٛبییثؽٍی ث ٚؾوث ٗٔیآیؿ .گبٙ

قاوث ایٖ اوث ک ٚاگك ؾاوحبٕ اٗوالة ث ٖٜٔجٜ٘ب یک
ٗبؾإ ؾاٌح ٚثبٌؿ ،ثؿٛ ٕٝیچ پكؾٙپٌٞی کىی ٗیىث ؿیك
ال ؾکحك ٌبپٞق ثؽحیبق .ا ٝاُجح ٚجٜ٘ب کىی ال ٓیبٕ
وکٞالقٛبی شجٜٚی ِٓی ثٞؾ کٝ ٚهحی ٓؿػی هؿّ
گفاٌحٖ ؾق «قآّ ٙؿم» ٓیٌؿ ٓیؼٞاوث ث ٚقاوحی
ٔٛبٕ ٝظبیلی قا ثك ؾٝي ثگیكؾ ک ٚوی وبٍ پیً ال اٝ
ؾکحك ٓعٔؿ ّٓؿم ،پیٍٞای شجٜٚی ِٓی ثك ػٜؿ ٙگككث
 ٝإٓ قا ث ٚاٗصبّ قوبٗؿٍٓ .کَ آب إٓ ثٞؾ ک ٚٗ ٚثؽحیبق،
ّٓؿم ثٞؾ ٔٝ ٚٗ ٝؼیثٌ ،جبٛحی ث ٚاقؾیجٍٜث ٓبٙ
 1330ؾاٌث.
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قاؾیکبٍجك ٌؿٕ ثٞؾ .ال قٝل  25ككٝقؾیٖ کبقگكإ
اِلٜبٕ ٗیم ؾق ٔٛكاٛی ثب کبقگكإ ٗلث ش٘ٞة
اػحّبة کكؾٗؿ  ٝؾق جظبٛكات آٜٗب یک ٗلك کٍحٌ ٚؿ.
شبُت إٓک ٚؾقوث ؾق لٓبٗی کٓ ٚجبقلٙی کبقگكإ
ٗلثٌ ،ب ٙشٞإ قا ٝاؾاق کكؾ ؾق یک وؽ٘كاٗی
قاؾیٞیی وؼی ک٘ؿ کبقگكإ اػحّبثی قا ٓحوبػؿ ک٘ؿ کٚ
ثب جٞوَ ث ٚاوالّ جٕبؾٛبی ٖجوبجی قا ک ٚؾیؿگبٛٙبی
اشحٔبػی  ٝلٗؿگی ویبوی قا ٓىٔ ّٞکكؾ ٙاوث کبًٛ
ؾ٘ٛؿ  ٝثب لٗؿگی ثٌ ٚیٙٞی ٓىِٔبٗبٕ ٝاهؼی ،جٕبؾٛبی
ٖجوبجی قا ثٔٛ ٚگٗٞی ٖجوبجی ٝ ٝظؿت ِٓی ثؿٍ ک٘٘ؿ،
اثٞاُوبوْ کبٌبٗی ؾق پیبٓی ال کبقگكإ ٗلث ؼٞاوث
آقآً ٗ ٝظْ ػٔٓٞی قا ظلع ک٘٘ؿ ٓ ٝعٔؿ ّٓؿم ؾق
ٗطوی ث ٚظبکٔبٕ ٍٛؿاق ؾاؾ ثكای شِٞگیكی ال گىحكي
ٓجبقل ٝ ٙؾآٖ لؾٕ إٓ ث٘ٓ ٚبٖن ؾیگك ،ث ٚؼٞاوث
کبقگكإ اػحّبثی گكؾٕ ثگفاقؾ)1(.

ؾق اقؾیجٍٜث ٛ 1330كچ٘ؿ ثٗ ٚظك ٓیقویؿ «ٌبٙ
شٞإ» په ال اكمایً اؼحیبقات هبٗٗٞیاي  ٝجبویه
ٓصِه ككٓبیٍی و٘ب ،ثك ؼك ٓكاؾ وٞاق اوث آب
ٝاهؼیث إٓ ثٞؾ کٛ ٚیبت ظبکٔٚی ایكإ ؾق ثعكاٗی
ػٔین ؾوث  ٝپب ٓیلؾ .ال یک وٓ ٞجبقلات اشحٔبػی
ٛك ؾّ اٝز ثیٍحكی ٓیگككث  ٝهؿّ ث ٚهؿّ قاؾیکبٍجك
ٓیٌؿ .ؾق یک هِْ کبقگكإ ٌكکث ٗلث ایكإ ٝ
اٗگِیه ال ككٝقؾیٖ  1330ؾق اػحكاْ ث ٚظفف وی
ؾقِؿ كٞماُؼبؾٙی ظوٞهٍبٕ ،ؾوث ث ٚاػحّبثی
گىحكؾ ٙلؾٗؿ .اػحّبة ال ٗلحگكإ ث٘ؿق ٓؼٍٞق ؾق 2
ككٝقؾیٖ آؿبل ٌؿ  ٝث ٚوكػث ث ٚثویٚی ٓ٘بٖن ش٘ٞة
قویؿ .و ٚقٝل ثؼؿ ٗلحگكإ آؿبشبقی  ٝکبقآٓٞلإ
آٓٞلٌگب ٙػبُی ٗلث ؾوث ال کبق کٍیؿٗؿ .وپه
ٗلحگكإ ٓىصؿ وِیٔبٕ ٛ ٝلح ِگَ ٗیم ث ٚاػحّبة
پیٞوح٘ؿ .ایٖ ٓجبقلٙی یکپبقچٚی کبقگكإ ٗلث پ٘س
وبٍ ثؼؿ ال وكکٞة ٓجبقلات کبقگكإ ش٘ٞة،
ْٜٓجكیٖ  ٝثمقگحكیٖ اػحّبة ؾق ش٘ٞة ثٞؾ ٞٓ ٝقؾ
پٍحیجبٗی ثؽً ٝویؼی ال ٓكؾّ ش٘ٞة هكاق گككث .یک
قٝل ثؼؿ ال آؿبل اػحّبة ،ظىیٖ ػالٗ ،ؽىث ٝلیك
ٝهث ،ظکٓٞث ٗظبٓی اػالّ کكؾ .ایٖ اهؿاّ ٓٞقؾ جبئیؿ
ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ٓصِه ٌٞقای ِٓی هكاق گككث .ؾق 7
ككٝقؾیٖ ؾُٝث ٛك ٓفاکكٙیی ثب اػحّبثی ٕٞقا ٓحٞهق
کكؾ  ٝثالكبِِٗ ٚیكٛٝبی ٗظبٓی ،ثكای وكکٞة
کبقگكإ اػحّبثی ث٘ٓ ٚطو ٚاػماّ ٌؿٗؿ .ثب ایٖ ٝشٞؾ
ٓیؿإٛبی ٗلحی الُی ٗ ٝلث ولیؿ ٗیم ث ٚاػحّبة
پیٞوح٘ؿ .ؾق قٝل  23ككٝقؾیٖ ثب ظِٔٚی ٌٜكثبٗی ثٚ
جظبٛكات ؼیبثبٗی کبقآٓٞلإ آٓٞلٌگب ٙػبُی ٗلث،
ؾقگیكی ؼٗٞی٘ی آؿبل ٌؿ .چٜبق ٛماق ٗلك ال کبقگكإ
ٓ ٝكؾّ ٓعك ّٝؾق ایٖ ؾقگیكی ٌكکث ؾاٌح٘ؿ  ٝؾق
ٗحیصٚی إٓ ًٌ ٗلك ال اججبع ایكاٗی  ٝوٗ ٚلك ال اججبع
اٗگِىحبٕ کٍحٌ ٚؿٗؿ .ؾُٝث اٗگِىحبٕ ث ٚثٜبٗٚی ظلع
شبٕ اججبع ؼٞؾٗ ،بٝگبٕ ش٘گی ٗیكٝی ؾقیبیی ثكیحبٗیب قا
قٝاٗٚی آةٛبی ؼِیس کكؾ.

ال وٞی ؾیگك ٗؽىثٝلیكإ ظکٓٞث پِٜٞی یکی ؾق
پی ؾیگكی ثؿ ٕٝإٓک ٚثحٞاٗ٘ؿ كٕبی ِٓحٜت اشحٔبػی قا
ثٗ ٚلغ ظبکٔبٕ آقاّ ک٘٘ؿ ،ک٘بقٓ ٙیگككح٘ؿ  ٝیب ک٘بق
گفاٌحٓ ٚیٌؿٗؿ .آؼكیٖ چٜكٙی هؿقجٔ٘ؿ ٗؽىثٝلیكی،
ظبشؼِی قلّآقا ٗیم ؾق پی اكمایً هؿقت ٝ
وكپیچیاي ال اٝآك ِٓٞکبٗ ،ٚثب جٖٞئٚی پیچیؿٙیی کٚ
یک وٞی إٓ ؾقثبق  ٝولبقت اٗگِىحبٕ ثٞؾٗؿ  ٝوٞی
ؾیگك إٓ كؿاییبٕ اوالّ ،جكٝق ٌؿ .ظىیٖ ػال ،ؾٝوث
ٗمؾیک ّٓؿم  ٝشبٍٗیٖ قلّآقا ٗیم ث ٚؾُیَ ٗبجٞاٗی
ؾق ظَ ٓىئِٚی ٗلث ،ؾق پی یک جّٔیْ ٗبگٜبٗی اوحؼلب
کكؾ جب شبی ؼٞؾ قا ثٓ ٚعٔؿ ّٓؿم ؾٛؿ.
ّٓؿم ؾق ٝاهغ ثكای پبیبٕ ؾاؾٕ ث ٚثعكإ ٛیبت ظبکٔٚ
ٛ ٝؿایث ٓجبقلٙی ٓكؾّ ث ٚؤث ٓجبقلات پبقُٔبٗی ثٚ
ٗؽىثٝلیكی قویؿٓ .جبقلاجی ک ٚچ٘ؿی وكگكّ
کٍٔکًٛبی «پیٍٞای ِٓی»  ٝؾقثبق ٓبٗؿ ٝ
قاؾیکبُیىًٔ ٗ ٚجٜ٘ب ؾق ٓعحٞای قككٓیىحی ؾُٝث ِٓی
ٗبثٞؾ ٌؿ ،ثِکٛ ٚكگب ٙظٜٞق کكؾ ث ٚؾوحٞق ٗؽىثٝلیك

ؾوحگب ٙظکٓٞحی ایكإ ؾق ٗگكاٗی ػٔیوی كك ٝقكحٚ
ثٞؾ .و٘بجٞق ٌلن ؾق ٔٛبٕ قٝل  23ككٝقؾیٖ ؾق
ٓصِه و٘ب ٗطوی کكؾ  ٝثب اٌبق ٙث ٚایٖک ٚجً٘ٛبی
ٖجوبجی ث ٚچ٘بٕ ٗوطٚی ؼطكٗبکی قویؿٙاٗؿ کٔٓ ٚکٖ
اوث شبٓؼ ٚقا ٗبثٞؾ ک٘٘ؿ ،لیكا ٓجِـبٕ ؼبقشی
ٓیؼٞا٘ٛؿ ش٘گ ٖجوبجی ث ٚقا ٙثی٘ؿالٗؿ  ٝؾق ٗحیصٚ
کٍٞق قا ثٛ ٚكز ٓ ٝكز ثکٍبٗ٘ؿ ،گلثٓ« :حبولبٗٚ
ٌؼبقٛبی ككیج٘ؿ ،ٙثیٍحك ٖجوبت ٗبآگب ٝ ٙثی وٞاؾ ٓب قا
گٔكا ٙکكؾ ٙاوث  ٝجٜ٘ب قاٗ ٙصبت ایكإ ٓحعؿ کكؾٕ
ٚٔٛی ٖجوبت ػِی ٚؾٌٖٔ ؼبقشی اوث» .ال وٞی
ؾیگك ٓجبقلٙی کبقگكإ ْٛچ٘بٕ ؾق ظبٍ گىحكؾٙجك ٝ
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ثك پبیٚی چ٘یٖ ـ٘ٛیحی ثٞؾ کٓ« ٚكؽ ٖٞكبٕ» ؼٞؾي
ِٓی وكکٞثً کكؾٗؿ .ؾق ٜٗبیث  ْٛایٖ ش٘جً ثمقگ
قا ؾق ٕٝکٞقإ ٓجبقلات اٗوالثی پكجبة کكؾ جب إٓ قا
ک ٚالاهَ ؾق ٓبٛٙبی ا ٍٝثبُوٙٞگی ثؿٍ ٌؿٕ ث ٚش٘جٍی
ک٘حكٍ کكؾ ٙثبٌؿ  ٝثب شٔغث٘ؿی ٓطبُجبت ٓكؾّ یب آٗچٚ
اٗوالثی قا ؾق ٕٝؼٞؾي ؾاٌث ،ثب کٞؾجبی ٓ 28كؾاؾ،
ک ٚجالي ٓی ٌؿ ث ٚػ٘ٞإ ٓطبُجبت ٓكؾّ ٗٔبیبٗؿٌٞ ٙؾ،
وو« ٖٞؾُٝث ِٓی»  ٝؾق وبیٚی ثی ػِٔی  ٝشجٗٞی
قٛجكإ شجٜٚی ِٓی ٓؿكٌ ٕٞؿ.
ؼٞاوث ک ٚیک هؿّ ال ٓكؾّ پیً ثیلحؿ  ٝقٛجكی ش٘جً
قا ث ٚچ٘گ آٝقؾ .اگك گلحٓ ٚیٌؿ کٓ ٚكؾّ ؼٞاٛبٕ
ثؽحیبق ث ٚؾقوحی جٍؽیُ ؾاؾ ٙثٞؾ ک ٚؾق چ٘یٖ
کب ًٛؾؼبُث وبٝاک ؾق لٗؿگی ویبوی ٛىح٘ؿ ،ثؽحیبق
ٌكایطی ،ؾق ٌكایطی ک ٚال یک وٛ ٞیبت ظبکٔ ٚؾق
وبٝاک قا ٓ٘عَ کكؾ  ٝکبقٓ٘ؿإ آ٘یثؼبٗٚی ِٓی قا
ثعكإ كك ٝقكح ٚاوث ٛ ٝیچ یک ال ٗؽىثٝلیكإ
ث ٚؼبٗ ٚككوحبؾ .اگك گلحٓ ٚیٌؿ کٓ ٚكؾّ ؼٞاٛبٕ
اػِی ظٕكت جٞإ كبئن آٓؿٕ ثك ثعكإ ػٔٓٞی قا
هبٗ٘ٔٗٞؿ ٌؿٕ وبٗىٞق ثك ٓطجٞػبت ٍٗ ٝكیبت ٛىح٘ؿ،
ٗؿاقٗؿ  ٝال وٞی ؾیگك شبٓؼ ٚؾق جت  ٝجبة یک ش٘جً
ثؽحیبق وبٗىٞق قا ث ٚکِی ِٓـب کكؾ .اگك گلحٓ ٚیٌؿ
اػحكأی اوث ،اوحلبؾ ٙال کىبٗی ٓبٗ٘ؿ ا ٝآؼكیٖ قاٙ
ٓكؾّ ؼٞاٛبٕ قػبیث ظوٞم لٗؿاٗیبٕ ویبوی ٛىح٘ؿ،
پیٍگیكی ال اٗوالة اوث.
ثؽحیبق آؼكیٖ ثبلٓبٗؿٙگبٕ
ؾهیوٖ ث ٚایٖ ؾُیَ ثؽحیبق بختیار تنها کسی بود که در دی ماه
لٗؿاٗیبٕ ویبوی قا کٔٛ ٚبٕ
ٓیؾاٗىث ٗ ٚجٜ٘ب ؾقثبق ایٖ
ٝاثىحگبٕ ش٘جً ٓىِعبٗ ٚیب
 7531هیچ درکی از انقالب و
آؼكیٖ ظكث ٚثكای ثوب قا ثٚ
ث ٚثیبٕ ؾوحگب ٙوكکٞة
وضعیت انقالبی نداشت .همان
کبق ؼٞاٛؿ گككث ،ثِکٚ
آقیبٜٓكی «اٌكاق ٓىِط»
ٓطٔئٖ ثٞؾ
ثٞؾٗؿ ،ال لٗؿإ آلاؾ کكؾ .اٝ
ػال ٙٝؾیگكثك وضعیتی که دیگر رهبران سکوالر
قٛجكإ شجٜٚی ِٓی،
چ٘یٖ هؿّٛبی ثِ٘ؿی ثكؾاٌث
ٗیكٛٝبی ٛكاوبٕ ال اٗوالة و محافظهکار جبههی ملی را وادار
آب ؾیگك ؾق قٝلگبقی کٚ
ٗیم ا ٝقا پٍحیجبٗی
ٓكؾّ ث ٚؤث جىؽیك هؿقت
ؼٞا٘ٛؿ کرد به سرعت بختیار را از جبهه
کكؾ  ٝا ٝؼٞاٛؿ جٞاٗىث ثب
ویبوی ؾق ٓعَ لٗؿگی ٝ
وٞاق ٌؿٕ ثك ٓٞز اخراج کنند و برای بیعت روانهی
کبق  ٝجعّیَ ؼٞؾٌبٕ گبّ
اػحكأبت ٓكؾّ ،قٛجكی
ثكٓیؾاٌح٘ؿ  ٝهؿّ ث ٚهؿّ
«نوفل لوشاتو» شوند
ش٘جً قا ال ٛك قهیت
ٓکبٕ ظکٔكاٗی ظبکْ قا ثٚ
اظحٔبُی ثكثبیؿ  ٝؾق هبٓث
ٝ
ؾقثبقی
کبغٛبی
ثكای
شؿیؿ
پیٍٞایی
وبؼحٔبٕٛبی ؾُٝحی ٓعؿٝؾ ٓیکكؾٗؿ .ثؽحیبق جٜ٘ب کىی
ِٓیگكایبٕ ظبٌیٍٗٚیٖ ظٜٞق ک٘ؿ .ثؽحیبق ال آٗصبیی کٚ
ثٞؾ ک ٚؾق ؾی ٓبٛ 1357 ٙیچ ؾقکی ال اٗوالة ٝ
ثب «قٛجكإ ِٓی» ٓكاٝؾٔٛ ٝ ٙب٘ٛگی ؾائْ ؾاٌث ؾق
ٔٝؼیث اٗوالثی ٗؿاٌثٔٛ .بٕ ٔٝؼیحی ک ٚؾیگك
شكیبٕ ثٞؾ ک ٚؾکحك کكیْ و٘صبثی ،شبٍٗیٖ پیك اظٔؿآثبؾ
قٛجكإ وکٞالق ٓ ٝعبكظٚکبق شجٜٚی ِٓی قا ٝاؾاق
کٚ
ؾق ٛلحٚی پبیبٗی آـق ٓب ٝ 1357 ٙؾق ٌكایطی
کكؾ ث ٚوكػث ثؽحیبق قا ال شج ٜٚاؼكاز ک٘٘ؿ  ٝثكای
ش٘جً اٗوالثی ثب آؼكیٖ ثوبیبی ٗظبّ ظبکْ ؾق ٗجكؾ ثٞؾ،
ثیؼث قٝاٗٚی «ٗٞكَ ٌُٞبجٌٗٞ »ٞؿ .کىبٗی ک ٚآكٝل
اػالّ کكؾ ٙاوث« :شجٜٚی ِٓی چ ٚؾق لٓبٕ ؾکحك
ال ُم ّٝپٍحیجبٗی ثؽحیبق ؾق إٓ قٝلٛبی ٖٞكبٗی وؽٖ
ّٓؿم  ٝچ ٚؾق ؾٝقٛٙبی ثؼؿ ال إٓ ٞٔٛاق ٙثٖٞ ٚق
ٓیگٞی٘ؿ جٜ٘ب ؾق ایٖ ثالٛث ثمقگ ثب آهبی ٗؽىثٝلیك
ِكیط ؼٞاوحبق ظکٓٞث هبٗ ٕٞثٞؾ ٙاوثٗ .ظبّ هبٗٗٞی
ٍٓحكک ٌؿٙاٗؿ.
ٓبٗ ،ظبّ ٍٓكٖٝیث اوث  ٝثك ٖجن هبٗ ٕٞاوبوی
خٌبة ًطكتّؾیؽ ّ اًمالثی کَ توبم ًهع
پبیٚگفاقی ٌؿ ٙاوث .ک ٚثك اوبن إٓ اؼحیبقات هبٗٗٞی
ٌب ٙثك ٖجن ٔٞاثٗ ؼبِی ٓؼیٖ ٍٓ ٝؽُ ٌؿ ٙاوث.
اگك ٔؿاٗوالة ؾقثبقی ال ٓیبٕ ش٘بض وکٞالق شجٜٚی
 ٝوِط٘ث ث ٚػ٘ٞإ ٝؾیؼٚیی ال ٖكف ِٓث ث ٚپبؾٌبٙ
ِٓی یکی قا ثكگمیؿ جب ٌبیؿ ْٛچ٘بٕ چ٘ؿی ؾق هؿقت
ٝاگفاق ٓیٌٞؾ ک ٚث ٚػ٘ٞإ یک ٓوبّ ؿیكٓىئٍٞ
ثٔبٗؿٔ ،ؿاٗوالثی ک ٚؾق ظبٍ ثكٗبٓٚقیمی ثكای جىؽیك
وِط٘ث ک٘ؿ ٚٗ ،ظکٓٞث  ...اگك ٓب ال ظکٓٞث هبٕٗٞ
هؿقت ویبوی  ٝوكکٞة اٗوالة ثٞؾ ٝ ْٛظیلٚی
وؽٖ ٓیگٞییْ ؾق ػیٖ ٝكبؾاقی ث ٚهبٗ ٕٞاوبوی ،ثٚ
ٓعبكظث ال کیبٕ هؿقت ؾق ؾٝقٙی اٗحوبُی قا ث ٚکىی
ٗلغ ؾوحگب ٙوِط٘ث ٗیم ظكف لؾٙییْ»)2(.
ال ٓیبٕ ش٘بض ٓفٛجی شجٜٚی ِٓی وپكؾٔٛ .بٕ کىی کٚ
آكٝل کىبٗی اؾػب ٓیک٘٘ؿ اگك ٓٞقؾ پٍحیجبٗی ٗیكٛٝبی
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جٞوٗ ویبوث ٓكؾٓی جّكف ٌؿ ٙثٞؾ.

چپ ٓ ٝحكهی هكاق ٓیگككث ،وكٌٗٞث اٗوالة ایكإ
ٌکَ ؾیگكی ؾاٌثٔٗ .بؾ ثی ثؿیَ قٝاؾاقیِ ،ؿاهث ٝ
ؾٓٞکكاجیىْ.

ثبلقگبٕ اُجح ٚاٗىبٕ قٝاؾاقی ثٞؾ ،ؿیك ال إٓ
لٓبٕٛبیی ک ٚظكفٛبیی ثك ٓج٘بی ؼِّثٛبی
ٔؿکٔٗٞیىحیاي ٓیلؾ ،الاهَ جالي ٓیکكؾ اٗىبٕ
ؾٓٞکكاجی  ْٛثبٌؿ .اظحٔبُٖ ؾق اٝهبت اٗؿکی ككیبؾ
ٓیلؾ  ٝثب ٖٔؤٗی٘ ٚقآ ٙیقكث آب ٔٛبٕ ٓعبوجٚی
اٌحجبٛی کٌ ٚبپٞق ثؽحیبق قا ث ٚؾقثبق ٌبٍ٘ٛبٛی
ٌككیبة کكؾ جب آؼكیٖ ٗؽىثٝلیك پِٜٞی ٌٞؾ،
ثبلقگبٕ قا ٓصبة کكؾ جب اُٝیٖ ٗؽىثٝلیك شٜٔٞقی
اوالٓی ٌٞؾ .هجبیی ک ٚؼیِی ثمقگحك ال هبٓث ا ٝثٞؾ.
اٌحجب ٙثمقگ ثبلقگبٕ ایٖ ثٞؾ کٗ ٚؿاٗىث ؾق ٌكایٗ
اٗوالثی ،اِالضِٖتٛبی ٓعبكظٚکبقی چ ٕٞا ٝثٜحك
اوث ؾق ؼبٗٛٚبیٍبٕ ثٔبٗ٘ؿ .ایٖ ٗکحٚیی ثٞؾ ک ٚؾکحك
کكیْ و٘صبثی ،قٛجك شجٜٚی ِٓی ث ٚوكػث كٜٔیؿ ٝ
شبی ؼٞؾ قا ؾق ٝلاقت آٞق ؼبقشٚی ؾُٝث ٓٞهث ثٚ
«اثكاٛیْ یمؾی» ،یکی ال اػٕبی ٕٜٗث آلاؾی ؾاؾ
ک ٚثِؿ ثٞؾ اٝقکث آٓكیکبیی ثپٌٞؿ ،ؾق ؾاؾگبٛٙبی
اٗوالة ٌكکث ک٘ؿ  ٝثب یبوك ػككبت  ٝكیؿٍ کبوحكٝ ٝ
ؾاٗیَ اٝقجگب ػکهٛبی جٔبّ هؿ ثگیكؾ.

ٜٓ٘ؿن ٜٓؿی ثبلقگبٕ ،قٛجك ٕٜٗث آلاؾی ایكإ
یؼ٘ی ٔٛبٕ جٍکِی ثٞؾ ک ٚؾق ٓبٛٙبی ٓ٘حٜی ثٚ
وكٗگٗٞی قژیْ ٌب ٙث ٚوجت ٔٛكاٛی «اثكاٛیْ یمؾی»
ثب قٝضهللا ؼٔی٘ی ،ثب ا ٝ ٝظِوٚی پیكآ ًٗٞؾق ٗٞكَ
ٌُٞبج ٞاقججبٖ ؾاٌث ،ث ٚوجت ػٕٞیث ویؿ ٓعٔٞؾ
ٖبُوبٗیٜٓ ،ؿی ثبلقگبٕ  ٝچ٘ؿ ٗلك ؾیگك ؾق ٌٞقای
اٗوالة ث ٚایٖ ٌٞقا قا ٙؾاٌث  ٝثىیبقی ال اػٕبی إٓ
ثبقٛب ٝكبؾاقی ؼٞؾ قا ث ٚؼٔی٘ی ٗ ٝیكٛٝبی پیكإٓٞ
ا ٝذبثث کكؾ ٙثٞؾٗؿ .إٓچ٘بٕ ک ٚثكؼی ال چٜكٛٙبی ْٜٓ
ظکٓٞث ثؼؿی ٓبٗ٘ؿ «ّٓطلب چٔكإ»ٓ ،ىئٍٞ
وكکٞة ؼٗٞیٖ کكؾوحبٕٓ« ،عٔؿػِی قشبیی»،
قییهشٜٔٞقی کٝ ٚظیل ٚؾاٌث ظکٓٞث اوالٓی قا ال
ثعكإ په ال اٗلصبق ؾكحك ظمة شٜٔٞقی اوالٓی ثٚ
والٓث ثیك ٕٝثکٍؿ ٓ ٝعىٖ وبلگبقا ،ال ث٘یبٗگفاقإ
وپب ٙپبوؿاقإ اٗوالة اوالٓی  ٝیکی ال کىبٗی ک ٚؾق
شِىٚی ثكٗبٓٚقیمی ثكای وكکٞة ٗیكٛٝبی اٗوالثی
ظٕٞق ؾاٌث ،ال ٓیبٕ کىبٗی ثٞؾٗؿ ک ٚپیٗٞؿی ثب
ٕٜٗث آلاؾی ؾاٌح٘ؿ .ثبلقگبٕ ٛكچ٘ؿ ؾق آؼكیٖ
قٝلٛب ،ؾق ٛكان ال قاؾیکبُیىْ ٓكؾٓی آؼكیٖ
جالي ٛب قا کكؾ جب ثب ایصبؾ اقججبٖ ٓیبٕ ثؽحیبق  ٝقٝضهللا
ؼٔی٘یٓ ،وؿٓبت اٗحوبٍ آقاّ هؿقت قا ككا ْٛک٘ؿ ٝ
ٍٛؿاق ثؽحیبق قا ث ٚگٞي «آبّ» ثكوبٗؿ ک« ٚأٝبع
ِٓٔکث ٝؼیْجك ٌؿ ٝ ٙثب ٗلٞـی ک ٚچپیٛب پیؿا کكؾٙاٗؿ،
ِٓٔکث ق ٝثٗ ٚبثٞؾی ٓیقٝؾ» .آب وكاٗصبّ ٝهحی ثٚ
قؿْ آیؿٛبی اُٝی ٚایٖ ٓفاکكات ثٗ ٚحیصٚی ؾُؽٞاٙ
ٗكویؿٓ ،ىئُٞیث جٍکیَ ؾُٝث ٓٞهث اٗوالثی قا ثك
ؾٝي گككث .ؾُٝحی ک ٚهكاق ثٞؾ شبیگمیٖ ؾُٝث ٌبٙ
ٌٞؾ  ٝثك آٗچ ٚک ٚؾُٝث ٌب ٙظکٓٞث ٓیکكؾ ،ظکٓٞث
ک٘ؿٍٓ .کَ آب ؾق ای٘صب ثٞؾ کٗ ٚوبٖ ظکٔكاٗی ظبکْ

ثبلقگبٕ ال ؾقک ٔٝؼیث جبقیؽی أطكاقیای کٚ
ؾق إٓ هكاق ؾاٌث ،ػبشم ثٞؾ .ا ٝجب وبٍٛب ثؼؿ ٝ ،چٚ
ثىب جب پبیبٕ ػٔك ٗیمٗ ،حٞاٗىث إٓ ٔٝؼیث قا ؾقک
ک٘ؿ .ؼٞؾي  ْٛگلح ٚثٞؾ ک٘ٓ ٚحظك ثبقإ ثٞؾ  ٝویَ
آٓؿ .ا ٝؾق وبٍ ٝ 1361هحی اٗوالة ث ٖٜٔقا جعِیَ
ٓیک٘ؿٓ ،یٗٞیىؿٝ« :اژٙی اٗوالة ؾق ٓوبالت ٝ
ٌؼبقٛبی گكٛٙٝب  ٝؾق اػالٓیٛٚبی آبّ جب ٓبٛٙب ثؼؿ ال
پیكٝلی اٗوالة ثٗ ٚؿقت ث ٚکبق ثكؾٓ ٙیٌؿُٝ ...ی
ثؿثی٘ی  ٝکی٘ٚشٞیی ػِی ٚؾُٝث  ٝؾُٝحیبٕ چ٘بٕ اٝز
گككث ک ٚچپیٛب  ٝاككاٖیٛب ظحب ال اؼكاز وپٞقٛب ٝ
پیًؼؿٓثٛب قأی ٗٔیٌؿٗؿ ٚٔٛ .چیم ٓیثبیىحی
ػ ٝ ْٞؾٝق قیؽحٌٞ ٚؾٓ .ؽّ ِٖٞاقجًٗ ،یكٛٝبی
اٗحظبٓی  ٝآٗچ ٚثب وكٓبیٚؾاقی ٓ ٝبُکیث اقٔی  ٝیب
ثؽً ؼِّٞی جُٞیؿ  ٝجٞلیغ اقججبٖ ؾاقؾٛ .ؿف وبؾٙ
 ٝق ٌٖٝاُٝیٚی اؼكاز ٖبؿٞت ،جٞوؼ ٝ ٚجؼٔیْ یبكح،ٚ
شبی ؼٞؾ قا ث ٚظفف جٔبٓی آذبق ٗظبّ گفٌحٓ ٚیؾاؾ،
چٓ ٚرجث  ٝچ٘ٓ ٚلی ...اكکبق  ٝاٛؿاف ج٘ؿ ؾیگكی ٗیم
ٓٞقؾ جٞش ٝ ٚجٞهغ هكاق گككث .ال هجیَ ٓجبقلٙی
اٗوالثی  ٝشٞوبلی ػِی ٚلٓیٖؾاقی  ٝوكٓبیٚؾاقی ٝ
ٓبُکیث (ثؿ ٕٝجؼییٖ ظؿٝؾ اككاٖی  ٝؿیك ٓصبل إٓ) ثٚ
اُِٞی ثؽً
ثٜبٗٚی ٓع ٞاوحرٔبق ٓ ٝوّك ٌ٘بؼح ِٖ
ِ
ؼِّٞی جُٞیؿ  ٝجٞلیغ  ٝثبلقگبٗبٕ ث ٚؾُیَ
ِ
وٞؾشٞیی آٗبٕ» ٝ .جٔبّ ایٜ٘ب ال وٞی ٗؽىثٝلیكی کٚ
هكاق اوث اٗوالثی ثبٌؿ «قٝظیٚی جٕبؾ  ٝجؽكیت
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ٜٗبیی ثكای وكکٞة اٗوالة آٓبؾ ٙثبٌؿٛ .كچ٘ؿ ؾق ٍٖٞ
ؾٝقإ ِؿاقت ؾُٝث قٝاؾاق ٛ ْٛكگبٔٝ ٙؼیث
أطكاقی ٌؿٔ ،ؿاٗوالة ؼٞؾ قأوٖ ٝاقؾ ِعٌ٘ ٚؿ
 ٝؾوث ٛبی ؾُٝث ٓٞهث پبکیمٓ ٙبٗؿ جب ثؼؿ ثكای جؽلیق
ؾقؾٛ ،یبتٛبی ظىٖ ٗیث قٝاٗ ٚک٘ؿ .کىبٗی ک ٚاکىیك
ٔٛكاٛی ثب ؾُٝث ٓٞهث ُ ٝیجكاٍٛبی إٓ قا ٗصبتثؽً
ٓیؾاٗ٘ؿ یب ٓیٗٔبیبٗ٘ؿ ال ؼٞؾ ؾُٝث ٓٞهث ْٛ
ػوتٓبٗؿٙجكٗؿ ،چكا ک ٚؾق جعِیَ ٔٝؼیحی ک ٚؼٞؾٌبٕ
ؾق إٓ ث ٚوك ثكؾٙاٗؿ ظحب ؾقٓبٗؿٙاٗؿ.

ثكای اقٔبی ػوؿٛٙبی ظوبقت  ٝظىبؾت» ؼٞاٗؿٙ
ٓیٌٞؾ)3(.
کىبٗی کٝ ٚظبیق جبقیؽی ؾُٝث ٓٞهث قا ؾق ثكاثك
اٗوالة ث ٖٜٔؾق ؼّبئَ ٌؽّی ثبلقگبٕ اؾؿبّ
ٓیک٘٘ؿ جب ثؼؿ ٗحیص ٚثگیكٗؿ ک ٚثبیؿ ال ؾُٝث ٓٞهث
ظٔبیث ٓیکكؾٗؿ  ٝگكایً ٔؿُیجكاُی آٜٗب چ ٚكبشؼٚیی
قهْ لؾ ٙاوث ،یب ٌكایٗ اٗوالثی وبٍ  57قا ال یبؾ
ثكؾٙاٗؿ  ٝیب ٓیؼٞا٘ٛؿ ک ٚال یبؾ ثجكٗؿ .قٓمگٍبیی ال
ٝظبیق ؾُٝث ٓٞهث ؾق هجبٍ اٗوالة ث ،ٖٜٔظویوث
ویبوی إٓ قٝلگبق قا آٌکبق ٓیک٘ؿ .ثبلقگبٕ  ٝؾُٝث
ا ٝیک ٝظیلٚی اوبوی پىباٗوالثی قا ثك ؾٝي
ٓیکٍیؿٗؿْٜٓ .جكیٖ ٝظیلٚی جبقیؽی ٖ ٝجوبجی آٗبٕ ایٖ
ثٞؾ ک ٚاٗوالة ث ٖٜٔقا «جٔبّ» ٓ ٝىیك قا ثكای
اوحوكاق ظبکٔیث شؿیؿ ٞٔٛاق ک٘٘ؿ .چ٘یٖ ثٞؾ ک ٚؾُٝث
ثبلقگبٕ ٚٔٛ ٝی لیك ٓصٔٞػٛٚبی اؾاقی إٓ ،ؾق ٍٖٞ
ؾٝقإ ؾُٝث ٓٞهث ثب جٔبٓی هؿقت ٓكؾٓی ثكآٓؿ ٙال
اٗوالة ؾقگیك ثٞؾٗؿ .ؼِّثٛبی ُیجكاُی آٜٗب اُجحٚ
ٗٔی گفاٌث ایٖ ٝظبیق قا ث ٚجٔبٓی ث ٚاٗصبّ ثكوبٗ٘ؿ،
ٔٛبٕ ػؿّ هبٖؼیحی ک ٚپه ال وو ٖٞؾُٝث ٓٞهث ثٚ
ػ٘ٞإ اجٜبّ ثبلقگبٕ  ٝیبقاًٗ ٞ٘ٛل  ْٛجکكاق
ٓیٌٞؾ .ال ایٖ لاٝی ٚظحب ٓیجٞإ گلث ٓصٔٞػٚی
ؾُٝث ٓٞهث ال ٔؿاٗوالة ؼٔی٘یىحی ک ٚپٍث آٜٗب
و٘گك گككح ٚثٞؾ ،ػوت ٓبٗؿٙجك ثٞؾٗؿ .اگك ٔؿاٗوالة
ؼٔی٘یىحی ث ٚؼٞثی ؾقک کكؾ ٙثٞؾ ک ٚثكای وكکٞة
اٗوالة  ٝاوحوكاق ٗظْ ظکٓٞحی ثبیؿ جب ٓؿجی ثب إٓ ٔٛكاٙ
ٌؿ ٌ ٝؼبقٛب  ٝككّٛبی ؼٞؾ اٗوالة قا ّٓبؾق ٙکكؾ ٝ
ػِی ٚاٗوالة ث ٚکبق ثىث ،جّٞق ثبلقگبٕ ٔٛبٗی ثٞؾ
ک ٚؾق ثكاثك ٓؿقوٚی قكب ٙثٓ ٚكؾّ گلث« :اٗوالة جٔبّ
ٌؿ! ث ٚؼبٗٛ ٚبیحبٕ ثكٝیؿ  ٝثگفاقیؿ جب ٓب ِٓٔکث قا
اؾاق ٙک٘یْ».

کبؼ ،کبؼ اًگلیفُب ًیكت
اگك کىی ثؽٞاٛؿ ذبثث ک٘ؿ ک ٚهؿقتٛبی آپكیبُیىحی
ثك قٗٝؿ اٗوالة ث ٖٜٔجبذیكگفاق ثٞؾٗؿ ،اظحٔبُٖ ٗیبل ثٚ
جالي ؼیِی لیبؾی ٗؽٞاٛؿ ؾاٌث .ال ثكؾٌ ٙؿٕ «آبّ»
ک ٚظبٛكٕ ال کٞیكٛبی ػكام ،قٝاٗٚی کٞیث ٌؿ ٙثٞؾ
ثٞٗ ٚكَ ٌُٞبج ٝ ٞهِت ؼجكگماقیٛبی شٜبٕ جب ک٘لكاٗه
گٞاؾُٞپ  ٝجّٔیٔبجی ک ٚؾق ٓٞقؾ آی٘ؿٙی ایكإ گككحٚ
ٌؿ ٝ .ثؼؿ ؾیؿاقٛب ٓ ٝفاکكات ظبال اكٍب ٌؿٙی ثكؼی
اػٕبی ٌٞقای اٗوالة  ٝاٖكاكیبٕ ؼٔی٘ی ثب ٗٔبی٘ؿٙگبٕ
ؾُٝثٛبی ؿكثی  ٝوكإ اقجً ٌبٍ٘ٛبٛی  ٝقییه
وبٝاک ،ال شِٔٓ ٚفاکكات «ٝاقٕ لیٔكٖٓ»ٔٗ ،بی٘ؿٙی
ؾُٝث آٓكیکب ثب «اثكاٛیْ یمؾی» ثٔٗ ٚبی٘ؿٙگی ال ؼٔی٘ی
ؾق پبقیه ؾق ٓٞقؾ «کیلیث اٗحوبٍ ظکٓٞث ثؿٕٝ
ؼٗٞكیمی» ک ٚؾق إٓ یمؾی ال ه ٍٞؼٔی٘ی ال شِٔٚ
ٓیگٞیؿ« :اگك ثؽحیبق  ٝاقجً ؾق آٞق ؾؼبُث ٗک٘٘ؿ ٝ
ٓب ِٓث قا وبکث ک٘یْٔ ،كقی ثكای آٓكیکب ٗؿاقؾ»ٝ .
ثؼؿ ولك ٗبگٜبٗی ژٗكاٍ ٞٛیمق ث ٚجٜكإ اٗوالثی ثكای
شِ ٞگككحٖ ال کٞؾجبی وكإ ؼٞؾوك اقجً  ٝثكٗبٓٚی
ؾهین جـییك قژیْ ثؿ ٕٝؾقٌ ْٛکىحٖ وبؼحبق اقجً ٝ
ؾوحگب ٙؾُٝحی ،او٘بؾ ٓ ٝ ْٜاٗکبقٗبپفیكی ال جالي
هؿقتٛبی آپكیبُیىحی ثكای جبذیكگفاقی ثك قٗٝؿ
اٗوالة ث ٖٜٔث ٚؾوث ٓیؾ٘ٛؿ .ایٜ٘ب  ٚٔٛاُجحٓ ٚیجٞاٗؿ
ؼیبٍ ثىیبقی قا آوٞؾ ٙک٘ؿ  ٝقٗس ثبلگٍث  ٝثبلکبٝی
اٗوالة ث ٖٜٔقا ال ٌبٗٛٚبی ٗعیق آٜٗب ثكؾاقؾ.

ؾق ٝاهغ ٓىئِ ٚایٖ ٗجٞؾ ک ٚؾُٝث ٓٞهث ٗٔیؼٞاوث
هؿقت ٓكؾٓی قا وكکٞة ک٘ؿ .کلٚی جكالٝی ػؿاُث
ؾُٝث ٓٞهث ث ٚقؿْ ژوثٛبی ؾٓٞکكات ٝ
ثیٖككبٗٚاي ٛكگب ٙک ٚکبق ثبال گككث ٓ ٝبشكا ثٚ
وكکٞة ؼٍٗٞثثبق قویؿ ،ث ٚؤث وكکٞةک٘٘ؿٙگبٕ
و٘گی٘ی ٓیکكؾ .آٗبٕ ُیجكاٍٛبی ٛكاوبٗی ثٞؾٗؿ کٚ
جالي ٓیکكؾٗؿ هؿقت ویبوی ظکٓٞحی قا ثب اِالظبجی
شمئی ،ؾٝثبق ٙؾق ٛك کصبیی ک ٚجٞوٗ ٓكؾّ جىؽیك
ٌؿ ٙثٞؾ ٓىحوك ک٘٘ؿ ٗ ٝوبٖ ظکٔكاٗی ظبکْ قا ؾٝثبقٙ
جعث اوحیالی ظکٓٞث ؾقثیبٝقٗؿ .چ٘یٖ ثٞؾ ک ٚؾق
ؾٝقإ کٍٔکً ؾُٝث ٓٞهث ثب هؿقت ٓكؾٓی ٓىحوك ؾق
ٌٞقاٛب  ٝکٔیحٛٚبی ؼٞؾشٞي ؼِویٔ ،ؿاٗوالة
ؼٞؾي قا جصٜیم  ٝوبلٓبٗؿٛی کكؾ جب ؾق کٍبکً

قاوث  ْٛایٖ اوث ک ٚثٖٞ ٚق هطغ ٝهحی ؾق یکی ال
ْٜٓجكیٖ کٍٞقٛبی ؼبٝقٓیبٗ ٚثُ ٚعبظ ٓٞهؼیث
ژئٞپُٞیحیک ،ؾق یکی ال اِِیجكیٖ ِبؾقک٘٘ؿٙگبٕ
ٗلث ،ؾق یکی ال ؾٓ ٝحعؿ شؿی شٜبٕ ؿكة ؾق ٓ٘طوٚ
 ٝؾق کٍٞقی کٔٛ ٚىبیٚی اجعبؾ شٔبٛیك ٌٞقٝی
اوث ،جعُٞی ؾق شكیبٕ ثبٌؿ ،کٍٞقٛبی ؿكثی ٝ
ٜٗبؾٛبی آ٘یحی آٜٗب ؾوث ث ٚکبق جالي ثكای ؾؼبُث ؾق
قٗٝؿ جعٞالت ؼٞا٘ٛؿ ٌؿٓ ٝ( .گك ٔٛیٖ ظبال ؾق ّٓك
 ٝجٗٞه ُ ٝیجی  ٝایكإ ث ٚجٔبٌب ٍٗىحٚاٗؿ؟) ٓىئِٚی
اِِی آب ٓع ٞکكؾٕ قؾ اِِی هؿقتگیكی ٔؿاٗوالة
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ثب اقشبع ث ٚقاٛكٛٝبی آ٘یثؼبٗٛٚبی ؿكثی اوث.
چ٘یٖ جعِیَٛبیی ٛكچ٘ؿ ظویوحی قا اكٍب ٓیک٘ؿ آب ال
یک و ٞثب ػوت کٍیؿٕ جبقیػ جالي ؿكة ثكای
جبذیكگفاقی ثك اٗوالة ث ،ٖٜٔکَ اػحكأبت ٓكؾٓی ٝ
ٓجبقلٙی اٗوالثی قا ثٗ ٚبقٔبیحی ؿكة ال ٌبٍ٘ٛب ٙثٚ
ؾُیَ ؿكٝق  ٝؼیكٙوكیٛبی جٞوؼِٖٚجبٗٚاي ٝ َِٝ
ث ٚایٖ جكجیت ؾق اِبُث ویبوث ٓكؾٓی جٍکیک
ٓیک٘ؿ  ٝال وٞی ؾیگك اِِیجكیٖ جالي ؿكة ثكای
شِٞگیكی ال ككٗ ٝكیؽحٖ ؾوحگب ٙؾُٝحی  ٝاقجً قا
ٓعٗ ٝ ٞبچیم ٓیک٘ؿ.

ٍٓؽُ ال ٌكایٗ ٍٓؽُ قا ٗؿاٌح٘ؿ .آٗبٕ وبٍٛب
شِٔٛ ٚبی ُ٘یٖ قا ظلع کكؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝؾقوث ثٔٛ ٚیٖ
ؾُیَ ال لٗؿگی اٗوالثی ُ٘یٖ چیمی ٗیبٓٞؼح ٚثٞؾٗؿ .آٜٗب
ال ثبقهٚی اجٞپیبیی ُ٘یٖ ٛیچ ٗلٜٔیؿ ٙثٞؾٗؿ .ث ٚیک ُعبظ
اٗوالة لٝؾ «ٌؿ» .اٗوالة ثكای ٗیكٛٝبی اٗوالثیای کٚ
آٗوؿق ال اٗوالة ظكف لؾ ٙثٞؾٗؿ جب ؼِ ٞؾ اٗوالة قا
ككآٞي کكؾ ٙثبٌ٘ؿ ،ؼیِی ؼیِی لٝؾ ثٞؾ.
کىبٗی ک ٚایٖ اكىبٗ ٚقا ٓی ثبك٘ؿ جّٞق ٝاقٚٗٝٝیی ال
اٗوالة ثٛ ٝ ٖٜٔك اٗوالة ؾیگكی اقائٓ ٚیک٘٘ؿ .اٗوالة
ٓ٘حظك ٗٔیٓبٗؿ .اٗوالة قا ٗٔیجٞإ ث ٚجؼٞین اٗؿاؼث ٝ
ث ٚلٓبٕ ٌ ٝكایٗ ٓ٘بوت ٓع ٍٞکكؾ.

چ٘یٖ اوث کٛ ٚك جعِیِی ثب جٞوَ ث ٚاو٘بؾ ٓفاکكات ٝ
اقججبٖبت  ٝثكٗبٓٛٚبی ٓٞقؾ جٞاكن ٛكچ٘ؿ ژوحی
ویبوی  ٝاكٍبگك ث ٚؼٞؾ ٓیگیكؾ آب جٜ٘ب ؾق ؼؿٓث
جٜی کكؾٕ اٗوالة ث ٖٜٔال ٛك ؾالُث ویبوی ؼٞاٛؿ
ثٞؾ .ؾق ایٖ جعِیَٛب ٓكؾّ  ٝش٘جً اٗوالثی ظکْ
ٓحكوکٛبیی قا ؾاقٗؿ کٛ ٚیچ اقاؾٙی ق ٝث ٚقٛبیی قا
ؾق آٜٗب ٗٔیجٞإ وكاؽ گككثٓ .كؾٓی ک ٚال اٗوالة
ظفف ٓیٌٗٞؿ جب اٗوالثی ؾق ٕٝاٗوالة ثبهی ٗٔبٗؿ .

آًچَ نوب ضْاقتَییع
ٝهحی کىی ثب ؾُی آک٘ؿ ٙال ؾقؾ ِ ٝؿایی ؿٔ٘بک ،ال
ثبؿجبٕٛب  ٝآثؿاقچیٛبیی ٓیگٞیؿ ک ٚؾق «ٛكز ٝ
ٓكز» ثؼؿ ال اٗوالة ثٓ ٚؿیكیث  ٝقیبوث قویؿٗؿ،
ثؿ ٕٝجكؾیؿ ٓیجٞإ چكکی٘ی جٔبیمگفاقی ٖجوبجی قا ال
الثٚالی ظكفٛبی ا ٝثیك ٕٝکٍیؿ آب ایٖ کبق ،الاهَ ؾق
ٔٛبٕ اثحؿای آك ث ٚکبق اكىبٗٚلؾایی ال اٗوالة ثٖٜٔ
ٗٔیآیؿ .وٞی ؾیگك ایٖ ظىكت ػٔین قا ٓیجٞإ ؾق
اٗحوبؾ ال ؼٞؾ ثیقظٔبٗٚیی ؾیؿ ک ٚثب ایٖ ِٞقتث٘ؿی
ػكٔٓ ٚیٌٞؾٓ« :ب  ْٛؾٓٞکكات ٗجٞؾیْ ٛ ٝیچ ٓؼِّٞ
ٗیىث اگك ث ٚشبی شٜٔٞقی اوالٓی ٓب ث ٚهؿقت
ٓیقویؿیْ ال شٜٔٞقی اوالٓی ثؿجك ٗٔیکكؾیْ».

اًمالة کبلی کَ ؾّظ نع
ؿیك ٓٔکٖ اوث ک ٚثحٞإ لٓبٕ  ٝویك پیٍككث اٗوالة
قا پیًثی٘ی کكؾ .اٗوالة ثٝ ٚویِٚی هٞاٗیٖ کْ  ٝثیً
ٓج ٝ ْٜپك قٓم  ٝقال ؼٞؾي ٛؿایث ٓیٌٞؾ.
ُ٘یٖ

ؾق ایٖ شِٔٚی اٗحوبؾی اُجح ٚظویوحی ٝشٞؾ ؾاقؾٛ .ك
ٗیكٝیی کٝ ٚظیلٚی ثبلوبلی ؾوحگب ٙؾُٝث  ٝجعث
اٗویبؾ ؾقآٝقؾٕ اٗوالة قا ثك ػٜؿٓ ٙیگككث ثبیؿ ال
قٝی جِی ال ش٘بل ٙػجٞق ٓیکكؾ .اٗوالة ث ٚوبؾگی
جىِیْ ؾوحگب ٙؾُٝحی ٗٔیٌٞؾ  ٝثبیؿ إٓ قا وكکٞة کكؾ.
ایٖ آب قثطی ث« ٚؾٓٞکكات» ثٞؾٕ یب ٗجٞؾٕ ظبکٔبٕ
ٗؿاقؾ ٗ ٝیم ثٓ ٚیمإ پبیج٘ؿی آٗبٕ ثٓ ٚلبٛیْ ظوٞم

ٝاهؼیث ایٖ اوث ک ٚاؿِت وبلٓبٕٛب  ٝجٍکَٛبی
ویبوی ایكإ ثب وكٗگٗٞی ظکٓٞث ٌب ٙؿبكِگیك ٌؿٗؿ.
آٗبٕ ٛكگم گٔبٕ ٗٔیکكؾٗؿ ش٘جً اٗوالثی چ٘یٖ ثٚ
وكػث ثىبٖ ٗظبّ وِطبٗی قا ثكچی٘ؿ .اک٘ ٕٞاگك یکی
ال اكىبٗٛ ٚبی ٓىِٗ اٗوالة ث ٖٜٔایٖ اوث ک ٚاٗوالة
لٝؾجك ال ٓٞػؿ ٓوكق قغ ؾاؾ  ٝشبٓؼ ٚآٓبؾٙگی جعٍٞ
اٗوالثی قا ٗؿاٌث ،ؾقوث ثكای پٌٞبٗؿٕ ٔٛیٖ
ؿبكِگیكی اوث .ؾق ظبُی ک ٚویبوث ٓكؾٓی ؾق
ٓعِٛٚب ،ؾاٍٗگبٛٙبٓ ،عَٛبی کبق  ٝظحب ؾق اقجً ٝ
قٝوحبٛب ؾق ظبٍ پیًقٝی  ٝجىؽیك هؿقت ویبوی ثٞؾ،
قٛجكإ  ٝجئٞقیىیٖٛبی وبلٓبٕٛب  ٝجٍکَٛبی ویبوی
ثب  ْٛثك وك ٓكظِٚی اٗوالة  ٝجٕبؾ اِِی  ٝقا ٙقٌؿ
ؾقگیك شؿٍ ثٞؾٗؿ .آٜٗب لٓبٗی کٓ ٚكؾّ ؾق ؼیبثبٕ
ظکٓٞث ٌب ٙقا وكٗگ ٕٞکكؾٗؿ ٞ٘ٛل ؾق ؼبٗٛٚبی آٖ
ٛ ٝىحٛ ٚبی ٓؽلی ٓطبُؼبجی ثٞؾٗؿ  ٝآٗگب ٙکٞٓ ٚز
وكکٞة چ٘ؿ وبٍ ثؼؿ ككٝؾ آٓؿ ،ؾق ؼبٗٛٚبیٍبٕ ٓبٗؿٙ
ثٞؾٗؿ .اؿِت آٜٗب ؾق جٔبّ ایٖ ؾٝقإ یک هؿّ ال
ٓجبقلات ٓكؾٓی ػوتجك ثٞؾٗؿ  ٝجٞإ اقائٚی جعِیَ
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ٌٞقاٛبی اٗوالة ث ٝ ٖٜٔویبوث ٓكؾٓی ال ؾٍ لٗؿگی
ٝاهؼی ٓكؾّ ؾق ٗجٞؾ ظکٓٞث ٌکَ گككث .آٗگب ٙکٚ
ظکٓٞث ؾیگك ٗٔیجٞاٗؿ ک ٚظکٓٞث ک٘ؿ ٓ ٝكؾّ
ٗٔیؼٞا٘ٛؿ ک ٚظکٓٞث ٌٗٞؿٛ .ك آُحكٗبجی ٞال پیً
وبؼحٚیی ٓٞشت ٓیٌٞؾ وٞژٙی ویبوی ال ؾقک ایٖ
ٓٞهؼیث ػبشم ٌٞؾٛ .ك آُحكٗبجی ٞال پیً وبؼحٚیی ثبیؿ
ثكای ججؿیَ ٌؿٕ ث ٚشبیگمی٘ی ٝاهؼی ،ثك ایٖ ٓٞهؼیث
ظکٓٞث ک٘ؿ .ؾق ایٖ ٓؼ٘ب ٛك شبیگمیٖ ال پیً پكؾاؼحٚ
ٌؿٙیی ٔؿاٗوالثی اوث.

ثٍكی ک ٚظبال ٛی ثكای شِٞگیكی ال جکكاق إٓ
اػالٓیٚی شٜبٗی ظوٞم ثٍك قا ؾق هطغٛب ٌ ٝکَٛبی
ٓؽحِق ٓ٘حٍك ٓیک٘٘ؿ ٓ ٝلبؾ إٓ قا ال ظلع ٓیؼٞاٗ٘ؿ.
ظکٔكاٗی ،ؾوحگب٘ٓ ٙطوی ثكوبلٗؿٙی ؼٞؾي قا ؾاقؾ .
قثٗ ٓ٘طوی ایٖ ؾ ٝشِٔ ٚثب  ْٛؾق چ٘یٖ ٔٝؼیحی اكٍب
ٓیٌٞؾٞ٘ٛ .ل  ْٛثب گفق ال ایٖ  ٚٔٛوبٍ وٞیٚی ٗوؿ ثٚ
ؤث جٍکیَ ؾُٝث ثك ككال اٗوالة ٗٔیچكؼؿ ،یب ال
ظ٘صكٙی ٖجوٚی ٓحٞوٗ ث ٚشبیگمی٘ی ثبؿجبٕٛب ٝ
آثؿاقچیٛب ث ٚشبی جک٘ٞکكاتٛب ٓ ٝحؽُّٛب
اػحكاْ ٓیک٘ؿ یب ال ٗگب ٙچپ ٌكٓگیٖ یب وكکٞثگك
ؾٓٞکكات ٌؿٙی ُیجكاٍ ثب اقشبع ثٓ ٚوبُٗٚٝبٓٛٚبی
شٜبٗی ال ؼٞؾي اٗحوبؾ ٓیک٘ؿ.

ٗؽٞاوحٖٛبی اٗوالة ث ْٛ ٖٜٔآب ٛكگم ث ٚلثبٕ ویبوث
ػی٘ی جكشٍٔٗ ٚؿ  ٝثٝ ٚاهؼیث إٗٔبٓی ٓحَّ ٗگٍث.
ٗؽٞاوحٖ وكٓبیٚؾاقی  ٝاوحرٔبق ثٗ ٚؽٞاوحٖ ٓ٘طن
ٗكویؿ.
وكٓبیٚؾاقی
ٝ
اوحجؿاؾ
ٗؽٞاوحٖ
ؾیکحبجٞقی ٌب ٙثٗ ٚؽٞاوحٖ
ٓ٘طن اوحجؿاؾ ٗكویؿ .ثٚ
جٍکیَ ٓصِه ؼجكگبٕ هبٕٗٞ
اوبوی ث ٚشبی ٓصِه
ٓٞوىبٕ اػحكاْ ٌؿ آب ثٚ
ؼٞؾ ٓصِه ٓٞوىبٕ ٛكگم.
ثٗ ٚبقٌ٘ٝی شٜٔٞقی
اوالٓی ث ٚقككاٗؿ ّٝگفاٌحٚ
ِ
ٌؿ ٙاػحكاْ ٌؿ آب ث ٚؼٞؾ
شٜٔٞقی ٛكگم .ث ٚجوِت ؾق
اٗحؽبثبت اػحكاْ ٌؿ آب ثٚ
ؼٞؾ اٗحؽبثبت  ٝثبلجُٞیؿ
ویىحْ ٗٔبی٘ؿٙگی ٛكگم .ثٚ
الیعٚی هبٗٓ ٕٞطجٞػبت ک ٚجٞوٗ ٝلاقت اقٌبؾ ِٓی
ؾُٝث ٓٞهث ٌٗٞحٌ ٚؿ اػحكاْ ٌؿ آب ث ٚؼٞؾ ٝلاقت
اقٌبؾ ِٓی ٛكگم .آٗبٕ ظحب ٗٔیؾاٗىح٘ؿ چ ٚچیمی قا
ٗٔیؼٞا٘ٛؿ.

یک ژوث پٞک اٗوالثی ْٛ
اُجح ٚؾق ایٖ ٓیبٕ ٝشٞؾ
ؾاقؾٓ .یگٞی٘ؿ :اٗوالة ثٖٜٔ
ث ٚایٖ ؾُیَ ٌکىث ؼٞقؾ کٚ
«ٓب» جٜ٘ب ٓیؾاٗىحیْ چٚ
ٗٔیؼٞاٛیْ ٔٗ ٝیؾاٗىحیْ کٚ
چٓ ٚیؼٞاٛیْ .ایٖ جعكیق
ٛكچ٘ؿ ٓیجٞاٗؿ جٞشیٜی
ثكای آُحكٗبجیٞوبلیٛبی قاٙ
ؾٝق  ٝؾُٝثٛبی ؾق ججؼیؿ
ثبٌؿ آب ٞ٘ٛل ال ؾوث
گفاٌحٖ ثك ٗوطٚی ثعكاٗی
اِِی ٛكان ؾاقؾ .ایٖ
ٗیكٝی وٓ ْٛ ّٞیؼٞاٛؿ ثب
آُحكٗبجیٞی ولث  ٝوؽث ،ثب ثكٗبٓٚیی ق ٝ ٌٖٝثب
ؾوحگبٛی آٓبؾ٘ٓ ٝ ٙىصْ ثك ككال اٗوالة ثبیىحؿ ٝ
پیكٝلی إٓ قا ٔٔبٗث ک٘ؿ .ثؿ ٕٝاقشبع ث ٚظؿاهَ یک
اٗوالة ؾق شٜبٕ ٝاهؼی ک ٚثب چ٘یٖ قٌٝی ٗظْ گفٌحٚ
قا ؾق ٌ ْٛکىح ٚثبٌؿ .ؾق ٛیچ اٗوالثی ٓكؾّ ٗٔیؾاٗ٘ؿ
ک ٚچٓ ٚیؼٞا٘ٛؿ .ؾقوث ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ وبؾ ٙک ٚآٜٗب
چیمی قا ٓی ؼٞا٘ٛؿ ک ٚجبک٘ٗ ٕٞجٞؾ ٙاوث ،چیمی کٚ
ؾق ٗظْ ٓٞشٞؾٞٓ ،شٞؾ ٗیىث په ٌٔبیَ قٌ٘ٝی ٗؿاقؾ.
ؾق اٗوالة ث ْٛ ٖٜٔآٜٗبیی ک ٚآُحكٗبجیٛٞبی ال پیً
آٓبؾ ٙؾاٌح٘ؿ جٜ٘ب ؾق ثكاثك ٝاهؼیث کٞق ٌؿٗؿ.
آُحكٗبجیٛٞبیٍبٕ ٓوبثَ چٍٔبٍٗبٕ ایىحبؾٗؿ  ٝآٜٗب قا ال
اجؽبـ ویبوحی ٓجح٘ی ثك ٝاهؼیث ثبلؾاٌح٘ؿُ .عظٚی
وو ٖٞظکٔكاٗیُ ،عظٚی قٛبیی اوثٛ .ك شبیگمیٖ
قٛبیی ثؽٍی جٜ٘ب ؾق ایٖ ُعظ ٚاوث ک ٚال ؾقٕٝ
لٗؿگی ٝاهؼی ٓكؾّ ٓیشٌٞؿ  ٝثیكٓ ٕٝیآیؿ .ؾقوث
ؾق ٔٛیٖ ُعظ ٚاوث کٓ ٚكؾّ ؾق وكٌٗٞث ؼٞؾ ؾؼبُث
ٓیک٘٘ؿ  ٝویٔبی إٓ قا ٓیوبلٗؿ .ؾقوث ٔٛبٕگ ٚٗٞکٚ

در انقالب بهمن آنهایی که
آلترناتیوهای از پیش آماده
داشتند تنها در برابر واقعیت
کور شدند .آلترناتیوهایشان
مقابل چشمانشان ایستاد و
آنها را از اتخاذ سیاستی
مبتنی بر واقعیت بازداشت

خٌبؾٍ ِکهی ثب تؽاؾّی ًبهیؿاى
ٓیگٞی٘ؿٌ« :ب ٙکٔحك کٍث» .آٓبق ٓ٘حٍك ٓیک٘٘ؿ کٚ
چ٘ؿ ٗلك ؾق ایٖ ٓ٘طو ٚکٍحٌ ٚؿٗؿ  ٝچ٘ؿ ٗلك ؾق إٓ
ٓ٘طو ،ٚچ٘ؿ ٗلك ؾق لٗؿإ  ٝجعث ٌكایٗ «ٗبٓؼِٝ »ّٞ
چ٘ؿ ٗلك ؾق ثكاثك شٞؼٚی اػؿاّ ٝ .ثؼؿ ایٖ ش٘بلٛٙب قا
ؾق ٓوبثَ پٍحٛٚبی کٍحٚی پىبشٜٔٞقی اوالٓیبیی
ٓیگفاقٗؿ  ٝؾق ٓىبثوٚی ش٘بلِ ٙکٍی ،ؾقثبق پِٜٞی قا
ثكٗؿ ٙاػالّ ٓیک٘٘ؿ ک ٚؼؿا پؿقي قا ثیبٓكلؾ ثب إٓ هِت
قئٞف.
ثب وكٗگٗٞی ظکٓٞث پِٜٞی  ٝؾق ككآی٘ؿ ش٘جً اٗوالثی،
وپٜك ویبوث ثك ككال شبٓؼٚی ایكاٗی گٍٞؾٌ ٙؿ.
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ٌبٍ٘ٛب ٝ ٙؾوحگب ٙآقیبٜٓكی آب هكاق ٗجٞؾ یک اٗوالة
قا وكکٞة ک٘٘ؿ .آٗبٕ جٜ٘ب ثبیؿ ثؿٕ «ػ٘بِك ٓماظْ»
قا ث ٚلٗؿإ ٓیككوحبؾٗؿ جب جعث ٗظبقت ٓىحویْ ظبکْ
هكاق ثگیكٗؿ .شبٓؼ ٚثبیؿ ال ػ٘بِك آُٞؾ ٙپبک ٓیٌؿ.
چ٘یٖ ثٞؾ ک ٚظحب گبٛی ؼٞاٗؿٕ کحبثی ک ٚثب ٓصٞل
ؾوحگب ٙوبٗىٞق ظکٓٞحی ٓ٘حٍك ٌؿ ٙثٞؾ ،شكّ ٓعىٞة
ٓیٌؿ ٝ ٝویِٚی جٍؽیُ ثیٔبقی .ؾوحگب ٙآقیبٜٓكی
ثٌ ٚؿت شبٓؼ ٚقا پمٌکی ٓیکكؾ جب ٓجحالی ٝیكٝن
اٗوالة ٍٗٞؾ .آٜٗبیی ک ٚؾیگك کبقٌبٕ ال ؾقٓبٕ گفٌحٚ
ثٞؾ اُجح ٚثؼؿ ال گفق ال ؾاالٕٛبی ٌک٘ص ٚث ٚشٞؼٚی
آجً وپكؾٓ ٙیٌؿٗؿ .اگك پمٌک ؾق جٍؽیُ ٝؼبٓث
ثیٔبقی اظٔبٍ کكؾ ٙثٞؾٓ ،یٌؿ کىبٗی قا ث ٚجپٛٚبی
اٝیٖ ثكؾ  ٝؾلؾاٗ ٚث ٚهحَ قوبٗؿٔٗ .بیً جٞث ْٛ ٚاُجحٚ
ثٞؾ جب قٌ٘ٝلکكإ  ٝػ٘بِك «ٓبشكاش »ٞقا ال ػبهجث
کبق ثك ظفق ؾاقؾ  ٝاوطٞقٙی لٗؿاٗی ویبوی ٓوب ّٝقا
ؾق ـٓ ٖٛكؾّ ثٍک٘ؿٛ .ك اثماقی ک ٚشٜٔٞقی اوالٓی
ثكای وكکٞة ث ٚکبق ثىثٓ ،بجكکی ثٞؾ ک ٚال ظکٓٞث
پِٜٞی ث ٚاقخ ثكؾ ٙثٞؾٛ .ك ظکٓٞحی ثكای ظبکْ ٌؿٕ
ثك اٗوالة ثبیؿ اٗوالة قا وكکٞة ٓیکكؾ  ٝثبیؿ
اٗوالثی ٕٞقا ث ٚکٍحبقگبٓ ٙیثكؾ .ؾق یک ٗٔٚٗٞی
جبقیؽی اگك کٞؾجبی ٗٞژ ٙیب ث ٚثیبٕ آكٝل ثكؼی
ٗیكٛٝبی وِط٘ثِٖت «هیبّ ِٓی ٗٞژ »ٙپیكٝل ٓیٌؿ،
ٓصجٞق ثٞؾ ٗ ٚجٜ٘ب قهجبی ؾوث ثٗ ٚوؿ ثكای ظکٓٞث
کكؾٕ ،یؼ٘ی ؼٔی٘ی ٞٛ ٝاؾاقإ ا ٝقا ال ٓیبٕ ثكؾاقؾ
ثِک ٚثؿٌ ٕٝک ثبیؿ ٗیكٛٝبی ویبوی ؾیگك  ٝهؿقت
ویبوی ٓكؾّ قا وكکٞة ٓیکكؾ جب ظبکْ ٌٞؾ .جلبٝت
ظصْ وكکٞة ؾق ؾٍ قئٞف ٌبٍ٘ٛب ٝ ٙهِت و٘گی
آیثهللا ٗجٞؾ ،جلبٝت ؾق شبٓؼٚیی ثٞؾ کٌ ٚبٍ٘ٛب ٙثبیؿ
ک٘حكٍ ٓیکكؾ  ٝاٗوالثی ک ٚآیثهللا ثبیؿ ث ٚاٗویبؾ
ٓیکٍیؿ.

ویبوث گٍٔؿٙیی ک ٚپیً ال إٓ ثب اقاؾٙی ٓؼطٞف ثٚ
هٜك ش٘جً ٓىِعبٗ ٚؾق شبٓؼ ٚظٕٞق ؾاٌث  ٝث ٚهیٔث
شبٕ ٛبی پبک ظٕٞقي قا ؾق شبٓؼ ٚظلع ٓیکكؾ،
ای٘ک ث ٚآكی ػٔٓٞی ثؿٍ ٌؿ ٙثٞؾ .جؼؿاؾ اػٕبی
وبلٓبٕ ٓصبٛؿیٖ ؼِن ،چ ٚؾق لٗؿإ  ٝچ ٚؾق ؼبٗٛٚبی
جیٔی  ٝؼبقز ال کٍٞق ،ؾق آوحبٗٚی اٗوالة ث ٖٜٔثٚ
لظٔث ثِ ٚؿ ٗلك ٓیقویؿ؛ ٔٛیٖ ٔٝؼیث ؾق ٓٞقؾ
اػٕبی وبلٓبٕ چكیکٛبی كؿایی ؼِن ٗیم ّٓؿام
ؾاقؾ  ٝکٔبثیً ؾق ٓٞقؾ ثىیبقی ال وبلٓبٕٛب ٝ
جٍکَٛبی ؾیگكٛ .كگم پكویؿٔٗ ٙیٌٞؾ کٛ ٚماقإ
لٗؿاٗی ویبوی ک ٚجٞوٗ شٜٔٞقی اوالٓی اػؿاّ ٌؿٗؿ
ال کصب آٓؿ ٙثٞؾٗؿ؟ اٗوالة  ٚٔٛقا ویبوی کكؾ ٙثٞؾ  ٝثب
ؾقٌ ْٛکىحٖ ؾُٝث _ ِٓث آقیبییٓ« ،كؾّ» ظٜٞق
کكؾ ٙثٞؾٓ .كؾّ ظفف ٌؿٙیی ک ٚثب جىؽیك ؼیبثبٕ ،ؾق
وكٌٗٞث ؼٞؾي ؾؼبُث ٓیکكؾ  ٝجبقیػ قا ٓیوبؼث.
ثكای وكکٞة یک اٗوالة ثٞؾ ک ٚشٞؼٛٚبی آجً ٝ
ٖ٘بةٛبی ؾاق ٌجبٗٚقٝلی ث ٚکبق اكحبؾٗؿ .اػؿاّٛبی ؾق
اٗظبق ػٔٓٞی  ٝثبُٔبوکٛٚبی جِٞیمیٗٞی آٗبٗی ک ٚثٚ
ٔكة ٌک٘ص ٚجٞاة ٌؿ ٙثٞؾٗؿٔٗ ،بیٍی ثٞؾ ق ٝثٚ
شبٓؼٔٗ .ٚبیً ثكای ایٖ ٗجٞؾ ک ٚشبٓؼ ٚال ٗیبت «پِیؿ
گكٛٝکٛب» آگب ٙیب ثكای وكکٞة ٗیكٛٝبی ٓؽبُق
شٜٔٞقی اوالٓی جٜییس ٌٞؾٔٗ .بیً ش٘بلٛٙبی ثك ؾاق
 ٝاٗىبٕ ٛبی ؾق ٌ ْٛکىح ٚثكای ایٖ ثٞؾ ک ٚشبٓؼٚ
جٞاة ٌٞؾ .شبٓؼ ٚثبیؿ ال اٗوالثی ک ٚکكؾ ٙثٞؾ جٞثٚ
ٓیکكؾ .لٗصیكٛٙبی اجّبٍ ٓكؾّ ثبیؿ ال ٓ ْٛیگىىث.
ثؿثی٘ی ٛ ٝكان  ٝجظبٛك ثبیؿ شبی إٓ ٌٞق ٔٛگبٗی قا
ٓیگككث .شبٓؼ ٚثبیؿ ثب چٍْٛبی ؼٞؾي ٓیؾیؿ کٚ
ویبوث پؿق ٓ ٝبؾق ٗؿاقؾ  ٝلثبٕ وكغ ،وك وجم قا ثك
ثبؾ ٓیؾٛؿ .وكٌٗٞث ٌ ٝ ّٞؾقؾٗبک ثبلیگكإ اشجبقی
ایٖ ٗٔبیً ثمقگ ٓیجٞاٗىث وكٌٗٞث ٛك کىی ثبٌؿ
ک« ٚچٍْ ثىح ٝ ٚگٞي ثىح ٚككٓبٕ ٗجكؾ» .کٍحبق
ٗظبّٓ٘ؿ  ٝثكٗبٓٚقیمی ٌؿٙی ٓؽبُلبٕ ،کٍحبق یک
اٗوالة ثٞؾ ،اػؿاّ شٔؼی یک شبٓؼ.ٚ

ظؼ ضعهت ّ ضیبًت زؿة تْظٍ
ثكای ثبلؼٞاٗی ٗوً ظمة جٞؾ ٙؾق اٗوالة ث ٖٜٔجٜ٘ب
ثكای چ٘ؿ ُعظ ٚثبیؿ ثحٞاٗیْ ٓصٔٞػٚی قٝایثٛب ال ُٞ
ؾاؾٕ ٗ ُٞ ٝؿاؾٕ جٞؾٙییٛب قا ثٔٛ ٚكآ ٙصٔٞػٚی إٓ
ثكیؿ ٙشكایؿ ٓٞشٞؾ ک ٚال اػالّ ٝكبؾاقی ظمة ثٚ
ظکٓٞث اوالٓی ٜٗ ٝبؾٛبی وكکٞة إٓ ؼجك ٓیؾ٘ٛؿ،
ث ٚک٘بقی ٜٗیْ .ایٖ پكؾ ٙال یک و ٞآٗوؿق ثؿٛ ٕٝیچ
ؾالُث ویبوی قٌ٘ٝی جکكاق ٓیٌٞؾ کٓ ٚؼ٘بی ویبوی
ؼٞؾ قا ال ؾوث ؾاؾ ٝ ٙث ٚؼكؾ ٙظىبةٛبی ٌؽّی
ككٝکبوحٌ ٚؿ ٙاوث .الاهَ إٓ کىی ک ٚال ثیكٗ ٕٝبظك
ایٖ ؾقگیكیٛب  ٝاكٍبگكیٛب ثبٌؿ ،ؾق ثٜحكیٖ ظبُث،
ظمة جٞؾ ٙقا ٓیجٞاٗؿ ث ٚشبی ٓصیؿ اویؿپبي ثٍ٘بٗؿ ٝ
ال ٗیكٛٝبی ٓؽبُق إٓ ِٖت ک٘ؿ ک ٚآٓ٘ٚی ثؽٍ٘ؿٙ
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هٞا  ٝثب جٔبّ لقاؾؼبٗٚی جئٞقیکً ثٗ ٚجكؾ هؿقت
ویبوی ٓكؾّ ٓیقٝؾ ٛ ٝكچٓ ٚیجٞاٗؿ اٗصبّ ٓیؾٛؿ جب
جٕبؾ هؿقت ویبوی ٓكؾّ ثب ظبکْ قا پبیبٕ ؾٛؿ ٌبیؿ
ظبکْ ٓصبُی ثكای ؤثگیكی «وٞویبُیىحی» ثیبثؿ.

ثبٌ٘ؿ .ال وٞی ؾیگك ایٖ پكؾ ٙآٗوؿق ٔؽیْ ٌؿ ٙاوث
ک ٚال ؾیؿٕ ٓبشكای اِِی شِٓ ٞیگیكؾ ٚٔٛ ٝی ٓىئِٚ
قا ث ٚثؿٖی٘حی قٛجكإ ظمثی  ٝػؿّ ٝشٞؾ كك٘ٛگ
ؾٓٞکكاجیک ؾق ٓیبٕ آٜٗب ككٓ ٝیکبٛؿ .ػال ٙٝثك إٓ کَ
ٓىئِ ٚقا ث ٚظمثی ٓعؿٝؾ ٓیک٘ؿ ک ٚؾیگك ظٕٞق
ویبوی قٌ٘ٝی ٗؿاقؾ آب كك٘ٛگ ویبوی إٓ ثب ٔٛبٕ
هؿقت ٛ ٝیٔ٘ٚی وبثن پبثكشبوث .ثكای جّلی ٚظىبة
ثب ظمة جٞؾ ٙثبیؿ ال شبی ؾیگكی آؿبل کكؾ.

ٓبٛٙب پیً ال وكٗگٗٞی وِط٘ث پِٜٞی کٔیحٚی ٓكکمی
ظمة ک ٚاؾػب ؾاقؾ ظمة ٖكال ٗٞیٖ ٖجوٚی کبقگك ٝ
جٜ٘ب پكچٔؿاق قاوحیٖ ٓبقکىیىْ _ ُ٘ی٘یىْ ؾق ایكإ
اوث  ٝؾوث کْ ثبیؿ ؾق هؿ  ٝهٞاقٙی ثٍِٞیکٛبی اکحجك
ظبٛك ٌٞؾٖ ،ی اػالٓیٚیی ؾق ٌٜ 13كیٞق 57
ؼٞاٛبٕ جٍکیَ «ؾُٝث ائحالف ِٓی» ثالكبِِ ٚثؼؿ ال
ووٌ ٖٞب ٙاوث ،ؾُٝحی ک« ٚجؿاثیك ٓٞذكی ثكای قكبٙ
کبقگكإ  ٝؾٛوبٗبٕ ٚٔٛ ٝی ظوٞمثگیكإ ث ٚج٘بوت
ٛمی٘ٚی لٗؿگی اجؽبـ» ک٘ؿ .جٜ٘ب چ٘ؿ قٝل په ال ووٖٞ
قژیْ ٌبٛ ٙیبت اشكائیٚی ظمة ؾق گماقٌی ث ٚپِّ٘ٞ
ٌبٗمؾ ٝ ْٛؾق ٌكایطی ک ٚؾق ثىیبقی ال کبقؼبٗٛٚب ٝ
ٗیم ِ٘بیغ ثمقگ ٌٞقاٛبی کبقگكی ک٘حكٍ جُٞیؿ قا
ؾق ؾوث گككحٚاٗؿٓ ،یٗٞیىؿٖ« :جوٚی کبقگك هٜكٓبٕ
ایكإ ک ٚؾق پیٍبپیً ش٘جً اٗوالثی ،پكچْ اٗوالة قا
ثك ؾٝي کٍیؿ  ٝث ٚپیً ثكؾ  ٝث ٚپیكٝلی قوبٗیؿ،
ٚٔٛی آکبٗبت قا ؾاقؾ ک ٚؾق وبلٓبٕٛبی ِ٘لی
ؾٓٞکكاجیک ٓىحوَ ؼٞؾ ٓحٍکَ ٌٞؾ  ٝظن إٓ قا ؾاقؾ
ک ٚال قا ٙوبلٓبٕٛبی ؾٓٞکكاجیک ِ٘لی ؼٞؾ ؾق
ج٘ظیْ ٗظبّ اهحّبؾی کٍٞق ٌكکث ٗٔبیؿٖ .جوٚی کبقگك
ظن ؾاقؾ ؾق اؾاقٙی آٞق ٓٞوىبت ِ٘ؼحی ٝ
کٍبٝقلی  ٝال إٓ شِٔ ٚؾق ج٘ظیْ ثكٗبٓٚی جُٞیؿ ٝ
ثكهكاقی ج٘بوت ػبؾالٗٓ ٚیبٕ وٞؾ  ٝؾوحٔمؾ ٌكکث
ػِٔی  ٝكؼبٍ ؾاٌح ٚثبٌؿ» .ثی ؾُیَ ٗیىث ک ٚؾق جٔبّ
ٓبٛ ٙبی په ال اٗوالة ،کبقگكإ ٝاثىح ٚث ٚظمة جٞؾٙ
جالي ٓیکكؾٗؿ و٘ؿیکبٛب  ٝاجعبؾیٛٚبی کبقگكی قا
شبیگمیٖ ٌٞقاٛب ک٘٘ؿ .و٘ؿیکبٛب  ٝاجعبؾیٛٚب ٔٛبٕ
«وبلٓبٕٛبی ِ٘لی ؾٓٞکكاجیک ٓىحوَ» ثٞؾٗؿ کٚ
ٓیجٞاٗىح٘ؿ ؾق آٗچ ٚظکٓٞث ثؼؿی ثؽٞاٛؿ ِ ٝالض
ثؿاٗؿ «ٌكکث ػِٔی  ٝكؼبٍ» ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ .پیٍٜ٘بؾٛبی
کٔیحٚی ٓكکمی ظمة ث ٚپِ٘ٗ ّٞیم ٓکَٔ ٔٛیٖ ؼٗ
ویبوی اوث؛ ثٝ ٚیژ ٙآٗصب کٓ ٚیٗٞیىؿ« :ؾق شٜٔٞقی
ٗٞث٘یبؾ ایكإ ٌكکث كؼبٍ جٞؾٛٙبی اٗجٓ ٙٞكؾّ ؾق
اؾاقٙی آٞق کٍٞق ثبیؿ ال ٖكین ٌٞقاٛبی اوحبٕ،
ٌٜكوحبٕ ،ثؽً  ٝؾ ٙجبٓیٖ گكؾؾ .ایٖ ٌٞقاٛب ثبیؿ ثٚ
ِٞقت اقگبٕ ٛبی اػٔبٍ هؿقت ٓعِی ثب اؼحیبقات ٝ
ٝظبیق ٍٓؽُ ػَٔ ک٘٘ؿ».

ال هٕب ظمة جٞؾٙی ایكإ یکی ال ٓؼؿٝؾ جٍکَٛبی
چپ ایكاٗی ا وث ک ٚؾق اٗوالة ث ٖٜٔجعِیَ قٌ٘ٝی ال
ظٞاؾخ ؾاقؾ ،ثك اوبن ثكٗبٓٚی ٓ٘ظْ ٓ ٝؿٗٝی قكحبق
ٓیک٘ؿ  ٝثكای کٞچکجكیٖ جعكکبت ظمثیاي ،یب
ظؿاهَ ثكای اؿِت آٜٗب ،جٔٞیعی ؾاقؾٓ .ؽحّك ٌؿٙی
ؾوحگب ٙجعِیِی ظمة جٞؾ ٙایٖ اوث« :شٜبٕ ؾ ٝاقؾٝگبٙ
ؾاقؾ ک ٚثب  ْٛؾق جؽبِْ ٓ ٝجبقلٙاٗؿ .یکی اقؾٝگبٙ
وٞویبُیىْ ث ٚقٛجكی اجعبؾ شٔبٛیك ٌٞقٝی  ٝؾیگكی
اقؾٝگب ٙآپكیبُیىْ ث ٚقٛجكی آٓكیکبٛ .یچ قا ٙوٓٞی
ٝ ْٛشٞؾ ٗؿاقؾٛ .ك ٗیكٝیی ک ٚؾٗجبٍ قا ٙوٓٞی ثبٌؿ ثٚ
ٓعٓ كبِِ ٚگككحٖ ال اجعبؾ ٌٞقٝی ث ٚؾآبٕ
آپكیبُیىْ ؾقٓیؿِحؿ .چ٘بٕ ک ٚپیً ال ایٖ چیٖ ٝ
آُجبٗی  ٝیٞگٞوالٝی  ٝجكٝجىکی  ٝجكٝجىکیىثٛب
چ٘یٖ ٌؿٙاٗؿ .ای٘ک جعُٞی اٗوالثی ؾق ایكإ اجلبم اكحبؾٙ
اوث  ٝثبیؿ ؤثگیكی إٓ ث ٚوٞی اقؾٝگبٙ
وٞویبُیىحی قا جوٞیث کكؾ جب ث ٚؾآبٕ آپكیبُیىْ
ٗیلحؿ» .جٔبّ قكحبق ویبوی ظمة جٞؾ ٙؾق شكیبٕ اٗوالة
ث ٖٜٔال چ٘یٖ ؾوحگب ٙجعِیِیای ثكآٓؿ ٙاوثٞٔٞٓ .ع
اِِی آب ٞ٘ٛل  ْٛایٖ ٗیىثٞٔٞٓ .ع اِِی ک ٚثٚ
ٖٞق پیٍی٘ی  ٝثِٞ ٚقت آكی ثؿیٜی ٓ ٝجك ٖٛؾق
جٔبّ ایٖ ؾوحگب ٙجعِیِی ظٕٞق ؾاقؾ ،گكایً
ؾُٝحگكایی اوث ک ٚظمة جٞؾ ٙجٜ٘ب ش٘بض قككٓیىحی إٓ
قا ظَٔ ٓیک٘ؿ .چ٘یٖ اوث ک ٚظحب ٝهحی کِٔٚی ٓٔ٘ٞػٚ
ٗ ٝلكیٖ ٌؿٙی «ظبکٔیث ؾٝگبٗٝ »ٚاقؾ اؾثیبت ویبوی
ظمثی ٓیٌٞؾ ،ؾٝگبٗٚگی إٓ ال ؾٝگبٗٚگی ػٔٞؾی ٓیبٕ
آٗبٗی کٓ ٚیؼٞا٘ٛؿ ظکٓٞث ک٘٘ؿ  ٝآٗبٗی کٓ ٚیؼٞا٘ٛؿ
ؼٞؾظکٓٞحی ک٘٘ؿ ث ٚؾٝگبٗٚگی اكوی ٓیبٕ ش٘بض
«ثٞقژٝا ُیجكاٍ»  ٝش٘بض «ؼٗ اٗوالثی آبّ ؼٔی٘ی»
ثؿٍ ٓیٌٞؾ .قهبثث ثك وك اػٔبٍ ظکٓٞث قا ث ٚشبی
ظبکٔیث ؾٝگبٗ ٚهبُت ٓیلٗ٘ؿ  ٝآة قا چ٘بٕ گَآُٞؾ
ٓیک٘٘ؿ کٛ ٚیچ ٗیكٝی قاؾیکبُی ٝ ،ثیً ال ٚٔٛ
گكایًٛبی قاؾیکبٍ ؾُٝحگكا ،جٕبؾ اِِی ؾق هؿقت
ویبوی قا جٍؽیُ ٗٔیؾ٘ٛؿٔ .كثٚی اِِی ظمة
جٞؾ ٙث ٚچپ ایكاٗی  ٝثیٍحك ال إٓ ث ٚاٗوالة ث ٖٜٔثب
ؾوحکبقی ٗ ٚچ٘ؿإ ٓؼّٓٞبٗٚی ٓل ّٜٞظبکٔیث ؾٝگبٗٚ
ككٝؾ ٓیآیؿ .ظمة جٞؾ ٚٗ ٙجٜ٘ب چ٘یٖ ٓیک٘ؿ ثِک ٚثب جٔبّ

ؾق جبقیػ  10اقؾیجٍٜث  ،1358ؾق ٌكایطی کٚ
ظبؾجكیٖ کًٍٔٛب ثك وك اػٔبٍ ظبکٔیث ثك ٗوبٖ
جّكف ٌؿ ٙجٞوٗ ٓكؾّ ؾق شكیبٕ اوث ،ظمة جٞؾٙ
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ػوتٍٗی٘ی ک٘٘ؿ یب ػوت ٍٗبٗؿٌٗٞ ٙؿ ٝ .چوؿق ػصیت کٚ
ظکٓٞث اوالٓی آٗگب ٙک ٚثؼؿ ال اوحؼلبی ؾُٝث ٓٞهث،
ثب جٔبّ جٞإ ثكای ظبکْ ٌؿٕ ٝاقؾ ِع٘ٓ ٚیٌٞؾ اؿِت
ٌٞقاٛبی کبقگكی قا ثٌٞ ٚقاٛبی اوالٓی کبق اوحعبُٚ
ٓی ک٘ؿ؛ ٌٞقاٛبیی ک ٚؾیگك ٌٞقا ٗیىح٘ؿ  ٝال ٌٞقا
جٜ٘ب پٞوحٚیی ظبٛكی ثك جٖ ؾاقٗؿ.

ؾق ثیبٗیٚیی ثب ػ٘ٞإ «جعِیَ ال ٔٝغ ک٘ٗٞی اٗوالة ٝ
ٔؿاٗوالة ؾق شبٓؼٚی ٓب» ظبکٔیث ؾٝگبٗ ٚقا ٓطكض
ٓیک٘ؿ  ٝؾق ثكاثك ؾُٝث ٓٞهث ک ٚث٘ب ث ٚجعِیَ ظمة
ٝاثىح ٚث ٚش٘بض «ثٞقژٝالی ُیجكاٍ» اوث شبٗت وپبٙ
پبوؿاقإ ،ؾاؾگبٛٙبی اٗوالة  ٝکٔیحٛٚبی اٗوالة
اوالٓی قا ٓیگیكؾ .ؾق ایٖ ثیبٗیٛ ٚیچ اٌبقٙیی ثٓ ٚرِٖ
ٌٞقاٛبی ؾٛوبٗی  ٝش٘گ ا ٍٝجكکٖٔ ِعكا ؾق ٗٞقٝل
ٔٗ 58یٌٞؾٛ ،یچ اٌبقٙیی ث ٚجالي ؾُٝث ثكای اػٔبٍ
ظبکٔیث ث ٚکبقؼبٗٛٚب ،ؾاٍٗگبٛٙبٓ ،ؿاقن ،اؾاقات ٝ
ٓٞوىٛٚب ٗٔیٌٞؾ  ٝویٔبی کٍٔکً اشحٔبػی ثٚ
ؾقگیكیٛبی اقگبٕٛبی «ٓؼو »ٍٞؾُٝث ٓٞهث ٝ
اقگبٕٛبی وكکٞة شٜٔٞقی اوالٓی ثؿٍ ٓیٌٞؾ.

پیبهجؽاى هكلر ّ هؽظم ثی قالذ
ٝهحی ثكای ثبلؼٞاٗی اٗوالة ث ٖٜٔوكاؽ ٓ٘بثغ جبقیؽی
ٓٞشٞؾ ثكٝیْ ،ثب ظصْ اٗجٛٞی ال قٝایث جعٞالت
وبلٓبٕٛب  ٝاظماةٌ « ،ؽّیثٛب»  ٝقشبٍ ویبوی
قٝثٚقٓ ٝیٌٞیْ .کَ ایٖ جبقیػٗگبقی قؤی ٌؿ ٙقا
ثبیؿ ؾاؼَ وطَ لثبُ ٚقیؽث .جبقیػ وبلٓبٕٛب  ٝاظماة
 ٝلٗؿگیٗبٓٛ ٚبی كؼبالٕ ویبوی الاهَ ث ٚکبق ثبلؼٞاٗی
اٗوالة ثٔٗ ٖٜٔیآی٘ؿ .ؾق جٔبٓی آٜٗب ٓكؾّٔٛ ،بٕ
كبػالٕ ظویوی اٗوالة ظفف ٌؿٙاٗؿ .جبقیػٗگبقی قاوث
ال قٝی آٜٗب ٓیگفقؾ  ٝچٜكٙی آٜٗب قا ظفف ٓیک٘ؿ ٝ
جبقیػٗگبقی قؤی چپ آٜٗب قا ؾق «ؼِن» « ٝجٞؾ»ٙ
اؾؿبّ ٓیک٘ؿ جب ظفف کكؾ ٙثبٌؿٓ .كؾّ ثی چٜكٙیی کٚ
ثٓ ٚربث ٚوٞژٙی جبقیؽی ث ٚؼیبثبٕ آٓؿٗؿ جب چٜكٛٙبیٍبٕ
قا په ثگیكٗؿ ،ؾٝثبق ٝ ٙایٖ ثبق الثٚالی کحبةٛب ٝ
ٓوبُٛٚبی قؤی ال ِع٘ ٚظفف ٓیٌٗٞؿ.

ایٖ ٗبؾیؿٙاٗگبقی جالي ؾُٝث ثكای اػٔبٍ ظبکٔیث ثك
جكکٖٔ ِعكا  ٝکكؾوحبٕ اُجح ٚؾق ؼكؾاؾ ٔٛبٕ وبٍ ٝ
ؾق یک ٗبٓٚی وكگٍبؾ ٙثٚٔٛ« ٚی ٗیكٛٝبی ػاله٘ٓٚؿ
ث ٚپیكٝلی اٗوالة ٔؿآپكیبُیىحی ،ؾٓٞکكاجیک  ٝؼِن
ایكإ» شجكإ ٓیٌٞؾ .کٔیحٚی ٓكکمی ظمة جٞؾ ٙؾق
ایٖ ٗبٓٓ ٚیٗٞیىؿ« :ثب کٔبٍ جبوق ثبیؿ ثپفیكیْ کْٛ ٚ
اک٘ ،ٕٞؾق ٗحیصٚی جؼَِ ٗ ٝبپیگیكی ؾُٝث ٓٞهث ؾق
ظَ ایٖ ٓىئِٚی ٓجكّ [ظن اوحلبؾ ٙال لثبٕ ٓبؾقی] ،ؾق
کكؾوحبٕ ،ؼٞلوحبٕ ،ثِٞچىحبٕ  ٝؾق ٓیبٕ ؼِن جكکٖٔ
ٔٛ ٝچ٘یٖ ؾق ٓیبٕ ؾیگك گكٛٙٝبی ِٓی ؾق ایكإ ،ثٚ
ؾوث ػٞآَ وكٌ٘بن آپكیبُیىْ  ٝقژیْ وبثن
جعكیکبت پكؾآ٘ٚیی وبلٓبٕ یبكح ٝ ٚیب ؾق ظبٍ وبلٓبٕ
یبكحٖ اوث»  ٝثؼؿ پیٍٜ٘بؾ ٓیؾٛؿ «ٝلاقجؽبٗٚی
ٝیژٙیی ثكای ظَ ٓىئِٚی ِٓی» جٍکیَ ٌٞؾ.

ٓیگٞی٘ؿ  ٝال إٓ ٗبؾق اٝهبجی ک ٚؾقوث ٓیگٞی٘ؿ ،کٚ
وبلٓبٕٛب  ٝجٍکَٛبی ویبوی ؾق ثكاثك اٗوالة ثٖٜٔ
ؿبكِگیك ٌؿٗؿ .قاوث ایٖ اوث ک ٚؾقوث ؾق ٘ٛگبٓٚیی
کٓ ٚكؾّ ٗ ٚجٜ٘ب هؿقت ویبوی قا ؾق وطط ٓعِٛٚب ٝ
کبقؼبٗٛٚب ،ؾاٍٗگبٛٙب ٓ ٝؿاقن ،اؾاقات ٞٓ ٝوىٛٚب
جّكف کكؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝثب جّكف ؼیبثبٕ ث ٚوٞی جىؽیك
آؼكیٖ ٗوبٖ ظکٔكاٗی ظبکْ ؼیم ثكؾاٌح ٚثٞؾٗؿ،
وبلٓبٕٛب  ٝجٍکَٛبی ویبوی ؾقگیك ایٖ ثٞؾٗؿ کٚ
چگ ٚٗٞآکبٗبت وبلٓبٗیٌبٕ قا ظلع ک٘٘ؿ  ٝإٓ قا
گىحكي ؾ٘ٛؿ .ؾق ٌكایطی کٓ ٚكؾّ ؾقگیك کٍٔکٍی

ٛكچ٘ؿ ظمة جٞؾ ٙؾق جٔبّ ؾٝقإ كؼبُیث ویبوی
ػِ٘یاي ؾق وبٍٛبی ثؼؿ ال وكٗگٗٞی قژیْ ٌبٛ ٙیچ
اٌبق ٙیی ثٌٞ ٚقاٛبی ؾاٍٗصٞییٌٞ ،قاٛبی ٓؿاقن،
ٌٞقاٛبی ؾٛوبٗی ٌٞ ٝقاٛبی کبقک٘بٕ اؾاقات ٝ
ٓٞوىٛٚب ٗٔیک٘ؿ آب «ظمة ٖكال ٗٞیٖ ٖجوٚی
کبقگك» ٗٔیجٞاٗؿ ٗىجث ثٌٞ ٚقاٛبی کبقگكی ثی اػح٘ب
ثبٌؿ .چ٘یٖ اوث ک ٚثؼؿ ال چ٘ؿی ٌٞقاٛبیی ک ٚؾق
ٌكایٗ ػی٘ی ظٕٞق ؾاقٗؿ ٝاقؾ ثكٗبٓٛٚبی ظمثی
ٓیٌٗٞؿ .ال إٓ شِٔ ٚؾق ثیبٗیٚی اٗحؽبثبجی کٔیحٚی
ٓكکمی ثكای اٗحؽبثبت قیبوث شٜٔٞقی ؾق ؾی ٓبٙ
« 1358جبٓیٖ نؽکت هْثؽ کبقگكإ ؾق اؾاقٙی
کبقؼبٗٛٚب ،کبقگبٛٙب  ٝآٞق ؼؿٓبت ال ٖكین
ٌٞقاٛبی جُٞیؿی  ٝؼؿٓبجی»( )4ؼٞاوحٌ ٚؿ ٙاوث .ایٖ
اُجح ٚجٜی کكؾٕ ٌٞقاٛب ال ٓعحٞای ٌٞقایی آٜٗب ٝ
ججؿیَ آٜٗب ث ٚو٘ؿیکبٛبیی اوث ک ٚجٜ٘ب پٞوحٚی ٌٞقا قا
ظَٔ ٓیک٘٘ؿ .و٘ؿیکبٛبیی ک ٚؾق اؾاقٙی کبقؼبٗٛٚب جٜ٘ب
ٌكکث ٓٞذك ؾاقٗؿ  ٝثبیؿ ال ک٘حكٍ کبقؼبٗٛٚب
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اػٔبٍ ٓؿیكیث ثك ٛك کصبیی کٓ ٚكؾّ ثی چٜكٙی
ؾیكٝل شٌٞیؿ ٙثٞؾٗؿ  ٝجّكف کكؾ ٙثٞؾٗؿٔٛ ،گبٗی
ثٞؾ.

ٜٓیت ثب ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ظبکٔبٕ شؿیؿ ثٞؾٗؿ جب ثحٞاٗ٘ؿ هؿقت
ؼٞؾٌبٕ قا ظلع ک٘٘ؿ ،وبلٓبٕ چكیکٛبی كؿایی ؼِن
 ٝوبلٓبٕ پیکبق ؾق قا ٙآلاؾی ٖجوٚی کبقگك ،ثٓ ٚربثٚ
پیگیكجكیٖ ٓؿاكؼبٕ ٌٞقاٛب ٍٓـ ٍٞثعد ٓ ٝصبؾُ ٚثب
 ْٛثك وك ٕٓٔٓ ٝ ٕٞعحٞای ٌٞقاٛب ثٞؾٗؿ  ٝجالي
ٓیکكؾٗؿ ذبثث ک٘٘ؿ ک ٚقهیت جب چ ٚاٗؿال ٙؾقکً ثٚ
و٘ؿیکبُیىْ آُٞؾ ٙاوث .ثكای ظمة قٗصجكإ اقجًکٍی
ٌٞقٝی ث ٚاكـبٗىحبٕ ٓٞٔٞع ظبؾجكی ثٞؾ ٝ ٝظؿت
کٔٗٞیىحی اكٍبگكی ػِی ٚوبٗىٞق  ٝجٞهیق آی٘ؿگبٕ ٝ
ٓٔ٘ٞػیث ٌ٘بی ٓؽحِٗ قا ؾق ؾوحٞق کبق ؼٞؾ
ٓیگفاٌثٚٔٛ .ی ثعد ثك وك چگٗٞگی کىت هؿقت
ویبوی ثٞؾ  ٝقا ٙقٌؿ ؿیكوكٓبیٚؾاقی ٓ ٝكظِٚی
اٗوالة ،ثعری آٗچ٘بٕ ؾاؽ  ٝپك ٛیصبٕ کٞٓ ٚشت ٓیٌؿ
كؼبالٕ  ٝقٛجكإ  ٝاٗؿیٍٝٚقلإ ،هؿقت ویبویای قا
ک ٚجٞوٗ ٓكؾّ «کىت» ٌؿ ٙاوث ظحب ٗجی٘٘ؿ.

جّكف هؿقت ویبوی ؾق ٓعَ کبق  ٝلٗؿگی ٝ
جعّیَ ،والض ٓكؾّ ثٞؾ ثكای ٓوبثِ ٚثب کىبٗی کٚ
ٓیؼٞاوح٘ؿ ؾٝثبق ٙثك آٜٗب ظکٓٞث ک٘٘ؿ .ؾق ؼِغ والض
ػٔٓٞی شبٓؼ ٚاؿِت ٗیكٛٝبی ویبوی ٓوّك ثٞؾٗؿ ٝ
جالي کكؾٗؿ ثب کٔحكیٖ ٛمی٘ٛٚب ،ظن اٗعّبق والض قا
ثكای وبلٓبٕ  ٝگك ٙٝؼٞؾٌبٕ ظلع ک٘٘ؿ ک ٚالثؿ هكاق
ثٞؾ ؾق جٕبؾٛبی اِِیجك  ٝؾقگیكیٛبی ظبؾجكی ثٚ
کبق آیؿ .آٗگب ٙک ٚشبٓؼ ٚؼِغ والض ٌؿٞٗ ،ثث ث ٚکٍحبق
پیبٓجكإ ٓىِط قویؿ .کىبٗی ک ٚظبال ٛبز ٝ ٝاز
شبٓؼٚی وكکٞة ٌؿٙی ال قٓن اكحبؾٙیی قا ٗگبٙ
ٓی کكؾٗؿ ک ٚکٍحبق آٜٗب قا ثب ؼٗٞىكؾی ثٗ ٚظبقٙ
ٍٗىح ٚثٞؾ.

ثیً ال ایٖ آب اگك گب ٙثك ظىت اجلبم یب ثك پبیٚی كٍبق
اشحٔبػی ٝاهؼیث ٓٞشٞؾ ،ؾق ٍٗكیبت  ٝاقگبٕٛب
اٌبقٙی ؾقوحی قآ ٙییبكث  ٝجعِیَ ؾهیوی ال ظبکٔیث
ؾٝگبٌٗٞٗ ٚحٓ ٚیٌؿ ،ث ٚآك إٗبٓی گكٔٗ ٙیؼٞقؾ.
ٓیبٕ ایٖ ٓوبالت  ٝؼجكٛب ثب ویبوثگفاقیٛبی
جٍکیالجی ؾقٙی ػٔیوی ٝشٞؾ ؾاٌث ک ٚال ججؿیَ آگبٛی
 ٝجئٞقی ث ٚویبوث شِٓ ٞیگككث .چ٘یٖ ثٞؾ کٚ
جٍکَٛبی ویبوی ؾق ٌٞقاٛب ظٕٞق ؾاٌح٘ؿ ،ؾق
جٍکیَ  ٝظلع ٌٞقاٛب ٗوً جؼییٖ ک٘٘ؿ ٙایلب کكؾٗؿ آب
ال جؿٝیٖ ویبوحی ثك ٓج٘بی إٓ كٕبی ویبوی ک ٚؼٞؾ
ٗوً ٓعٞقی إٓ قا ایلب ٓیکكؾٗؿ ،ؾقٓبٗؿ ٙثٞؾٗؿ.
ظٕٞق آٜٗب ؾق ایٖ ٌٞقاٛب ؾق اؿِت ٓٞاقؾ ثكای
ػٕٞگیكی  ٝگىحكي جٞإ جٍکیالجیٌبٕ ثٞؾ.

ثِوي ثِوي
ظّثبؼٍ
ِ
اگك ث ٚقاوحی ثكای ثبلؼٞاٗی اٗوالة ث ٖٜٔثب چ٘یٖ
کالف ؾقْٛپیچی ال ؾقٝؽ  ٝجعكیق  ٝؾقیٞلگی
قٝثٚق ٝؼٞاٛیْ ٌؿ ،ظویوث جبقیؽی اٗوالة ث ٖٜٔقا
ثبیؿ چگ ٚٗٞثیبثیْ؟ ٚٔٛی ثؽًٛبیی ک ٚپیً ال ایٖ
ٌٗٞحٌ ٚؿ ٓ ٝؿػی إٓ ٌؿ ک ٚهّؿ اكىبٗٚلؾایی ال
اٗوالة ث ٖٜٔقا ؾاقؾ قا ٓیجٞإ ثؿٛ ٕٝیچ پبیبٗی اؾآٚ
ؾاؾٓ .یجٞإ جٜ٘ب ؾق ٓٞقؾ ثؽحیبق اٗجٛٞی ال ٌٞاٛؿ
جبقیؽی قا ث ٚیبقی ِٖجیؿ؛ ٗمؾیکبٕ ا ،ٝؾٌٔ٘بٕ ا،ٝ
ؾقثبقیبٕ ،وكإ اقجًٖ ،كفٛبی ٓفاکك ٙثب ا ٝؾق
ٓیبٕ ٓؽبُلبٕ ٌب ،ٙوؽ٘كاٗیٛبی آّ ،ٝبظجٛٚبی ا،ٝ
ؼبٖكات ا ٝ ٝظحٖٔ او٘بؾ ٓعكٓبٗٚی ؾوحگبٛٙبی
آ٘یحی  ٝؾٛ ٙب ٓىح٘ؿ جبقیؽی ؾیگك قا ثیك ٕٝکٍیؿ  ٝجب
قٝلٛب ثؿٛ ٕٝیچ ٗحیصٚی هطؼی ٓ ٝىِٔی ثك وك إٓ
ٓصبؾُ ٚکكؾ .په ٞ٘ٛل ؾق ٗوطٚی آؿبل ایىحبؾٙییْٞ٘ٛ .ل
ظویوث آٌکبق ٍٗؿ ٙاوث .اٗوالة ثٞ٘ٛ ٖٜٔل ؾق لیك
آٝاقی ال اثٜبّ  ٝپٌٞیؿگی پٜ٘بٕ اوثٌٞٗ .حٖ ایٖ
پبقٛٙب ثٛ ٚیچ کبقی ٗٔیآیؿ ؿیك ال ثعكاٗی کكؾٕ
جبقیػ قؤی.

وبؼحبق آٜٗب  ٝقٝاثٗ ؾقٗٝی  ٝثیكٗٝی ظبکْ ثك آٜٗب،
ثبلجبثی ثٞؾ ال ؾُٝث .آٜٗب وبؼحٌ ٚؿ ٙثٞؾٗؿ کٚ
ثثٝاقٙی ؾُٝث قا جّكف ک٘٘ؿ ث ٚایٖ ؾُیَ ک ٚیگبٗٚ
قا ٙجّكف هؿقت ویبوی قا جّكف ؾُٝث ٓیؾاٗىح٘ؿ،
په ثكای ایلبی ٗوً ؾُٝث ال ٔٛیٖ آكٝل آٓبؾٙ
ٓیٌؿٗؿ .الشكّ چ٘یٖ ثٞؾ ک ٚؾق ٛك کصبیی کٗ ٚلٞـ
ؾاٌح٘ؿ ٔٛبٕ ٗوٍی قا ثك ػٜؿ ٙگككح٘ؿ ک ٚؾُٝث ثك ػٜؿٙ
گككح ٚثٞؾ .وبلٓبٕ چكیکٛبی كؿایی ؼِن ث ٚقؿْ إٓکٚ
کبؾقٛبیی ؾق ٓیبٕ كؼبالٕ ٓعِی جكکٖٔ ِعكا ؾاٌث
ک ٚػال ٙٝثك آٓیؽحٚگی ثب ش٘جً ٌٞقایی جكکٖٔٛ ،كچٚ
قا ثبیؿ ؾق ٓٞقؾ جكکٖٔٛب ٓیؾاٗىح٘ؿ ،ال جٜكإ
«ٓىئ »ٍٞثكای جكکٖٔ ِعكا اػماّ کكؾ .كؼبالٕ
ک ِٚٓٞآٗگب ٙک ٚككِث ظٕٞق ؾق هؿقت ؾُٝحی قا
ثكای آٜٗب ككا ْٛکكؾٗؿ ،ث ٚجٍکیَ ٌٞقای ٌٜكی ؾق
جوىیٔبت هؿقت ؾُٝحی جٖ ؾاؾٗؿ .ظكَ ٓؿیكیث ٝ

ث ٚوٞاٍ ٗؽىث ثبلگكؾیْ  ٝثكای پبوػ ؾاؾٕ ث ٚإٓ ثب
ایٖ پكوً قٝثٚقٌٞ ٝیْ ک ٚاگك چ٘یٖ ظصٔی ال ؾقٝؽ
 ٝجعكیق  ٝؾقیٞلگی ؾق قٝایث قؤی اٗوالة ثٖٜٔ
اجلبم اكحبؾ ،ٙچكا جبک٘ ٕٞایٖ قٝایث قؤی ؾق ٔٝؼیث
ثعكاٗی هكاق ٗگككح ٚاوث؟ ٓبشكا کْ  ٝثیً قٌٖٝ
اوث .جکٛ ٚبیی ال اٗوالة ث ٖٜٔقا ک ٚث ٚکبق قٝایث
قؤی جبقیػ ٗٔیآٓؿ ٙاوث ،ؾٝق اٗؿاؼحٚاٗؿ .جٜ٘ب ثؿٕٝ
ایٖ جکٛ ٚب اوث ک ٚقٝایث قؤی ال اٗوالة ثٖٜٔ
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 ْٛثچی٘یْ .آٜٗب قا ؾق ٔٛبٕ شبیی هكاق ؾٛیْ ک ٚهجِٖ ال
إٓ ظفف ٌؿٙاٗؿ .چ٘یٖ اوث ک ٚظویوث اٗوالة ثٖٜٔ
 1357ال لیك آٝاق قٝایث قؤی ٌکٞكب ٓیٌٞؾ.

ٓیجٞاٗؿ پیٞوحبقی ٗبة  ٝثی ٌکبف قا ثىبلؾ .ثبیؿ ایٖ
پیٞوحبق کبـة قا اكٍب کكؾ .ثٓ ٚؿؾ ٔٛبٕ جّٞیكٛبی
ؾٝق قیؽحٌ ٚؿٔٛ ٝ ٙبٕ جک ٚپبقٛٙبی آُٞؾ ٙثبیؿ پیٞوحبق
ؾقٝؿیٖ جبقیػ قؤی قا اكٍب کكؾ .جبقیػ قؤی جٜ٘ب
ثب ثبلیبثی ؾٝققیؽح٘یٛب اوث ک ٚپٞؾق ٓیٌٞؾ  ٝككٝ
ٓیقیمؾ.

هبتؽک فؽیبظُبی یک اًمالة
آٗگب ٙکٗ ٚظْ ٓىِٗ  ٝویىحْ ٓٞشٞؾ ٔٛبٕ چیمی
ٗٔبیبٗؿٓ ٙیٌٞؾ ک« ٚػوَ وِیْ» ثبیؿ ثك إٓ گكؾٕ
ثگفاقؾ ،لٓبٗی ک« ٚؾٓٞکكاوی» ،إٓ  ٚٗ ْٛالاهَ
ؾٓٞکكاوی
جلىیكی قاؾیکبٍ ال ؾٓٞکكاوی ،کٔٛ ٚبٕ
ِ
ظبکْ پیكٝل ؾق ٔٝؼیث ٓٞشٞؾ جٜ٘ب اكن  ٝآی٘ؿٙی هبثَ
ِ
جّٞق اوث ،ثبیؿ ث٘یبٕ ایٖ هبثِیث قا لیك  ٝق ٝکكؾ.
إٓ شبیگمیٖ ٓكؾٓی قٛبییثؽً ،قٝیبیی ؾق ؾٝق ؾوث
ٗیىث .کٔحك ال وی  ٝو ٚوبٍ پیً ٓب ؼٞؾٓبٕ إٓ قا
ثك لٓیٖ ٝاهؼی وبؼحٚییْٔٛ .یٖ ؼٞؾ ٓب ،پؿقٛب ٝ
ٓبؾقٛبی ٓب ،ػٔٛٞب  ٝؼبُٛٚب ،ؾٝوحبٗٔبٕ ،ؼٞؾٓبٕ.
جٜ٘ب ثبیؿ ثبقهٚی اجٞپیبیی إٓ ُعظٛٚب قا ث ٚیبؾآٝقیْ .ثبیؿ
ث ٚاٗوالة ثبلگكؾیْ.

ٝهحی ثكای ّٓبظج ٚؾق ٓٞقؾ جصكثٛٚبی گٗٞبگٕٞ
جّكف هؿقت ویبوی جٞوٗ ٓكؾّ ،وكاؽ کىبٗی قكحْ
ک ٚثب آٜٗب ّٓبظج ٚکْ٘ ثكؼی ال آٜٗب ظیكتلؾ ٙثٞؾٗؿ
ک ٚچكا ثؼؿ ال وی  ٝو ٚوبٍ ٓٔکٖ اوث کىی ثٚ
ظٞاؾذی ک ٚجبک٘ٞٓ ٕٞقؾ پكوً هكاق ٗگككحٚاٗؿ،
ػاله٘ٓٚؿ ثبٌؿ .ثكؼی ال آٜٗب ث ٚؾُیَ إٓکٛ ٚكگم كکك
ٗٔیکكؾٗؿ إٓ ظٞاؾخ ٓٞٔٞع ٜٓٔی ثبٌؿ ،ث ٚلظٔث
ٝاؾاق ث ٚیبؾآٝقی ٌؿٗؿ .ثكؼی ال آٜٗب ،ظحب کىبٗی کٚ
پیً ال ایٖ ؾق ٔٛیٖ ٓٞقؾ ّٓبظج ٚکكؾ ٙثٞؾٗؿ ،ال
ٓٞٔٞػبت ٓٞقؾ جٞشّٓ ٚبظجٚگك  ٝقٗٝؿ پكوًٛب
ٌگلث لؾٓ ٙیٌؿٗؿ .گبٛی اٝهبت اظىبوی ایٖٔٛبٕ ثب
قٝاٍٗ٘بوی قا ؾاٌحْ ک ٚثبیؿ ثب جالي ككاٝإ  ٝال
قاٛٙبی پیچیؿ ،ٙچیمی قا ک ٚؾق په ُـميٛبی لثبٗی
 ٝككآٌٞیٛبی ػبٓؿاٗ ٚپٜ٘بٕ ٓیٌؿ ،ثبلیبثی کْ٘.
ثكای ٖٓ ق ٌٖٝثٞؾ کُ« ٚعظٛٚبی ال ؾوث قكح ٝ ٚثی
ٗبّ ٍٗ ٝبٕ گفٌحٚی وحٔؿیؿ »ٙؾق ظبٍ ججؿیَ ٌؿٕ ثٚ
«ثعری ثبة قٝل  ٝاک٘ٗٞی» اوث .ثٓ ٚكٝق ٓحٞشٌ ٚؿّ
کٛ ٚك کىی جٜ٘ب ؾق إٓ ظٞلٙیی ک ٚثب چٍْٛبیً ؾیؿٙ
اوث ٓٞذن اوث .قٝایثٛبی یکپبقچ٘ٓ ٝ ٚىصْ ال
ٔٝؼیث ویبوی ث ٚوكػث ججؿیَ ث ٚجبقیؽیگكی ٗبثی
ٓیٌؿ ک ٚؾق جؿأٛ ّٝبٕ پیٞوحبق کبـة هكاق ٓیگككث.
گب ٙجصكثٚی ؾاٍٗکؿٙی یک ؾاٍٗگب ٙثب جصكثٚی
ؾاٍٗکؿٙی ؾیگكی ال ٔٛبٕ ؾاٍٗگبٓ ٙحلبٝت ثٞؾ .په
ق ٌٖٝاوث ک ٚػجبقاجی چ ٕٞؾق ٚٔٛی ؾاٍٗگبٛٙب ،ؾق
ٚٔٛی کبقؼبٗٛٚب ،ؾق ٚٔٛی اؾاقات ،ؾق ٚٔٛی ٓعِٛٚب
 ٝال ایٖ ؾوث ثیٜٞؾ َٜٔٓ ٝ ٙاوث .ػال ٙٝثك ایٖ
قٛجكإٓ ،ىئٞالٕ  ٝوبلٓبٕٛب آگبٛبٗٞٓ ٚقؾ جٞشٚ
هكاق ٗگككح٘ؿ ،اؿِت آٜٗب ؾق جعكیق اٗوالة ث ٖٜٔثٚ
ٌکِی ؾؼیَ ثٞؾٙاٗؿ ٛ ٝكگم ظحب قٝایث ق ٝ ٌٖٝثی
ٝاوطٚیی ال ظٞلٛٙبی جعث ٓىئُٞیث یب جعث ٗلٞـٌبٕ
اقائٗ ٚؿاؾٙاٗؿ.

چ٘یٖ اوث ک ٚگفٌح ٚثكای ٓب جٔبّ ٍٗؿ ٙاوث ،گفٌحٚ
ٓٞٔٞػی ؾٝق ال ٓب ثكای ٓطبُؼ ٝ ٚپژٗ ًٛٝیىث.
جالي ثكای ٗصبت گفٌحٚی وكٌبق ال ٌکىث ،ؼٞاوحی
وكاپب ویبوی اوث .جٜ٘ب ثب گفٌحٚیی قوحگبق ٌؿٝ ٙ
کبٓیبثی ٓیِی جعون ٗیبكح ٚاوث کٓ ٚیجٞإ ثك ویبوث
قوحگبقی پبكٍبقی کكؾ .ؾقوث ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٛیچ
ویبوث قٛبییثؽٍی ثؿ ٕٝثبلگٍث ث ٚاٗوالة ثٝ ٖٜٔ
ثبلیبثی إٓ پیكٝل ٗؽٞاٛؿ ٌؿ .ثبیؿ ثؿ ٕٝجمُمٍ ث ٚؤث
اٗوالة ث ٖٜٔثبلگٍث ،إٓ قا جىؽیك کكؾ  ٝال إٓ
اٗوالثی قا ثیك ٕٝکٍیؿ ک ٚال إٓ ؼِ ٞؾ ٓبوث .ایٖ اٗوالة
ٓبوث.

پبًْنتُب:
 _ 1ثكای اٖالػبت ثیٍحك ؾق ایٖ لٓی٘ٓ ٚیجٞاٗیؿ ثٚ
کحبة ِٓیگكایبٕ  ٝاكىبٗٚی ؾٓٞکكاوی .ثٜماؾ کبظٔی.
ٍٗك ٗظْ کبقگك .چبپ ا .ٍٝؾوبٓجك ٓ 1999كاشؼٚ
ک٘یؿ.
ٍٗ _ 2كیٚی ایكإ پىث 26 .آـق .1357
 _ 3ثبلقگبٕٜٓ .ؿی .اٗوالة ایكإ ؾق ؾ ٝظكکث.
اٗحٍبقات ٕٜٗث آلاؾی ایكإ .چبپ و .ّٞجبثىحبٕ
.1363
 _ 4جٔبٓی ٗوَ هٍٛٞب ال کحبة او٘بؾ  ٝاػالٓیٛٚبی
ظمة جٞؾٙی ایكإ (ال ٌٜكیٞق  1357جب پبیبٕ اول٘ؿ
 .)1358اٗحٍبقات ظمة جٞؾٙی ایكإ .چبپ ا.ٍٝ
.1359

ثبیؿ وٞژٙی جبقیؽی قا ث ٚجبقیػ ثبلگكؾاٗیْ .ثكای ٓب
گفٌحٚی ا ٝأٛیحی ٗؿاقؾٓ .یمإ ؾقآٓؿ ؼبٗٞاؾٝ ٙ
ػالهٛٚبی كك٘ٛگی  ٝوِیوٛٚبی اؾثی ا ٝثی أٛیث
اوث .ظحب ثٓ ٚب قثطی ٗؿاقؾ ا ٝؾق آی٘ؿ ٙچ ٚکبق کكؾٙ
اوث یب ؼٞاٛؿ کكؾٓ .ب ٓیؼٞاٛیْ ال یک ُعظٚی
جبقیؽی ػکه ثگیكیْ .ػکهٛب قا ظبٛك ک٘یْ  ٝک٘بق
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ًکتَُبی هٌدٌیمی

ػکهٛبیی ٗگككح ٚثٞؾٗؿ  ٝثكؼی ال آٜٗب ػکهٛبیٍبٕ
قا ؾق ٖٞكبٕ وكکٞة ال ؾوث ؾاؾ ٙثٞؾٗؿ.

اّل :آگبٛیْ کٛ ٚیچ قٝایث کبِٓی ؾق کبق ٗیىثٛ .ك
قٝایحی ثبیؿ ثب قٝایثٛبی ؾیگك کبَٓ ٌٞؾ .قٝایثٛبیی
ک ٚگب ٙظحب یکؿیگك قا ٗوٓ ٓیک٘٘ؿ جب ویٔبی ظویوث ال
ؾق ٕٝآٜٗب پؿیؿاق ٌٞؾ.

ُفتنٓ :ؼحوؿیْ اكمٝؾٌ ٙؿٕ ٛك قٝایحی ث ٚایٖ ٓصٔٞػٚ
ثؽٍی ال إٓ ویٔبی قٛبییثؽٍی قا ک ٚؾق «جمٛبی
ث »ٖٜٔجٔٞیط ؾاؾٌ ٙؿ ٙاوثٔٗ ،بیبٕجك ٓیک٘ؿ.
ث٘بثكایٖ آٓبؾگی ؼٞؾ قا ثكای ذجث  ٝاٗحٍبق ٛك و٘ؿی ٝ
ٛك قٝایحی اػالّ ٓیک٘یْ  ٝال آٜٗبیی کٓ ٚیؼٞا٘ٛؿ ثب
ٓب ؾق ایٖ ٓىیك ٔٛكا ٙثبٌ٘ؿ ٓیؼٞاٛیْ ثب ایٔیَ ٍٗكیٚ
جٔبن
()manjanigh.review@gmail.com
ثگیكٗؿٛ .كچ٘ؿ ٓیؾاٗیْ چ٘یٖ اجلبهبجی ٓؼٔ ُٖٞثىیبق
ٗبؾق اوث آب ثگفاقیؿ آیؿٝاق ثٔبٗیْ.

ظّم :آگبٛیْ ک ٚقٝایثٛبی ٓٞشٞؾ ث ٚؾُیَ گفٌث
لٓبٕ ،ككآٌٞیٛبی ػبٓؿاٗ ٝ ٚؿیكػبٓؿاٗ ،ٚجـییك ٗگبٙ
ویبوی ّٓبظجٌٗٞٚؿٛ ٝ ٙك ؾُیَ ٍٓبثٜی ؾوحؽٞي
جـییكاجی ٌؿ ٙثبٌؿ .ایٖ پیً ال إٓک ٚث ٚاقاؾٙی
ّٓبظجٚگك ٓكث ٖٞثبٌؿ ث ٚهّؿیثٛبی ؼٞؾآگبٝ ٙ
ٗبؼٞؾآگبّٓ ٙبظجٌٗٞ ٚؿٓ ٙكثٓ ٖٞیٌؿ ٙاوث .ثب ایٖ
ٝشٞؾ جالي کكؾٙییْ وٞژٙی ویبوی قا ؾق لٓبٕ ثٚ
ػوت ثبلگكؾاٗیْ  ٝا ٝقا ؾق ٕٝجبقیػ هكاق ؾٛیْ.

ُهتن :ال ٌٜیٖ ٗٞاییٗ ،بؾق ،ظٔیؿ ٗٞـقیٜٓ ،كإ
پبی٘ؿٓ ،ٙعٔؿِبؾم ػِیاِـكی ،ویبٝي ٓؿقوی  ٝال
آقٌی ٞاو٘بؾ  ٝپژًٛٛٝبی ایكإ _ ثكُٖ ٓٔ٘ٗٞیْ کٓ ٚب
قا یبقی کكؾٗؿ جب ثحٞاٗیْ ایٖ ٓصٔٞػ ٚقا گكؾ آٝقیْ.
ْٛچ٘یٖ ال جٔبٓی آٗبٗی کٓ ٚیجٞاٗىح٘ؿ ٓب قا یبقی ک٘٘ؿ
آب ٗکكؾٗؿ  ٝال جٔبٓی آٗبٗی ک ٚجكشیط ؾاؾٗؿ ّٓبظجٚ
ٗک٘٘ؿ  ٝال ایٖ ٖكین ْٛچ٘بٕ ٌكیک جعكیق جبقیػ
ثبٌ٘ؿ ٗیم ٓٔ٘ٗٞیْ.

قْم :آگبٛیْ کٓ ٚیٌؿ ؾٛٙب ّٓبظجٚی ؾیگك قا ث ٚایٖ
ٓصٔٞػ ٚاكمٝؾٝ .وٞوٚیی کٞٓ ٚشت ٌؿ ظحب جب آؼكیٖ
ُعظبت اجٔبّ ِلعٚث٘ؿیّٓ ،بظجٛٚب اؾآ ٚؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ.
ثب ایٖ ظبٍ ؾق ُعظٚیی ثبیؿ جّٔیْ ٓیگككحیْ کٍٗ ٚكیٚ
قا ٓ٘حٍك ک٘یْ ٝگكٗ ٚچ٘ؿیٖ ٓب ٙؾیگك ٓیقكث ٓ ٝب
ٞ٘ٛل ؾقگیك ّٓبظج ٚکكؾٕ ٓیٓبٗؿیْ.

ًِنُ٘ :یٖ ٓیگلث« :اٗوالة شٍٖ جٞؾٛٙبوث» .ؾق
ِلعبت ثؼؿی «ٓ٘ص٘ین» شٍ٘ی ثكپبوث .ث ٚشٍٖ
جٞؾٛٙب ؼٞي آٓؿیؿ!

چِبؼم :آگبٛبٗ ٚثؽًٛبیی ال ّٓبظجٛٚب ک ٚثٚ
جعِیَٛبی ویبوی قٝل ٓكثٓ ٖٞیٌؿ ٙال ؾقٕٝ
ّٓبظجٛٚب ظفف ٌؿ ٙاوث .آبٗثؾاقی ٓب ؾق ثكاثك
جبقیػ ثیً ال آبٗثؾاقی ٓب ؾق ثكاثك ّٓبظج ٚثٞؾٙ
اوث.
پٌدن :آگبٛیْ ک ٚثُ ٚعبظ «ظككٚیی» ،ایٖ ّٓبظجٛٚب
ٍٓکَ ثمقگی ؾاقؾٛ .یچکؿاّ آٜٗب اٌبقٗ ٙؿاقٗؿ ٌٔ ٝبیی
ال ّٓبظجٌٗٞٚؿ ٝ ٙلٗؿگی ا ٝث ٚؾوث ٗٔیؾ٘ٛؿ .ثبٝق
ؾاقیْ ک ٚکبقکكؾ اٌبق ٙإٓ اوث ک ٚث ٚؼٞاٗ٘ؿ ٙثوجٞالٗؿ
چكا ثبیؿ ایٖ ّٓبظج ٚقا ثؽٞاٗؿ .ایٖ کبق قا ثك ػٜؿٙی
جٔٞیعی یک ؼطی گفاٌحٚییْ  ٝؾق ثكاثك پكوً
ؼٞاٗ٘ؿٙی اظحٔبُی کٓ ٚیپكوؿ چكا ثبیؿ ایٖ ّٓبظج ٚقا
ثؽٞاٗؿ پبوػ ٓیؾٛیْ :ؼیِی وبؾ !ٙث ٚؾُیَ ظٕٞق وٞژٙ
ؾق ٓعَ ٝهٞع .ؾق ٝاهغ لٗؿگی گفٌح ٝ ٚآی٘ؿٙی
ّٓبظجٌٗٞٚؿٗ ٝ ٙیم ٓٔٞغ ویبوی ا ٝؾق ُعظٚی
ٝهٞع ،ؾقوث ؾق ُعظٚی ّٓبظج ٚثكای ٓب كبهؿ أٛیث
ثٞؾ ٙاوث.
نهن :آگبٛبٗ ٚال ّٓبظجٌٗٞ ٚؿٛٙب ؾقؼٞاوث کكؾیْ
ک ٚػکىی ال ؼٞؾٌبٕ ٓكث ٖٞث ٚوبٍٛبی  57جب  60قا
ثٓ ٚب ثؿ٘ٛؿٓ .یؼٞاوحیْ ٌٔبیَ ٓكؾّ پیكٝل قا جكویْ
کكؾ ٙثبٌیْٛ .كچ٘ؿ ثكؼی ال آٜٗب ال اوبن چ٘یٖ
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ثبیع ثَ پهتْاًَی قؽًیؿٍ زبکن هینعًع

أٛیث ٗؿاقؾ ؾق ایٖ
ٌٞقای قیبوث چٚ
کىبٗی ٝشٞؾ ؾاقٗؿ ثِکٚ
ٌٓٞ ْٜقای ؾاٍٗکؿٛٙب
اوث .جكکیت ٌٞقای
ؾاٍٗکؿٛٙب  ْٛؼیِی
ؼٞة ثٞؾ  ٝػِٖٔ جب
لٓبٗی ک ٚؾاٍٗگبٛٙب قا
جؼطیَ کكؾٗؿ ٗحٞاٗىح٘ؿ
جـییكی ؾق ایٖ جكکیت
ایصبؾ ک٘٘ؿ.

گفت ّ گْ ثب نِیي ًْائی
 ؾاٍٗکؿٙی ثٜؿاٌث ؾاٍٗگب ٙجٜكإ
ضبًن ًْائی! نْؼای ظاًهکعٍی نوب چَ ؾهبًی نکل
گؽفت؟
پیً ال جٍکیَ ٌٞقا ؾق ؾاٍٗکؿٙی ٓب ؾق ؾاٍٗگبٙ
جٜكإٜٗ ،بؾ وبلٓبٕ ِٓی ؾاٍٗگبٛیبٕ ٌکَ گككح ٚثٞؾ.
ایٖ ٜٗبؾ یک اػحّبة ؿفای ؼیِی ٓلِّی قا ٌکَ ؾاؾ
 ٝایٜ٘ب ٓؿتٛب ؾق ثبٌگب ٙؾاٍٗگب ٙثىث ٍٗىح ٚثٞؾٗؿ.
اُجح ٖٓ ٚؾق إٓ ٓوطغ اِِٖ ایكإ ٗجٞؾّ  ٝاٝاؼك
اػحّبة ثٞؾ کٝ ٚاقؾ ایكإ ٌؿّ .ثؼؿٛب ایٖ ٜٗبؾ جـییك
پیؿا کكؾ ٓ ٝفٛجیٛب ال ایٖ ٜٗبؾ شؿا ٌؿٗؿ  ٝثؽٍی ال
آٜٗب ث ٚؾُٝث ثبلقگبٕ پیٞوح٘ؿ .ثكؼی ال آٜٗب ٓبٗ٘ؿ ٛبٌْ
ِجبؿیبٕ ٓ ٝعٔؿ ِٓکی ثٓ ٚؿیكیث ؾاٍٗگب ٙقویؿٗؿ ٝ
ثب ایٖک ٚكؼبٍ جكیٖ ثؽً ،ثؽً ؾٓٞکكات  ٝچپ
اوحبؾٛب ثٞؾ آٜٗب قا ک٘بق گفاٌح٘ؿ .ثؼؿ ال ایٖ ٜٗبؾ
ؾیگكی کٌ ٚکَ گككث ،جٍکَ اوحبؾإ ٓىحوَ ثٞؾ کٚ
جٞوٗ اوحبؾإ ؾٓٞکكات  ٝچپ جٍکیَ ٌؿ .اُجحٛ ٚك
ؾٝی ایٖ ٜٗبؾٛب ،جٍکَٛبیی وكاوكی ثٞؾٗؿ ،یؼ٘ی
اوحبؾإ ٚٔٛی ؾاٍٗگبٛٙب ؾق إٓ كؼبٍ ثٞؾٗؿ.

چؽا هؼتمع ثْظیع کَ
ظاًهکعٍُب
نْؼای
هِنتؽ اؾ نْؼای
ؼیبقت اقت؟
ثكای ایٖک ٚػٔؿجٖ کبق
ؾق ٌٞقاٛبی ؾاٍٗکؿٙ
اٗصبّ ٓیٌؿ .یؼ٘ی اؾاقٙ
ٌ ٝکَ پیٍككث ٝ
ؾق
ثكٗبٓٚقیمیٛب
ظویوث ٓبٗ٘ؿ گفٌحٗ ٚجٞؾ ک ٚهؿقجی ال ثبال ٝشٞؾ ؾاٌث
 ٝاؾاقٓ ٙیکكؾ .ظحب ٌٞقاٛبی ؾاٍٗصٞیی  ْٛؾق
ؾاٍٗکؿٛٙب ؼیِی أٛیث ؾاٌح٘ؿ .ؾق ؾاٍٗکؿٙی ثٜؿاٌث،
ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی ٗٔبی٘ؿٙی ؼٞؾٌبٕ قا ال ٓیبٕ
اوحبؾإ ؾاٌح٘ؿ .ؾق ٝاهغ ٌٞقای ؾاٍٗکؿٓ ٙبٗ٘ؿ هجَ ٗجٞؾ
ک ٚكوٗ یک قییه ؾاٍٗکؿ ٙثٞؾ ٓ ٝؼبٕٝاي .ؾق ٗحیصٚ
کبق اِِٖ ؾق ٌٞقا اٗصبّ ٓیگككثٌ .كٝع ایٖکٚ
ثكٗبٓٞٗٚیىی شؿیؿ ٌٞؾ  ٝویىحْ آٓٞلٌی شؿیؿ ثكهكاق
ٌٞؾ  ٝآربٍ ایٜ٘ب ،چیمٛبیی ثٞؾ ک ٚؾق ؾاٍٗکؿٛٙب
شكیبٕ ؾاٌث  ٝجـییكات ؾق آٗصب اٗصبّ گككح ٚثٞؾٓ .رِٖ
ؾق ؾاٍٗکؿٙی ثٜؿاٌحی ک ٖٓ ٚکبق ٓیکكؾّ ،ؼٞؾ ٖٓ
ثكای ثؽً ؾپبقجٔبٗی ک ٚؾق إٓ ثٞؾّ ث ٚایٖ كکك اكحبؾّ
ک ٚثالكبِِ ٚیک ثكٗبٓٞٗٚیىی شؿیؿ ثک٘یْ  ٝاجلبهٖ ثب
یکی ال ٔٛکبقإ ؾیگك کْٗٛ ٚظك ثٞؾیْ ،ثكٗبٓٚیی
ٌٗٞحیْ  ٝاوحؿالٍٛبیٔبٕ  ْٛلٓبٗی ک ٚؾق ؾپبقجٔبٕ
ثكای ثكٗبٓٞٗٚیىی ؾٝق  ْٛشٔغ ٓیٌؿیْ ،هبثَ هجٍٞ
ثٞؾ ٚٔٛ .شب ٍٓ ٚٔٛـ ٍٞایٖ ثٞؾٗؿ ک ٚیک وبلٓبٗؿٛی
شؿیؿی قا پبیٚقیمی ک٘٘ؿ ،اػْ ال ثكٗبٓٛٚبی ؾقوی ٝ
ٗعٙٞی اؾاقٚٔٛ ٝ ٙی ایٜ٘ب .ؾق ٗحیص ٚایٖ ؼیِی أٛیث
لیبؾی ؾاٌث .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ  ْٛجب ٓوطؼی ک ٚؾاٍٗگب ٙقا
جؼطیَ کكؾٗؿ هؿقجی ال ثبال ٗٔیجٞاٗىث اػٔبٍ ٌٞؾ.

ایيکَ هیگْییع اقتبظاى ظهْکؽات ّ چپ ؼا کٌبؼ
گػانتٌع هؽثِْ ثَ چَ ؾهبًی اقت؟
ؾقوث ؾق ٔٛبٕ ٓوطغ ثؼؿ ال اػحّبة ؿفا  ٝلٓبٗی کٚ
ؾُٝث ٓٞهث ٌکَ گككث .ؾُٝث ٓٞهث لٓبٗی ٌکَ
گككث ک ٚؾاٍٗگبٓ ٙبٗ٘ؿ ٚٔٛی شبٛبی ؾیگك ثِٞ ٚقت
ٌٞقایی اؾاقٓ ٙیٌؿ .ؾاٍٗکؿٛٙب ٔٛ ْٛیٖٖٞق .اِِٖ
إٓ ٌکَ وبثن قیبوث ث ْٛ ٚقیؽح ٚثٞؾ .ثؼؿ ٓىئِٚی
قیبوث ؾاٍٗگبٓ ٙطكض ٌؿ  ٝهكاق ٌؿ ؾاٍٗگب ٙقا یک
ٛیبت چٜبق ٗلك ٙاؾاق ٙثک٘٘ؿ .ؾُٝث ٓٞهث ثٌ ٚؿت كٍبق
گفاٌث ک ٚایٖ ٛیبت چٜبق ٗلك ٙظحٖٔ ال ٓفٛجیٛب
ثبٌ٘ؿٓ .رِٖ ؾق ٓوبیى ٚثب ؼیِی ال اوبجیؿ ِجبؿیبٕ کٚ
ػٕ ٞإٓ ٛیبت چٜبق ٗلكٌ ٙؿ یب ِٓکی كؼبٍ ٝیژٙیی
ٗجٞؾٗؿ .ایٜ٘ب  ْٛاُجح ٚاككاؾی ؾق إٓ شٔغ ثٞؾٗؿ آب اككاؾ
جؼییٖ ک٘٘ؿٙیی کٌٞٗ ٚحٖ اػالٓیٛٚبی اُٝی ٝ ٚپیٞوحٖ ثٚ
اػحّبة قا وبلٓبٕ ؾاؾٗؿ ،ایٜ٘ب ٗجٞؾٗؿ.
نوب چؽا تي ظاظیع ثَ ایي فهبؼُب؟
اػحكاْ ٛبی لیبؾی ؾق وطط ؾاٍٗگبٝ ٙشٞؾ ؾاٌث ٝ
ایٖٖٞق ٗجٞؾ ک ٚٔٛ ٚهج ٍٞثک٘٘ؿ آب ثٖٞ ٚق کِی ٝهحی
ایٖ شبث ٚشبیی اٗصبّ ٌؿ ٓىئِٚی  ٚٔٛایٖ ثٞؾ ک ٚاِِٖ

ظؼ ّالغ پف نْؼای ؼیبقت یک هْلؼیت تهؽیفبتی
ظانت؟
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ٖكف ؼٞؾٌبٕ ٖٓ قا اٗحؽبة کكؾٗؿ کٔٗ ٚبی٘ؿٙی آٜٗب
ثبٌْ ؾق ٌٞقای ؾاٍٗکؿ.ٙ

ٗٔٗ !ٚیٌٞؾ گلث جٍكیلبجی ُٝی هؿقت گفٌح ٚقا
ٗؿاٌث .آٜٗب ٓ ْٛصجٞق ثٞؾٗؿ ؼٞؾٌبٕ ؾق ٛك
ؾاٍٗکؿٙیی ک ٚثٞؾٗؿ ؾق ٌٞقای ؾاٍٗکؿٌ ٙكکث ک٘٘ؿ ٝ
ث ٚؼٞاوحٛٚبی ٌٞقاٛبی ؾاٍٗکؿ ٙجٞش ٚک٘٘ؿٛ .كچ٘ؿ إٓ
لٓبٕ ش ٞایٖ ثٞؾ ک ٚظبال ایٜ٘ب  ْٛثبٌ٘ؿ ،کبقی
ٗٔیجٞاٗ٘ؿ ثک٘٘ؿ ،ؾق ظبُی ک ٚاِِٖ ٝاهؼیث ٗؿاٌث.
ؾقوث اوث کٚٔٛ ٚی اػٕبی ٔٛیٖ ٌٞقای قیبوث
ؾاٍٗگب ْٛ ٙثؼؿ ال ثىحٌ ٚؿٕ ؾاٍٗگب ٙگفاٌحٌ ٚؿٗؿ ٝ
آٜٗب  ْٛثؿ ٕٝإٓک ٚؾاٍٗکؿٛٙب جٞاكن ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ ؾق
ظویوث کبقی ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ اٗصبّ ؾ٘ٛؿ .یؼ٘ی ایٖ جٞالٕ
کبِٖٓ ثكهكاق ثٞؾ.

نْؼای ظاًهکعٍ چَ تؽکیجی ظانت ايلي؟
ؾق ٌٞقای ؾاٍٗکؿ ٙكوٗ ٚٔٛی اوحبؾإ ػٕ ٞثٞؾٗؿ.
ثكای ٓؿیكیث ؾاٍٗکؿٌٞ ،ٙقا ؾق ٕٝؼٞؾي چ٘ؿ ٗلك قا
اٗحؽبة ٓیکكؾ ک ٚایٜ٘ب کبق ٓؿیكیث ؾاٍٗکؿ ٙقا اٗصبّ
ؾ٘ٛؿ ُٝی ٚٔٛی کبقٛب ؾق ٌٞقای ؾاٍٗکؿ ٙاٗصبّ ٓیٌؿ
ٚٔٛ ٝی اوحبؾإ ؾق إٓ ظن ثكاثك ؾاٌح٘ؿ .ؾق ایٖ ٌٞقا
ؾاٍٗصٛٞب یکی ال اوحبؾإ قا ث ٚػ٘ٞإ ٗٔبی٘ؿٙی
ؼٞؾٌبٕ اٗحؽبة ٓیکكؾٗؿ ،چٌٞ ٕٞقای ؾاٍٗکؿ ٙثیٍحك
کبقي ثكٗبٓٚقیمی ٓؿیكیحی  ٝآٓٞلٌی ثٞؾ ٓ ٝیثبیؿ
ٗظك ؾاٍٗصٞیبٕ  ْٛؾق ایٖ ٓٞقؾ ٓ٘ؼکه ٓیٌؿ .ایٖ
قاثط ٚؾق ؾاٍٗکؿٙی ثٜؿاٌث ؼیِی لیبؾ ثٞؾ ٌٞ ٝقای
ؾاٍٗصٞیی  ْٛؼیِی ؾق ایٖ ٓٞقؾ كؼبٍ ثٞؾ٘ٓ .حٜب
ؾاٍٗصٛٞبی ؾاٍٗکؿٙی ثٜؿاٌث یک اٌکبُی  ْٛؾاٌح٘ؿ
ثؽٍی ال آٜٗب کبقٓ٘ؿاٗی ثٞؾٗؿ ک ٚال ٝلاقجؽبٗٛٚب ثكای
گفقاٗؿٕ ؾٝقٙی كٞم ُیىبٗه ث ٚآٗصب ٓیآٓؿٗؿ .ایٜ٘ب
ؼیِی لیبؾ ؾق ؾاٍٗگبٗ ٙجٞؾٗؿ  ٝؾقگیك ٗجٞؾٗؿ .ثؽٍی ال
ؾاٍٗصٞیبٗی  ْٛک ٚؼیِی كؼبٍ  ٝؾقگیك ثٞؾٗؿ
ؾاٍٗصٛٞبی شٞاٗی ثٞؾٗؿ ک ٚؼبقز ال ؾاٍٗکؿْٛ ٙ
وبلٓبٗؿٛی ؼٞؾٌبٕ قا ؾاٌح٘ؿ.

اؼتجبِ نوب ثَ ػٌْاى نْؼای ظاًهکعٍ ثب نْؼای
ظاًهدْیی ّ نْؼای کبؼهٌعاى ظاًهگبٍ چگًَْ ثْظ؟
ٖٓ ؾق ٓٞقؾ ٌٞقای کبقٓ٘ؿإ چیمی ٗٔیجٞاْٗ ثگٞیْ
چ ٕٞاٖالع ؼیِی کٔی ؾاقّ .ؾق ظؿ ایٖکٝ ٖٓ ٚهحی
ثكای ث ٚشكیبٕ اٗؿاؼحٖ پكٗٝؿٙی ؼٞؾّ ث ٚکبقگمی٘ی
قكحْ( ،چ ٕٞؾق لٓبٕ ٌبٞ٘ٔٓ ٙعاُؽؿٓث ٌؿ ٙثٞؾّ ٝ
قكحْ ک ٚپكٗٝؿٙاّ قا ؾٝثبق ٙث ٚشكیبٕ ثی٘ؿالّ) آٗصب
اِِٖ یک ش ٝ ٞكٕبی ؾیگكی ثٞؾ .کبِٖٓ یک ؾٗیبی
ؾیگكی ثٞؾ  ٝایٖ اُجح ٚٔٛ ٚشب ثٞؾ .آب ؾق ٓٞقؾ
ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی ٖٓ ؾق إٓ ٓوطغ ٗٔبی٘ؿٙی ؾاٍٗصٛٞب
ٌؿّ ؾق ٌٞقای ؾاٍٗکؿ.ٙ

پف نْؼاُبی ظاًهدْیی چَ هیکؽظًع؟

نوب هگؽ ظاًهدْ ثْظیع آى ؾهبى؟

آٜٗب پیٍٜ٘بؾٛبیی ٓیؾاؾٗؿ ؾق ٓٞقؾ ایٖکٚ
ثكٗبٓٚقیمی ٛبی گفٌح ٚچ ٚاٌکبالت  ٝکٔجٞؾٛبیی

ٗ ٖٓ ٚاوحبؾ ثٞؾّ ُٝی اوحبؾی ثٞؾّ ک ٚؾاٍٗصٛٞب ال
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ؾاقؾٓ ْٛ ٖٓ .كجت ؾق شِىبجٍبٕ ٌكکث ٓیکكؾّ ثكای
ایٖک ٚثحٞاْٗ ٗظك ؾاٍٗصٞیبٕ قا ؾق شِىٚی ٌٞقای
ؾاٍٗکؿ٘ٓ ٙؼکه کْ٘ .آٜٗب  ْٛؾق ثكٗبٓٚقیمی شؿیؿ ثٞؾ
ک ٚكؼبٍ ثٞؾٗؿ.
چَ کبؼُبیی ظلیمي ثؽًبهَؼیؿی هینع ظؼ نْؼای
ظاًهکعٍ؟
جٔبّ ثكٗبٓٚقیمی آٓٞلٌی  ٝجـییكاجی ک ٚثبیؿ ؾق
ثؽًٛبی ٓؽحِق ایصبؾ ٓیٌؿٓ .رِٖ ؾاٍٗکؿٙی ثٜؿاٌث
اٗىحیحٛٞبی جعویوبجیای ؾق وكجبوك ایكإ ؾاٌث  ٝؾق
ٓٞقؾ ثكٗبٓٚقیمی ایىحگبٛٙبی جعویوبجی ٌٞقا جّٔیْ
ٓیگككثٓ .رِٖ ؾق ٓٞقؾ ایٖک ٚویبوث ک٘حكٍ ٝ
ثكقوی یک وكی ال ثیٔبقیٛبی ثٓٞی ؾق ایكإ ٝ
یک وكی ال ثیٔبقیٛبی ٝاگیك چ ٚاٌکبالجی ؾاٌحٝ ٚ
چ ٚجـییكاجی ثبیؿ ؾاؾٌٞ ٙؾ .یؼ٘ی ؾق ظؿ ثكٗبٓٚقیمی
آٓٞلٌی  ٝؾق ظؿ ثكٗبٓٚقیمی کبق جعویوی ؾق ٌٞقای
ؾاٍٗکؿ ٙجّٔیْگیكی ٓیٌؿ .ؾق ٝاهغ ٓیٌٞؾ گلث:
جؼییٖ ویبوثٛب  ٝجـییك ویبوثٛب.
ثُِٝ !ٚی كٍبقٛبی ؿیكٓىحویٔی ال ثیكٝ ٕٝاقؾ
ٓیکكؾٗؿٌ .بیؿ ؾق ؾاٍٗکؿٛٙبی ؾیگك ال ؾقْٛ ٕٝ
جٞوٗ ؾاٍٗصٞیبٕ  ٝاوحبؾإ ظمةاُِٜی كٍبق ٓیآٝقؾٗؿ
آب ؾق ؾاٍٗکؿٙی ثٜؿاٌث چ٘یٖ ٗجٞؾ .ث ٚایٖ ؾُیَ ک ٚؾق
ٓوطغ اٗوالة  ٝثؼؿ ال اٗوالة ؾق ؾاٍٗکؿٙی ثٜؿاٌث
ٛیچ ؾاٍٗصٞی ٓفٛجیای ٝشٞؾ ٗؿاٌث .كٍبق ال ثیكٕٝ
آب کٔبثیً جب لٓبٕ جؼطیِی ؾاٍٗگبٛٙب اؾآ ٚؾاٌث.
ٓرِٖ ٓب ٔٛیٍ ٚثب ؾاٍٗصٞیبٗٔبٕ ؼیِی لیبؾ ثكای کبق
ثیبثبٗی ٓیقكحیْ؛ ثكای ایٖک ٚثؽٞا٘ٛؿ كٍبق ثیبٝقٗؿ
جالي ٓیکكؾٗؿ ایٖ ٓىئِ ٚقا ک٘حكٍ ک٘٘ؿ ،چٕٞ
ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ ایٖ ثكٗبٓ ٚقا جؼطیَ ک٘٘ؿ  ٝؾاٍٗصٞیبٕ ْٛ
ؼیِی كؼبٍ جك ال پیً ال اٗوالة ؾق ایٖ ثكٗبٌٓ ٚكکث
ٓیکكؾٗؿ .ؾق ٗحیص ٚٔٛ ٚشب اػالٓی ٚؾاؾٗؿ ک ٚؿیك ال
ایٖک ٚلٕ ثی ظصبة قٝاز كبظٍٚگی اوث  ٝؿیك،ٙ
اِِٖ ٗٔی ٌٞؾ اوحبؾ لٕ ثب پىكٛب ث ٚولك ِعكایی
ثكٝؾ یب اوحبؾ ٓكؾ ثب ؾؼحكٛب یب اِِٖ ؾؼحك  ٝپىكٛب ثب
 ْٛهبٖی ثكٗٝؿ .ؾق ؾق ٕٝؾاٍٗگب ٙاِِٖ ثعد ایٖ
ٓىئِٓ ٚٗ ٚطكض ثٞؾ ٓ ٚٗ ٝطكض ٓیٌؿ ُٝی ال ثیكٕٝ
جالي ٓیکكؾٗؿ ث ٚایٖ ٝویِ ٚؾاٍٗکؿ ٙقا جعث كٍبق
ثگفاقٗؿ ٝ .ؼت ٌؿٗی ٗجٞؾ .یؼ٘ی ؾق إٓ ٓوطغ ٗیكٝیی
ؾق ؾاٍٗگبٗ ٙؿاٌح٘ؿ ک ٚثحٞاٗ٘ؿ ایٖ قا اشكا ک٘٘ؿٛ .كچ٘ؿ
ک ٚؾق ثؼٕی ال ؾاٍٗکؿٛٙب ،اٗصٖٔ اوالٓی ؾاٍٗصٞیبٕ
قا جٍکیَ ؾاؾٗؿ .آب ال آٗصبیی ک ٚؾق ؾاٍٗکؿٙی ثٜؿاٌث
جٍکَ ؾاٍٗصٞیی اوالٓی ٝشٞؾ ٗؿاٌث  ٝؾاٍٗصٞی
ظمةاُِٜی ٓطِوٖ ٗجٞؾٔٗ ،یجٞاٗىح٘ؿ ویبوثٛبیٍبٕ قا
ؾق ٕٝؾاٍٗکؿ ٙپیً ثجكٗؿٛ .كچ٘ؿ ظجیتهللا پیٔبٕ اوحبؾ

یؼٌی نوب ایي اضتیبؼ ؼا ظانتیع کَ تًویوبت نْؼای
ظاًهکعٍ ؼا اػوبل کٌیع؟
ظحٖٔ اػٔبٍ ٓیٌؿ ثكای ایٖک ٚاِِٖ ؾق آٗصب چیمی
ثؿ ٕٝجٞاكن ٌٞقای ؾاٍٗکؿ ٙهبثَ اشكا ٗجٞؾ.
ظؼ ایي هبخؽا چیؿی ُن اؾ ثبال اػوبل هینع .هثلي اؾ
ِؽف هعیؽیت ظاًهگبٍ یب ّؾاؼت ػلْم؟
ؾق ایٖ ؾٝق ٙک ٚاُجح ٚؼیِی  ْٛکٞجب ٙثٞؾ اِِٖ قییه
ؾاٍٗکؿٓ ْٛ ٙطِوٖ هؿقجی ٗؿاٌث .یؼ٘ی ثٓ ٚؼ٘بی ٝاهؼی
ثٝ ٚیژ ٙؾق ًٌ ٓب ٙا ٚٗ ٍٝكوٗ ؾق ؾاٍٗکؿٙی ثٜؿاٌث
 ٝؾاٍٗگبٛ ٙب ،ثِک ٚؾق وطط اشحٔبع ٛیچ هؿقجی ثك ٓكؾّ
ظکٓٞث ٗٔیکكؾ .ایٖ قٗٝؿ ؾق ؾاٍٗگب ٙؼیِی ثیٍحك ال
ایٖ  ْٛاؾآ ٚؾاٌث .جكن ؼیِی ٝظٍح٘بکی ظبکٔبٕ شؿیؿ
ؾاٌح٘ؿ  ٝؾُیَ ایٖ ٌ ْٛؿ ک ٚؾق ٜٗبیث ؾاٍٗگبٛٙب قا
ثج٘ؿٗؿ ال ایٖ ثٞؾ ک ٚؾق ؾاٍٗگب ٙؼیِی آگبٛبٗٚجك ایٖ
ٓىئِ ٚاٗصبّ ٓیٌؿٓ .ىئِٚی ثىحٖ ؾاٍٗگب ٙاِِٖ ایٖ
ٗجٞؾ ک ٚؾق لٓیٖ چٖٔ ٓیحی٘گ ٓیگفاٌح٘ؿ .ؾق ٝاهغ ثك
 ْٛلؾٕ یک ٜٗبؾی ثٞؾ ک ٚثٓ ٚؼ٘بی ٝاهؼی آگبٛی ؼیِی
ثیٍحكی قا ؾق ؼٞؾ ظَٔ ٓیکكؾ .ثٗ ٚظك ٖٓ جكن ال
ایٖ ثٞؾ ک ٚظکٓٞث قا ثؼؿ ال یک وبٍ  ٝاٗؿی ث ٚایٖ
ٗحیص ٚقوبٗؿ ک ٚثبیؿ ؾاٍٗگبٛٙب قا ثج٘ؿؾ.
پف لعؼتی کَ ظؼ ظاًهکعٍی ثِعانت تكطیؽ نعٍ ثْظ
تب ؾهبى آًچَ کَ اًمالة فؽٌُگی ًبهیعٍ نع ظؼ اضتیبؼ
نْؼای ظاًهکعٍ هبًع؟
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اوحبؾإ پیً ثیبیؿٝ .هحی ٓیآٓؿٗؿ  ٝکالن اوحبؾی قا ثٚ
ٓ ْٛیقیؽح٘ؿ ،ؾقگیكی ٓیٌؿ .ثؼؿ ثیٖ ؾاٍٗصٞیبٕ
ٓؽحِق ؾقگیكی پیً ٓیآٓؿ .یؼ٘ی ػِٖٔ ایٜ٘ب جالي
کكؾٗؿ ال ٖكین كٍبقٛبی ایٖچ٘ی٘ی ک ٚثؼؿ ٓ ْٛیگلح٘ؿ
اػحكاْ ؾاٍٗصٞیبٕ اوث ،كٕب قا جـییك ثؿ٘ٛؿُٝ .ی
ش ٞکِی  ٝاجٔىلكی ک ٚظبکْ ثٞؾ ٓٞشت ٓیٌؿ ایٜ٘ب
ٗحٞاٗ٘ؿ ٓٞكن ٌٗٞؿ .ثٛ ٚك ظبٍ إٓ لٓبٕ كٕبی هبُت ؾق
ؾاٍٗگبٛٙب ،ؾوث چپٛب  ٝؾٓٞکكاتٛب ثٞؾ.
ظمةاُِٜیٛب  ْٛثب ٚٔٛی جالٌی کٓ ٚیکكؾٗؿ اُجح ٚؾق
کبق اؼالٍ ثٝ ٚشٞؾ ٓیآٝقؾٗؿ ،آب ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ ثبػد
ایٖ ٌٗٞؿ ک ٚکبقٛب پیً ٗكٝؾ .ایٖ ججِیـبجی ک ٚآكٝل
شٜٔٞقی اوالٓی ٓیک٘ؿ ک ٚؾق ؾاٍٗگب ٙکبقٛب پیً
ٗٔیقكث ث ٚایٖ ٓؼ٘ب ثٞؾ ک ٚکبق آٜٗب پیً ٗٔیقكث .آٜٗب
ٞٔٛ ْٛاق ٙؾق ٛك کالوی ٓیجٞاٗىح٘ؿ ال ككِث
اوحلبؾ ٙک٘٘ؿ  ٝككِث ؾق اؼحیبق آٜٗب  ْٛگفاٌحٓ ٚیٌؿ،
آب ثب ٝشٞؾ إٓک ٚپٍحیجبٗی ٓبُی ػظیْ هؿقت ظکٓٞحی
قا ثب ؼٞؾ ؾاٌح٘ؿٓ ،ىئِ ٚایٖ ثٞؾ ک ٚثعری ثكای اقائٚ
ٗؿاٌح٘ؿ  ٝثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ کالنٛب قا ثٓ ْٛ ٚیلؾٗؿ.

ؾاٍٗکؿٙی ثٜؿاٌث ثٞؾ ُٝی پیٔبٕ  ْٛاِِٖ ؾاٍٗکؿٙ
ٗٔیآٓؿ  ٖٓ ٝپیٔبٕ قا جٜ٘ب یک ثبق ؾق ٌٞقای ؾاٍٗکؿٙ
ؾیؿّ ،إٓ لٓبٕ پیٔبٕ ؼیِی ؾقگیك کبقٛبی ویبوی
ؼبقز ال ؾاٍٗگب ٙثٞؾ .آب ٓرِٖ ؾق ؾاٍٗکؿٙی اؾثیبت
ؾاٍٗصٞیبٕ ظمة اُِٜی ،شِىبت ؾقن قا ثٓ ْٛ ٚیلؾٗؿ.
اؾ چَ ؾهبًی ثَ ثؼع ایي فهبؼُبی ثیؽًّی ثَ نْؼای
ظاًهکعٍ آغبؾ نع؟
ٓیجٞاْٗ ثگٞیْ ثؼؿ ال ٓبشكای قٝلٗبٓٚی آی٘ؿگبٕ یک
ثكي ؼبِی ؾق وطط كؼبُیثٛب ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ .یؼ٘ی اگك
ثؽٞا ْٛثٖٞ ٚق کِی لٓبٕث٘ؿی کْ٘ ایٖ قا ثبیؿ ثگٞیْ.
ال إٓ ٓوطغ ث ٚثؼؿ ایٖ كٍبقٛب ال ٖكف هؿقت  ٝثب
پٍحیجبٗی ٌؽُ ؼٔی٘ی وبلٓبٗؿٛی ٌؿ  ٝجالي
ٓیکكؾٗؿ ظبکٔیث شؿیؿ قا ؾق شبٛبی ٓؽحِق اػٔبٍ
ثک٘٘ؿ  ٝؾاٍٗصٞیبٕ ظمةاُِٜی  ْٛث ٚاٛكّ ایٖ كٍبقٛب
ؾق ؾاؼَ ؾاٍٗکؿٛٙب ججؿیَ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ .ؾق ثؼٕی ال
ؾاٍٗکؿٛٙب كٍبق ؼیِی ثیٍحك ثٞؾ ،چ ْٛ ٕٞؾاٍٗصٞ
ؼیِی ثیٍحك ؾاٌث ٗ ْٛ ٝجٓ ؾاٍٗگب ٙجٜكإ ٓعىٞة
ٓیٌؿٗؿ .ؾاٍٗکؿٙی ثٜؿاٌث چ٘یٖ ٗجٞؾ.

پف هؼتمعیع کَ ظؼگیؽی ايلی زکْهت ًْپب ثب
ثؽًبهَ ؼیؿی ّ هعیؽیت خعیعی ثْظ کَ ظؼ ظاًهگبٍُب
زُْؼ ظانت .اهب قْال ایي اقت کَ آیب فمّ ثب
هستْای ایي هعیؽیت ّ ثؽًبهَؼیؿی خعیع ههکل
ظانتٌع یب ثب فؽم آى ُن ههکل ظانتٌع؟ یؼٌی ثب ایيکَ
ظؼ ّالغ لعؼت ظؼ ظاًهگبٍ ظقت نْؼاُبی ظاًهکعٍ
ثْظ ُن ههکل ظانتٌع یب فمّ ثب هستْایی ههکل ظانتٌع

ّلی نْؼاُب قؽکْة ًهعًع؟
ٗ ٚؾق إٓ لٓبٕ ؾق ٛیچ ؾاٍٗکؿٙیی ٗحٞاٗىح٘ؿ ٌٞقاٛبی
ؾاٍٗکؿ ٙقا ال ثیٖ ثجكٗؿٌٞ .قاٛبی ؾاٍٗکؿ ٙجب لٓبٕ
جؼطیِی ؾاٍٗگب ٙثبهی ٓبٗؿ آب ایٖ كٍبقٛب ٓٞشت ٌؿ کٚ
ؾائٖٔ ؾقگیكیٛبی ؼیِی ٌؿیؿی ثیٖ ؾاٍٗصٞیبٕ ٝ
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کَ ایي فؽم هٌتمل هیکؽظ؟

فؽم خعیع آگبُبًَ ثْظ؟ یؼٌی چمعؼ نوبیی کَ ضْظتبى
ظؼ نْؼای ظاًهکعٍی ثِعانت ظؼگیؽ ایي قبؾهبًعُی
خعیع ثْظیع هیظاًكتیع کَ چَ اتفبلی افتبظٍ اقت؟

ثٌ ٚؿت ثب ایٖ ككّ ٍٓکَ ؾاٌح٘ؿ .ایٖ جٜ٘ب ؾق ؾاٍٗگبٙ
ٗ ْٛجٞؾ ؾق  ٚٔٛشب هؿقت ؾوث ٓكؾّ ثٞؾ  ٝایٜ٘ب ثب
ٔٛیٖ ٍٓکَ ؾاٌح٘ؿ .اُجح ٚثٗ ٚظك ٖٓ ایٖ ش ٞاٗوالثی
ٞ٘ٛل ؾق ایكإ ال ثیٖ ٗككح ٝ ٚایٜ٘ب ٞ٘ٛل ٗحٞاٗىحٚاٗؿ
جرجیث ٌٗٞؿ .ایٜ٘ب ٛیچ کصب ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ ال ثبال اػٔبٍ
هؿقت ک٘٘ؿ .ایٖ ٌکَ ٌٞقایی ٓ ٝؿیكیث شٔؼی
ثالكبِِ ٚؾق  ٚٔٛشب ٌکَ گككث ٓ ٝىئِٚیی ثٞؾ کٚ
ؼیِی لیبؾ  ٝث ٚوكػث ؼٞؾي قا گىحكي ؾاؾ ظحب ؾق
وطط ٓعالتٓ .گك هجَ ال ایٖک ٚوبلٓبٗؿٛی ٗظبٓی
ٝشٞؾ ؾاٌح ٚثبٌؿ چ ٚکىبٗی ٌٜك قا اؾاقٓ ٙیکكؾٗؿ؟
ث ٚثٜحكیٖ ٌکَ  ْٛثٞؾ ٛ ٝیچ ؼٍٗٞحی  ْٛؾق إٓ ٝشٞؾ
ٗؿاٌثٌٞ .قاٛبی ٔٛیٖ کٞچٛٚب ٓ ٝعِٛٚب ثٞؾٗؿ کٚ
ٌٜك قا اؾاقٓ ٙیکكؾٗؿ .ؾق ٗحیص ٚؾق چ٘یٖ ٔٝؼیحی
ٛیچ ویىحٔی ٗٔیجٞاٗؿ ال ثبال هؿقت ؼٞؾي قا اػٔبٍ
ک٘ؿ .کىی پفیكای ایٖ ویىحْ
ٗیىثٓ .كؾّ ثكای اُٝیٖ ثبق
ایٖ قا جصكثٓ ٚیکكؾٗؿ ٝ
ٓیؾیؿٗؿ ک ٚچوؿق  ٚٔٛچیم
ؾاقؾ ؼٞة پیً ٓیقٝؾ .ال
جٞلیغ ث٘میٖ ٗ ٝلث جب ٓٞاؾ
ؿفایی قا ٓكؾّ ث ٚؾوث
ث٘بثكایٖ
ثٞؾٗؿ.
گككحٚ
ظکٓٞحی ک ٚؾق ثبال ؾاٌث
ٌکَ ٓیگككث ٗٔیجٞاٗىث
ث ٚوبؾٙگی هؿقت ؼٞؾي قا
اػٔبٍ ک٘ؿ .ایٜ٘ب ث ٚؿیك ال
وكکٞة قا ٙؾیگكی ٗؿاٌح٘ؿ.
ثبیؿ  ٚٔٛقا وكکٞة
ٓیکكؾٗؿ  ٝکىبٗی قا ث ٚپٍحٞاٗٚی وكٗیم ٙثك
ؾاٍٗگبٛٙب  ٝاؾاقات ٝ ٝلاقجؽبٗٛٚب  ٝشبٓؼ ٚظبکْ
ٓیکكؾٗؿ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ثٞؾ ک ٚؼٔی٘ی ثبقٛب گلث ش٘گ
ٗؼٔث ثٞؾ .ایٜ٘ب ث ٚثٜبٗٚی ش٘گ وبلٓبٗؿٛی ٗظبٓی
کكؾٗؿ  ٝثیٍحكیٖ ٛؿف ایٖ وبلٓبٗؿٛی ٗظبٓی،
وكکٞة شبٓؼ ٚثٞؾ .ایٖ قٗٝؿ جب ث ٚآكٝل  ْٛاؾآٚ
ؾاقؾٚٔٛ .چیم ث ٚثٜحكیٖ ٌکِی ثب یک ٔٛکبقی
ٔٛگبٗی  ٝثكٗبٓٚقیمی ٔٛگبٗی پیً ٓیقكث .ثب إٓ
ٌٞق ٍٗ ٝبٖی ک ٚٔٛ ٚکبق ٓیکكؾٗؿ ٚٔٛ ،ؾقگیك هٕیٚ
ثٞؾٗؿ ٓ ٚٔٛ ٝیؼٞاوح٘ؿ جٞإ ؼٞؾٌبٕ قا ذبثث ک٘٘ؿ.
 ٚٔٛثب شبٕ  ٝؾٍ کبق ٓیکكؾٗؿ ٗ ٝحیصٚی ؼیِی ؼٞثی
ٓ ْٛیؾیؿٗؿ.

ایٖ ٍٓؽُ ثٞؾ ک ٚؾق ٓٞقؾ شمئیبت ایٖک ٚچ ٚؼٞاٛؿ
ٌؿ ٓب چیمی ٗٔیؾاٗىحیْ آب ایٖ قا ٓیؾاٗىحیْ ک ٚاالٕ
ثؼؿ ال ایٖ ؾیکحبجٞقی ٓیؼٞاٛیْ ایٖ هؿقت ؾق ؾوث
ٔٛگبٕ ثبٌؿ.
ثكیبؼی اؾ ایي افؽاظی کَ ظؼ نْؼاُب فؼبل ثْظًع
کكبًی ثْظًع کَ ازتوبلي ظؼ ثیؽّى اؾ ایي نْؼاُب ثعًَ
ّ نبکلَی قبؾهبىُب ّ ازؿاة قیبقی ؼا نکل
هیظاظًع .ثَ ًظؽ نوب چطْؼ نع کَ ایي قبؾهبىُب ّ
ازؿاة ثَ خبی تبکیع ثؽ ُویي فؽم خعیعی کَ اتفبق
افتبظٍ یؼٌی ُویي لعؼتی کَ ظؼ ّالغ ظؼ ظقت هؽظم
اقت ّ تالل ثؽای زفع ُویي لعؼت ظؼگیؽ هكبئلی
نعًع کَ ظبُؽى کالىتؽ ثْظ هبًٌع لیجؽالُب ّ
ظهْکؽاتُبی اًمالثی ّ
اهپؽیبلیكن ّ قْقیبل
اهپؽیبلیكن ّ قْقیبلیكن
ّالؼي هْخْظ ّ ؼاٍ ؼنع
غیؽقؽهبیَظاؼی ّ ایي
زؽفُب .الالل هي خبیی
ًعیعم کَ آگبُبًَ ایي قؽنت
لعؼت ظؼ ظقت هؽظم نٌبضتَ
نعٍ ثبنع ّ ؼّی آى تبکیع
نعٍ ثبنع.

ًویظاًكتین کَ ایي کكت لعؼت
کدب ،ثَ چَ نکل ّ چگًَْ
اًدبم هیگیؽظ .ظؼ زبلی کَ ّلتی
لعؼت ظقت هؽظم اقت تْ ثبیع
ؼّی ُویي پبفهبؼی کٌی ًَ
ایيکَ ضْظت ؼا اؾ ایي َّؼیت
خعیع خعا کٌی

ٗ ٚجٜ٘ب ایٖ آگبٛی ٝشٞؾ
ٗؿاٌث ثِک ٚككٓی ک ٚؾق
ـ  ٖٛایٖ اككاؾ ثٞؾ ؾق ٓٞقؾ ظمة ویبوی کبِٖٓ ٓؽبُق
ایٖ ٔٝؼیث ٓٞشٞؾ ثٞؾ .ؾقک ال ظمة ویبوی ثٗ ٚظك
ٖٓ ؾقک ؼیِی ؿِطی ثٞؾ .اككاؾ ؼیِی ٍٓؽُ  ٝجؼییٖ
ک٘٘ؿٙی ایٖ اظماة  ٝوبلٓبٕٛب كبهؿ کٞچکجكیٖ
جصكثٚی اشحٔبػی ثٞؾٗؿ .اکرك هكیت ث ٚاجلبم ایٜ٘ب
کىبٗی ثٞؾٗؿ ک ٚؾق وٖ ؼیِی کْ  ٝؾق ؾٝقٙی
ؾاٍٗصٞیی ؾقگیك ٓجبقلٌ ٙؿٗؿ ،قكح٘ؿ لٗؿإ  ٝؾق ٓوطغ
اٗوالة ال لٗؿإ ثیك ٕٝآٓؿٗؿ .ایٜ٘ب ٛیچکؿاّ ؾق وطط
شبٓؼ ٚکبق ویبوی ٗکكؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝیب ؾق ظبٌیٚی شبٓؼٚ
ثٞؾٗؿ .یؼ٘ی ؾقگیك ٓىبئَ قٝلٓك ٙؾق ؾاؼَ اشحٔبع
ٗجٞؾٗؿ  ٝؾق ٖٔٔ یک ؾقک ثٗ ٚظك ٖٓ ؼیِی اٌحجب ٙال
ظمة ؾاٌح٘ؿٓ .رِٖ إٓ لٓبٕ ؾق ثیٍحك اظماة ٝ
وبلٓبٕٛبی چپ ث ٚؾاٍٗگبٛیٛب یب کبقٓ٘ؿإ
ٝلاقجؽبٗٛٚب ث ٚچٍْ ُیجكاٍ ٗگبٓ ٙیکكؾٗؿ  ٝاگك ْٛ
کىبٗی قا ؾق چ٘یٖ ٓٞهؼیثٛبیی ؾاٌح٘ؿ ثب چٍْ جٜیٚی
آکبٗبت ثٞٓ ٚهؼیث آٜٗب ٗگبٓ ٙیکكؾٗؿ ٔٗ ٝیكٜٔیؿٗؿ

اگؽ اهؽّؾ ثطْاُیع ظؼ هْؼظ آى ؼّؾ ًظؽ ثعُیع اهب ًَ
ثب غٌُیت اهؽّؾتبى ثَ ًظؽ نوب چمعؼ نکلگیؽی ایي
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اٗوالة ٌکَ گككح ٚاوث.
ال ایٖ لاٝی ٚاِِٖ ٓبشكا
ؾیؿٔٗ ٙیٌؿ .یؼ٘ی ٓب
ؼٞؾٓبٕ ؾاؼَ یک
ٓبشكایی ثٞؾیْ ک ٚإٓ قا
ٗٔیؾیؿیْ.
ثؽقین ثَ قؽکْة
نْؼاُبی ظاًهکعٍ ّ ثَ
ايطالذ اًمالة فؽٌُگی.
آیب ظؼ همبّهت ظاًهگبٍ،
نْؼاُبی ظاًهکعٍ ُن
زُْؼ ظانتٌع یب فمّ
ازؿاة ّ قبؾهبىُب
ظؼگیؽ نعًع.

چ ٚاجلبم ثمقگی ؾق ٔٛیٖ ٓٞهؼیثٛب ؾق شكیبٕ اوث،
ظحب ٛیچ آٌ٘بیی ثب ثؽً کبقگكی ٗ ْٛؿاٌح٘ؿ .ثٔٛ ٚیٖ
ؾُیَ  ٝجعث قٞٔ٘ٛؾ ٔٛیٖ قٛجكإ ثٞؾ ک ٚثؼؿ ال یک
ٓؿت ٓرِٖ ؾاٍٗصٞیبٗی ک ٚال كالٕ وبلٓبٕ ٞٛاؾاقی
ٓیکكؾٗؿ ؾیگك کبق ؾق ؾاٍٗگب ٙقا قٛب ٓیکكؾٗؿ  ٝؾق
ؾاٍٗگب ْٛ ٙكوٗ کبق وبلٓبٗی ٓیکكؾٗؿ .وبلٓبٕٛب ٝ
اظماة  ْٛؾق ایٖ ٓٞقؾ ٗٛ ٚیچ اٖالػی ؾاٌح٘ؿ ٚٗ ٝ
ٛیچ ثكٗبٓٚیی ؾاٌح٘ؿ.

ٌٞقاٛب  ْٛثٞؾٗؿ  ٝؼیِی ؾقگیكی ثٞؾ ؾاؼَ ؾاٍٗگب.ٙ
شكیبٗبت ٓؽحِق ؾاٍٗصٞیی  ْٛؾق إٓ قٝلٛب ؾاؼَ
ؾاٍٗگبٍٗ ٙىح٘ؿ جب لٓبٗی ک ٚث٘یِؿق آٓؿ پٍث ؾق
ؾاٍٗگبِ ٙعجث کكؾٝ .اهؼٖ یکی ال جِػجكیٖ قٝلٛبیی
ثٞؾ ک ٖٓ ٚؾق لٗؿگی جصكث ٚکكؾّ ٚٔٛ .ثٞؾٗؿ .ثؿٗٚی
ؾاٍٗصٞیی اظماة  ٝوبلٓبٕٛب ٓ ٚٔٛ ْٛؽبُق جىِیْ
ؾاٍٗگب ٙثٞؾٗؿ آب آٗصب ثبل ٓفاکكاجی ؾق وطط ثبال اٗصبّ
ٌؿ ٙثٞؾ  ٝؾق ٔٛبٕ لٓبٕ ایٖ قا لیبؾ ٓیٌ٘یؿی کٚ
ككغ ٗگٜؿاق ؼبئٖ اوث.

ّلی ایي چیؿی کَ هب ظاؼین ظؼ هْؼظل يسجت هیکٌین
ُوبى کكت لعؼت قیبقی ثْظ کَ ُوَ ُن ظؼ هْؼظ آى
يسجت هیکؽظًع .هٌتِب لعؼت قیبقی ؼا هؽظم ثَ ظقت
گؽفتَ ثْظًع ًَ ازؿاة ّ قبؾهبىُب.

ثَ ُؽ زبل ثؽضی قبؾهبىُب آى ؾهبى اػالم هَْغ
کؽظًع ّ اػالم کؽظًع کَ همبّهت ؼا تؽک هیکٌٌع.
نْؼای ظاًهکعٍ کَ ظؼ ّالغ لعؼت ظاًهکعٍ ؼا ظؼ
اضتیبؼ ظانت آیب تْاًكت همبّهتی ؼا قبؾهبًعُی کٌع؟

ایٖ قا ؾقک ٗٔیکكؾٗؿ ث ٚایٖ ؾُیَ ک ٚجصكثٚی
اشحٔبػی چ٘یٖ چیمی قا ٗ ْٛؿاٌح٘ؿٝ .هحی ٌٔب ؼٞؾت
ؾق یک جٍکیالت اؾاقی ٗجبٌی ٗ ٝؿاٗی ک ٚچ ٚاجلبهی
اكحبؾ ٝ ٙچ ٚجـییكاجی ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ،ٙأٛیث إٓ قا ْٛ
ؾقک ٗٔیک٘ی .ثٗ ٚظك ٓیقوؿ اکركیث هكیت ث ٚاجلبم
شكیبٗبجی ک ٚإٓ لٓبٕ كؼبٍ ثٞؾٗؿ ؼٞؾٌبٕ ْٛ
ٗٔیؾاٗىح٘ؿ اِِٖ چگ ٚٗٞهكاق اوث کىت هؿقت ثک٘٘ؿ.
ٓىصؿٛب ٓیؾاٗىح٘ؿ  ٝکىبٗی ک ٚثكٗبٓٚقیمی ؼٞؾٌبٕ
قا پیً ثكؾٗؿ ُٝی ثؽً ؾیگك ٛیچ چیمی ٗؿاٌث  ٝایٖ
ٓىئِٚیی اوث کٞ٘ٛ ٚل  ْٛثب إٓ ٓٞاشٜیْٔٗ .یؾاٗىحیْ
ک ٚایٖ کىت هؿقت کصب ،ث ٚچٌ ٚکَ  ٝچگ ٚٗٞاٗصبّ
ٓیگیكؾ .ؾق ظبُی کٝ ٚهحی هؿقت ؾوث ٓكؾّ اوث جٞ
ثبیؿ قٝی ٔٛیٖ پبكٍبقی ک٘ی ٗ ٚایٖک ٚؼٞؾت قا ال ایٖ
ٔٝؼیث شؿیؿ شؿا ک٘ی .ؾق ٌٗٞحٛٚبی ثك شب ٓبٗؿْٛ ٙ
كوٗ ثعد ایٖ اوث ک ٚؾق كالٕ اٗوالة چ ٚگفٌث  ٝچٚ
ٌؿ ،آب ایٖ قا ٗٔیثی٘٘ؿ کٌ ٚکَ ٓحلبٝجی ال ٔٛبٕ
چیمی کٛ ٚی ؾق ٓٞقؾ إٓ ِعجث ٓیک٘٘ؿ ؾق ٓوطغ

اػٕبی ٌٞقای ؾاٍٗکؿٛ ٙكچ٘ؿ گكایً ث ٚوبلٓبٕٛب
ؾاٌح٘ؿ آب اككاؾ شباكحبؾٙجكی ثٞؾٗؿ  ٝجصكثٚی اشحٔبػی
ثیٍحكی ؾاٌح٘ؿ ،ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٓ ْٛؽبُق جكک ٓوبٓٝث
ثٞؾٗؿُٝ .ی ؼت ؼیِی ایٖ ثعد ثٞؾ ک ٚاگك االٕ ٝاقؾ
ؾاٍٗگبٌٗٞ ٙؿ  ٝکٍحبق قا ٙثی٘ؿالٗؿ چ ٚکىی ٓىئُٞیث
إٓ قا ٓیپفیكؾ .ؾق ٖٔٔ ٌٞقاٛبی ؾاٍٗکؿ ْٛ ٙثؿٕٝ
ٗیكٛٝبی ٝویغ ؾاٍٗصٞیی ک ٚثیٍحكٌبٕ گكایٍی ثٚ
وبلٓبٕ ٛبی إٓ لٓبٕ ؾاٌح٘ؿ  ٝال ویبوث آٜٗب پیكٝی
ٓیکكؾٗؿ ،هؿقجی ٗؿاٌث .إٓ لٓبٕ ؾق جٔبّ ٓعٖٚٞی
ؾاٍٗگب ٙک ٚٔٛ ٚگِ ٚث ٚگِ ٚایىحبؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝثعد
ٓی کكؾٗؿ قٞٔ٘ٛؾٛب ایٖ ثٞؾ کٓ ٚب ای٘صب کجٞجك پك ثىحٚ
ٌؿٙییْ  ٝثٜحك اوث ثكٝیْ ٗ ٝیكٛٝبیٔبٕ قا ـؼیك ٙک٘یْ،
آب ؼیِیٛب ٗبقأی ثٞؾٗؿ ٓ ٝیؼٞاوح٘ؿ ک ٚثٔبٗ٘ؿ.
ؾاٍٗگب ٙقأی ث ٚجىِیْ ٗجٞؾ .ؼیِیٛب ٓؼحوؿ ثٞؾٗؿ ٓب
ثبیؿ ثٔبٗیْ  ٝظحب اگك ظٌِٔٞ ٚؾ ٓوبٓٝث ک٘یْ.
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قٌگؽُبی غیؽلبثل فتسی ًكبضتَ ثْظین
گفت ّ گْ ثب پیؽاى آؾاظ
 ؾاٍٗگب ٙآلاؾ
آلبی آؾاظ! لؽاؼ اقت اهؽّؾ ظؼ هْؼظ نْؼای ظاًهگبٍ
آؾاظ تِؽاى يسجت کٌین ظؼ همطغ قبل 1357
اُجح ٖٓ ٚال پبییم  58ث ٚؾاٍٗگب ٙآلاؾ آٓؿّٛ .كچ٘ؿ ٌٞقا
ثٞؾ ُٝی ٖٓ ال  58آٓؿّ.
نوب ّلتی ثَ ظاًهگبٍ آؾاظ آهعیع هتْخَ نعیع کَ
نْؼای ظاًهگبٍ ثَ چَ تؽتیت نکل گؽفتَ ثْظ؟
ثٔٛ ٚبٕ ٌکِی ک ٚؾق  ٚٔٛشب ٌکَ گككح ٚثٞؾ .ؾق
ٓوطغ اٗوالة  ٝچ٘ؿ ٓب ٙهجَ ال  22ث ٖٜٔک ٚظکٓٞث
وكٗگٌٞ ٕٞؾ ،ؼٞؾ ایٖ ٓل ّٜٞکٓ ٚكؾّ ؾق ٜٗبؾٛبیی ثٚ
ٗبّ ٌٞقا شٔغ ٌٗٞؿ  ٝثب  ْٛثِٞ ٚقت ٔٛب٘ٛگ کبق
ک٘٘ؿ ؾق جٔبّ وطٞض ٓكؾّ  ٝظكکثٛبی جٞؾٙیی  ٝگٌٚٞ
 ٝک٘بق ،ؾق ٓعَٛبی کبق  ٝلٗؿگی ٓطكض ثٞؾ .آٗوؿق ْٛ
ؾآٖ گككح ٚثٞؾ ک ٚاِِٖ ٗٔیٌؿ ثگٞیی ال کصب آٓؿٙ
ثٞؾ .ثكای ایٖکٗ ٚیكٛٝبی شٞإ  ٝكؼبُیٖ شٞاٗی کٚ
ٓىِٔبٕ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ثب ایٖ ٓلٔٛ ّٜٞٔكا ٙثٞؾٗؿ ُٝی
ؼٔی٘ی ٗ ٝیكٛٝبیً جٜ٘ب ٝهحی ک ٚایٖ شكیبٕ ؼیِی ُگك
گككح ٚثٞؾ ثب ٓلٌٞ ّٜٞقا ٔٛكاٌ ٙؿٗؿ  ٝآی ٚال هكإٓ پیؿا
کكؾٗؿٓ .صبٛؿیٖ  ْٛال ؼیِی هجَٛب ایٖ ٓلّٜٛٞب قا گلحٚ
ثٞؾٗؿُٝ .ی جٞؾٛٙبی ٓكؾّ ال ایٖ چیمٛب ؼجك ٗؿاٌح٘ؿ.
ٛكچ ٖٓ ٚكکك ٓیکْ٘  ٝثكقوی ٓیکْ٘ ٓیثیْ٘ آٗصب
کىی ٗیبٓؿ ثكٗبٓٚی ٌٞقا قا ثِٞ ٚقت ٓىحویْ ؾق ثیٖ
جٞؾٛ ٙبی ٓكؾّ ٖكض ک٘ؿ یب ٓرِٖ کىی ٓجحکك ٌٞقا ٌٞؾ
ثٓ ٚؼ٘ی اؼُ کُِٔٝ ،ٚی ؼت ٓلٌٞ ّٜٞقا ؾق ثیٖ
شٞإ ٛبی كؼبٍ اوالٓی ال ٖكین گلحٔبٕ ٓصبٛؿیٖ یک
ٓوؿاق ٝشٞؾ ؾاٌث .ثچٛٚبی چپ  ْٛثٔٛ ٚیٖ جكجیت.
ُٝی جٞؾٙی ٓكؾّ ؼٞؾي ک ٚظكکث ػٔٓٞی ٓیکكؾ ٓرَ
ٚٔٛی ؾٝقٛٙبی لٗؿگی ٝهحی ٓیؼٞاوح٘ؿ کبقی ک٘٘ؿ،
شٔؼی ٓیکكؾٗؿ؛ ثٝ ٚیژٝ ٙهحی کٓ ٚجبقل ٙثب اوحجؿاؾ ٝ
ظکٓٞث جک ٗلك ٙثٞؾ .چ ٕٞظکٓٞث ٌب ٙیک اوحجؿاؾ
ٝیژ ٙثٞؾ؛ ؾق ظکٓٞث اوحجؿاؾی وِطبٗی ،یک ٗلك
جّٔیْ ٓی گككث  ٝثٖٞ ٚق ٝاهؼی  ٚٔٛجّٔیٔبت ا ٝقا
اٗصبّ ٓیؾاؾٗؿ ٝ .ایٖ ٝاکٍ٘ی ؾق ثیٖ ٓكؾّ ایصبؾ
ٓیکكؾ ک ٚثبیؿ ٔؿ ایٖ ػَٔ کكؾ .ثكای ٖٓ ؼٞؾ
جٞؾٛ ٙبی ٓكؾّ ال کىی ایٖ قا ٗگككح٘ؿ آب ٛك کىی
ٓیؼٞاوث کبقی ک٘ؿ ،اثحکبق ٌٞقایی ٓیکكؾ.

اجعبؾی ْٛ ٚثٞؾ آب ٌٞقا ثیٍحك ٔٛگبٗی ٌؿ٘ٓ .حٜب ایٖ
ٓلبٛیْ ؼیِی قٗ ٌٖٝجٞؾٗؿ  ٝال ٔٛؿیگك جلکیک ٍٗؿٙ
ثٞؾ٘ٓ .ظٞق ثیٍحك کبق شٔؼی ثٞؾ  ٝؾقک ٔكٝقت
ایٖک ٚثب  ْٛکبق ک٘یْ .ػیٖ ٚٔٛی آؾّٛب کٝ ٚهحی
ٓیؼٞا٘ٛؿ کبقی ثک٘٘ؿ ٝهحی کىبٗی ٗؽٞا٘ٛؿ آٜٗب قا
وبلٓبٕ ؾ٘ٛؿ ،ؼٞؾ جٞؾٛٙبی ٓكؾّ ک ٚشٔغ ٓیٌٗٞؿ
ٓبٗ٘ؿ یک ٓصٔغ ػٔٓٞیٝ ،هحی ٞ٘ٛل وبلٓبٗؿٛی
ٍٓؽّی ٗیىث  ٚٔٛثب  ْٛشٔغ ٓیٌٗٞؿ  ٝکبق قا ثٚ
ِٞقت شٔؼی شِٓ ٞیثكٗؿ .ثؼؿ یک ػؿٓ ٙیآی٘ؿ إٓ قا
وبلٓبٕ ٓیؾ٘ٛؿ .ظبال یب إٓ قا ججؿیَ ث ٚاجعبؾیٓ ٚیک٘٘ؿ
یب ٌٞقا  ٝایٖ ٓلبٛیْ قا ٓیآٝقٗؿ آب ؼٞؾ ؿكیمٙی
کبق ،ظكکث شٔؼی اوث.
پف چؽا نکلگیؽی ایي نْؼاُب لجل اؾ آى اتفبق
ًیفتبظٍ ثْظ؟ یؼٌی هب تب اّاضؽ  56کَ آؼام آؼام
خْاًَُبی نکلگیؽی ایي نْؼاُب آغبؾ هینْظ چیؿی
ثَ اقن نْؼا ًعاؼین؟ هثلي هجبؼؾات کبؼگؽی ظؼ لبلت
قٌعیکب ّ اتسبظیَ ّخْظ ظاؼظ اهب نْؼا ظؼ ایي همطغ
اقت کَ هطؽذ هینْظ.
ا ٍٝیک چیم ق ٌٖٝثبٌؿ ایٖ ظكکث شٔؼی ٓكؾّ ؼیِی
ٓلّٜٞث٘ؿی ٍٗؿ ٙاوث ث ٚػ٘ٞإ یک ظكکث ؼبَ.
ٓكؾّ ٓیؼٞا٘ٛؿ ظكکث شٔؼی ک٘٘ؿ ٓ٘حٜب ایٖ
اِطالظبت ٓیآی٘ؿ  ٝثب ؼٞؾٌبٕ  ْٛؾقکٛبی ٓحلبٝجی
قا ٓیآٝقٗؿُٝ .ی هجَ ال إٓ ٌٞ ْٛقاٛب ؾق ثكؼی ال

ضت چؽا نْؼا؟ چؽا هثلي اتسبظیَ ًَ؟
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ؾهیوٖ! ٌٔب اگك پكٝوٚی اٗصٖٔ ٓب قا ؾق ٗظك ثگیكیؿ،
ایٖ اٗصٖٔ ٝهحی ک ٚث ٚػ٘ٞإ اٗصٖٔ ؾوحیبقإ ظكکث
ٓیک٘ؿ ،ؾوحیبقٛب جب هجَ ال إٓ  ٚٔٛثِٞ ٚقت ككٓبٗجك
ثٞؾٗؿ ،ثٝ ٚیژ ٙؾوحیبقٛبی ؾاٍٗکؿٛٙبی پمٌکی چٕٞ
ؼیِی ؾیىیپِیٖ ٗظبٓی  ٝوكثبلؼبٗٚیی ؾاٌح٘ؿ اوحبؾإ
ؾاٍٗکؿُٝ .ٙی ٝهحی ک ٚؼٞؾٌبٕ قا ٓطكض ٓیک٘٘ؿ
أٝبع جـییك ٓیک٘ؿ .ایٖ ٔٛبٕ ظؿی ال ٓطكض کكؾٕ
ؼٞؾت ث ٚػ٘ٞإ ؾؼبُحگك ،وٞژ ٝ ٙکٍ٘گك اوث .ایٖ
ظؿی ال کٍ٘گكی کٓ ٚطكض ٓیٌٞؾ ٓعحٞا ٕٕٞٔٓ ٝ
قا ثٓ ْٛ ٚیلٗؿٔٛ .بٕٖٞق کٝ ٚهحی اٗصٖٔ ٓب ؾقوث
ٌؿ ثی وبثو ٚثٞؾ ک ٚؾوحیبقٛب ثب اوحبؾإ ؾق ٌٞقای
ثؽً ثٍ٘ی٘٘ؿ .ؾوحیبقٛب اِِٖ کبقٙیی ٗجٞؾٗؿ ،كوٗ ثبیؿ
آك اٗصبّ ٓیؾاؾٗؿ  ٝآٓٞلي ٓیؾیؿٗؿ ؾق ظبُی ک ٚاالٕ
ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ػٌٕٞ ٞقای آٓٞلٌی ثؽً  ٝؾق
جّٔیْگیكی ؾق یک ظؿ ؼیِی ٓؼی٘ی ٌكکث ٓیکكؾٗؿ.
ایٖ کٍ٘گكی  ٝایٖ قٝظیٚی ؾؼبُث ؾق ؾٝقٙی اٗوالثی
کٓ ٚكؾّ ثِ ٚع٘ٓ ٚیآی٘ؿ ،قٌؿ ٓیک٘ؿ .جٔٞیط إٓ ْٛ
ثِٞ ٚقت کبَٓ ثكای ٖٓ قٗ ٌٖٝیىث ک ٚچطٞق
ٓیٌٞؾ ؾق یک ؾٝقٙیی اٗىبٕٛب چ٘یٖ کٍ٘گك ٓیٌٗٞؿ.
ؾق ؾٝقٙی اٗوالثی ٚٔٛی ٓكؾّ کٍ٘گك ثٞؾٗؿٛ .یچکه
ؾیگك ٗٔیؼٞاوث ث ٚکه ؾیگكی اشبل ٙثؿٛؿ ک ٚثكای
ا ٝجّٔیْ ثگیكؾ٘ٓ .حٜب ایٖ  ْٛثبل ؾق ظؿ ٓؼی٘ی ثٞؾ.
ٗىجث ث ٚؾٝقٙی هجَ ال ؼٞؾي ثىیبق ككاجك ثٞؾ ُٝی
ٗىجث ث ٚإٓ چیمی ک ٖٓ ٚآكٝل كکك ٓیکْ٘ ،إٓ ظؿ ال
کٍ٘گكی قا ٓكؾّ ٗؿاٌح٘ؿ چ ٕٞثالكبِِٝ ٚاگفاق کكؾٗؿ.
ُٝی ایٖ کٍ٘گكی ،ؾق ٓیؿإ ثٞؾٕ ،ؾؼبُث کكؾٕ ،ثب
اجٞقیح ٝ ٚثب اوحجؿاؾ ،ثٝ ٚیژ ٙاوحجؿاؾ وِطبٗی ٌب ٙایكإ
ٓجبقل ٙکكؾٕ جٔبّ وؿ ٓ ٝكلٛبی إٓ ٕٓٔ ٕٞقا ثبل
ٓیک٘ؿ ٕٕٞٔٓ .قا ٓیٌک٘ؿٌٔ .ب ؾاؼَ ٓیٌٞیؿ ؾق
ٜٗبؾٛبی شٔؼی ُٝی ایٖ ثبق ث ٚػ٘ٞإ یک جبذیكگفاق ٝ
کٍ٘گك  ٝوٞژ.ٙ

لٓی٘ٛٚب ثٝ ٚیژ ٙؾق ؾاٍٗگبٛٙب ٝشٞؾ ؾاٌث .یؼ٘ی ایٖکٚ
ؾق ؾاٍٗگبٛٙب ؾق ؾٝقٙی هجَ ال اٗوالة  ْٛؾاٍٗکؿٛٙب ٝ
ٛیبت ػِٔی ٌٞقا ؾاٌح٘ؿ ٗ ٝبّ إٓ ٌٞ« ْٛقا» ثٞؾ .ثؼؿ
ؾق ثؽًٛبی ٛك ؾاٍٗکؿٙیی ٌٞقای ثؽً ثٞؾ کٚ
اػٕبی ٛیبت ػِٔی ٓرِٖ ٛلحٚیی یک ثبق ،إٖٓٞق کٚ
ٖٓ ؼٞؾّ جصكثٚاي قا ؾاٌحْٛ ،لحٚیی یک ثبق اػٕبی
ٛیبت ػِٔی شٔغ ٓیٌؿٗؿ ث ٚاوْ ٌٞقاُٝ .ی ثىحگی ثٚ
ایٖ ؾاقؾ ک ٚج ٞچ ٚؾقکی ال ٌٞقا ؾاٌح ٚثبٌی ُٝی اوْ
ٌٞقا ثٞؾ .اوْ ٌٞقا ٓطكض ثٞؾ.
هي کبؼی ثب اقن نْؼا ًعاؼمُ .ویي االى ُن ظؼ ایؽاى
کلی «نْؼا» ّخْظ ظاؼظ ّلی تفبّت ایي نْؼاُب ثب
نْؼاُبیی کَ ظؼ ظّؼٍی اًمالة ّ ظؼ خؽیبى هجبؼؾٍی
اًمالثی نکل هیگیؽظ ثَ َّْذ آنکبؼ اقت.
ثِِ !ٚؿ ؾق ِؿ ٓحلبٝت اوث ثكای ایٖک ٚإٓ ؾٝق،ٙ
ؾٝقٙیی ثٞؾ کٓ ٚٔٛ ٚیؼٞاوح٘ؿ ؾؼبُث ک٘٘ؿ .ؾٝقٙی
اٗوالة ،ؾٝقٙیی اوث کٓ ٚكؾّ ٌٞ ٚٔٛقٌی  ٝؾؼبُحگك
ٓیٌٗٞؿ ،ث٘بثكایٖ ظكکث شٔؼی آٜٗب ٝ ٕٕٞٔٓ ْٛ
ٓعحٞای ؾیگكی پیؿا ٓیک٘ؿ ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٌٞ ْٛقا ؾق
إٓ ؾٝقإ چیم ؾیگكی ثٞؾُٝ .ی ؼٞؾ کبق شٔؼی کكؾٕ،
قایگیكی کكؾٕ ؾق یک وطٞظی  ٝثٝ ٚیژ ٙؾق
ؾاٍٗگبٛٙب ثٞؾ .ؾق ٚٔٛی ؾاٍٗگبٛٙب ٌٞقای ؾاٍٗکؿٙ
ثٞؾٌٞ ،قای ثؽً ثٞؾ .ثكای ٓربٍ ثگٞیْ ؾق وبٍ ٝ 54
 ٖٓ 55ؾق ؾاٍٗکؿٙیی ؾوحیبق ؾٝقٙی جؽّّی ثٞؾّ.
آٗصب یک ظكکث شٔؼی ِ٘لی قا ٙاٗؿاؼحیْ  ٝایٖ
ظكکث ِ٘لی قا پیً ثكؾیْ ثٗ ٚبّ یک اٗصٖٔ ،اٗصٖٔ
ؾوحیبقإ ؾقوث کكؾیْٓ .ب ایٖ اٗصٖٔ قا ث ٚؾاٍٗکؿٝ ٙ
ؾاٍٗگب ٙهجٞالٗؿیْ ث ٚایٖ ٓؼ٘ی ک ٚآٜٗب ایٖ قا ث ٚػ٘ٞإ
یک اقگبٕ ٗٔبی٘ؿٙگی ؾوحیبقإ پفیككح٘ؿ .اُجح ٚث ٚایٖ
ؾُیَ ک ٚإٓ ؾٝق ،ٙؾٝقٙی ؼبِی ثٞؾ  ٝثٝ ٚیژ ٙإٓ
کىبٗی ک ٚؾق ؾاٍٗکؿ ٝ ٙؾاٍٗگب ٙؾق هؿقت کبق
ٓیکكؾٗؿ  ٝؾق قان آٞق ثٞؾٗؿ ،ثب ٓب ٔٛكاٛی ؾاٌح٘ؿ.
ایٖ ٔٛكاٛی  ٝكٍبق وبلٓبٗؿٛی ک ٚثچٛٚب ال پبییٖ
کكؾ ٙثٞؾٗؿ ٓ٘صك ث ٚایٖ ٌؿ ک ٚایٖ اٗصٖٔ پفیككحٌٞ ٚؾ
 ٚٗ ٝجٜ٘ب پفیككحٌٞ ٚؾ ثِک ٚثكای اُٝیٖ ثبق ٗٔبی٘ؿٙگبٕ
ؾوحیبقإ ؾق ٌٞقاٛبی ثؽً آٓٞلٌی ٌكکث
ٓیکكؾٗؿ .یؼ٘ی ایٖکٌٞ ٚقاٛبی آٓٞلٌی ثؽًٛب كوٗ
اػٕبی ٛیبت ػِٔی ثٞؾ ٌٞ ٝقای ؾاٍٗکؿٛٙب قٝوبی
ثؽًٛب ثٞؾٗؿ ث ٚأبكٚی قییه ؾاٍٗکؿ .ٙیؼ٘ی ال ثبال
وبلٓبٕ پیؿا ٓیکكؾ  ٝال ثبال جّٔیْگیكی ٓیٌؿٓ .رِٖ
قییه ثؽً آٓٞلٌی ؼیِی ٗلٞـ ؾاٌث قٝی ظكکث
ٌٞقا.

فکؽ هیکٌیع چمعؼ ضال زبکویت تبثیؽ ظانت ظؼ
نکلگیؽی ایي قْژٍگی خوؼی؟ ثَ ُؽ زبل پیم اؾ آى
یک هعیؽیت اقتجعاظی ظؼ ُوَ خب اػوبل هینع ّ ایي
یکجبؼٍ فؽّ پبنیع.
ِؿ ؾق ِؿ جبذیك ؾاقؾ ُٝی ایٖ یک قاثطٚی ٓحوبثَ
ؾیبُکحیکی اوث .یؼ٘ی اگك إٓ ظكکث  ٝکٍ٘گكی جب یک
وطعی قٌؿ ٗٔیکكؾ إٓ ظکٓٞث جٕؼیق ٗٔیٌؿ،
ٌکبف ثكٗٔیؾاٌث ٝ ٝهحی ٌکبف ثكٓیؾاقؾ شب ثبل
ٓی ٌٞؾ جب ؾؼبُحگكی ثیٍحك ٌٞؾ ٝ ٝهحی ؾؼبُحگكی
ثیٍحك ٓیٌٞؾٌ ،کبف قا ثیٍحك ثبل ٓیک٘ؿ  ٝایٖ قٗٝؿ
اؾآ ٚؾاقؾ جب ٓكظِٚی ككٝپبٌی .قاثطٚی ػِی ایٖ قٗٝؿ
آب ال إٓ کٍ٘گكی آؿبل ٓیٌٞؾ ٚٗ ،ال إٓ ؼال هؿقت.

پف ثَ لسبظ هُوًْی کبهلي هتفبّت ثْظًع ثب
نْؼاُبی ظّؼاى اًمالة؟
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ؾ _ ٝو ٚثؽً چ٘یٖ ٌؿ ثویٓ ْٛ ٚصجٞق ٌؿٗؿ ثپفیكٗؿ
چ ٕٞكٕب جـییك کكؾ ٔٗ ٝیجٞاٗىحی ٓرَ هجَ ظکٓٞث
ک٘ی٘ٓ .حٜب ٝهحی ک ٚؾق ٔٛبٕ شِىبت ٌٞقای ثؽًٛبی
إٓ ؾٝقٌ ْٛ ٙكکث ٓیکكؾی ثكاثكظوٞم ٗجٞؾی ثِکٚ
آٜٗب ظیریث ؼٞؾٌبٕ قا پبییٖ اظىبن ٓیکكؾٗؿ ک ٚظبال
ؾوحیبق ٖٓ آٓؿٍٗ ٙىح ٚک٘بق ٖٓ ٓ ٝیؼٞاٛؿ جّٔیْ
ثگیكؾٓ ،ب كوٗ ثبیؿ اوبجیؿ ،ؾاٍٗیبقٛب  ٝاوحبؾیبقٛب
ثٍ٘ی٘یْ ،ؾق ٝاهغ ٛیبت ػِٔی قؤی ؾق ایٖ شِىٚ
ظٕٞق ؾاٌح ٚثبٌؿُٝ .ی کٍ٘گكی ایٖ قا ٓیٌک٘ؿ .ثٚ
ٔٛیٖ جكجیت ؾق ؾٝقٙی اٗوالة ٝهحی کٓ ٚكؾّ ؼٞاوح٘ؿ
کبق شٔؼی ک٘٘ؿ ،ؾؼبُحگكی ال وطط ثبالیی ثكؼٞقؾاق
ثٞؾ .جلبٝت ٌٞقا ثب جٍکَٛبی ؾیگك کبق شٔؼی ؾق یک
چیم اوث ،ؾؼبُحگكی کبَٓ ،جبّ  ٝثكاثك ٓ ٝىحویْ ٝ
ؾائٔی ،آب ٍٓبقکث ؾق وطٞض ٓؽحِق ٔٛیٍٛ ٚىث.
ؾق ؾٝقٙی اٗوالة ثكای کبق شٔؼی کكؾٕ ،ثكای ؾؼبُث
کكؾٕ اوبٓی ٌٞقا  ٝکٔیح ْٛ ٚثٓ ٚیبٕ ٓیآیؿٝ .هحی کٚ
ایٖ ظكکثٛب ثٞؾ ٓفٛجیٛب ؾیؿٗؿ ایٖ ٓكؾّ ال لیك
اوحجؿاؾ ثِ٘ؿ ٌؿٗؿ ٓ ٚٔٛ ٝیؼٞا٘ٛؿ ؾؼبُث ک٘٘ؿ .آٓؿٗؿ
گلح٘ؿ کٌ ٝ« ٚبٝق ْٛكی االٓك» ،پؿق ٖبُوبٗی گلحٚ
ٌٞقا .ثبیؿ ایٖ قا  ْٛؾق ٗظك ؾاٌث کٓ ٚصبٛؿیٖ ؼِن ٝ
کىبٗی ٓبٗ٘ؿ ٌكیؼحی ٗوً اوبوی ؾق شفة شٞاٗبٕ ٝ
جٞؾٛ ٙبی شٞاٗی ک ٚثِ ٚع٘ ٚآٓؿ ٙثٞؾٗؿ ،کٍ٘گك ٌؿٙ
ثٞؾٗؿ ٓ ٝیؼٞاوح٘ؿ ؾؼبُث ک٘٘ؿ جٞوٗ ؾوحگب ٙؼٔی٘ی
ثبلی کكؾٗؿ .یؼ٘ی ظیریث ؼبِی ؾاؾٌ ٙؿ ٙثٞؾ ث ٚاوالّ
ویبوی ال ٖكین ایٖ ؾ ٝشكیبٕ .شكیبٕ ٓصبٛؿیٖ ٝ
ػِی ٌكیؼحی .ایٖ ظیریث ویبوی ثبػد ٓیٌؿ کٚ
شٞإٛبیی ک ٚظبال ٓیؼٞاوح٘ؿ ؾؼبُث ک٘٘ؿ ثگٞی٘ؿٝ« :
ٌبٝق ْٛكی االٓك»« ،آكٌٞ ْٛقا ثی٘ .»ْٜثؼؿ قكحٚ
قكح ٚؼٔی٘ی  ْٛآٓؿ  ٝگلث ٌٞقاٝ .هحی ؼٞاوث کٔیحٚ
ثكای اؾاقٙی اٗوالة ؾقوث ک٘ؿ اوْ ٌٞقای اٗوالة قا
آٝقؾ .ایٖ ٌٞقا ای٘وؿق ال ٖكین جٞؾٛٙبی ٓكؾّ ثكای
ٔٛبٕ ؾؼبُحگكی  ٝکبق شٔؼی کكؾٕ ٓطكض ٌؿ ٙثٞؾ کٚ
ا ْٛ ٝاقگبٕ قٛجكیاي قا ٌٞقای اٗوالة ٗبّ گفاٌث ٝ
ثؼؿ ٝهحی  22ث ٖٜٔظکٓٞث وكٗگٌ ٕٞؿٌٞ ،قای
اٗوالة کبقي قا اٗصبّ ؾاؾ  ٝؼیِی چیمٛبی ؾیگك قا ْٛ
ظبٛكٕ ثٗ ٚبّ ٌٞقا وبلٓبٕ ؾاؾٗؿ ،ثكای ایٖک ٚكٍبق ال
پبییٖ ایٖ قا جعٔیَ کكؾ ٙثٞؾٌٞ .قای ػبُی هٕبیی،
یؼ٘ی ث ٚآٗچ ٚک ٚآكٝل ثٗ ٚبّ هٙٞی هٕبییٞٓ ٚشٞؾ
اوث  ٝجک ٗلك ٙاؾاقٓ ٙیٌٞؾ  ٝیک ٗلك قییه إٓ
اوث ،إٓ ٓٞهغ ٓیگلح٘ؿ ٌٞقای ػبُی هٕبیی ک_ ًٌ ٚ
ٛلث ٗلك ثٞؾٗؿ  ٝثٍٜحی  ْٛقییه ٌٞقای ػبُی هٕبیی
ثٞؾ .ظكکث ٌٞقایی ثٞؾ .ثؼؿ قكح ٚقكحٝ ٚهحی ظکٓٞث
پیٍحك آٓؿ  ٝؾیؿ کبقٛب ث ٚایٖ ِٞقت آٗگ ٚٗٞکٚ
ٓیؼٞا٘ٛؿ پیً ٗٔیقٝؾ ؾیؿٗؿ ثبیؿ ظحب ایٖ پٞوح ٚقا ْٛ
ک٘بق ثگفاقٗؿ ،ثؼؿ جّٔیْگیكی ٌؿ ک ٚاوْ ٌٞقاٛب قا

چ ٕٞجب ٌٜكیٞق ٛ 57یچکه كکك ٗٔیکكؾ ک ٚهؿقت
ٌب ٙث ٚایٖ آوبٗی ثٍک٘ؿ .اُجحٓ ٚؼٌِ ّٞؿ ؾوحگب ٙؼیِی
پٌٞبُی اوث ثكای ایٖک ٚثٓ ٚؼ٘بی ٝاهؼی کِٔ ٚجک
ٗلك ٙثٞؾ .ث٘بثك ایٖ ثكای کٍ٘گكی ٖٓ ث ٚػ٘ٞإ ٗٔٚٗٞ
ٔٛبٕ اٗصٖٔ ؼٞؾٓبٕ قا ؾق ٗظك ٓیگیكّ  ٝایٖ
کٍ٘گكی قا ٓوبیىٓ ٚیکْ٘ ثب ؾٝقٙیی ک ٚکٍ٘گكی ؾق
وطط ثبالجكی  ٝؾق وطط ٝویغ جٞؾٙیی ظٜٞق کكؾٙ
ثٞؾ .ث٘بثكایٖ اٗىبٕٛب ٛك ٝهث ٓیؼٞا٘ٛؿ کبق ک٘٘ؿ کبق
شٔؼی ٓیک٘٘ؿ .کىی كؼبُیث اشحٔبػی ككؾی ٗؿاقؾ.
اِِٖ ٓب اٗىبٕ ككؾ ٗؿاقیْ .هجَ ال اٗىبٕٗ ،ئبٗؿقجبٍٛب
ٔٛ ْٛیٖٖٞق ثٞؾٗؿ  ٝکبق شٔؼی ٓیکكؾٗؿ٘ٓ .حٜب ایٖ
کبق شٔؼی اٌکبٍ ٓؽحِق ؾاقؾ  ٝوطٞض ٓؽحِلی ال
ٍٓبقکث ؾاقؾٓ .رِٖ ٌٞقاٛب ٔٛبٕٖٞق ک ٚگلحْ ؾق
ؾاٍٗگبٛ ٙب هجَ ال اٗوالة ٝشٞؾ ؾاٌث ُٝی ثب ٍٓبقکث
ؼیِی پبیی ِٖ پبیی٘یٛب  ٝجّٔیْگیكیٛب ػٔٞؾی  ٝال ثبال
ثٞؾ .ثؼؿ ٔٛیٖٖٞق ک ٚکٍ٘گكی  ٝوٞژٌ ٙؿٕ پبیی٘یٛب
ثیٍحك ٓیٌؿ ایٖ ؾؼبُث  ْٛثیٍحك ٓیٌؿ .ؾوحیبقٛب
ؼیِی آؾّٛبی ثی ٞٛیحی ثٞؾٗؿ  ٝج ٞوكیؼٞق.
ؾاٍٗصٛٞب ٓحلبٝت ثٞؾٗؿ .کىی ٗٔیجٞاٗىث ؼیِی ثٚ
ؾاٍٗصٞیبٕ لٝق ثگٞیؿ ُٝی ث ٚؾوحیبقٛب  ٚٔٛلٝق
ٓیگلح٘ؿ .چ ٕٞؾوحیبق یک چیم ٝاوط ٚثٞؾ ْٛ
ظوٞمثگیك ثٞؾ  ٝؾاٍٗصٓ ٞعىٞة ٗٔیٌؿ  ْٛ ٝشمٝ
ٛیبت ػِٔی ٗجٞؾ ک ٚثحٞاٗؿ جّٔیْگیكی ک٘ؿُٝ .ی ٔٛیٖ
آؾّ ٛبی ٓ٘لؼَ ٝهحی ک ٚظكکث کكؾٗؿ  ٝؼٞؾٌبٕ قا
وبلٓبٕ ؾاؾٗؿ ،جٞاٗىح٘ؿ یک گبّ ؼیِی ثمقگ ثكؾاقٗؿ.
اِِٖ ثكای ؼٞؾ ٓب ؾوحیبقٛب ثبٝقٗکكؾٗی ثٞؾ کٓ ٚرِٖ
ثٍ٘ی٘یْ ک٘بق اوحبؾٛبیی کٔٛ ٚیٍ ٚثكای ٚٔٛی آٞق ٓب
جّٔیْ گككح ٚثٞؾٗؿ .ثكای اوحبؾٛب  ْٛؼیِی ػصیت ثٞؾ
 ٝظبٔك ٗجٞؾٗؿ ثپفیكٗؿ .یؼ٘ی ٝهحی ک ٚؾوحیبقٛب ؾق
ثؽًٛب قكح٘ؿ ،اثحؿا إٓ ثؽًٛبیی قكح٘ؿ کْٛ ٚ
ؾوحیبقٛبی كؼبٍجكی ؾاٌح٘ؿ  ْٛ ٝقییه ثؽًٛب ثیٍحك
ثب ایٜ٘ب ٔٛؿُی ؾاٌح٘ؿ  ٝایٜ٘ب قا ظٔبیث ٓیکكؾٗؿٝ .هحی
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ال ثبال جـییك ؾ٘ٛؿ .ثٔٛ ٚیٖ جكجیت ٝهحی ؾق ؾٝقٙی
اٗوالة ایٖ ؾؼبُحگكی ٍٓ ٝبقکث ٓكؾّ ظكکث ٓیکكؾ
ؾق جٔبّ ٓٞوىبت جّٔیْگیكی شٔؼی ظبکْ ٌؿ ٙثٞؾ.
ظبال ایٖ جّٔیْگیكی شٔؼی ث٘ب ث ٚوطط ؾؼبُث ٓب ال
پبییٖ ،ث٘ب ثك ؾقک ٓب ال ٌٞقا ٓ ٝوبٓٝحی ک ٚال ٖكف
ثبالییٛب ٓیٌؿٌ ،کَٛبی ٓؽحِلی پیؿا ٓیکكؾ.

ُٝی ٔٞاثٗ اؾاقی قا ؾاقا ٗجٞؾٗؿ ثك اوبن کبقآٓؿی
آٜٗب اوحؽؿاّ ٓیکكؾ .یب جؼییٖ پبؾايٛب  ٝچ٘یٖ چیمٛبیی
ؼیِی ٓٞذك ثٞؾ ٝ .ثؼؿ آٓٞلي  ٝآٞق ؾاؼِی ؾاٍٗگبٙ
کِ ٚؿ ؾق ِؿ ؾق ؾوث ٌٞقا ثٞؾ .ایٖ ٓىبئِی کٚ
ٓی گٞیْ ثٞٗ ٚػی ٓكث ٖٞثٓ ٚىبئَ ػٔٓٞی کٍٞق
ٓیٌؿ؛ ٓرِٖ ٝهحی ٓیؼٞاوحی کىی قا اوحؽؿاّ ک٘ی
ثبیؿ ثٞؾشٚی إٓ جبٓیٖ ٓیٌؿ  ٝؾُٝث هجٓ ٍٞیکكؾ ثب
ٚٔٛی ایٖ اظٞاٍ ایٖ کبقٛب ثب كٍبق اٗصبّ ٓیگككث.
یؼ٘ی ظحب ؾق آٞق ؾاٍٗگب ٙک ٚثٞٗ ٚػی ٓكث ٖٞث ٚؼبقز
ؾاٍٗگبٓ ْٛ ٙیٌؿ ثبل ٌٞقا  ٚٔٛکبق ٙثٞؾ.

ٌٞقای ؾاٍٗگبٛی ک ٖٓ ٚؾق إٓ ػٕ ٞثٞؾّ ال لٓبٗی
ک ٚثٞؾّ جب ٓوطغ اٗوالة كك٘ٛگی  ٚٔٛکبقٙی آٞق ثٞؾ.
ٓىئِٚیی ک ٚثبیؿ ث ٚإٓ جٞش ٚکكؾ ایٖ اوث کٔٝ ٚغ
ٌٞقاٛبی ؾاٍٗگب ٙثب ثوی ٚككم ٓیکكؾ .ایٖ ٌٞقاٛب ؾق
جٔبّ ٝاظؿٛب ؾقوث ٌؿ ٙثٞؾ .ؾق جٔبّ ٓٞوىبت
اشحٔبػی ،ؼؿٓبجی ،ؾُٝحی  ٝؿیكؾُٝحی  ٚٔٛ ٝشب
ؾقوث ٌؿ ٙثٞؾ ُٝی ٗوً آٜٗب ؾق وطٞض ٓؽحِلی ثٞؾ.
ؾق ؾاٍٗگبٛٙب ٌٞقاٛب ٗوً ؼیِی ثبالیی ؾاٌح٘ؿ .ث ٚایٖ
ؾُیَ کٔٛ ٚبٕ ػبَٓ ؾؼبُحگكی ،وٞژ ٙثٞؾٕ ؾق ؾاٍٗگبٙ
ثبال ثٞؾ .چ ٚؾاٍٗصٛٞب  ٝچ ٚثویٚی کبؾقٛبی ػِٔی
ٓیؼٞاوح٘ؿ ایٖ ؾؼبُحگكی قا ؾق وطط ثبالیی اػٔبٍ
ک٘٘ؿٌٞ .قایی کٓ ٚب ؾق إٓ ثٞؾیْ  ٚٔٛکبق ٙثٞؾ .یک
ٌٞقای ثمقگ ؾاٌحیْ ثٗ ٚبّ ٌٞقای ؾاٍٗگب .ٙایٖ
ٌٞقای ؾاٍٗگبٓ ٙكکت ثٞؾٗؿ ال و ٚؾوح :ٚاػٕبی
ٛیبت ػِٔیٔٗ ،بی٘ؿٙگبٕ ؾاٍٗصٛٞب ٔٗ ٝبی٘ؿٙگبٕ کبؾق
اؾاقی .کبؾق اؾاقی  ْٛؾؼبُث ٓیکكؾ ؾق ظبُی ک ٚهجَ
ال اٗوالة اِِٖ جٛٞیٖ ثٞؾ ثكای اوحبؾ ؾاٍٗگب ٙکٚ
ثٍ٘ی٘ؿ ک٘بق کبؾق اؾاقی .ظبال ٓؿیكإ قؾ ٙثبالی اؾاقی
ٌبیؿ آب یک اوحبؾ ؾاٍٗگب ٙظبٔك ٗجٞؾ ثب یک کبقٓ٘ؿ
ؾكحكی یب ؾقثبٕ ؾاٍٗگب ٙثٍ٘ی٘ؿُٝ .ی ؾق ایٖ ٌٞقاٛب
کبقٓ٘ؿإ ؼیِی شمء ٗٔبی٘ؿٙگبٕ کبقٓ٘ؿإ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ٝ
ؾق ٌٞقاٛب ثٞؾٗؿ .ث٘بثكایٖ چ٘یٖ جكکیجی ؾاٌث  ٝایٖ
جكکیت جؼییٖک٘٘ؿٙی  ٚٔٛچیم ثٞؾ .جؼییٖک٘٘ؿٙی قییه
ؾاٍٗگب ٙثٞؾ جب ٓوطغ اٗوالة كك٘ٛگی ،ویبوثگفاقی
آٓٞلٌی ٓیکكؾ  ٝجٔبّ آٞق ویبوثگفاقی اؾاقی
ؾوث ایٖ ٌٞقا ثٞؾ .ایٖ جب ٓوطغ اٗوالة كك٘ٛگی یؼ٘ی
اقؾیجٍٜث  59اؾآ ٚؾاٌث .ؾق ٔٛیٖ ٌٞقایی کٓ ٚب
ثٞؾیْ ثىیبقی ال اوحؽؿاّٛب قا ثب جّٞیت ایٖ ٌٞقا
اٗصبّ ٓیؾاؾیْ .اُجح ٚچبقچٞة هٞاٗیٖ اوحؽؿآی ٝ
اؾاقی قػبیث ٓیٌؿ ُٝی هؿقت ٌٞقا  ْٛاػٔبٍ ٓیٌؿ.
ٝهحی ج ٞثؽٞاٛی  ٝهؿقت قا ؾق ؾوث ؾاٌح ٚثبٌی ،جٔبّ
چبقچٞةٛب قا  ْٛشبثٚشب ٓیک٘ی .ث٘بثكایٖ ثىیبقی قا
اوحؽؿاّ ٓیکكؾ ؾق ظبُی ک ٚآٜٗب هجَ ال اٗوالة اِِٖ
ٝاشؿ ٌكایٗ اوحؽؿاّ ٗجٞؾٗؿ .کىبٗی ک ٚکبقآٓؿ ٓیؾیؿ

هي ثؽ اقبـ ؼّایتُبیی کَ نٌیعم ُؽ ظاًهگبُی
تدؽثَی ضْظل ؼا ظاؼظ ظؼ نْؼاُبی اّل اًمالة ّ
انکبل قبؾهبًی ایي نْؼاُب ثب ُن تفبّت ظانتٌع.
نْؼای ظاًهگبٍ آؾاظ چگًَْ ثْظ؟

ثؽای ایيکَ ایي ثسث اًُوبهی نْظ ثؽگؽظین ثَ ؼّایت
نْؼای ظاًهگبٍ آؾاظ .نوب قبل  58ثَ ایي ظاًهگبٍ
آهعیع ّ نْؼا ّخْظ ظانت .ایي نْؼا چَ ثْظ؟

ٌٞقای اوحبؾإ ٝشٞؾ ٗؿاٌث ُٝی ٛك ؾاٍٗکؿٙیی یک
ٓصٔغ ػٔٓٞی اوحبؾإ ؾاٌث ک ٚؾق ٛك ؾاٍٗکؿٙیی یک
ٓب ٙیک ثبق اوحبؾإ ؾاٍٗکؿ ٙثب  ْٛشِى ٚؾاٌح٘ؿ .چیمی
کٔٛ ٚبٕٖٞق ک ٚگلحْ هجَ ال اٗوالة  ْٛثٞؾ ٓ٘حٜب ثب
ٕٓٔ ٕٞؾؼبُحگكیٓ ،حلبٝت ٌؿ ٙثٞؾٛ .ك ٛلحٚ
ٓیٍٗىح٘ؿ ک٘بق  ٝ ْٛاػٕبیی ک ٚال ایٖ ؾاٍٗکؿ ٙؾق
ٌٞقای ػٔٓٞی ؾاٍٗگب ٙػٕ ٞثٞؾٗؿ گماقي ٓیؾاؾٗؿ ٝ
ٗظكات ؾیگكإ قا ٓیگككح٘ؿٌٞ .قای ٛك ؾاٍٗکؿ ٙثٞؾ.
ٛك ؾاٍٗکؿٙیی ٌٞقای ؾاٍٗصٞیبٕ ؼٞؾي قا ؾاٌثٛ .ك
ثؽً اؾاقی ٌٞ ْٛقای ؼٞؾي قا ؾاٌث .ک ٚایٜ٘ب
ٓؼٔ ُٖٞثب  ْٛشٔغ ٓیٌؿٗؿ ٓٞهغ اٗحؽبثبت قای ٓیؾاؾٗؿ
ک ٚچ ٚکىبٗی ال ٛك گكٛٝی ثٌٞ ٚقای ػٔٓٞی ثكٗٝؿ.
ال گكٛ ٙٝیبت ػِٔی ،ال ؾاٍٗصٞیبٕ  ٝال کبؾق اؾاقی.
إٓ ؾاٍٗگبٛی کٓ ٚب ثٞؾیْ ثُ ٚعبظ گىحكؾگی چیمی ثٞؾ
ٌجی ٚؾاٍٗگب ٙآلاؾ آكٝل ُٝی ٓحلبٝت ثٞؾ ک ٚثؼؿ ال
اٗوالة كك٘ٛگی ؾ ٝجکٌ ٚؿ ،یک جکٚی إٓ ٌؿ ؾاٍٗگبٙ
ػالٖٓ ٚجبٖجبیی  ٝیک جکٌ ْٛ ٚؿ پیبّ ٗٞق .آب چٕٞ
ؾق ٌٜكوحبٕٛبی ٓؽحِق ٓبٗ٘ؿ ؾاٍٗگب ٙآلاؾ آكٝل
ٝاظؿ ؾاٌثٛ ،ك ٝاظؿی ٘ٓ ْٛطو٘ٓ ٚطو ٚثٞؾٛ ،ك
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ایٖ کٓ ٚصٔغ ػٔٓٞی ثِٞ ٚقت قٝلٓكٓ ٝ ٙىحویْ ؾق
ٚٔٛی آٞق ؾؼبُث ک٘ؿُٝ .ی ثبل ثب ٚٔٛی ایٖ اظٞاٍ ؾق
ٛیبت ػِٔی چ ٕٞثب  ْٛؼیِی ٗمؾیک ثٞؾٗؿ ٓ ٝصٔغٛبی
ػٔٓٞیٌبٕ  ْٛؾائْ جٍکیَ ٓیٌؿ ؾؼبُحگكی ؾق وطط
ثبالیی ثٞؾُٝ .ی ؾاٍٗصٛٞب چ ٕٞال ٗٞاظی ٓؽحِق
ٓیآٓؿٗؿ ایٖ ظبُث قا ؾاٌث ک ٚاقججبٖ ٓىحویْ کىبٗی
ک ٚایٖ ٗٔبی٘ؿ ٙقا ككوحبؾ ٙثٞؾٗؿ ثب ا ٝهطغ ٌؿ ٙثٞؾ .ایٖ
ٗٔبی٘ؿٌ ٙؿ ٙثٞؾ ثكای یک وبٍ ک ٚکبقٛبیی قا اٗصبّ
ؾٛؿ ،گماقي ٓیؾاؾٗؿ ُٝی إٓ ؾقک ٗجٞؾ  ٝإٓ وطط ال
ؾؼبُحگكی ٗجٞؾ ک ٚثِٞ ٚقت ٝاهؼی ٓ ٝىحویْ لیك
ٗظك ثبٌؿ  ٝككٓبٗجك ثبٌؿ ث ٚشبی ككٓبٗؿ.ٙ

ٝاظؿی ثكای ؼٞؾي ٌٞقای ٛیبت ػِٔی ٌٞ ٝقای
ؾاٍٗصٞیبٕ ٌٞ ٝقای کبؾق اؾاقی یب ٓصٔغ ػٔٓٞی
ؾاٌث ک ٚال إٓ ٖكین ٗٔبی٘ؿٙگبٍٗبٕ قا اٗحؽبة
ٓیکكؾٗؿ  ٝثٌٞ ٚقای ػٔٓٞی ٓیككوحبؾٗؿ.
ایي نْؼای ػوْهی ظاًهگبٍ آؾاظ ثْظ؟
ثٌِٞ ٚقای ػٔٓٞی ؾاٍٗگب ٙآلاؾ  ٝػال ٙٝثك ایٖ ٓب یک
ٌٞقای آٓٞلٌی  ٝپژٍٛٝی  ْٛؾاٌحیْ ک ٚایٖ ال
ؾٝقٙی هجَ ثبهی ٓبٗؿ ٙثٞؾ .ؾق ایٖ ٌٞقای آٓٞلٌی ٝ
پژٍٛٝی ٔٗ ْٛبی٘ؿٙگبٕ اوحبؾإ ٛك ؾاٍٗکؿٌ ٙكکث
ٓیکكؾٗؿُٝ .ی ؾق إٓ ٌٞقای ػٔٓٞی کٚ
جّٔیْگیكٗؿٙی اِِی ثٞؾ جكکیت إٓ چیمی ثٞؾ کٚ
گلحْ.

آیب ثؽ هجٌبی ُویي ًوینْظ یک تؽکی ظؼ ایي تئْؼی
نْؼاُبی هكتمین هؽظهی پیعا کؽظ کَ ظؼ یک ظّؼٍیی
خٌجم اًمالثی اّج هیگیؽظُ ،وَ آى هبُیت قْثژکتیْ
ؼا پیعا هیکٌٌع ّ هیضْاٌُع ظضبلت کٌٌع ّلی ثؼع اؾ
قؽًگْى نعى زکْهت ُیدبًبت اختوبػی فؽّکم
هیکٌع .آیب اهکبى ایي ّخْظ ظانت کَ اگؽ اًمالة
فؽٌُگی اتفبق ًویافتبظ ثب
تْخَ ثَ ایي ظؼکی کَ نوب
هیگْییع ،نْؼاُب تجعیل
هینع ثَ ُوبى ًِبظُبی اؾ
ثبالی لجلي هْخْظ؟

ُؽ کكی کَ اًتطبة هینع ثؽای ػُْیت ظؼ نْؼای
ظاًهگبٍ ثؽای چَ ظّؼٍیی اًتطبة هینع؟ ّ چگًَْ
نْؼا ؼّی کبؼ آى کكی کَ ثَ ػٌْاى ًوبیٌعٍ اًتطبة
کؽظٍ ثْظ ًظبؼت هیکؽظ؟
هیضْاُن ظؼ ّالغ ثعاًن ایي
ًوبیٌعٍگی ثَ لسبظ هُوًْی
ثب ًوبیٌعٍگی ثْؼژّایی
تفبّتی ظانت یب ًَ.

هي ُن ّلتی ًوبیٌعٍ هینعم
زبال هي هیضْاقتن هعیؽ
نْم ،یؼٌی قیكتن ثبلی
هیهبًع هي خب ثَ خب هینْم

ٔٛبٕٖٞق ک ٚؼٞؾت ْٛ
گلحی ایٖ  ٚٔٛشب یک شٞق
ٗجٞؾ  ٝایٖ جلبٝت قا ثٝ ٚیژٙ
ؾق ؾاٍٗگبٛٙب ٓیٌؿ ؾیؿ،
ثىح ٚثٔٛ ٚبٕ وطط ؾؼبُحگكی  ٝوطط ؾقکی ک ٚال ایٖ
ٓوٝ ُٚٞشٞؾ ؾاٌث .ؾق ػیٖ ظبٍ یک ٌكایٗ ٝیژٙیی
ثٞؾ ٔٓ ٝکٖ ثٞؾ ؾق یک ٌٞقایی ،إٓ اٝایَ ک ٚکىی
اوبنٗبٓٚی قٌ٘ٝی ٗؿاٌث ُٝی ٓؼٔ ُٖٞثؼؿ ال یک
ٓؿت جٞاكن ٌؿ کٔٗ ٚبی٘ؿٙگبٕ ثكای یک ؾٝقٙی
آٓٞلٌی یک وبُ ٚاٗحؽبة ٌٗٞؿُٝ .ی ٝاهؼیث ایٖ اوث
ک ٚؾق ؾاٍٗگب ،ٙثىح ٚث ٚوطط ؾقک  ٝؾؼبُحگكی ٓب
ٌکَ ؼبِی پیؿا ٓیکكؾ ٖٓ .ثیٍحك كکك ٓیکْ٘ ثب ٗگبٙ
آكٝلیاّ ؾقک ٓب ٗ ٝعٙٞی ػَٔ ٓب یک چیم ؾٝگبٗٚ
ثٞؾ .یک چیم اُحوبٖی ثٞؾ ثیٖ پبقُٔبٕ  ٝؾؼبُحگكی
ٓىحویْ ٌٞقایی ک ٚقكح ٚقكح ٚثیٍحك ثٖ ٚكف پبقُٔبٕ ٝ
ٗٔبی٘ؿٙگی گكایً پیؿا ٓیکكؾ ث ٚشبی ؾؼبُث ٓىحویْ.
چٓ ٕٞرِٖ ثِٞ ٚقت ٍٓؽُ ک ٚثگٞیْ ؾق ٔٛیٖ
ؾاٍٗگبٓ ٙبٓ ،صٔغ ػٔٓٞیٛبی ؾاٍٗکؿٛٙب ثٞؾ ٛ ٝك
ٛلح ْٛ ٚجٍکیَ ٓیٌؿ ُٝی قكح ٚقكحٝ ٚهحی ػَٔ ٓیٌؿ
ٓؼَٕ اوبوی ایٖ ثٞؾ ک ٚچ ٚکىبٗی ک ٚؾق ٓصٔغ
ػٔٓٞی ثٞؾٗؿ  ٝچ ٚآٜٗبیی ک ٚاٗحؽبة ٓیٌؿٗؿ گكایً
ؾاٌح٘ؿ ک ٚثِٞ ٚقت ٗٔبی٘ؿٙگی کبقٛب قا پیً ثجكٗؿ جب

ٓیٌٞؾ ایٖٖٞق گلث ث ٚایٖ
ٓؼ٘ی ک ٚٗ ٚظبال ؾهیوٖ ججؿیَ
ٌٞؾ ث ٚإٓ ٜٗبؾٛبی ٌجیٚ
وبثن ک ٚٔٛ ٚال ثبال ثٞؾ ،ثِک ٚثِٞ ٚقت ٜٗبؾٛبیی کٚ
آكٝل ؾق اقٝپب  ٝآٓكیکبی ٌٔبُی ٜٗبؾٛبی اٗحؽبثی ٝ
ؾٓٞکكاجیک ٝشٞؾ ؾاقٗؿ ٗ ٚثِٞ ٚقت هجَ ال اٗوالة
ایكإ ک ٚکبِٖٓ اجٞقیحك ثٞؾ ٖٓ .كکك ٓیکْ٘ کٚ
ایٖٖٞق ٓیٌؿ.
چَ تُویٌی ّخْظ ظاؼظ کَ ُؽ تسْل اًمالثی ثَ ُویي
قؽًْنت ظچبؼ ًهْظ؟
ا ٍٝایٖکٛ ٚیچ جٕٔی٘ی ٝشٞؾ ٗؿاقؾٔٛ ،یٍ ٚؼطك
ٝشٞؾ ؾاقؾ ٗ ٚجٕٔیٖٓ .ىئِٚی اوبوی آب ایٖ اوث کٚ
ٖٓ ثؼؿ ال ایٖک ٚؾق إٓ لٓبٕ ٌٞقا قا جصكث ٚکكؾّ ٝ
ٌکىث ؼٞقؾیْ ،ث ٚایٖ ٗحیص ٚقویؿّ کٓ ٚوبٓٝث ظبکْ
 ٝظکٓٞث ک٘٘ؿ ٝ ٙثبالییٛب ٔٛیٍٝ ٚشٞؾ ؾاقؾ ٖٓ ٝ
اٗحظبق ؾاقّ ٔٛیٍٝ ْٛ ٚشٞؾ ؾاٌح ٚثبٌؿٓ .ىئِٚی
ؿیكٖجیؼیای ٗ ْٛیىث .آٜٗب اشبلٔٗ ٙیؾ٘ٛؿ ٌٔب ؾؼبُث
ک٘یؿ .آٗچ ٚکٓ ٚیجٞاٗؿ ثٞٗ ٚػی جٜٔیؿی ثبٌؿ کٓ ٚب
ؼطك قشؼث  ٝثكگٍث ث ٚویىحْ هجِی  ٝویىحْ ٖجوبجی
 ٝػؿّ ؾؼبُحگكی ال پبییٖ قا کٔحك ک٘یْ ایٖ اوث کٚ
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اشحٔبػی ثكهكاق ٓیٓبٗؿ چ ٖٓ ٕٞقاثطٚی اشحٔبػی
ؾیگكی ثِؿ ٗجٞؾّ .ؼیِی ٓ ْٛجبقل ٙکكؾ ٙثٞؾیْ آب ؾق
ٔٛبٕ جصكثٚی اٗصٖٔ ؾوحیبقإ ٛك کؿاّ ٓب کٔٗ ٚبی٘ؿٙ
ٓیٌؿیْ ٓیؼٞاوحیْ ثوی ٚلیك ؾوث ٓب ٌٗٞؿٓ .ب کبقٛب
قا ثكای ٌٔب اٗصبّ ٓیؾٛیٌْٔ ،ب ثٓ ٚب اػحٔبؾ ک٘یؿ چٕٞ
ٓب آؾّٛبی ؼٞثی ٛىحیْ .آؾّٛبی ؼٞثی  ْٛثٞؾیْ چٕٞ
آؾّٛبیی ثٞؾیْ کٓ ٚیؼٞاوحیْ ثكای "ؼِن" کبق ک٘یْ،
ث٘بثكایٖ ٌٔب ثٓ ٚب اشبل ٙثؿٛیؿ کٓ ٚب کبقٛبی ٌٔب قا
اٗصبّ ثؿٛیْ .ؾقک ؼٞؾ ٖٓ ایٖ ثٞؾ  ٝؾقک ثىیبقی
ؾیگكٓ .ب ثٌٞ ٚقا ٓیقكحیْ ُٝی كوٗ ایٖ ٓوبٓٝث
اقجصبع ٓ ٝؽبُلبٕ ٌٞقا ٗجٞؾ کٌٞ ٚقا قا ٌکىث ،ثیً
ال إٓ ػؿّ ؼٞاوث ٓب  ٝؾقک پبییٖ ٓب ال ٌٞقا ثٞؾ.
ٌٞقا یؼ٘ی ؾؼبُث ؾائٔیٓ ،ىحوك ٓ ٝىحویْ آظبؾ کبقک٘بٕ
 ٝکىبٗی ک ٚؾاقٗؿ ؾق شبیی لٗؿگی ٓیک٘٘ؿ ؾق جٔبٓی
آٞقٓ .ب ٛكگم ٗگفاٌحیْ ٌٞقاٛبی ا ٍٝاٗوالة ث ٚایٖ
ؾقش ٚثكوؿٔٛ .بٕ ٖٞق ک ٚگلحْ ؾق ثكؼی ٓ٘بٖن ثٚ
ٝیژ ٙؾق ؾاٍٗگبٛٙب جب وطٞض ؼٞثی پیً قكث آب ٝهحی
ؾهث ٓیک٘یْ ٓیثی٘یْ ایٖ اٌکبالت قا ؾاٌث .ؾق
ٓٞوىبت ِ٘ؼحی  ٝکبقؼبٗٛٚب چٓ ٕٞؿیكإ ككاق کكؾٙ
ثٞؾٗؿ ِ ٝبظت ٗؿاٌث ،ؾق ٓكاظَ ا ٍٝوطط ؼیِی
ثبالیی ال ؾؼبُحگكی ٌکَ گككث ،ایٜ٘ب جب ٓؿت لیبؾی
ٓوبٓٝث کكؾٗؿ ،ؾُٝث ٝ ْٛهحی کىی قا ثكای ٓؿیكیث
ایٖ ثؽًٛب ٓیككوحبؾ چ ٕٞکىی قا ٗؿاٌث ٓصجٞق ثٞؾ
ال ٔٛبٕ كؼبُیٖ شٞإ ؼٞؾي ثلكوحؿ .ایٖ كؼبُیٖ شٞإ
 ْٛؾق إٓ ؾٝق ٙجعث جبذیك ظكکث ػٔٓٞی ٓكؾّ ثٞؾٗؿ
چ ٕٞثؽٍی ال ٔٛیٖ ٓكؾّ ثٞؾٗؿ ،ث٘بثكایٖ ثب ٌٞقاٛبی
کبقؼبٗٛٚب ٔٛكآ ٙیٌؿٗؿُٝ .ی ث ٚجؿقیس ٛك کصبیی کٚ
ظىبنجك ثٞؾ ٓ ٝوبٓٝث ثیٍحك ثٞؾ ظکٓٞث ٓصجٞق
ٓی ٌؿ ثب وكػث  ٝثب ٌؿت ثب ٌٞقاٛب ٓوبثِ ٚک٘ؿٓ .رِٖ
ؾق ؾاٍٗگبٛٙب .چ ٕٞؾاٍٗگبٛٙب کبِٖٓ ثیك ٕٝال هِٔكٝ
ظکٓٞث اوالٓی ثٞؾ .ایٖ چیمی ک ٚآكٝل ثٗ ٚبّ اٗصٖٔ
اوالٓی ٝشٞؾ ؾاقؾ یک اهِیث ثىیبق ثىیبق کٞچکی
ثٞؾ .ؾق وطٞض ؾاٍٗصٞیی ؾ ٝجٍکَ ثمقگ ؾاٍٗصٞیی
ٝشٞؾ ؾاٌث یکی ٞٛاؾاق چكیکٛبی كؿایی  ٝیکی
ٞٛاؾاق ٓصبٛؿیٖ ؼِن .ایٜ٘ب شٞإٛبیی ثٞؾٗؿ کٓ ٚؽبُق
ویىحْ ثٞؾٗؿ .قٛجكی ایٖ وبلٓبٕٛب ٓفاکكٓ ٝ ٙؼبِٓٚ
ٓیکكؾٗؿ ُٝی ایٖ ثچٛٚبی ؾاٍٗص ٞؼیِی قاؾیکبٍ ثٞؾٗؿ
ٓ ٝیؼٞاوح٘ؿ ؾؼبُحگكی ٝاهؼی ک٘٘ؿ .ؾق ٛیبت ػِٔی
 ْٛک ٚاٗصٖٔ اوالٓی اوحبؾإ ثىیبق ثىیبق ٗعیق ثٞؾ.
ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ؾیؿٗؿ ثٛ ٚیچ ٝشٔٗ ٚیٌٞؾ ؾاٍٗگب ٙقا
ک٘حكٍ کكؾٞٓ .وىبت ِ٘ؼحی قا ٓرِٖ ال ٖكین ٗلٞـ
ؾق ثیٖ کبقگكإ وٞم ٓیؾاؾٗؿ ث ٚؤث ٌٞقاٛبی
اوالٓی  ٝجٞؾٙی کبقک٘بٕ ٓٞوىبت ِ٘ؼحی  ٝکبقٓ٘ؿإ
ؾُٝحی اػحٔبؾ ثیٍحكی ث ٚؼٔی٘ی ؾاٌح٘ؿ .چ ٕٞؼٔی٘ی ؾق
ٓكظِٚی اٗوالة ثٓ ٚؼ٘بی ٝاهؼی چٜكٙی کبقیمٓب ثٞؾ ٝ

ٌٞقا قا ٗجبیؿ ؾق یک ُعظٚی ٓؼیٖ ایصبؾ کكؾٌٞ .قا قا
ثبیؿ لٗؿگی کكؾ .اگك ال آكٝل  ٝهجَ ال ایٖک ٚظکٓٞث
قا ثی٘ؿالی ؾق جٔبّ لٗؿگیات وطط  ٝؾقشٚی ٓؼی٘ی ال
ؾؼبُحگكی  ٝکٍ٘گكی  ٝوٞژ ٙثٞؾٕ ٗجبٌؿٝ ،هحی
ظکٓٞث قا  ْٛوكٗگٓ ٕٞیک٘ی ٓبٗ٘ؿ ؾٝقٙی ٌب ٙؾقک
ایٖ قا ٗؿاقی ک ٚچگٓ ٚٗٞیؼٞاٛی إٓ قا اؾاق ٙک٘ی .ؾق
وطط ثمقگ جٞؾٙیی ایكإ ٓكؾّ ٓ ٚٔٛیؼٞاوح٘ؿ
ؾؼبُث ک٘٘ؿ  ٝکبق شٔؼی ک٘٘ؿ ُٝی چ ٕٞإٓ قا ؾق ٍٖٞ
لٗؿگی ٌبٕ جصكثٗ ٚکكؾ ٙثٞؾٗؿ ،یبؾ ٗگككح ٚثٞؾٗؿ ٝ
ٗطلٛٚبیً قا ٗىبؼح ٚثٞؾٗؿٝ ،هحی یک آؾٓی آٓؿ کٚ
چٜكٙی کبقیمٓبیی ثٞؾ  ٝث ٚا ٝاػحٔبؾ ؾاٌح٘ؿ ،هؿقت
ؼٞؾٌبٕ قا ؾ ٝؾوحی ث ٚا ٝجوؿیْ کكؾٗؿ .ؼٔی٘ی ٗگلحٚ
ثٞؾ  22ث ٖٜٔث ٚؼیبثبٕ ثیبییؿ  ٝهیبّ ک٘یؿٛ .یچٝهث
ككٓبٕ شٜبؾ ٗؿاؾ ،جب آؼك ٗ ْٛؿاؾٔٛ .یٖ آهبی ٖبُوبٗی
 21ث ٖٜٔؾق قاؾی ٝ ٞجِٞیمی ٕٞگلث آهب ٞ٘ٛل اػالّ
شٜبؾ ٗکكؾ ٙاوث یؼ٘ی ٗص٘گیؿ چ ٕٞإٓ لٓبٕ ٓكؾّ ؾق
ؼیبثبٕ ٗیكٝی ٞٛایی ؾاٌح٘ؿ ٓیش٘گیؿٗؿٛ .یچٝهث ایٜ٘ب
اػالّ شٜبؾ ٗکكؾٗؿ چ ٕٞؾاٌح٘ؿ ثب وكإ اقجً ٓفاکكٙ
ٓیکكؾٗؿ  ٝکبقٛب قا پیً ٓیثكؾٗؿ ُٝی ٓكؾّ ؼٞؾٌبٕ
شٜبؾ کكؾٗؿ .آب چطٞق ٌؿ کٝ ٚهحی ثؼؿ ال  22ثٖٜٔ
ؼٔی٘ی گلث اوِعٛٚب قا جعٞیَ ؾٛیؿ  ٚٔٛؾق وطط
جٞؾٙیی اوِعٛٚب قا ثٓ ٚؿقوٚی ػِٞی ثكؾٗؿ؟ كوٗ یک
اهِیحی کٗ ٚىجث ث ٚایٖ ٓىئِ ٚثؿثیٖ ثٞؾ چ ٚچپٛب  ٝچٚ
ؿیكچپٛب ایٖ ككٓبٕٛب قا ٖبثن اُ٘ؼَ ثبُ٘ؼَ اٗصبّ
ٗؿاؾٗؿٛ ،كچ٘ؿ آٜٗب  ْٛؾق وطط ٓؼی٘ی ججؼیث کكؾٗؿ.
په یک ػبَٓ جؼییٖک٘٘ؿ ٙایٖ اوث ک ٚجٞؾٙی ٝویغ
ٓكؾّ ثبیؿ ؾؼبُحگكی شٔؼی قا ؾق لٗؿگی قٝلٓكٙاي
جصكث ٚک٘ؿ  ٝشبقی ک٘ؿ  ٝثلٜٔؿ  ٝیبؾ ثگیكؾ  ٝایٖ قا
هج ٍٞک٘ؿ کٓ ٚیؼٞا ْٛوٞژ ٙثبٌْ ،کٝ ٚهحی ظکٓٞحی
قا وكٗگ ٕٞکكؾ اشبلٗ ٙؿٛؿ کىی شبی ایٖ ظکٓٞث قا
ثگیكؾ ظحب آؾٓی ک ٚؼیِی ٓٞقؾ اػحٔبؾي اوث ،ظحب یک
چٜكٙی کبقیمٓب .ال وٞی ؾیگك آٜٗبیی ک ٚث ٚاِطالض
ٗیكٛٝبی آگب ٙثٞؾٗؿ ٖٓ ،ایٖ اِطالض قا هجٗ ٍٞؿاقّ آب
چ ٕٞث ٚکبق ٓیقٝؾ اوحلبؾٓ ٙیکْ٘ ک ٚقٌٞ ٌٖٝؾ
ٓ٘ظٞقّ ؾهیوٖ چیىث ،گكٛٙٝبی ویبوی چپ،
گكٛٙٝبی ویبوی قٌ٘ٝلکكی ک ٚكکك ٓیکكؾٗؿ
ؼٞاٗؿٙاٗؿ ٓ ٝیؾاٗ٘ؿ .ثكای ٗٔ ٚٗٞؼٞؾ ٖٓ کٌٞ ٚقا قا
ؼٞاٗؿ ٙثٞؾّٓ ،یٌ٘بؼحْ .ؾق ٓٞقؾ ٌٞقاٛبی اٗوالثی
قٝوی ٝ ٚکٔ ٕٞپبقیه ؼٞاٗؿ ٙثٞؾُّٝ .ی ٝهحی االٕ ثٚ
ؼٞؾّ ٗگبٓ ٙیکْ٘ ٓیثیْ٘ ؾقک ٖٓ ک ٚث ٚاِطالض
ػّ٘ك آگب ٙثٞؾّ ال ٌٞقا ثب ؾقک ٖٓ ال ٗٔبی٘ؿٙگی
پبقُٔبٗی جلبٝت چ٘ؿاٗی ٗؿاٌث .ثكای ایٖکْٛ ٖٓ ٚ
ٝهحی ٗٔبی٘ؿٓ ٙیٌؿّ ٔٛبٕ ؼطكی کٓ ٚیگٞیی ؾق ٖٓ
ٝ ْٛشٞؾ ؾاٌث ،یؼ٘ی ظبال ٖٓ ٓیؼٞاوحْ ٓؿیك ٌ،ّٞ
یؼ٘ی ویىحْ ثبهی ٓیٓبٗؿ ٖٓ شب ث ٚشب ٓیٌ .ّٞقاثطٚی
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ٓجبقلٙی هبٖؼی کكؾ ٙثٞؾ ک ٚٔٛ ٚا ٝقا هج ٍٞؾاٌح٘ؿ.
ث٘بثكایٖ إٓ ثؽًٛب قا قاظثجك جٞاٗىح٘ؿ ک٘حكٍ ک٘٘ؿ،
ٛكچ٘ؿ ٗحٞاٗىح٘ؿ ثٓ ٚؼ٘بی ٝاهؼی جىؽیك ک٘٘ؿ .چٕٞ
ٓٞوىبت ِ٘ؼحی آؼكیٖ ثؽًٛبیی ثٞؾٗؿ کٌٞ ٚقاٛبی
آٜٗب ال ثیٖ قكث ُٝی ججؿیَ ٌؿ ثٌٞ ٚقاٛبی اوالٓی.
اوالٓیٛب ٓیگلح٘ؿ هكإٓ گلح ٚاوث  :آكٌٞ ْٛقا ثی٘،ْٜ
یؼ٘ی ثیٖ ؼٞؾجبٕ ٌٞقایی ػَٔ ک٘یؿ ٗ ٚثب ؾٌٔ٘بٗحبٕ.
آؾّ ٛبیی کٓ ٚىِٔبٕ ٗیىح٘ؿ ٗجبیؿ ؾق ایٖ ٌٞقاٛب ثبٌ٘ؿ،
کبككٛب  ٝکٔٗٞیىثٛب ٗجبیؿ ؾق ایٖ ٌٞقاٛب ثبٌ٘ؿ .ث ٚایٖ
جكجیت ایٖ ٓكاکم ٌٞ ٝقاٛبی آٜٗب قا جّلی ٚکكؾٗؿ.
هؿقت جّلی ٚقا ؾاٌح٘ؿُٝ ،ی ٌٞقاٛب ثبهی ٓبٗؿٗؿ ،گبٛی
ٞٓ ْٛی ؾٓبؽ ٓؿیكیث ٓیٌؿٗؿ آب قكح ٚقكح ٚآٜٗب قا
ٔؼیق کكؾٗؿُٝ .ی ؾق ؾاٍٗگبٛ ٙیچ هؿقت ک٘حكُی
ٗؿاٌح٘ؿ ٔٗ ٝیجٞاٗىح٘ؿ ال ؾقٌٞ ٕٝقاٛب قا ثگیكٗؿ ٝ
ٓصجٞق ٌؿٗؿ ال ثیك ٕٝثب إٓ ثكؼٞقؾ ک٘٘ؿ.

ثٞؾ .ؼٔی٘ی  ٝظِوٚی اٖكاف ا ٝایٖ ٌٞٛیبقی قا
ؾاٌح٘ؿ .اككاؾی ٗظیك قكى٘صبٗی  ٝثٍٜحی .ثٍٜحی ثىیبق
ٓكجصغجك ال ثبلقگبٕ ثٞؾ آب ؾق إٓ ٓوطغ ٌؼبق ٌٞقا
ٓیؾاؾ .یؼ٘ی ٌؼبق ٓكؾّ قا ٓیگیكٗؿ ،ال قیؽث
ٓیاٗؿالٗؿ  ٝإٓ قا هِت ٓیک٘٘ؿ .ثبلقگبٕ ایٖ کبق قا
ٗٔیکكؾ  ٝویػ شِٞی اٗوالة ایىحبؾ ٙثٞؾُٝ .ی ثبلقگبٕ
هؿقجی ٗؿاٌث  ٝؾُٝث ٓٞهث ثٓ ٚؼ٘ی ٝاهؼی کبقی ال
پیً ٗٔیثكؾ ٔٗ ٝیجٞاٗىث ثجكؾ .ؾق ٝاهغ ؾق ؾٝقإ
ؾُٝث ٓٞهث ٛیچ چیمی قا ٗحٞاٗىح٘ؿ ثٌٞ ٚقاٛب جعٔیَ
ثک٘٘ؿ.

ثسث خبلجی ُن کَ هینْظ ؼّی آى اًگهت گػانت
کهوکم نْؼاُب ثب ظّلت هْلت اقت .ایي کهوکم
ُوْاؼٍ ثیي نْؼاُب ّ ظّلت هْلت ثَ ػٌْاى اؼگبًی
کَ هْظف اقت زبکویت ظّگبًَ ؼا ثَ ًفغ زبکویت اؾ
ثبال فیًلَ ظُعّ ،خْظ ظاؼظ .نوب ظؼ نْؼای
ظاًهگبُتبى کهوکهی ثب ظّلت هْلت ظانتیع؟
ؾق إٓ ؾٝقٙی وكٗگٗٞی قژیْ پِٜٞی جب اٗوالة كك٘ٛگی
ایٖ کٍٔکً ٝشٞؾ ؾاٌثٗ .یكٝی جٍکیَ ؾ٘ٛؿٙی ؾُٝث
ٓٞهثٗ ،یكٝیی ثٞؾ ک ٚثُ ٚعبظ ویبوی ثىیبق ػوت ٓبٗؿٙ
ثٞؾ؛ یؼ٘ی إٓ ٌٞٛیبقی  ٝلیكکی ویبوی ؼٔی٘ی ٝ
یبقإ  ٝظِوٚی اٖكاف ا ٝقا ک ٚثٌ ٚکَ یک کبوث
ویبوی ػَٔ ٓیکكؾٗؿٗ ،ؿاٌث .یک ٗیكٝی ٓحؼبقف
ثٞقژٝا ُیجكاٍ ثٞؾٓ .رِٖ ثبلقگبٕ ٓیگلث :ؼت! اٗوالة
کكؾیؿ ظبال ثلكٓبییؿ ث ٚؼبٗٛٚبیحبٕ ثكٝیؿ ٓب ثكایحبٕ
اؾاقٓ ٙیک٘یْ .ظٞاوً ٗجٞؾ کٓ ٚكؾٓی ک ٚؾق إٓ هیبّ
پیكٝل ٌؿٙاٗؿ ث ٚایٖ قاظحی ث ٚؼبٗٔٗ ٚیقٗٝؿ .ایٖ
ٗیكٗ ،ٝیكٝی ؾٝقٙی ثعكإ ٗجٞؾ .ثعكإ ویبوی ٝهحی
ؾق شبٓؼٚی ٖجوبجی وكٓبیٚؾاقی ؾقٓیگیكؾ ٛك گكٙٝ
ویبوی یب ٛك آؾٓی ٗٔیجٞاٗؿ إٓ ثعكإ قا ک٘حكٍ ک٘ؿ،
ؾُٝث پٞپُٞیىحی ٓیجٞاٗؿ ایٖ ثعكإ قا ک٘حكٍ ک٘ؿ چٕٞ
وٞاق ٓٞز ٓكؾّ ٓیٌٞؾ آب إٓ قا ک٘حكٍ ٓیک٘ؿ.
ؼٔی٘ی ثُ ٚعبظ ظبٛكی ؼیِی کٔحك ال أٝبع  ٝاظٞاٍ
شٜبٕ اٖالع ؾاٌث  ٝؾق جٔبٓی لٓی٘ٛٚب ثىیبق
ٓكجصغجك ال ٜٓ٘ؿن ثبلقگبٕ ثٞؾُٝ .ی ؼٔی٘ی یک
ؾُٝحٔكؾ ویبوحٔؿاقی ثٞؾ کٓ ٚیكٜٔیؿ ٝهحی اٗوالة ٌؿٙ
اوث ٓ ٝكؾّ ث ٚؼیبثبٕ آٓؿٙاٗؿٔٗ ،یٌٞؾ ؾق ٓوبثَ ٓكؾّ
ایىحبؾ .ثبلقگبٕ ؼٞؾي ٓیگلث :ثبقإ ؼٞاوحیْ ،ویَ
آٓؿ .ؼت ایٖ ویَ ج ٞقا ٓیثكؾ .ؼٔی٘ی ایٖ قا كٜٔیؿٙ

ایيکَ تْاًم ؼا ظانت یب ًعانت هكئلَی ظیگؽی
اقت .اهب آیب تالل هیکؽظ کَ ثتْاًع؟
ِؿ ؾق ِؿ .اِِٖ ٓؼحوؿ ثٞؾ جٔبّ ٓىبئَ ثبیؿ ٖجن
هٞاٗیٖ پیً ثكٝؾٓ .رِٖ جٓ ٞیؼٞاوحی کىی قا اوحؽؿاّ
ثک٘ی ،آٜٗب ثك اوبن هٞاٗیٖ هجَ ال اٗوالة ٓیگلح٘ؿ
هبٗٗ ٕٞجبیؿ جـییك ک٘ؿ  ٝجب لٓبٕ ٔٝغ هٞاٗیٖ شؿیؿ،
هبٗ ٕٞاوحؽؿاّ ثبیؿ ٔٛیٖ ثبٌؿ .ایٖ ؾوحٞقاُؼَٔٛبی
ؾُٝحی قا پیً ٓیکٍیؿٗؿ ال ٖكین ٝلاقت ػِ ّٞیب
ٝلاقت ؾاقایی ک ٚؾق ٚٔٛی ٓٞوىبت ـیعىبة ؾاٌث
 ٝایٖ ـیعىبة ثبیؿ پكؾاؼثٛب قا إٓب ٓیکكؾ ،ؼیِی
ال ٓٞاهغ ٓی ٌؿ ک ٚجّٔیْ ٌٞقا ث ٚؾُیَ إٓب ٗکكؾٕ
ـیعىبة ک ٚثبیؿ ثك اوبن یک هبػؿٙیی ػَٔ ٓیکكؾ،
اٗصبّ ٗٔیٌؿ .ایٖ هٞاػؿ ٓ ْٛكث ٖٞث ٚؾٝقٙی هجَ ال
اٗوالة ثٞؾ .ؼیِی ال ایٖ ٓٞاقؾ ؾاٌحیْ ک ٚچک إٓب
ٗٔیٌؿ  ٝجّٔیْ ٌٞقا جبٓیٖ ٓبُی ٗؿاٌثُٝ .ی چٕٞ
ٌٞقاٛب هؿقت ؾاٌح٘ؿ  ٝكٕبی ػٔٓٞی ِٓ ْٛحٜت ثٞؾ،
ٓؼٌٔٞ ُٖٞقاٛب ٓیجٞاٗىح٘ؿ په ال کً  ٝهٞن
جّٔیٔبت ؼٞؾٌبٕ قا جعٔیَ ک٘٘ؿ .آب کبقٛب قٝإ ٝ
آوبٕ ٗجٞؾ چ ٕٞؾُٝث ٓٞهث یک ٓٞشٞؾیث ٓعبكظٚکبق
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ٓیکكؾیْ ایٖ ؾق ٖٔٔ ِعجث گلثٌٔ :ب االٕ ؾیگك
ثبیؿ ٌكایٗ قا ؾقک ک٘یؿٓ .ب ثبیؿ ایٖ قا ثپفیكیْ کٓ ٚب
الاهَ جب ؾ ٙوبٍ ثؼؿ ؾق ایكإ ثبُٗ ٚؽٞاٛیْ ؾاٌث.
ؾقکً ای٘وؿق پبییٖ ثٞؾ ک ٚكکك ٓیکكؾ ؾ ٙوبٍ ٍٖٞ
ؼٞاٛؿ کٍیؿ آب ؼٞؾي ٖككؿاق ثبُ ٚثٞؾ ٓ ٝیؼٞاوث
ٓب قا ثٝ ٚاهغگكایی ّٗیعث ک٘ؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ٓب ثعد
کكؾیْ .ثؼؿ ال اٗوالة كك٘ٛگی ثٞؾ  ٝجٞپ ٓب  ْٛظىبثی
پك ثٞؾٝ .هحی ثعد گكّ ٌؿ ٙثٞؾ  ٚٔٛ ٝچیم ٓیگلحیْ ٝ
گبٛی  ْٛؾػٞا ٓیکكؾیْ .ظجیجی گلث :آهبیبٕ! ٖٓ ثٚ
ٌٔب ثگٞیْ .ایٖ هطبق اٗوالة كك٘ٛگی قا ٙاكحبؾ ٙثٞؾٖٓ ،
 ٝآهبی ث٘یِؿق پكیؿیْ ؾاؼَ إٓ ٓ ٝب اِِٖ ؾؼبُحی
ٗؿاٌحیْ .ؼیِی ِكیط ایٖ قا ثٓ ٚب گلث .ایٖ جلبٝت ایٖ
شكیبٕ ثب ظمةاُِٜیٛب ثٞؾ.
ٛكچ٘ؿ ظىٖ ظجیجی ثؼؿٛب ال
آٜٗب شؿا ٌؿ  ٝثٗ ٚیكٛٝبی
ؼٔی٘ی

ثٞؾ ک ٚثك ككال هٞاٗیٖ  ٝهٞاػؿ هجَ ال اٗوالة ٍٗىحٚ
ثٞؾ ٓ ٝیؼٞاوث  ٚٔٛقا ؾق ٔٛیٖ ٗوطٗ ٚگب ٙؾاقؾُٝ .ی
ؾق ثؽً ٛبیی ک ٚؾق اؼحیبق ٞٛاؾاقإ ؼٔی٘ی ثٞؾ اِِٖ
ال ایٖ ؼجكٛب ٗجٞؾ  ٝکبِٖٓ هبٗ ٕٞقا ک٘بق گفاٌح ٚثٞؾٗؿ.
ٓرِٖ شٜبؾ وبلٗؿگی کبق ؼٞؾي قا ٓیکكؾٜ٘ٓ .ؿن
ػمتهللا وعبثی إٓ لٓبٕ قییه وبلٓبٕ ثكٗبٓٝ ٚ
ثٞؾش ٚثٞؾٓ ،عبوجٓ ٚیکكؾ ک ٚایٖ قاٛی ک ٚشٜبؾ
ٓیوبلؾ ؾ ٙثكاثك ٛمی٘ٚاي ثیٍحك ال إٓ اوث ک ٚكالٕ
ٌكکث ثىبلؾ آب آٜٗب کبق ؼٞؾٌبٕ قا ٓیکكؾٗؿ .آب
ثؽً ٛبیی ک ٚؾوث ؼٞؾٌبٕ ٗجٞؾ ،ثب ؾُٝث ٓٞهث
ؾقگیك ٓ ْٛیٌؿٗؿٓ .رِٖ ؾق ٓٞوىبت ِ٘ؼحی ٖككؿاق
کبقگكٛب ثٞؾٗؿ .ؼبٗٚی کبقگك قا اثحؿا چپٛب ؾقوث
کكؾٗؿ .جب  22ثٌ ٖٜٔؿ ،یک
ػؿ ٙال کبقگكإ كؼبٍ ٝ
ٓجبقل یک وبؼحٔبٗی ؾق
ؼیبثبٕ اثٞقیعبٕ قا اٌـبٍ
کكؾٗؿ ٗ ٝبًٓ قا  ْٛگفاٌح٘ؿ
ؾُٝث
کبقگك.
ؼبٗٚی
ٗٔیجٞاٗىث ثب کبقگكإ
ؾقگیك ٌٞؾ چٗ ٕٞیبل ؾاٌث
جُٞیؿ ٓحٞهق ٍٗٞؾ ٝ
کبقگكإ اػحّبة ٗک٘٘ؿ.
ث٘بثكایٖ ثب ؼبٗٚی کبقگكیٛب ٓؿاقا ٓیکكؾ آب
ظمةاُِٜیٛب ظِٔ ٚکكؾٗؿ  ٝؼبٗٚی کبقگك قا اٌـبٍ
کكؾٗؿ  ٝؼٞؾٌبٕ ٌؿٗؿ ؼبٗٚی کبقگك .یؼ٘ی ظحب ؼبٗٚی
کبقگك قا ٓ٘عَ ٗکكؾٗؿُٝ .ی ثبلقگبٕ ٓیگلث :ؼبٗٚی
کبقگك یؼ٘ی چٚ؟ ٌٞقا یؼ٘ی چٚ؟ ثكٝیؿ اجعبؾی ٚجٍکیَ
ثؿٛیؿ .اجعبؾیٚی کبقگكی ؾاٌح ٚثبٌیؿ  ٝثیبییؿ ثب ٓب ثك
وك ظوٞهحبٕ ٓفاکك ٙک٘یؿ .آب ؼٔی٘یىثٛب ال ٖكین
ٗیكٛٝبیی ک ٚثؽٍی ال ٔٛبٕ ٓكؾّ ثٞؾٗؿ ٓیجٞاٗىح٘ؿ
شكیبٕ قا ک٘حكٍ ک٘٘ؿ ٌ ٝؼبقٛبی ٓكؾّ قا جّبظت
ک٘٘ؿ .ؾق ؾاٍٗگبٛٙب ٌٞقاٛب قا ا ٍٝایم ُٚٝکكؾٗؿ  ٝثؼؿ
آٜٗب قا لؾٗؿ .ثكای قٌ ٌٖٝؿٕ جلبٝت ؾُٝث ٓٞهث یب
ظحب ث٘یِؿق ثب شكیبٗبت ظمةاُِٜی ایٖ ٗٔ ٚٗٞقا
ثگٞیْٝ .هحی اٗوالة كك٘ٛگی ٌؿ  ٝؾاٍٗگبٛٙب قا جؼطیَ
کكؾٗؿٓ ،ب ثب ٝلاقتؼبٗٝ ٚاقؾ ٓفاکكٌ ٙؿ ٙثٞؾیْٝ .لیك
كك٘ٛگ  ٝآٓٞلي ػبُی إٓ لٓبٕ ظىٖ ظجیجی ،یبق ؿبق
إٓ لٓبٗی ث٘ی ِؿق ثٞؾ ک ٚثؼؿ ٌؿ ٓؼب ٕٝقكى٘صبٗی.
كك٘ٛگ  ٝآٓٞلي ػبُی ؾ ٝظٞل ٙقا جعث پًٌٞ
ؾاٌث ،یکی آٓٞلي ػبُی  ٝؾاٍٗگبٛٙب ثٞؾ  ٝیکی ْٛ
ثؽً كك٘ٛگ ٔٛیٖ ٝلاقت اقٌبؾ ک٘ٗٞی یؼ٘ی ٝلاقت
كك٘ٛگ ٘ٛ ٝك وبثن ثب ػِ ّٞاؾؿبّ ٌؿ ٙثٞؾٓ .ب یک
قٝل قكح ٚثٞؾیْ ثب ظجیجی ٓفاکك ٙک٘یْ .ظجیجی ثٞٗ ٚػی
ؾق آحؿاؾ ٔٛبٕ ؼٗ ویبوی ؾُٝث ٓٞهث هكاق ٓیگككث
ک ٚؾق کبثی٘ٚی ث٘یِؿق ظٕٞق ؾاٌثٝ .هحی ِعجث

ثبؾؼگبى هیگفت :ضبًَی کبؼگؽ
یؼٌی چَ؟ نْؼا یؼٌی چَ؟ ثؽّیع
اتسبظیَ تهکیل ثعُیع .اتسبظیَی
کبؼگؽی ظانتَ ثبنیع ّ ثیبییع ثب
هب ثؽ قؽ زمْلتبى هػاکؽٍ کٌیع

پیٞوث آب اؿِت اككاؾ ایٖ
شكیبٕ ؾق ؾقشٚی اٍٝ
جٞوٗ ٓكؾّ په لؾٌ ٙؿٗؿ ٝ
ثبهی ٓبٗؿٙی آٜٗب قا ْٛ

ؼٔی٘ی ٞٛ ٝاؾاقاًٗ ؾقٝ
کكؾٗؿ .یؼ٘ی جلبٝت اِِی آٜٗب ؾق ثكؼٞقؾ ثب ثعكإ
اٗوالثی ثٞؾ.
نوب تمؽیجي ظؼ يسجتُبیتبى آًچَ ؼا کَ ظلیل ايلی
اًمالة فؽٌُگی هیظاًیع تَْیر ظاظیع ،هٌتِب گفتیع
زؿةاللِیُب نْؼاُب ؼا اثتعا ایؿّلَ کؽظًع ّ ثؼع آًِب
ؼا ؾظًع .هي هتْخَ ًهعم یؼٌی ظؼ ظاًهگبٍ نْؼاُب ؼا
ایؿّلَ کؽظًع یب نْؼاُبی ظاًهدْیی ؼا ظؼ خبهؼَ
ایؿّلَ کؽظًع؟
ایٖ یک ٓٞٔٞع ؼیِی پیچیؿٙیی اوثٝ .اهؼیث ایٖ
اوث ک ٚؾق ٓوطغ وبٍ  59ؾاٍٗگب ٙو٘گك ؼیِی ٓعکٔی
ؾق ثكاثك ایٖ ظکٓٞث ثٞؾ .ثویٚی شبٓؼٗ ٚىجث ثٚ
ظکٓٞث چ٘یٖ ٗجٞؾ .یؼ٘ی آٜٗب جالي لیبؾی ٗکكؾٗؿ کٚ
ؾاٍٗگبٛٙب قا ایم ُٚٝک٘٘ؿ .وطط ٓوبٓٝث ؾاٍٗگبٛٙب ٝ
ک٘حكٍٗبپفیكی آٜٗب ؼیِی ثبال ثٞؾ .ایٖ جلبٝت آٌکبقی ثب
ثویٚی شبٓؼ ٚؾاٌث .ؾق وطط ػٔٓٞی شبٓؼ ٚؾق ٔٛیٖ
ثٜبق ٞ٘ٛ 59ل ؼٔی٘ی چٜكٙی ثالٓ٘بلع ثٞؾ اگكچٚ
کٔی جكک ؼٞقؾ ٙثٞؾ .اگكچ ٚثٝ ٚیژٓ ٙرِٖ ش٘جً لٗبٕ
جکبٕ ؼٞقؾ ٙثٞؾ  ٝكٜٔیؿ ٙثٞؾ چٛ ٚیٞالیی آٓؿ ٙاوث ٝ
ثب إٓ ٓكلث٘ؿی کكؾ ٙثٞؾ ُٝی ؾق وطط جٞؾٙیی ٞ٘ٛل
ظکٓٞث پبیٛٚبی ؼیِی ٝویؼی ؾاٌث.
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پف یؼٌی ظاًهگبٍ ظؼ خبهؼَ ایؿّلَ نعٍ ثْظ؟

ٔٛبٕٖٞق ک ٚگلحْ ؾاٍٗگبٓ ٙب ؾق وطط ایكإ پكاک٘ؿٙ
ثٞؾ  ٝؾق ٓكکمی کٓ ٚب ثٞؾیْ ،ؾاٍٗصٞی ؼیِی لیبؾی
ٗؿاٌحیْ  ٝثیٍحك یک ظبُث وحبؾی ؾاٌث .ؾقگیكیٛبی
اِِی ؾق جٜكإ ثیٍحك قٝی ؼٞؾ ؾاٍٗگب ٙجٜكإ
ٓحٔكکم ثٞؾ  ٝؾق ثكؼی ٌٜكوحبٕٛب ٓبٗ٘ؿ اٞٛال ٝ
ججكیم ٌ ٝیكال  ْٛؾقگیكی ٌؿ .ؾق ؾاٍٗگبِٓ ٙی  ٝچ٘ؿ
ؾاٍٗگب ٙؾیگك  ْٛؾقگیكی ٌؿ آب ثیٍحك ؾاٍٗصٞیبٕ ؾق
ؾاٍٗگب ٙجٜكإ ٓحٔكکم ٌؿٗؿ  ٝث٘بثكایٖ ٗوطٚی اِِی
ؾقگیكیٛب ؾق ٔٛیٖ ٗوط ٚثٞؾ.

ٓی ٌٞؾ گلث ؾاٍٗگب ٙال شبٓؼ ٚكبِِ ٚؾاٌث چٕٞ
وطط ٓوبٓٝث ؾق ؾاٍٗگب ٙثبال ثٞؾ .وطط آگبٛی  ْٛثبال
ثٞؾ  ٝث ٚایٖ آوبٗی جىِیْ ٗٔیٌؿٗؿ .ؾق ٖٔٔ ٝاهؼیث
ایٖ اوث ک ٚاگك ال چپٛب ؾق ؾاٍٗگب ٙظكف ثمٗیْ،
چپ ثٓ ٚؼ٘بی ٝاهؼی یک وکث ثٞؾ .ؾق ؾقٕٝ
ؾاٍٗگبٛٙب اؿِت ثچٛٚبی چپ ثب یکی ال وبلٓبٕٛبی
ویبوی وطعی ال قاثط ٚقا ؾاٌح٘ؿ ٝ ٝاهؼیث ایٖ اوث
ک ٚؾق إٓ ٓوطغ ث ٚؾُیَ ؾقکی کٓ ٚب ال ظكکث جٞؾٙیی،
ال ظكکث ال پبییٖ  ٝال ٍٓبقکث ٓكؾٓی ؾاٌحیْ ثٜبی
ثیٍحكی ث ٚكؼبُیث ٓىحویْ ویبوی ؼٞؾٓبٕ ؾق
وبلٓبٕٛبیٔبٕ ٓیؾاؾیْ جب ث ٚكؼبُیث شٔؼی ش٘جً ال
پبییٖٓ .ربٍ ثٖٞ ٚق ٍٓؽُ ایٖ اوث ک ٚثچٛٚبی چپ
ؾق ٌٞقاٛب ٗوً ؼیِی كؼبٍ  ٝجبذیكگفاقی ؾاٌح٘ؿ ُٝی
ٝاهؼیث ایٖ اوث ک ٚآٗوؿق ک ٚثٓ ٚىبئَ وبلٓبٗیٌبٕ ثٜب
ٓیؾاؾٗؿ ثكای ایٖ ٌٞقاٛب اقلي هبئَ ٗجٞؾٗؿ ،ث٘بثكایٖ
ؼٞؾٌبٕ قا ثب ظكکث وبلٓبٗی ٓ٘طجن ٓیکكؾٗؿ جب ثب
ظكکث ش٘جً اشحٔبػی .االٕ ک ٚث ٚإٓ لٓبٕ ٗگبٙ
ٓیکْ٘ ٓیثیْ٘ إٓ قاثط ٝ ٚإٓ جبذیكگفاقی  ٝإٓ ثٜبیی
ک ٚثبیؿ ث ٚایٖ ش٘جً اشحٔبػی ٓیؾاؾیْٔٗ ،یؾاؾیْ ٝ
ثیٍحك ؾقگیك ظكکث وبلٓبٗی ؼٞؾٓبٕ ثٞؾیْ .كکك
ٓیکكؾیْ ظكکثٛبی وبلٓبٗی  ٝظمثی ٓب اُٞٝیث
اُٝیٚی ٓب اوث  ٝجالي ٓیکكؾیْ ؼٗ  ٝگكایً
وبلٓبٗی ؼٞؾٓبٕ قا ث ٚش٘جً جعٔیَ ک٘یْ ٚٗ ،ایٖکٚ
ٓبیٚی ظكکث وبلٓبٗی ؼٞؾٓبٕ قا ال ایٖ ش٘جً
ثگیكیْ  ٝثب جٞؾٙی اِِی  ٝثؿٗٚی ش٘جً ٔٛكا ٙثبٌیْ ٝ
ثؿ ٙثىحبٕ ک٘یْ .ث٘بثكایٖ ٔٛبٕ اٗؿال ٙک ٚثیٖ ؾاٍٗگبٝ ٙ
شبٓؼ ٚكبِِ ٚثٞؾ ،ثیٖ ٓب كؼبُیٖ وبلٓبٗی ؾاٍٗگبٛی ْٛ
ثب ثویٚی ؾاٍٗگب ٙكبِِ ٚثٞؾ .چ ٕٞؾقک ٓب چ ٚؾق
ٗعٙٞی وبلٓبٗؿٛی  ٝچ ٚؾق ش٘جً اشحٔبػی ،ؾقک ال
ثبال ث ٚپبییٖ ثٞؾٓ .ب ؼٞؾٓبٕ
قا پیٍكٝإ اظىبن ٓیکكؾیْ
ک ٚایٖ پیٍكٝإ ثبیؿ ایٖ
جٞؾٛٙب قا ث ٚؤث ؼٌٞجؽحی
ٛؿایث ک٘٘ؿ .ث٘بثكایٖ كبِِٚی
ٓب ٛی ثیٍحك ٓیٌؿ .لٓبٕ ٝ
اٗكژی ثیٍحك ٓب ِكف
کبقٛبی اؼُ وبلٓبٗی ٓب
ٓیٌؿ  ٝجب ؾق ش٘جً اشحٔبػی
ٝاهؼٖ ٓٞشٞؾ ِكف ٌٞؾ.

ثَ ًظؽ نوب آیب ظؼ ؼّؾ اًمالة فؽٌُگی همبّهت
اهکبىپػیؽ ثْظ؟
ثعد اِِی ایٖ اوث ک ٚپیً ال اٗوالة كك٘ٛگی ٓ ْٛب
ٌکىث ؼٞقؾ ٙثٞؾیْ .ایٖک ٚثبیؿ ٓوبٓٝث ٓیکكؾیْ
ثعد ؾیگكی اوث .ؾُیَ ایٖ ٌکىث  ْٛثیٍحك ؾقک
ؼٞؾٓبٕ ثٞؾ .ؾق إٓ قٝل اگك ٓوبٓٝث ٓیکكؾیْ  ْٛچیم
ثیٍحكی اجلبم ٗٔیاكحبؾٓ ٖٓ .ؼحوؿّ ثبیؿ هجَ ال اٗوالة
ظحب لٗؿگی ٌٞقایی قا آؿبل ٓیکكؾیْ  ٝثِٞ ٚقت
اكوی ٓجبقل ٙقا جصكثٓ ٚیکكؾیْ .الاهَ ال ٔٛبٕ ثٖٜٔ
 57جب اقؾیجٍٜث  59إٓ کبقی قا ک ٚثبیؿ ٗکكؾیْ.
ث٘بثكایٖ ٗیكٝی ٓوبٓٝث ؾق قٝلی ک ٚظکٓٞث چ٘بٕ
ظِٔٚیی قا وبلٓبٕ ؾاؾ  ٝؾق ٌكایطی کٞ٘ٛ ٚل ٗیكٝی
ؼیِی ٝویغ جٞؾٙیی ٞٛاؾاق ظکٓٞث ثٞؾ ،جٞإ ٓوبٓٝث
ٗؿاٌث  ٝثكای ٖٓ ق ٌٖٝاوث ک ٚاگك ٓوبٓٝث
ٓیکكؾیْ  ْٛث ٚپیكٝلی ٗٔیقویؿیْٛ .كچ٘ؿ ؾق ٔٛبٕ
قٝلٛب ٓی ٌؿ وطعی ال ٓوبٓٝث قا وبلٓبٕ ؾاؾ آب
ٝاهؼیث ایٖ اوث ک ٚال ٗوطٚی ؾیگكی ثبؼح ٚثٞؾیْ.
و٘گكٛبی ؿیكهبثَ كحعی قا ؾق ایٖ ٓؿت ٗىبؼح ٚثٞؾیْ
 ٝإٓ قٝل ؾق ٝاهغ جؿاٌ ّٝکىحی ثٞؾ ک ٚهجِٖ ؼٞقؾٙ

ثٞؾیْ.

ؼّؾ اًمالة فؽٌُگی ظؼ
ظاًهگبٍ نوب چَ اتفبلی افتبظ؟
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نْؼا لعؼت فبئمَی ظاًهکعٍ ثْظ
گفت ّ گْ ثب ؼَب خبثؽاًًبؼی
 ؾاٍٗکؿٙی ٘ٛكٛبی ؾقآبجیک ؾاٍٗگب ٙجٜكإ
نْؼای ظاًهدْیبى ظاًهکعٍی ٌُؽُبی ظؼاهبتیک
ظاًهگبٍ تِؽاى چگًَْ تهکیل نع؟
ٗٔیجٞإ جٍکیَ ٌٞقاٛبی ؾاٍٗصٞیی ثؼؿ ال  57قا شؿا
ال ٌكایٗ ویبوی  ٝاشحٔبػی إٓ ؾٝقإ اقلیبثی کكؾ.
ثٛ ٚك ظبٍ یک اجلبهی ؾق ؾاؼَ کٍٞق اكحبؾ ٙثٞؾ ،یک
ٗیكٝیی آلاؾ ٌؿ ٙثٞؾ ک ٚؾق ٓكکم ایٖ ٗیكٝی آلاؾ ٌؿٙ
ٗىَ شٞاٗی کٌ ٚبَٓ ؾ ٝهٍك اشحٔبػی ؾاًٗآٓٞلی ٝ
ؾاٍٗصٞیی ظٕٞق ؾاٌث .ؾاٍٗصٞیبٕ کىبٗی ثٞؾٗؿ کٚ
ؾق قٛجكی ٗىِی  ٝاشكایی ظكکث وبٍ  57جبذیك ثٚ
ومایی ؾاٌح٘ؿٛ .كچ٘ؿ ثؼؿ ال ٗ 57یكٝیی آٓؿ  ٝظبکْ ٌؿ
ک ٚؼٞؾي  ْٛثبٝق ٗؿاٌث ث ٚایٖ قاظحی  ٝث ٚایٖ
وكػث هؿقت ثكجك ویبوی ؾق شبٓؼ ٚثٍٞؾ .ؾق إٓ
جکبٗ ٚثؽٍی ال شكیبٗبت ویبوی ک ٚجب إٓ قٝل ظیبت
ؾاٌح٘ؿٓ ،حٍکَ ثٞؾٗؿ  ٝثیٍحكیٖ ثكؾ قا ؾاٌح٘ؿ .ایٖ
جىكی پیؿا کكؾ ٙثٞؾ ث ٚوكاوك شبٓؼٚٔٛ ٝ ٚی شبٓؼٚ
ؾق ثؽًٛب  ٝاهٍبق ٓؽحِق ٓیقكث ث ٚؤث ٓحٍکَ
ٌؿٕ .ثؽًٛبی کبقگكی ،ثؽًٛبی ؾاًٗآٓٞلی،
ثؽًٛبی ؾاٍٗصٞیی ،ثؽًٛبی کبقٓ٘ؿی  ٝاهٍبق
گٗٞبگ ٕٞاشحٔبػی جالي ٓیکكؾٗؿ ک ٚؼٞؾٌبٕ قا
ٓحٍکَ ک٘٘ؿ .ایٖ شؿای ال ٗیكٝی شٜث ؾ٘ٛؿٙیی ثٞؾ کٚ
ؾق اِطالض ث ٚإٓ ؼٞؾاٗگیؽحٚگی اشحٔبػی ٓیگٞی٘ؿ.
ؾق ٝاهغ  ٚٔٛث ٚایٖ ٌؼٞق اثحؿایی قویؿ ٙثٞؾٗؿ .ثٛ ٚك
ظبٍ جکبٗٚی  57ثُ ٚعبظ اشحٔبػی وبثوٚی ٖٞالٗی
ٗؿاٌث ک ٚوبٍٛب ٓكؾّ ؾق ٓجبقل ٙثٞؾ ٙثبٌ٘ؿٗ .یكٛٝبی
ویبوی ٝشٞؾ ؾاٌح٘ؿ ُٝی ظكکثٛبی ویبوی _
اشحٔبػی ث ٚإٓ ِٞقت ٝشٞؾ ٗؿاٌث کٓ ٚكؾّ جصكثٚیی
قا کىت کكؾ ٙثبٌ٘ؿُٝ .ی إٓ ؾ ٝوبٍ 57 ٝ 56
ٓوؿٓٚیی ٌؿ کٓ ٚكؾّ ث ٚیک ٌؼٞق اشحٔبػی اثحؿایی
ثكو٘ؿ  ٝإٓ ٌؼٞق اشحٔبػی ؾق اقججبٖ ثب ٔٛیٖ جٍکَ
اشحٔبػی ثٞؾ.

اػحٔبؾ ک٘٘ؿ ،وپب ٙپبوؿاقإ اٗوالة اوالٓی قا ؾقوث
کكؾٗؿ .یؼ٘ی ؾق ٝاهغ ٗیكٛٝبی اذكگفاق ؾق وطط شبٓؼٚ
 ٚٔٛجالي ٓیکكؾٗؿ ،شبٓؼٓ ٚحٍکَ ٌٞؾ .آب ٛك که
ؾٗجبٍ ٓ٘بكغ ؼٞؾي ثٞؾ.
یؼٌی نْؼاُب ؼا ازؿاة ّ قبؾهبىُبی قیبقی تهکیل
ظاظًع یب ضْظ ظاًهدْیبى؟
إٓ لٓبٕ شبٓؼ ٚثیٖ ٗیكٛٝبی ویبوی جوىیْ ٌؿ ٙثٞؾ.
ػٔؿٙجكیٖ ٗیكٛٝبی ویبوی ؾق إٓ لٓبٕ وبلٓبٕ
چكیکٛبی كؿایی ؼِن  ٝوبلٓبٕ ٓصبٛؿیٖ ثٞؾٗؿ .اُجحٚ
ٓصبٛؿیٖ قٌؿ اِِیٌبٕ قا ثؼؿ ال  57کكؾٗؿ آب جٜ٘ب
ٗیكٝی ٓحٍکَ اُجح ٚٗ ٚثُ ٚعبظ کٔی ،وبلٓبٕ
چكیکٛبی كؿایی ؼِن ثٞؾٝ .هحی اٗوالة  57اجلبم اكحبؾ
یک آقٓبٕؼٞاٛی ؾق ٗىَ إٓ قٝل ٝشٞؾ ؾاٌث.
جبذیكات چكیکٛب ؾق إٓ لٓبٕ ثك ٗىَ شٞإ ؿیك هبثَ
اٗکبق ثٞؾ ،آب ٓبقکىیىث  ٝچپ ثٞؾٕ چكیکٛب ثبػد
ٓیٌؿ ک ٚایٖ ٗىَ ،آقٓبٕگكایی قا ال ا ٝثگیكؾ آب جٜ٘ب
ثؽٍی ال ایٖ ٗىَ ث ٚؼٞؾ وبلٓبٕ گكایً پیؿا ک٘ؿ.

ایي نؼْؼ اختوبػی ثؽ اقبـ چَ َؽّؼتی پیم آهع؟
یک ایٖکٗ ٚیكٛٝبی ویبوی ٓٞشٞؾ ،ثوبی ؼٞؾٌبٕ قا
ؾق ٓحٍکَ ٌؿٕ ٓیؾیؿٗؿ ٗ ٝلٞـ ؾق جٍکَٛبٓ .رِٖ ٝهحی
ک ٚقژیْ ٌب ٙوكٗگٌ ٕٞؿ  ٝقژیْ شٜٔٞقی اوالٓی
ظبکْ ٌؿ ،ایٜ٘ب اُٝیٖ ظكکحی ک ٚؾق شٜث ٓحٍکَ کكؾٕ
ظبکٔیث ثكؾاٌح٘ؿ ایٖ ثٞؾ ک ٚکٔیحٛٚبی اٗوالة اوالٓی
قا ؾقوث کكؾٗؿ ٗ ٝیكٛٝبی ٖككؿاق ؼٞؾٌبٕ قا ؾق
ایٖ ٜٗبؾ ٓحٍکَ کكؾٗؿ .ثؼؿ چ ٕٞث ٚاقجً ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ
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ثب ِ ْٛعجث ٓیکكؾٗؿ ثكای ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی ثٚ
ػ٘ٞإ ٞٛاؾاق وبلٓبٕٛبی ویبوی ثب ِ ْٛعجث
ٗٔیکكؾٗؿٛ ،كچ٘ؿ ک ٚػِٖٔ چیم ؾیگكی ال آة
ؾقٓیآٓؿ .آب ثٛ ٚك ظبٍ جالي ٓیکكؾٗؿ ٚٔٛی
ؾاٍٗصٞیبٕ قا ؾقگیك ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی ثک٘٘ؿ .ث ٚؼبٖك
ٌكایٗ شبٓؼ ْٛ ٚجٍکیَ ایٖ ٌٞقاٛب پفیكي اشحٔبػی
ؾاٌث .یؼ٘ی ؾق شبٓؼ ٚگكایً ثٓ ٚحٍکَ ثٞؾٕ ٝشٞؾ
ؾاٌث .ؾق ؾاٍٗگبٛٙب  ٚٔٛ ْٛث ٚایٖ ٗحیص ٚقویؿ ٙثٞؾٗؿ
کٌٞ ٚقاٛب ثبیؿ جٍکیَ ٌٗٞؿ .ایٖ ثٞؾ ک ٚاػالٓیٚ
ٓیؾاؾٗؿ ٓ ٝصٔغ ػٔٓٞی ثكگماق ٓیٌؿ  ٝجالي ْٛ
ٓی ٌؿ ک ٚؾق ٔٛب٘ٛگی ثب اُٝیبی ؾاٍٗکؿ ٙایٖ کبقٛب
ِٞقت ثگیكؾ.

ؼیِیٛب ایٖ آقٓبٕ قا ؾاٌح٘ؿ .لٓبٗی ک 57 ٚاجلبم اكحبؾ
إٓ کىی کٞٛ ٚاؾاق چكیکٛبی كؿایی ٌؿ  ٝإٓ کىی کٚ
ظمةاُِٜی ٌؿ  ٝإٓ کىی کٓ ٚصبٛؿ ٌؿٛ ،ك و ٚیک
چیم قا ٓیؼٞاوح٘ؿ ٛكچ٘ؿ ک ٚؼیِی ؾقوث ٗٔیؾاٗىح٘ؿ
إٓ چیم چ ٚاوث .ایٜ٘ب ثُ ٚعبظ ٓبٞٛی جلبٝجی ثب ْٛ
ٗؿاٌح٘ؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ایٖ شبٓؼ ٚچ٘یٖ جوىیْ ٌؿ .یک ػؿٙ
ٖككؿاق چكیکٛبی كؿایی ٌؿٗؿ ،یک ػؿٖ ٙككؿاق
ٓصبٛؿیٖ  ٝیک ػؿٖ ٙككؿاق ؼٔی٘ی  ٝایٜ٘ب ؾق ؾ ٝوبٍ
ا ٍٝثؼؿ ال  57اذكگفاق ثٞؾٗؿ .ایٜ٘ب ث ٚؼّ َٞؾق
ثؽًٛبی قٌٖٝجك شبٓؼ ٚیؼ٘ی ثؽًٛبی ؾاًٗآٓٞلی
 ٝؾاٍٗصٞیی اذك ثیٍحكی ؾاٌح٘ؿ  ٝث ٚؼّ َٞؾق ٓیبٕ
ؾاٍٗصٞیبٕ ٗلٞـ لیبؾی ؾاٌح٘ؿ .یؼ٘ی آٗوؿق ٗلٞـ ؾاٌح٘ؿ
ک ٚشٜٔٞقی اوالٓی اِِٖ ؾق ػكِٚی ؾاٍٗصٞیی
ؿبیت ثٞؾ .آٜٗب  ْٛجالي کكؾٗؿ جٍکَٛبی ؼٞؾٌبٕ قا
ؾق ؾاٍٗگبٛٙب ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿٛ .ك کؿاّ ایٜ٘ب جٍکَٛبی
ؾاٍٗصٞیی ؼٞؾٌبٕ قا ؾقوث کكؾٗؿ .چكیکٛبی
كؿایی ،پیٍگبّ قا ؾقوث کكؾ کٓ ٚب ؾق ٖ ٍٞجبقیػ
ش٘جً ؾاٍٗصٞیی جب ث ٚآكٝل
وبلٓبٗی هٞیجك ال پیٍگبّ
ٗؿاٌحیْ ٗ ٝؿاقیْ .ثؼؿ ال إٓ
ثچٛٚبی ٓصبٛؿیٖ ثٞؾٗؿ .ثؼؿ
ال إٓ اٗصٖٔٛبی اوالٓی .ؾٝ
شكیبٕ ػٔؿ ٙؾق إٓ لٓبٕ،
یؼ٘ی وبلٓبٕ كؿایی ٝ
وبلٓبٕ ٓصبٛؿیٖ ،ػٔؿٙجكیٖ
جٍکَٛبی ؾاٍٗصٞیی قا
ؾاٌح٘ؿ .په ٝهحی ایٜ٘ب
ٗلٞـٌبٕ ؾق کَ ؾاٍٗگبٛٙبی
ایكإ ث ٚایٖ ِٞقت ثٞؾ ،ایٖ ٗلٞـ ججِٞق پیؿا ٓیکكؾ
ؾق ٌکَ ٓحٍکَ ٌؿٕ ؾاٍٗصٞیبٕ ؾق ٕٝؾاٍٗکؿ ٙؾق
ٌٞقاٛبی ؾاٍٗصٞیی.

نْؼای ظاًهدْیی ظاًهکعٍی ٌُؽُبی ظؼاهبتیک ظؼ
چَ ؾهبًی تهکیل نع؟
إٓ وبُی ک ٖٓ ٚقكحْ ث ٚؾاٍٗکؿٝ ٙشٞؾ ؾاٌث .ؾق وبٍ
ُٝ 58ی ٌٞقا قؤی ٌؿ ٙثٞؾ .ؾق ٝاهغ ال اٝاؼك وبٍ
 57یؼ٘ی لٓبٗی ک ٚؾیگك
ؾاٌث ث ٚؤث  22ثٝ ٖٜٔ
وكٗگٗٞی قژیْ ٌب ٙپیً
جٍکَ
یک
ٓیقكث،
ؼٞؾاٗگیؽحٚی ؿیك قؤی
جٍکیَ ٌؿ ٙثٞؾ .ایٖ ؼیِی ْٛ
ػصیت ثٞؾ .ث ٚایٖ ؾُیَ کٚ
٘ٛكٛبی
ؾاٍٗکؿٙی
ؾقآبجیک جب وبٍ  57یکی
ؿیكویبویجكیٖ
ال
ؾاٍٗکؿٛٙبی ایكإ ثٞؾ آب ال
اٝاؼك  ٝ 57ثؼؿ ال  57یکی ال ویبویجكیٖ
ؾاٍٗکؿٛٙبی ٓٞشٞؾ ؾق إٓ لٓبٕ ٌؿ .ثؼؿ ال وبٍ  57کٚ
ؾیگك ٓ ٚٔٛىحوك ٌؿٗؿ  ٝوحبؾ لؾٗؿ ،ایٖ ٌٞقای
ؾاٍٗصٞیی  ْٛشؿیجك ٌؿ  ٝظؿاهَ ؾق ؾاٍٗکؿٙی
٘ٛكٛبی ؾقآبجیک هؿقت كبئوٚی ؾاٍٗکؿٔٛ ،ٙیٖ
ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی ثٞؾ.

ظّ خؽیبى ايلی ظؼ آى ؾهبى،
یؼٌی قبؾهبى فعایی ّ
قبؾهبى هدبُعیي ،ػوعٍتؽیي
تهکلُبی ظاًهدْیی
ؼا ظانتٌع

ایي نْؼاُب چؽا تهکیل نع؟ یؼٌی ایي تهکلُب
ًهكتٌع ّ تًوین گؽفتٌع نْؼا تهکیل ثعٌُع؟
ایٖ ثیً٘ ثُ ٚم ّٝجٍکَ ؾاٌحٖ ؾق وبلٓبٕٛب ٝشٞؾ
ؾاٌث  ٝثؽٍی ال ویبوث آٜٗب ثٞؾ .ایٖ ویبوث ؾق ؾٍ
ؾاٍٗگبٛٙب جٞوٗ ؾاٍٗصٛٞب ؼیِی قاظثجك ِٞقت
پفیككثٖ .جیؼحٖ ایٖ ٌؼبق ؾاؾٓ ٙیٌؿ ک ٚپیً ث ٚوٞی
ٌٞقاٛبی ؾاٍٗصٞیی! ٝهحی ک ٚایٜ٘ب ث ٚایٖ ِٞقت
ٌؼبق ٓیؾاؾٗؿ یؼ٘ی ؾاقٗؿ ایٖ ؾوحٞق قا ثٞٛ ٚاؾاقاٍٗبٕ
ٓیؾ٘ٛؿ ک ٚؾق ؾاٍٗگبٛٙب یک چ٘یٖ ٌٞقاٛبیی قا
جٍکیَ ثؿ٘ٛؿ .ثؼؿ ؼت ٖجیؼحٖ ٝهحی ٌٔب ٗیكٛٝبیث قا
ؾاٌح ٚثبٌی ،ویبوثات قا ثٜحك پیبؾٓ ٙیک٘ی .آب
ٗکحٚی شبُجی کٝ ٚشٞؾ ؾاٌث ایٖ ثٞؾ ک ٚشكیبٗبت ٝهحی

ؾهبًی کَ ایي نْؼا تهکیل نع اضتیبؼات ّ ّظبیفال
چَ ثْظ؟
ٌٞقای ؾاٍٗکؿٙی ٘ٛكٛبی ؾقآبجیک ایٖ اؼحیبق قا
ؾاٌث ک ٚظحب ث ٚاِطالض اوحبؾإ قا اٗحؽبة ک٘ؿ .اُجحٚ
ایٖ قا  ْٛثگٞیْ ،یک ٔٛکبقی ِٔیٔبٗٝ ٚشٞؾ ؾاٌث
ثیٖ قییه ؾاٍٗکؿ ٙک ٚؾق إٓ لٓبٕ آهبی ثمقگٜٔك قكیؼب
ثٞؾ ٔٛ ٝکبقی ٔٛ ٝگبٓی ؼٞثی ثب ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی
ؾاٌث .ایٖ قا  ْٛثبیؿ ثؿاٗیؿ ک ٚؾاٍٗصٞیبٕ ؾاٍٗکؿٙی
٘ٛكٛبی ؾقآبجیک هجَ ال ایٖکٝ ٚاقؾ ؾاٍٗگب ٙثٍٗٞؿ
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ایي ًظبؼتی کَ هیگْییع چگًَْ اػوبل هینع؟

ؼٞؾٌبٕ یک پب ٓحؽُّ ثٞؾٗؿ ث ٚایٖ ؾُیَ کٚ
ؾاٍٗکؿٙی ٘ٛكٛبی ؾقآبجیک گمیً٘ ؼِّٞی ؾاٌث.
یؼ٘ی ایٖ ٗجٞؾ کٌٔ ٚب ؾق ک٘کٞق آحیبل ثیبقی  ٝثكٝی
ؾاٍٗکؿ .ٙایٖ كوٗ یکی ال ٌك ٖٝثٞؾ  ٝکىی ک ٚؾق
ک٘کٞق هجٓ ٍٞیٌؿ جبلٓ ٙیجٞاٗىث ؾق آحعبٕ ٝقٝؾی
ؾاٍٗکؿٌ ٙكکث ک٘ؿٓ .رِٖ ثكای ٗٔ ٚٗٞكوٗ ؾٗ ٝلك ال
کىبٗی ک ٚؾق إٓ وبٍ ٝاقؾ ؾاٍٗکؿٌ ٙؿٗؿ ویؿ ػِی
ِبُعی ثٞؾ  ٝؾیگكی کٔبٍ قكؼثِلبیی ک ٚإٓ لٓبٕ
ال ٌؼكای ؼٞة شٞإ ثٞؾ .یب ثچٛٚبیی کٝ ٚاقؾ
ٓیٌؿٗؿ ثؽٍی ال ثؿٗٚی اشكایی ٘ٛك ٗٔبیً ثٞؾٗؿ .ایٖ
اوث کٝ ٚهحی ٌٔب ال ثچٛٚبی ٘ٛكٛبی ؾقآبجیک
ِعجث ٓیک٘یؿ ثبیؿ ثؿاٗیؿ ال ؾاٍٗصٛٞبیی ِعجث
ٓی ک٘یؿ ک ٚؼیِی ال اوبجیؿ ػوت ٗجٞؾٗؿ  ٝاوبجیؿ ٔٛیٍٚ
جالي ٓیکكؾٗؿ ک ٚكبِِٚی ػِٔیٌبٕ قا ثب ؾاٍٗصٛٞب
ظلع ک٘٘ؿٓ .رِٖ ؾق إٓ وبُی ک ٖٓ ٚؾق آلٓٝ ٕٞقٝؾی
قٌحٚی کبقگكؾاٗی  ٝثبلیگكی جئبجك ٌكکث کكؾّ،
ٗ 700لك ؾق آلٌٓ ٕٞكکث کكؾ ٙثٞؾٗؿ ک ٚال ایٖ جؼؿاؾ
ؾاٍٗکؿ ٙكوٗ ٗ 25لك قا ٓیؼٞاوثٌٔ .ب ثجی٘یؿ ک ٚثبیؿ
چٝ ٚلٗٚیی ؾاٌح ٚثبٌی ک ٚال ثیٖ إٓ  ٚٔٛػاله٘ٓٚؿ ،إٓ
 ْٛثب إٓ اوحبؾإ گكؾٕکِلحی ک ٚإٓ لٓبٕ آحعبٕ
ٓیگككح٘ؿ ثحٞاٗی پفیككحٌٞ ٚی .ایٖ ثٞؾ ک ٚاٗحؽبة
اوبجیؿ قا ثٞٗ ٚػی ٝاگفاق کكؾ ٙثٞؾٗؿ ثٌٞ ٚقای
ؾاٍٗصٞیی .ایٖ کٓ ٚیگٞیْ ٝاگفاق کكؾ ٙثٞؾٗؿ ث ٚایٖ
ٓؼ٘ی کٌٞ ٚقا پیٍٜ٘بؾ ٓیؾاؾ ثٓ ٚؿیكیث ؾاٍٗکؿ ٝ ٙایٖ
پیٍٜ٘بؾٛب  ٚٔٛپفیككحٓ ٚیٌؿٓ .رِٖ ثٖٞ ٚق ٍٓؽُ
ویبٝي کىكایی پیٍٜ٘بؾ ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی ثٞؾ ،وؼیؿ
وِطبٗپٞقٓ ،عٔؿ ٓؽحبقی ٓ ٝعٔٞؾ ظیؿقیلاؾ ٙکٞیك
 ْٛپیٍٜ٘بؾ ٌٞقا ثٞؾٗؿ.

ٝهحی کٚٔٛ ٚی ؾاٍٗگب ٙچ٘ؿ ٗلك ال ؾاٍٗصٞیبٕ قا ثٚ
ػ٘ٞإ ٓىئٞالٕ ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی اٗحؽبة ٓیکكؾٗؿ
ایٜ٘ب چکیؿٙی ؾاٍٗگب ٙثٞؾٗؿ .ایٖ اُجح ٚث ٚایٖ ٓؼ٘ب ٗجٞؾ
ک٘ٓ ٚی ک ٚث ٚإٓ ككؾ قای ؾاؾٙاّ ،ؾق کبقٛب ؾؼبُث
ٗکْ٘ .ث ٚؼّ َٞثچٛٚبیی ک ٚؾق إٓ ٌكایٗ اٗوالثی
ٝاقؾ ؾاٍٗگبٌ ٙؿ ٙثٞؾٗؿ ؼیِی  ْٛؾق کبقٛب ؾؼبُث
ٓیکكؾٗؿ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ػکهاُؼَٔ ٝ ٝاکً٘ ؼیِی
وكیغ اٗصبّ ٓیٌؿ .یک اجلبهی اكحبؾ ؾق ؾاٍٗکؿٙی
٘ٛكٛبی ؾقآبجیک ک ٚایٖ اجلبم ٌبؼُ ٓیجٞاٗؿ پبوػ
وٞاٍ ٌٔب قا ثؿٛؿ .گلحْ ک ٚویبٝي کىكایی ث ٚپیٍٜ٘بؾ
ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی ث ٚػ٘ٞإ اوحبؾ جبقیػ اؾثیبت ٝاقؾ
ؾاٍٗکؿٌ ٙؿ .جبقیػ اؾثیبت یک ؾقن ػٔٓٞی ثٞؾ ثكای
ٚٔٛی قٌحٛٚبی ؾاٍٗکؿٙی ٘ٛكٛبی ؾقآبجیک کٚ
ػال ٙٝثك ؾقنٛبی اؼحّبِی ؼٞؾٌبٕ ؾق کالنٛبی
ؾقنٛبی ػٔٓٞی ٌ ْٛكکث ٓیکكؾٗؿ؛ ث٘بثكایٖ کالن
ویبٝي کىكایی یکی ال ٌِٞؽجكیٖ کالنٛب ثٞؾ ث ٚایٖ
ؾُیَ ک ٚؾاٍٗصٞیبٕ ٚٔٛی قٌحٛٚب ؾق إٓ ٌكکث
ٓیکكؾٗؿ .اُٝیٖ شِىٚی ؾقوی کىكایی ثؼؿ ال ثٖٜٔ
 57ؾق ٜٓك یب آثبٕ  ،1358ثؼؿ ال ثبلگٍبیی ؾاٍٗگب ٙقا
ٖٓ ٛیچٝهث ككآٞي ٗٔیکْ٘ .ؼت ٍٗ ٚٔٛىح ٚثٞؾٗؿ.
آهبی کىكایی  ْٛشفاثیث ؼٞؾي قا ؾاٌث .کالن ثىیبق
پك شٔؼیث ثٞؾ  ٝال ِؿ ؾق ِؿ ؾاٍٗصٞیبٕ جوكیجٖ
ٍٛحبؾ ؾقِؿ آٜٗب آٓؿ ٙثٞؾٗؿ وك کالن  ٝایٖ ٛیچ ؾُیِی
ٗؿاٌث ؿیك ال اوْ ویبٝي کىكاییٔٛ ،بٕٖٞق کٚ
کالنٛبی وؼیؿ وِطبٕپٞق ثٌ ٚؿت پكشٔؼیث ثٞؾ .ایٖ
ؾٗ ٝلك ٌبؼُجكیٖ چٜكٛٙبی ؾاٍٗکؿ ٙثٞؾٗؿ ک ٚهجَ ال
 57اوْ  ٝقوْ اٗوالثی  ٝویبوی ؾاٌح٘ؿ .ؼت ٚٔٛ
ٓ٘حظكٗؿ ک ٚظبال اوحبؾ کىكایی چ ٚؾقوی ٓیؼٞا٘ٛؿ
ثؿ٘ٛؿ ُ ٝفت ثجكٗؿ ال ثٞؾٕ ؾق کالن ویبٝي کىكایی.
کىكایی ث ٚٔٛ ٚؼٞيآٓؿ گلث  ٝیک شِٔ ٚال ٓؼككی
ؾقوی کٓ ٚیؼٞاوث ثؿٛؿ گفٌح ٚثٞؾ ک ٚظؿاهَ پ٘صبٙ

ایي ؼًّع اًتطبة اقتبظ چگًَْ ثْظ ّ آیب نْؼای
ظاًهدْیی ثؽ کبؼ اقتبظاى ّ هعیؽیت ظاًهکعٍ ًظبؼت
ظانت؟
اُجحٗ !ٚظبقت ٝشٞؾ ؾاٌث ٔٛ ٝکبقی ؼیِی ج٘گبج٘گ ٝ
ٗمؾیکی ثیٖ ٓؿیكیث ؾاٍٗکؿٌٞ ٝ ٙقای ؾاٍٗصٞیی
ٝشٞؾ ؾاٌث .ثب جٞش ٚث ٚکیلیث ٌٞقا ایٖ کبق وبؾْٛ ٙ
ثٞؾ .اػٕبی ٌٞقای إٓ لٓبٕ ٓرِٖ لٗؿٙیبؾ کىكا
قٔبیی ثٞؾ ،لٗؿٙیبؾ کٔبٍ قكؼثِلبیی ثٞؾ ،ككٛبؾ
جٞظیؿی ثٞؾ ک ٚایٜ٘ب ٛكچ٘ؿ ؾق إٓ لٓبٕ شٞإ ثٞؾٗؿ
ُٝی ٌبؼّٛٚبی ٗىَ ؼٞؾٌبٕ ثٞؾٗؿ  ٝث ٚظٞلٙی
کبقی ؼٞؾٌبٕ ٓىِٗ ثٞؾٗؿٓ .ؿیكیث ؾاٍٗگب ْٛ ٙکٚ
ٓیؾیؿٗؿ کَ ؾاٍٗکؿ ٙپٍث ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی اوثٚٗ ،
ایٖ ک ٚثگٞیْ ٓصجٞق ثٞؾٗؿ ،آب جٖ ث ٚهؿقت ؾاٍٗصٞیبٕ
ٓیؾاؾٗؿ  ٝال هؿقت ؾاٍٗصٞیبٕ  ْٛاوحلبؾٙی ٓرجث
ٓیکكؾٗؿ.
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"ؼٞآ ًٛیک٘یْٓ ،ب ِبؾهبٗ ٚال ٌٔب ؾاقیْ ؾقؼٞاوث
ٓیک٘یْٓ ".بشكا ٝ ْٛاهؼٖ ایٖ ثٞؾ ک ٚؾاٍٗصٛٞب ٓحٖٛب
قا ٓیٌ٘بؼح٘ؿ ٓ ٝیؾاٗىح٘ؿ کٓ ٚحٖٛبی گكؾٕ کِلثجكی
ٝشٞؾ ؾاقؾ .ایٖ ثٞؾ کٓ ٚیؼٞاوح٘ؿ کىكایی چیمٛبی
ثٜحكی یبؾ ثؿٛؿ .ثبل ؾٝثبقٓ ٙبشكا ٛلحٚی ثؼؿ اؾآٚ
ؾاٌث .ثبل کىكایی جکكاق کكؾ ک ٚایٖ «هكإٓ ٓبوث».

ؾقِؿ کالن گٞیی ک ٚآة یػ قیؽح٘ؿ قٝی وكٌبٕ.
ٓبشكا ایٖ ثٞؾ ک ٚؾق کٔبٍ ٗبثبٝقی آهبی کىكایی
ػ٘ٞإ کكؾ ک ٚؾقن ٓب جلىیك وٞقٙی یٞوق ٖجكی
اوث .وکٞجی کالن قا ككا گككث .ایٖ قا  ْٛثگٞیْ کٚ
ؾاٍٗکؿٙی ٘ٛكٛبی ؾقآبجیک یکی ال ؿیكٓفٛجیجكیٖ
ؾاٍٗکؿٛٙبی ایكإ ثٞؾ ٓ ٝفٛجیٛب ؾق اهِیث ٓعٓ
ثٞؾٗؿ .ثچٛٚبی ٓصبٛؿیٖ  ٝثچٛٚبی اٗصٖٔ اوالٓی ؾق
ثیٖ چٜبقِؿ ؾاٍٗصٞی ؾاٍٗکؿ ،ٙؼیِی ؼٌٞجی٘بٗ20 ٚ
ٗلك ٔٗ ْٛیٌؿٗؿ .ثب ایٖ ٝشٞؾ ثكؼٞقؾ ثب ویبٝي
کىكایی ثٛ ٚیچٝش ٚؾق اثحؿا ثكؼٞقؾی ویبوی ثٚ
ٓؼ٘بی وبلٓبٗی إٓ ٗجٞؾ .یؼ٘ی ٛیچکه ث ٚایٖ کبقی
ٗؿاٌث ک ٚویبٝي کىكایی یک جٞؾٙیی اوثٚٔٛ .
ٓیؾاٗىح٘ؿ ایٍبٕ ػٕ ٞظمة جٞؾ ٙاوث آب ایٖ
اٗگیمٙی اػحكأی اُٝیٗ ٚجٞؾ .یکی ال ثچٛٚب ثِ٘ؿ ٌؿ ٝ
گلث" :اوحبؾ ٓب اٗحظبق ؾاقیْ ٌٔب آذبق ثٜحكی قا ثكای
جؿقیه اٗحؽبة ک٘یؿ ".یک اٌکبُی  ْٛکٝ ٚشٞؾ ؾاٌث
ایٖ ثٞؾ ک ٚویبٝي کىكایی ٗٔیؾاٗىث کصب پب گفاٌحٝ ٚ
ؾاٍٗکؿٙی ٘ٛكٛبی ؾقآبجیک ٝ ٝیژگیٛبی ؾاٍٗصٛٞبی
إٓ قا ٗٔیٌ٘بؼث .ثٛ ٚك ظبٍ ِْٛ ٚٔٛؿا ٌؿٗؿ کٚ
اوحبؾ ؼٞآ ًٛیک٘یْ ٓحٖ قا ػ ْٞک٘یؿ .ؾق شٞاة
ایٍبٕ آٓؿ اثكٝیً قا ؾقوث ک٘ؿ ،لؾ چًٍٔ قا ْٛ
کٞق کكؾ .گلث" :ایٖ جلىیك وٞقٙی یٞوق یکی ال
ؾاوحبٕٛبی هكإٓ ٓبوث ".ایٖ کِٔٚی «هكإٓ ٓبوث»
ٔٛبٕ کٞق کكؾٕ چٍْ ثٞؾ .ش ٞکالن ویبوی ثٞؾ ٝ
ثیٍحك ثچٛٚب ٓ ْٛبقکىیىث چپ ثٞؾٗؿ .اُجحٗ ٚبگلحٚ
ٗٔبٗؿ ک ٚثكؼی ؾاٍٗصٞیبٕ ٞٛاؾاق ظمة جٞؾ ٙال
کىكایی ظٔبیث ٓیکكؾٗؿ ُٝی ؾق اهِیث ثٞؾٗؿ .إٓ قٝل
کالن ؾق ثٜث ایٖ شِٔٚی کىكایی ٓبٗؿ .ؾق ثعدٛبی
ثؼؿ ال کالن آقاّ آقاّ  ٚٔٛث ٚایٖ ٗحیص ٚقویؿٗؿ ک ٚایٖ
یک ؼٗ ویبوی اوث چ ٕٞظؿاهَ هكإٓ قثطی ثٚ
ویبٝي کىكایی ٗؿاقؾ .ثبل شِىٚی ثؼؿ ٓٞٔٞع اؾآٚ
پیؿا کكؾ .ثچٛٚب ٌكٝع کكؾٗؿ ٓؽبُلث کكؾٕ  ٝگلح٘ؿ:

ثچَُبی هدبُعیي ُن هؼتؽٌ ثْظًع؟
اجلبهٖ شبُت اوث ،اُٝیٖ کىبٗی کٔٞٓ ٚغگیكی ولث ٝ
وؽثجكی ؾق ٓٞقؾ ایٖ هٕی ٚکكؾٗؿ ،ثچٛٚبی ٓصبٛؿیٖ
ثٞؾٗؿ .گلح٘ؿ اگك ٓىِٔبٕ ٓب ٛىحیْ  ٝایٍبٕ کٔٗٞیىث
ٛىح٘ؿ په هكإٓ قثطی ث ٚایٍبٕ ٗؿاقؾ په ایٍبٕ ؾاقؾ
ٗؼَ ٝاقٓ ٚٗٝٝیلٗؿ .کٔبٍ قكؼثِلبیی ک ٚاِِیجكیٖ
چٜكٙی ٓصبٛؿیٖ ؾق ؾاٍٗکؿ ٙث ٚظىبة ٓیآٓؿٛ ،كچ٘ؿ
ٓىِٔبٕ ثٞؾ ُٝی ؼیِی جیپ چپی ثٞؾ .ؾق ٛك ِٞقت
ایٖ هٕی ٚقكح ٚقكح ٚاٝز گككث .ؾاٍٗص ٞکٞجبٗ ٙیبٓؿ.
ویبٝي کىكایی  ْٛکٞجبٗ ٙیبٓؿ .ا ٝال إٓ ٖكف ّٓك
کٔٛ ٖٓ ٚیٖ قا جؿقیه ٓیکْ٘ ،ؾاٍٗص ٞظن ٗؿاقؾ قٝی
ظكف اوحبؾ ظكف ثمٗؿ  ٝاوحبؾ جّٔیْ گككحٔٛ ٚیٖ قا
جؿقیه ک٘ؿ  ٝال ایٖ ٖكف  ْٛؾاٍٗصٛٞب ایىحبؾ ٙثٞؾٗؿ
ک !ٚٗ ٚثبیؿ ػ ْٞک٘یٝ .هحی هٕی ٚؾاٌث اٝز
ٓیگككث یک قٝل وؼیؿ وِطبٕپٞق پیـبّ ؾاؾ کٖٓ ٚ
ثكٗ ّٝمؾ آ .ٝب ؾیؿاقٛبی گ ٚگبٛی ؾاٌحیْ ؾق یک
هٜٙٞؼبٗٚیی ٗمؾیک آصؿی .ٚاُجح ٚٗ ٚث ٚایٖ ٓؼ٘ب کٚ
اقججبٖ ٝیژٙی جٍکیالجی ثیٖ ٓب ثٞؾ ،آب چ ٕٞثٛ ٚك
ظبٍ ٖٓ کبق جئبجك ثب وؼیؿ ٓیکكؾّ ال ایٖ لاٝی ٚاقججبٖ
ٗمؾیکی ثب وِطبٕپٞق ؾاٌحْ .گلثٞٔٞٓ" :ع چیىث؟
ٌ٘یؿّ ث ٚویبٝي کىكایی ثی اظحكآی ٌؿ ٙاوث؟" گلحْ:
"ٝاال ٓبشكا ایٖ اوث ".گلث" :ایٜ٘ب قا ٓیؾاْٗ ُٝی
ثكؼی آٓؿٙاٗؿ ،ث ٖٓ ٚگلحٚاٗؿ ک ٚؾاٍٗصٛٞب ؾاقٗؿ ثٚ
ویبٝي کىكایی ثی اظحكآی ٓیک٘٘ؿ ".گلحْ" :اگك
ٓیؼٞاٛی ال ٖٓ ثٍ٘ٞی کىی ث ٚایٍبٕ اٛبٗحی ٗکكؾ".ٙ
گلث ٖٓ" :ایٜ٘ب قا ٓیؾاْٗ آب ظٞاوحبٕ ثبٌؿ ث ٚویبٝي
کىكایی یک لٓبٗی ثی ظكٓحی ٍٗٞؾ ".ثٛ ٚك ظبٍ ثؼؿ
ال ٓؿجی ثچٛٚبی چپ  ٝثٝ ٚیژ ٙثچٛٚبی پیٍگبّ ثٚ
ٔٛیٖ ؾالیَ کٔی كحیِ ٚقا پبییٖ کٍیؿٗؿ .آب ؾق ٓوبثَ
ثچٛٚبی ٓصبٛؿیٖ ثبال گككح٘ؿ .ؾق ٝاهغ ایٖ ثكای
ٓصبٛؿیٖ پكٝژٙیی ٌؿ ثكای ٛكچ ٚثیٍحك ٓحٍکَ کكؾٕ
ؼٞؾٌبٕ .ایٖ هٕیٔٛ ٚیٖٖٞق کس ؾاق ٓ ٝكیم پیً
ٓیقكث  ٝوك ٛك شِى ٚایٖ اجلبهبت جکكاق ٓیٌؿ .ؾق
یک ثعری  ْٛقكؼثِلبیی کٓ ٚىئ ٍٞثچٛٚبی ٓصبٛؿیٖ
ؾق ؾاٍٗکؿٙی ٘ٛكٛبی ؾقآبجیک ٌؿ ٙثٞؾ ثٓ ٚىئٍٞ
پیٍگبّ گلح ٚثٞؾ ایٖ ٓىئِ ٚقا ٓب پیگیكی ک٘یْ ثٜحك
اوث ،چٓ ٕٞب ٓىِٔبٕ ٛىحیْ ٔٗ ٝیجٞاٗ٘ؿ ثٓ ٚب ثگٞی٘ؿ
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ٓیکكؾ ک ٚایٖ یک ؼٗ ظمثی اوث ٓ ٝیجٞإ ثب إٓ
ثكؼٞقؾ کكؾ ،چ ٕٞظبال ؾیگك ٌؽّیث ویبٝي
کىكایی ؾق په ٓٔٞغ ویبوی ا ٝهكاق گككح ٚاوث .ثب
ایٖ ٝشٞؾ جب آؼك ٓبشكا  ْٛال وٞی ؾاٍٗصٞیبٕ ػ٘ٞإ
ٍٗؿ ک ٚایٖ ؼٗ ظمة جٞؾ ٙاوث ٓ ٝب ؾاقیْ ثب إٓ ٓوبثِٚ
ٓیک٘یْ آب ػِٖٔ ایٖ اجلبم اكحبؾ .ظكف ؾاٍٗصٞیبٕ ؼیِی
ق ٌٖٝثٞؾٓ .یؼٞاوح٘ؿ ٓحٖ ؾقن جبقیػ اؾثیبت ثٚ
ؾالیَ ٓٞش ٚجـییك ک٘ؿ .یک ٛلحٚیی گفٌث جب ٗٗ ٚلك ال
اوبجیؿ ؾاٍٗکؿ ٙث ٚظٔبیث ال ویبٝي کىكایی اػالٓیٚیی
ؾاؾٗؿ ک ٚؾق ٓعحٞای إٓ قؤٖ ث ٚؾاٍٗصٞیبٕ جٛٞیٖ
کكؾ ٙثٞؾٗؿُُٚٞٝ .ی ػصیجی ؾق ؾاٍٗکؿ ٙثكپب ٌؿ.

ٍٓکَ ٓفٛجی ؾاقیؿ .ایٖ هٕی ٚثٔٛ ٚیٖ جكجیت اؾآٚ
ؾاٌث جب لٓبٗی کٌٞ ٚقای ؾاٍٗصٞیی جّٔیْ گككث
یک وبؼحٔبٕ قا ؾق قٝثٚقٝی آصؿی ٚجّكف ک٘ؿ.
چ ٕٞؾ ٝوبُٖ جٔكیٖ جئبجك ثٞؾ کٛ ٚك ال گبٛی ثچٛٚب
ثكای جٔكیٖ ث ٚآٗصب ٓیقكح٘ؿ ک ٚقا ًٛؾٝق ثٞؾ ،ثٚ
ٔٛیٖ ؾُیَ ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی جّٔیْ گككث یک
وبؼحٔبٕ ٛلث _ ٍٛث ٖجو ٚقٝثٚقٝی ؾاٍٗکؿ ٙقا
ثكای ایٖ ٓ٘ظٞق جّكف ک٘ؿٖ .جن ؾوحٞق ٌٞقای
ؾاٍٗصٞیی ثچٛٚب قكح٘ؿ  ٝإٓ وبؼحٔبٕ قا جّكف
اٗوالثی کكؾٗؿ ک ٚاالٕ ٌؿ ٙجبالق ٘ٛك  ٝجئبجك کٞؾکبٕ ؾق
إٓ اشكا ٓیٌٞؾٌٞ .قای ؾاٍٗصٞیی ال ٓىئُٞیٖ
ؾاٍٗکؿ ٙؼٞاوث ک ٚثكٗٝؿ  ٝوك کكایٚی ایٖ وبؼحٔبٕ
ٓفاکك ٙک٘٘ؿ  ٝچ٘یٖ ثٞؾ ک ٚکالنٛب ال وبؼحٔبٕ هؿیٔی
ؾق چٜبققا ٙآة وكؾاق ث ٚایٖ وبؼحٔبٕ ٓ٘حوَ ٌؿ .چٕٞ
جبقیػ اؾثیبت کالن ػٔٓٞی ثٞؾ یک وبُٖ ثمقگ قا ثٚ
ویبٝي کىكایی ؾاؾٗؿ ،آب ثٚ
ٓكٝق لٓبٕ ثب جٞش ٚثٚ
ٓىبئِی ک ٚپیً آٓؿ قٝل ثٚ
قٝل ال جؼؿاؾ ؾاٍٗصٞیبٕ
ٌكکث ک٘٘ؿ ٙوك کالن کْ
ٓیٌؿ .جب قٝل ث ٚؼِّٞی
ک ٚشكهٚی یک ظكکث
شٔؼی ؾاٍٗصٞیی لؾٌ ٙؿ.
ثؼؿ ال ظٜك یکٍ٘جٚیی ثٞؾ.
کىكایی کالناي قا جٍکیَ
ؾاؾ ٙثٞؾ  ٝقكح ٚقكحٚ
ؾاٍٗصٛٞب ؾیگك إٓ اوحوجبٍ
اُٝی ٚقا ال کالنٛبی ویبٝي کىكایی اٗصبّ ٗٔیؾاؾٗؿ.
کٔبٍ قكؼثِلبیی  ْٛإٓ قٝل وك کالن ثٞؾ .کىكایی
إٓ قٝل گلث" :آیؿٝاقّ ؾٝوحبٕ ٚٔٛی ٍٓکالجٍبٕ ظَ
ٌؿ ٙثبٌؿ ".پیً ال  ٚٔٛقكؼثِلبیی ثِ٘ؿ ٌؿ  ٝگلث:
" ٓب ٍٓکالجٔبٕ ظَ ٍٗؿٔٛ ٝ ٙچ٘بٕ ّٓك ثك ایٖ ٛىحیْ
ک ٚایٖ ٓحٖ قا جـییك ؾٛیؿ ".کىكایی ػّجبٗی ٌؿ ٝ
گلثٛ" :ك که ٗٔیؼٞاٛؿ ٓیجٞاٗؿ وك ایٖ کالن
ٗیبیؿ ".یک  ٞٛکالن ؼبُی ٌؿ  ٝثیٍحك ال چ٘ؿ ٗلك وك
کالن ثبهی ٗٔبٗؿٗؿ .اگك ویبٝي کىكایی چ٘یٖ
ػکهاُؼِٔی قا پیًثی٘ی ٓیکكؾ ٛكگم ایٖ ظكف قا
ٗٔیلؾ .کىكایی ک ٚأٝبع قا چ٘یٖ ؾیؿ ثب ػّجبٗیث
ٝوبیَاي قا شٔغ کكؾ  ٝال کالن قكث ثیك ٝ ٕٝال
ؾاٍٗکؿ ٙاوحؼلب ؾاؾٓ .بشكا ٛ ْٛكچ ٚاؾآ ٚپیؿا ٓیکكؾ،
ثیٍحك ٓىِْ ٓیٌؿ ک ٚایٖ ؼٗ ظمة جٞؾ ٙاوث .چ ٕٞإٓ
ٓٞهغ ظمة جٞؾ ٙث ٚاػٕب ٞٛ ٝاؾاقاًٗ جبکیؿ ٍٓؽُ
کكؾ ٙثٞؾ ک ٚؾق ٓصبٓغ ػٔٓٞی ِعجحی ال ٓبقکىیىْ
ٗک٘٘ؿ  ٝث ٚاِطالض ؼٞؾٌبٕ ،ثب ٓكؾّ ٔٛكا ٙثبٌ٘ؿ.
ٓوبٓٝث ٛكچ ٚثیٍحك کىكایی ایٖ جعِیَ قا ٓطٔئٖجك

ایي ًَ اقتبظ ُوَ تْظٍیی ثْظًع؟
ٗ ٚپ٘س ٗلك جٞؾٙیی ثٞؾٗؿ  ٝچٜبق ٗلك ٗجٞؾٗؿ آب
وِىِٚش٘جبٕ اػالٓی ،ٚاوبجیؿ جٞؾٙیی ثٞؾٗؿ .هٕی ٚثبال
گككث  ٝکبق ثٓ ٚؿاؼِٚی
ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی کٍیؿ.
ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی یک
ٓصٔغ ػٔٓٞی ٓوؿٓبجی
ثكگماق کكؾ  ٝؾق إٓ ٓصٔغ،
ؾاٍٗصٞیبٕ ث ٚایٖ ٗحیصٚ
قویؿٗؿ ک ٚایٖ اػالٓی،ٚ
اػالٓیٚی جٛٞیٖ قؤی ٝ
ػِ٘ی ث ٚؾاٍٗصٞیبٕ اوث .ؾق
ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی یکی ال
ثچٛٚبی ظمة جٞؾْٛ ٙ
ٌكکث ؾاٌث ک ٚجٜ٘ب ا ٝال ایٖ اػالٓی ٚؾكبع کكؾ ٙثٞؾ.
ثٛ ٚك ظبٍ هكاق ٌؿ ایٖ اوبجیؿ ثٓ ٚصٔغ ػٔٓٞی
ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی ككاؼٞاٗؿٌٗٞ ٙؿ  ٝؾق ٓٞقؾ ایٖ
اػالٓی ٚجٔٞیط ثؿ٘ٛؿ .ایٖ شِى ٚؾق آٓلی جئبجك
ؾاٍٗکؿٙی ٘ٛكٛبی ؾقآبجیک ،ؾق آة وكؾاق ثكگماق
ٌؿ  ٝثچٛ ٚب ؾق اٗحٜبی شِى ٚاػالّ کكؾٗؿ ایٖ اوبجیؿ ْٛ
ثبیؿ جٔٞیط ثؿ٘ٛؿ  ْٛ ٝػفقؼٞاٛی ک٘٘ؿٝ ،گكٗ ٚثب آٜٗب
ٓوبثِ ٚؼٞاٛؿ ٌؿ .آهبی قكیؼب ؾق شِىبجی ک ٚثب ایٖ
اوبجیؿ گفاٌح ٚثٞؾ ٓحٞشٌ ٚؿ ٙثٞؾ کٔٞٓ ٚغ آٜٗب ایٖ
اوث ک ٚؾاٍٗصٞیبٕ ثبیؿ ال ویبٝي کىكایی ػفقؼٞاٛی
ک٘٘ؿ .ؾاٍٗصٞیبٕ ٓ ْٛیگلح٘ؿ "ٓب ظكف ثؿی ث ٚآهبی
کىكایی ٗمؾٙییْ  ٝجٛٞی٘ی ث ٚاٗ ٝکكؾٙییْٓ ،ب ظحب ٞ٘ٛل
ٓ ْٛیؼٞاٛیْ ک ٚآهبی کىكایی ؾق ؾاٍٗکؿ ٙجؿقیه
ک٘ؿٗ ".حیص ٚایٖ ٌؿ ک ٚؾاٍٗصٞیبٕ اػالّ کكؾٗؿ اگك ایٖ
اوبجیؿ ػفقؼٞاٛی ٗک٘٘ؿ  ٝإٓبی ؼٞؾٌبٕ قا ال پبی
اػالٓی ٚپه ٗگیكٗؿٌٞ ،قای ؾاٍٗصٞیی ٓٞظق اوث
آٜٗب قا اؼكاز ک٘ؿ .ؾق شِىٚی ثؼؿی چٜبق ٗلك ال ایٖ
اوبجیؿ ؾق ٓصٔغ ػٔٓٞی ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی ٌكکث

ثب تْخَ ثَ ًیؽّیی کَ
نْؼا اؾ ثعًَی ظاًهدْیی
هیگؽفت اظاؼٍی ظاًهکعٍ
تْقّ نْؼای ظاًهدْیی
اًدبم هینع
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ایي نْؼا تب چَ ؾهبًی ثبلی هبًع؟

کكؾٗؿ  ٝإٓبی ؼٞؾٌبٕ قا په گككح٘ؿ .یکی ال ایٖ
اوبجیؿ ّٗكت کكیٔی ثٞؾ ک ٚؾق شِى ٚگلثٚٗ" :
آهبشٓ ٕٞب ٗٔیؼٞاوحیْ ثٌٔ ٚب جٛٞیٖ ک٘یْ .االٕ ْٛ
ٓیثیْ٘ ٌٔب قاوث ٓیگٞییؿُٝ ".ی ٓحبولبٗ ٚپ٘س اوحبؾ
ؾیگك ثب جّٔیْ ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی اؼكاز ٌؿٗؿ ک ٚیکی
ال آٜٗب لٗؿٙیبؾ اِـك ٓعجٞة ثٞؾ ک ٚؾق وبٍ  67اػؿاّ
ٌؿ .اٌحجب ٙویبٝي کىكایی  ٝثؼؿ جکٔیَ إٓ ثب اٌحجبٙ
اوبجیؿی ک ٚاػالٓی ٚؾاؾٗؿ ٓ٘صك ث ٚایٖ ٌؿ ک ٚهٕیٚ
کبِٖٓ ث ٚجوبثَ شجٜٛٚبی ویبوی ججؿیَ ٌٞؾٛ ،كچ٘ؿ
ؾاٍٗصٞیبٕ جب آؼك ٓبشكا جالي کكؾٗؿ ٓىئِ ٚقا ؾق ٔٛبٕ
ظؿ ِ٘لی پیگیكی ک٘٘ؿ.

جب اٗوالة كك٘ٛگی .اُجح ٚثؼؿ ال اٗوالة كك٘ٛگی ٓ ْٛب
جٞاٗىحیْ ؼٞاثگبٛٙبی ؾاٍٗصٞیی قا جب آؼكیٖ قٝل ثٜبق
 1360ظلع ثک٘یْ  ٝؼٞاثگبٛٙب  ْٛثكای ظلع ؼٞؾٌبٕ
ٌٞقایی ؾاٌح٘ؿ .جٜ٘ب کبق ایٖ ٌٞقا  ْٛایٖ ثٞؾ کٚ
ؼٞاثگبٛٙب ظلع ٌٞؾ .ثیٍحك  ْٛثچٛٚبی ٌٜكوحبٗی
ثٞؾٗؿ ک ٚؾؿؿؿٚی ایٖ قا ؾاٌح٘ؿ ک ٚؼٞاثگبٛٙب قا ظلع
ک٘٘ؿ جب ٓصجٞق ٍٗٗٞؿ ثٌٜ ٚكوحبٕ ثكگكؾٗؿ٘ٓ .حٜب
ؼٞاثگبٛٙب قا  ْٛؾق اؾآٚی پكٝوٚی اٗوالة كك٘ٛگی
ثٓ ٚكٝق گككح٘ؿ.

یؼٌی تًویوی کَ هدوغ ػوْهی نْؼای ظاًهدْیی
گؽفت َوبًت اخؽایی ظانت؟

چمعؼ اًمالة فؽٌُگی ؼا نوب هؽثِْ هیظاًیع ثَ تالل
ثؽای قؽکْة ُویي نْؼاُبیی کَ نکل گؽفتَ ثْظًع؟

ثِٔٔ !ٚبٗث اشكایی ؾاٌث کٔب ایٖک ٚاشكا ٌؿ .یؼ٘ی
ككؾا ؾیگك إٓ پ٘س اوحبؾ ؾق ؾاٍٗکؿٗ ٙجٞؾٗؿ  ٝظکْ
اؼكاشٍبٕ جٞوٗ قییه ؾاٍٗکؿ ،ٙث٘بثك ظکْ ٌٞقای
ؾاٍٗصٞیی إٓب ٌؿ.

جٔبًٓ ثكای ایٖ ثٞؾ .ؾاٍٗگب ٙثٖٞ ٚق کِی  ٝظؿاهَ ثٚ
اٗؿالٙی ٗٞؾ ؾقِؿ ،ؼبقز ال اؼحیبق قژیْ ثٞؾ.
ؾاٍٗگب ،ٙؾوث وبلٓبٕٛبی ویبوی ثٞؾ  ٝؼبقز ال
ک٘حكٍ ظبکٔیث .ایٖ ظبکٔیث ث٘ب ث ٚج٘گٗظكی ـاجیای
ک ٚؾاٌث ٗٔیجٞاٗىث ایٖ قا جعَٔ ک٘ؿ .ایٖ ثٞؾ کٚ
ٍٗىح٘ؿ ک ٚثجی٘٘ؿ چ ٚثبیؿ کكؾ .ؼت لٝقٌبٕ ک ٚثٚ
ؾاٍٗگبٔٗ ٙیقویؿ ،ثؼؿ  ْٛؾق پكٝوٚی وكکٞثی ک ٚؾق
ؾقال ٓؿت ٝشٞؾ ؾاٌث ،ا ٍٝثبیؿ ؾوث  ٝپبی
وبلٓبٕٛبی ویبوی قا ٓیلؾٗؿ .ایٖ ثٞؾ ک ٚوكکٞة قا
ثب اٗوالة كك٘ٛگی آؿبل کكؾٗؿ .ثؽً ؾاٍٗصٞیی  ْٛیکی
ال ثبلٛٝبی اِِی ٗیكٛٝبی ٓؽبُق ظبکٔیث ثٞؾ .آب
ؾق شكیبٕ اٗوالة كك٘ٛگیٓ ،صبٛؿیٖ پبوی ٞثكؼٞقؾ
کكؾٗؿ ٛ ٝیچ ٓوبٓٝحی ؾق ؾاٍٗگبٛٙب اٗصبّ ٗؿاؾٗؿ .ال
شبیی کٔٛ ٚگكایی ٓصبٛؿیٖ  ٝث٘یِؿق ال ٓؿتٛب هجَ
ٌكٝع ٌؿ ٙثٞؾٗ ،حبیس إٓ ؼٞؾي قا ؾق اٗوالة كك٘ٛگی
ٍٗبٕ ؾاؾٛ .كچ٘ؿ ثُ ٚعبظ اٗلكاؾی ثچٛٚبی ٓصبٛؿیٖ ثب
ؾیگكإ ٔٛکبقی ٓیکكؾٗؿ آب ؼٗ ویبویٌبٕ ٓوبٓٝث

نْؼای ظاًهدْیی ظؼ ثؽًبهَؼیؿی آهْؾنی ّ هعیؽیتی
ظاًهکعٍ ُن ًمم ظانت؟
ؾق ٝاهغ ثب جٞش ٚثٗ ٚیكٝیی کٌٞ ٚقا ال ثؿٗٚی
ؾاٍٗصٞیی ٓیگككث اؾاقٙی ؾاٍٗکؿ ٙجٞوٗ ٌٞقای
ؾاٍٗصٞیی اٗصبّ ٓیٌؿٓ .رِٖ ػال ٙٝثك آٗچ ٚک ٚجب االٕ
گلحْ ،وبُٖ آٓلی جئبجك ؾاٍٗکؿ ٙقا  ْٛؼٞؾ ؾاٍٗصٞیبٕ
وبؼح ٚثٞؾٗؿ  ْٛ ٝؼٞؾٌبٕ إٓ قا اؾاقٓ ٙیکكؾٗؿ .ثكای
ٓربٍ لٗؿ ٙیبؾ کىكا قٔبیی آٗوؿق لظٔث ؾاٍٗکؿ ٙقا
کٍیؿ کٓ ٚیگلح٘ؿ کىكا قٔبیی آشك ؾاٍٗکؿ ٙاوث.
کىكا ثؼؿٛب ویبوی  ٝچپ ٌؿ  ٝچٗ ٕٞحٞاٗىث ٌكایٗ
قا جعَٔ ک٘ؿ ،ؼٞؾي قا کٍث.
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کكؾٗؿٛ .كچ٘ؿ ؾاٍٗکؿ ٙووٖٞ
کكؾ  ٝقاٛی ؿیك ال ووٖٞ
ٝشٞؾ ٗؿاٌث .ؾاٍٗکؿ ٙیک ؾق
ثىیبق ثمقگی ؾاٌث کٓ ٚب
ٛكچ ٚؾوحٔبٕ قویؿ ٙثٞؾ قا
گفاٌح ٚثٞؾیْ پٍث ؾق جب ٗحٞاٗ٘ؿ
ٝاقؾ ٌٗٞؿٗ .کحٚی شبُجی  ْٛکٚ
ؾق ٌت ظِٔ ٚاجلبم اكحبؾ ایٖ
ثٞؾ .ؼجكگماقی ككاٗى ٚچىجیؿٙ
ث ٚؾاٍٗکؿٙی ٘ٛكٛبی ؾقآبجیک
ؾق چٜبققا ٙآة وكؾاق ثٞؾ؛
ٝهحی كٍبق ؼیِی لیبؾ ٌؿ،
جیكاٗؿالی ٓیکكؾٗؿٓ ،كجت گبل
اٌکآٝق ٓیلؾٗؿ  ٝكٕبی
ؾاٍٗکؿ ٙثٌ ٚؿت ؼلوبٕآٝق ٌؿ ٙثٞؾ ،ال ٖكف
ؼجكگماقی آٓؿٗؿ  ٝپیٍٜ٘بؾ ؾاؾٗؿ ک ٚال قٝی
وكٝیه ٛبی ثٜؿاٌحی چىجیؿ ٙث ٚؾیٞاق ؼجكگماقی ٝاقؾ
ؼجكگماقی ٌٞیْ .ؼالِ ٚجّٔیْ گككحٌ ٚؿ ک ٚؾؼحكٛب
ثكٗٝؿٛ ،كچ٘ؿ ؼیِی ال ؾؼحكٛب ٗككح٘ؿ ٓ ٝبٗؿٗؿ .ثؼؿ کٚ
ٌكایٗ ثؿجك ٌؿ ال ٖكف ؼجكگماقی ككاٗى ٚثب ككاٗىٞا
ٓیحكإ جٔبن ٓیگیكٗؿ ک ٚای٘صب ؾاقٗؿ ؾاٍٗصٛٞب قا
ٓیکٍ٘ؿٓ .یحكإ ثب ث٘یِؿق جٔبن ٓیگیكؾ  ٝث٘یِؿق
 ْٛؾوحٞق ػوتٍٗی٘ی ث ٚکٔیحٓ ٚیؾٛؿ .کٔیح ٚػوت
ٍٗىث ٓ ٝب ؾیؿیْ یک ؾكؼ ٚؼِٞت ٌؿ .ثؼؿ ال ٓؿجی
گلح٘ؿ ؾق ؾاٍٗکؿ ٙقا ثبل ک٘یؿ  ٝهٕی ٚقا كیِّ ٚثؿٛیؿ.
ال ایٖ وٗ ْٛ ٞیكٝی ثچٛٚب جٔبّ ٌؿ ٙثٞؾ .ایٖ قا ْٛ
ثگٞیْ ک ٚچ٘ؿ ٗلك ال اوبجیؿ  ْٛإٓ ٌت ؾق ک٘بق ثچٛٚب
ٓبٗؿٗؿ .ال شِٔٓ ٚعٔٞؾ ظیؿقیلاؾ ٙکٞیك ثٞؾ ک ٚجب آؼك
ؾق ک٘بق ثچٛٚب ٓبٗؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ٓب جّٔیْ گككحیْ ثكای
ایٖک ٚکبق ث ٚؾقگیكی شؿیجك ٗکٍؿ  ٝثب جٞش ٚث ٚایٖکٚ
جٞإ ٓوبثِ ٚقا ٗؿاٌحیْ ؾق قا ثبل ک٘یْٝ .هحی ک ٚؾق قا
ثبل کكؾیْ کٔیحٚییٛب آٓؿٗؿ  ٝؾٓ ٝی٘یثٞن آٝقؾٗؿ ٝ
جؼؿاؾی ال ثچٛٚب قا ث ٚکٔیحٚی ؼیبثبٕ ایكإ ثكؾٗؿ ٝ
ثؼؿ ال چ٘ؿ وبػث قٛب کكؾٗؿ .ثٗ ٚظك ٖٓ اُجحٌ ٚبیؿ
ؾاٍٗگبٓ ٙیجٞاٗىث ٓوبٓٝث ک٘ؿٌ .بیؿ ث ٚؼَّٞ
پیٍگبّ ٓیجٞاٗىث ٓوبٓٝث قا ؾق ؾاٍٗگبٛٙبی ٓحلبٝت
اؾآ ٚؾٛؿ آب ٓب إٓ لٓبٕ ؾق شكیبٕ ٗجٞؾیْ ک ٚچٚ
اجلبهبجی پٍث پكؾٙی وبلٓبٕ كؿایی ؾق شكیبٕ اوث .ثؼؿ
ٓ ْٛب ظحب ؾیؿیْ ک ٚجٍییغ ش٘بلٙی کٍحٌٚؿٙگبٕ ؾاٍٗگبٙ
ؾق ٝاهغ َؤجََ ٌؿٛ .یچ ظكکحی ال ٖكف وبلٓبٕ كؿایی
اٗصبّ ٍٗؿٌِٞ .ؽ ٌؿ آب ٓؼِ ّٞثٞؾ ک ٚیک ٖٞقی وك ٝ
جٓ ٚبشكا قا  ْٛآٝقؾٗؿ .ثؼؿ ال ٓؿجی  ْٛؾاٍٗکؿ ٙثبل ٌؿ
 ٝإٓ چ٘ؿ ٛلحٚیی ک ٚجب پبیبٕ وبٍ جعّیِی ٓبٗؿ ٙثٞؾ،
ؾق كٕبیی ٓحلبٝت اؾآ ٚپیؿا کكؾ  ٝثؼؿ ال جؼطیالت
پبیبٕ وبٍ  ْٛؾیگك ثبلگٍبیی ٍٗؿ.

ٗجٞؾٓ .رِٖ لٓبٗی ک ٚث ٚؾاٍٗکؿٙی ٓب ظِٔ ٚکكؾٗؿ ٚٔٛی
ثچٛٚبی ویبوی  ٝظحب ثچٛٚبی ؿیكویبوی  ْٛؾق ایٖ
ٓوبٓٝث ٌكکث کكؾٗؿ آب ثچٛٚبی ٓصبٛؿیٖ ؿیك ال
چ٘ؿ ٗلك ؾق ایٖ ٓوبٓٝث ٌكکث ٗکكؾٗؿٛ ٖٓ .یچٝهث
کٔبٍ قا ككآٞي ٗٔیکْ٘ ک ٚثٞؾ ؾق ایٖ ٓوبٓٝث  ٝچ٘ؿ
ٗلك ؾیگك  ْٛثٞؾٗؿ آب ثُ ٚعبظ جٍکیالجی ٗجٞؾٗؿ.
نْؼای ظاًهدْیی ظاًهکعٍی ٌُؽُبی ظؼاهبتیک چَ
ًمهی ظؼ قبؾهبًعُی همبّهت ظؼ ثؽاثؽ اًمالة فؽٌُگی
ظانت ّ چؽا ًتْاًكت همبّهت کٌع؟
ٗوً اِِی قا ؾاٌث.
یؼٌی ًممال ػوعٍتؽ اؾ تهکلُبی ظاًهدْیی ّاثكتَ
ثَ قبؾهبىُبی قیبقی ثْظ؟
ثجی٘یؿ اٗوالة كك٘ٛگی ؾق ٝاهغ ثب كحط پیٍگبّ ٓكکمی ثٚ
ٗحیص ٚقویؿٓ .رِٖ ؾكحك ؾاٍٗصٞیبٕ ٓىِٔبٕ ٝاثىح ٚثٚ
ٓصبٛؿیٖ ؾٓ ٙحك ثب وبؼحٔبٕ پیٍگبّ كبِِ ٚؾاٌث آب إٓ
قٝل کىی ثب إٓ کبقی ٗؿاٌث ،چ ٕٞاِِٖ کىی ؾاؼَ
إٓ ٗجٞؾ .ؾق ٓٞقؾ ایٖک ٚثؽًٛبی ؾاٍٗصٞیی
وبلٓبٕ ٛبی ویبوی ایٖ ٓوبٓٝث قا اٗصبّ ؾاؾٗؿ یب
ٌٞقاٛبی ؾاٍٗصٞیی ،ثبیؿ ثگٞیْ ک ٚظحب اگك ثچٛٚبی
پیٍگبّ  ْٛوبلٓبٕ ؾ٘ٛؿٙی ٓوبٓٝث ثٞؾٗؿ ،جّٔیٔبت
قا ٌٞقای ؾاٍٗصٞیی ٓیگككث .الاهَ ؾق ؾاٍٗکؿٙی
٘ٛكٛبی ؾقآبجیک چ٘یٖ ثٞؾ .کٔب ایٖک ٚثؿٗٚی اِِی
اشكایی ٓوبٓٝث ؾق ٓوبثَ اٗوالة كك٘ٛگی ثچٛٚبی
پیٍگبّ ثٞؾٗؿ .ایٖٖٞق ٗیىث ک ٚثچٛٚبی ؾیگك ٗجٞؾٗؿ.
کىبٗی آٓؿٗؿ  ٝال ؾاٍٗکؿ ٙؾكبع کكؾٗؿ کٓ ٚب جب ؾیكٝل
آٜٗب قا ٓىؽكٓ ٙیکكؾیْ  ٝث ٚآٜٗب ٓیگلحیْ وٞوٝ ٍٞ
جعٞیٌَبٕ ٗٔیگككحیْ ُٝی چ٘بٕ ٓوبٓٝحی کكؾٗؿ کٚ
قٝی ثچٛ ٚبیی قا ک ٚاؾػبی كؼبُیث ویبوی ؾاٌح٘ؿ کْ
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ثَ تًؽف ظاًهگبٍ فکؽ ُن ًویکؽظین

ٓیکكؾیْ ثٜحك اوث ثگٞیْ
آٜٗبیی کٖ ٚككؿاق اوالّ ثٞؾٗؿ
ال ٝاقؾ ٌؿٕ ث ٚایٖ جظبٛكات
ٛكان ؾاٌح٘ؿٝ ،هحی ک ٚؾق
اٗحٜب ث ٚای٘صب قویؿٗؿ ک ٚهؿقت
اِِی قا ث ٚؾوث آٝقؾٗؿ إٓ
لٓبٕ ظٔالت ؼٞؾٌبٕ قا آؿبل
کكؾٗؿ ٗ ٝیكٛٝبی چپ قا ال
ٔٛبٕ اثحؿا  ٝظحب هجَ ال
وكٗگٗٞی ثبیکٞت کكؾٗؿ .ثؼؿ
ال وكٗگٗٞی  ٝؾق وبٍ 57
ؾاٍٗگب ٙکِٖ جؼطیَ ثٞؾ .وبٍ
 58ؾاٍٗگبٓ ٙصؿؾٕ آؿبل ثٚ
كؼبُیث کكؾ ُٝی قییه ؾاٍٗگبٙ
ک ٚؾکحك شبٓی ثٞؾ ؾیگك ؾق
ؾاٍٗگب ٙظٕٞق ٗؿاٌث یب
ٓؼبٗٝث ؾاٍٗصٞیی إٓ لٓبٕ
ک ٚؼبْٗ ؾکحك ثّبقی ثٞؾ ْٛ
ؾیگك ث ٚؾاٍٗگبٗ ٙیبٓؿ ،كوٗ
قٝوبی ثؼٕی ال ؾاٍٗکؿٛٙب
ظٕٞق ؾاٌح٘ؿ  ٝاُجح ٚاوحبؾإ
 ْٛثٞؾٗؿٓ .یٌٞؾ گلث
ٓؿیكیث ؾاٍٗگب ٙؾق قٝلٛبی
ا ٍٝوبٍ  58چیمی ٗجٞؾ ک ٚال
ثبال جؼییٖ ٌٞؾٓ ،بٛٙب ثؼؿ آقاّ
آقاّ ٌٞقاٛبیی ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ٝ
ٔٛیٖٖٞق اٗصٖٔ اوالٓی ٌکَ
گككث  ٝاٗصٖٔ اوالٓی
ٗیكٛٝبی ؼٞؾي قا ؾق ٚٔٛی
ؾاٍٗکؿٛٙب شبیگمیٖ کكؾ.
ٗیكٛٝبی چپ  ْٛکٌ٘ ٚبؼحٚ
ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ال شِٔ ٚؾکحك اکجك
ٖجبٖجبیی ک ٚجبل ٙال لٗؿإ
آلاؾ ٌؿ ٙثٞؾ  ٝپمٌک ثٞؾ
آکبٕ كؼبُیث ث ٚآٜٗب ٗؿاؾٗؿٓ .ب یک گكؾْٛآیی ؾق
ؾاٍٗگب ٙثكگماق کكؾیْ کٌ ٚبیؿ ظؿٝؾ چ٘ؿ ٛماق ٗلك ْٛ
ؾق إٓ ٌكکث کكؾٗؿ ثكای ایٖک ٚایٍبٕ ؾٝثبق ٙاثوب ٌٞؾ
آب ٓحبولبٗ ٚاثوب ٍٗؿ  ٝإٓ شِى ْٛ ٚثٝ ٚویِٚی ٗیكٛٝبی
چٔبهؿاق ؾق ٔٛبٕ اثحؿا ال  ْٛپبٌیؿٌ ٙؿ.

گفت ّ گْ ثب ؼَب خؼفؽی
 ؾاٍٗگب ٙش٘ؿیٌبپٞق اٞٛال
آلبی خؼفؽی! ظؼ هبٍُبی پبیبًی زکْهت پِلْی ّ
هبٍُبی اثتعایی ثؼع اؾ قؽًگًْی زکْهت کَ زکْهت
هؽکؿی ّ ظقتگبٍ هعیؽیتی هًٌْة آى ظؼ ظاًهگبٍُب
ًبپعیع نعٍ ثْظ ،اهْؼ هعیؽیتی ظؼ ظاًهگبٍ خٌعی
نبپْؼ اُْاؾ چگًَْ اًدبم هیگؽفت؟
اگك اشبل ٙثؿٛی ٖٓ ثكٓیگكؾّ ث ٚچ٘ؿ ٓب ٙهجَ ال ثٖٜٔ
وبٍ  .57جوكیجٖ ٓیٌٞؾ گلث یک وبٍ ثٞؾ ک ٚؾاٍٗگبٙ
کِٖ جؼطیَ ثٞؾ ،جؼطیَ ث ٚایٖ ٓؼ٘ب کٓ ٚب ٔٛیٍ ٚثٚ
ؾاٍٗگبٓ ٙیقكحیْ ثؿ ٕٝایٖک ٚکىی شِٞی ٓب قا ثگیكؾ
ُٝی ؾق کالنٛب ٌكکث ٗٔیکكؾیْ ،اوحبؾإ ٓب ْٛ
ٔٛیٖٖٞق .ؾق ؾاٍٗگب ٙثب ؾٝوحبٕ گك ٙٝگك ٙٝؾٝق ْٛ
ٓیٍٗىحیْ  ٝؾق ٓٞقؾ ٓىبئَ ٓؽحِق ثعد ٓیکكؾیْ
ثؿ ٕٝایٖک ٚگبقؾ ؾاٍٗگبٓ ٙماظٔحی ثكای ٓب ایصبؾ ک٘ؿ
یب ظِٔٚیی ثٓ ٚب ٌٞؾ .ثؼؿ  ْٛثكای جظبٛكات ٌجبٗٚ
ثكٗبٓٚقیمی ٓیکكؾیْ .ایٖ قا  ْٛثبیؿ ثگٞیْ ک ٚثٛ ٚیچ
ػ٘ٞإ گكٛ ٙٝبی ٓفٛجی ؾق ایٖ لٓی٘ ٚكؼبٍ ٗجٞؾٗؿ ٝ
جٔبٓی جؿاقکبت جظبٛكات ال ٖكین گكٛٙٝبی چپ
ِٞقت ٓیگككث.
ایي گؽٍُّبی هػُجی کَ هیگْییع نبهل ُْاظاؼاى
هدبُعیي ُن هینْظ؟
ثبیؿ قٝی ایٖ ٓىئِ ٚجبکیؿ کْ٘ کٓ ٚب اِِٖ گكٓ ٙٝفٛجی
ٗؿاٌحیْ ٓ ٝصبٛؿیٖ ؼِن  ْٛؾق إٓ لٓبٕ  ٝجب هجَ ال
وكٗگٗٞی ثِٞ ٚقت ػِ٘ی ؼٞؾٌبٕ قا ٓؼككی
ٗٔیکكؾٗؿ چٞ٘ٛ ٕٞل ٓؽلی ثٞؾٗؿ .یؼ٘ی ٓب ٗٔیجٞاٗىحیْ
ثلٜٔیْ ایٖ ٌؽّی ک ٚظٕٞق ؾاقؾ ٞٛاؾاق ٓصبٛؿیٖ
ؼِن اوثٞٛ .اؾاقإ گكٛٙٝبی چپ  ْٛؼٞؾٌبٕ قا
ٓؼككی ٗٔیکكؾٗؿ آب ثٛ ٚك ظبٍ ال اؾثیبت گلحبقٛب
ٓحٞشٓ ٚیٌؿیْ کىی ک ٚؾاقیْ ثب اِ ٝعجث ٓیک٘یْ
چپ اوث .ثٝ ٚیژ ٙکٛ ٖٓ ٚلث _ ٍٛث وبٍ ؾاٍٗصٞ
ثٞؾّ ٖ ٝجؼٖ ٓیؾاٗىحْ کؿاّ ؾاٍٗصٞیبٕ ث ٚچپ گكایً
ؾاقٗؿ ،ثؼؿ ال اٗوالة  ْٛثیٍحكیٖ كؼبُیث ؾق ؾاٍٗگبٙ
ش٘ؿی ٌبپٞق ظ ٝ ٍٞظٞي وبلٓبٕ چكیکٛبی كؿایی
ؼِن ایكإ ٌکَ گككث .آب ٝهحی ؾق جظبٛكات ٌكکث

یؼٌی ظؼ قبل  58ظکتؽ ِجبِجبیی ؼا اضؽاج کؽظًع؟
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ایٍبٕ ؾق وبٍ  57ک ٚثٔٛ ٚكاٙ
جٔبٓی لٗؿاٗیبٕ ویبوی ال لٗؿإ
آلاؾ ٌؿ ث ٚؾاٍٗگب ٙثبلگٍث آب
ؾیگك ث ٚا ٝاشبلٙی كؼبُیث ٗؿاؾٗؿ.
اُجح ٚإٓ لٓبٕ ٞ٘ٛل هؿقت ایٖ قا
ٗؿاٌح٘ؿ ک ٚثگٞی٘ؿ ج ٞاؼكاشی ُٝی
ثٛ ٚك ظبٍ اشبلٙی جؿقیه ثٚ
ایٍبٕ ٗؿاؾٗؿ.
ظؼ يسجتُبیتبى انبؼٍ کؽظیع کَ
نْؼاُبیی ُن ثَ ّخْظ آهعٍ ثْظ،
ایي نْؼاُب چَ ثْظًع؟
ایٜ٘ب ٌٞقاٛبیی ثٞؾٗؿ ک ٚاٗصٖٔٛبی
اوالٓی ثٝ ٚشٞؾ آٝقؾٗؿٓ .رِٖ ؾق
ؾاٍٗکؿٙی ػِ ّٞوٗ ٚلك ٓؿیكیث
ؾاٍٗکؿ ٙقا ثك ػٜؿ ٙؾاٌح٘ؿ ک ٚؾق
ثیٖ آٜٗب یک ٗلك ظكف آؼك قا
ٓیلؾ  ٝال ٓفٛجیٛبیی ثٞؾٗؿ ک ٚثؼؿٕ ٓفٛجی ٌؿٙ
ثٞؾٗؿ ،یؼ٘ی کىبٗی ثٞؾٗؿ کٗ ٚبٕ قا ثٗ ٚكغ قٝل
ٓیؼٞقؾٗؿ.

ثمقگحك ثٞؾ ْٛ ٖٓ .إٓ لٓبٕ گك ٙٝجئبجك پیٍگبّ قا قاٙ
اٗؿاؼحْ .
پف خْ ػوْهی ظاًهگبٍ ثَ ًْػی ظقت ثچَُبی
پیهگبم ثْظ؟

ایٌِب ثَ ِْؼ ضْظ ثَ ضْظی هعیؽیت ؼا ظؼ اضتیبؼ
گؽفتٌع یب اؾ ِؽف ظّلت هْلت ّ ّؾاؼت ػلْم ّلت ثَ
آًِب هبهْؼیتی ظاظٍ نعٍ ثْظ؟

ؾوث ثچٛٚبی چپ ثٞؾٓ .صبٛؿیٖ ؾق إٓ لٓبٕ كؼبُیث
ٍٓؽّی ٗٔیکكؾٗؿ اُجح ٚؾكحك ؾاٌح٘ؿ آب كؼبُیث ؼیِی
گىحكؾٙیی اٗصبّ ٗٔیؾاؾٗؿُٝ ،ی ٗیكٛٝبی چپ ػظیْ
ثٞؾٗؿ  ٝؾكحك ؾاٌح٘ؿ .ث ٚؿیك ال ظمة جٞؾ ٙک ٚث ٚیبؾ
ٗؿاقّ ؾكحكی ؾاٌح ٚثبٌؿ .آب ٖجؼٖ ثیٍحكیٖ كؼبُیث
جٞوٗ ثچٛٚبی پیٍگبّ ِٞقت ٓیگككث .ث ٚیبؾ ؾاقّ
ٝهحی کٓ ٚب ؾق آ ٍٝبٓ ٙی وبٍ  58جظبٛكاجی قا ؾق
قٝل کبقگك جكجیت ؾاؾیْ ثك اوبن جؽٔی٘ی ک ٚلؾٌ ٙؿٙ
ثٞؾ ؾق اٞٛال چیمی ؾق ظؿٝؾ ٛلحبؾ  ٝپ٘س جب ٍٛحبؾ
ٛماق ٗلك ؾق إٓ جظبٛكات ٌكکث کكؾٗؿٗ .یكٛٝبی
ؾیگك چپ  ْٛک ٚث ٚاٗؿالٙی چكیکٛبی كؿایی  ٝپیٍگبّ
ٌ٘بؼحٍٗ ٚؿ ٙثٞؾٗؿ ؾق ایٖ جظبٛكات ٌكکث ٓیکكؾٗؿ.

ؾق اثحؿا ک ٚالاهَ ٖٓ ث ٚؼبٖك ٗؿاقّ ال ٖكف ؾُٝث
ٓكکمی چ٘یٖ کبقی قا اٗصبّ ؾاؾ ٙثبٌ٘ؿٝ .هحی کٚ
اٗصٖٔ ٛبی اوالٓی ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ایٜ٘ب ثٞؾٗؿ ک ٚجّٔیْ
ٓیگككح٘ؿ ٓرِٖ ؾق ؾاٍٗکؿٙی کٍبٝقلی ایٖ اوحبؾ
ٓیٌٞؾ قییه ؾاٍٗکؿ .ٙثؼؿٕ ویىحٔبجیک ٌؿ  ٝؾُٝث
ٓكکمی ٛژٓٗٞی ؼٞؾي قا اػٔبٍ کكؾ.
فُبی ظاًهگبٍ ظؼ آى ؼّؾُبی اّل اًمالة چطْؼ ثْظ؟
ٖٓ ؾق جٔبّ قٝلٛبی لٗؿگی ؾق ایكإ ٓیٌٞؾ گلث
ٛكگم ث ٚاٗؿالٙی إٓ قٝلٛب آلاؾ ٗجٞؾٙآّ .رِٖ ؾق
ؾاٍٗکؿٙی ػِ ّٞیک اجبم ثىیبق ثمقگی کٓ ٚؽَّٞ
کبٓپیٞجك ثٞؾ ،ؾق إٓ لٓبٕ ؼبُی ٓبٗؿ ٙثٞؾ ،ثچٛٚبی
پیٍگبّ ایٖ اجبم قا گككح٘ؿ ٓ ٝعَ كؼبُیحٍبٕ کكؾٗؿ.
اٗصٖٔ اوالٓی  ٝپیکبق  ٝقلٓ٘ؿگبٕ  ٝگكٛٙٝبی ؾیگك
ٔٛ ْٛیٖٖٞق٘ٓ .حٜب چ ٕٞإٓ لٓبٕ جؼؿاؾ ٞٛاؾاقإ
وبلٓبٕ چكیکٛب اِِٖ ثب گكٛٙٝبی ؾیگك هبثَ ٓوبیىٚ
ٗجٞؾ ٖجؼٖ إٓ ٓعِی  ْٛک ٚؾق اؼحیبق گككح٘ؿ ٓیثبیىث
شبی ثمقگی ٓیثٞؾ .ث ٚیبؾ ؾاقّ ٓرِٖ ؾكحك پیکبق یک
اجبم لیك پِٚی یک ٓحك ؾق ؾٓ ٝحك ثٞؾ آب اجبم پیٍگبّ
ثىیبق ثمقگ  ٝچیمی ؾق ظؿٝؾ پ٘صبٓ ٙحك ٌ ٝبیؿ ْٛ

ثچَُبی پیهگبم کَ نوب ُن ػُْی اؾ آًِب ثْظیع ظؼ
ظاًهگبٍ ثیهتؽ ؼّ ثَ قبؾهبى فؼبلیت هیکؽظًع یب ؼّ
ثَ ظاًهگبٍ؟
ٖجؼٖ قٞٔ٘ٛؾٛبی كؼبُیث قا ثچٛٚب ال ٍٗكیٚی کبق
ٓیگككح٘ؿ .آب ؾق قاثط ٚثب ٓىبئَ ؾاٍٗگبٓ ٙرِٖ ؾق
قاثط ٚثب ایٖکٓ ٚؿیكیث ایٖ ؾاٍٗکؿ ٙثبیؿ چ٘یٖ ثبٌؿ ٖٓ
چیمی ث ٚؼبٖك ٗؿاقّ .جٜ٘ب چیمی ک ٚث ٚیبؾ ؾاقّ ایٖ
اوث ک ٚیک ػؿ ٙؾاٍٗص ٞثٞؾٗؿ  ٝیک ػؿ ٙؾاًٗآٓٞل
 ْٛال ثیكٓ ٕٝیآٓؿٗؿ ٓ ٝرِٖ یک گك ٙٝجٍکیَ ٌؿ ٙثٞؾ
وكٝؾ کبق ٓیکكؾ ،یک گكٓ ٙٝىئ ٍٞكیِْ ثٞؾ ک ٚؾق
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ٗؿاٌحْ کٓ ٚرِٖ ثكای ث ٚؾوث گككحٖ ٓؿیكیث كالٕ
ؾاٍٗکؿ ٙجٞوٗ ؾاٍٗصٞیبٕ اهؿاّ ثک٘٘ؿٌ .بیؿ کبق ؾقوث
ٔٛیٖ ثٞؾ آب ٓب ٗ ٝیكٛٝبی اٖكاف ٓب إٓ ثِ٘ؿٗظكی قا
ٗؿاٌحیْ.

آٓلی جئبجك كیِْ ٗٔبیً ؾٛؿ ،یک گكٓ ٙٝبٗ٘ؿ گكٓ ٙٝب
جئبجك کبق ٓیکكؾ .یؼ٘ی کبقٛب ظ ٝ ٍٞظٞي ٓىبئَ
كك٘ٛگی ثٞؾ ثیٍحك.
فکؽ هیکٌیع چؽا چٌیي ًجْظ .نوب کَ ظؼ ظاًهگبٍ ثْظیع
ّ هیضْاقتیع ظؼ قؽًْنت ضْظتبى ظضبلت کٌیع فکؽ
ًویکؽظیع ایي ُن ثطهی اؾ قؽًْنت نوبقت؟

ضت قبل  58اقت ّ ِجؼي ظؼ تبثكتبى کَ ظاًهگبٍ
تؼطیل ضْاُع ثْظ ّ ثؼع ثبؾگهبیی ظاًهگبٍ اؾ هِؽ .58
اگؽ هینْظ ظؼ هْؼظ خْ ظاًهگبٍ ظؼ آغبؾ قبل
تسًیلی خعیع ثگْییع.

وٞاٍ ثىیبق ٜٓٔی اوث آب اثحؿای آك ٓب كکك ٓیکكؾیْ
کٓ ٚكکمیث وبلٓبٕ چكیکٛبی كؿایی یک ٓكکمیحی
اوث کٓ ٚرِٖ کىی ٓبٗ٘ؿ ُ٘یٖ ؾق قان إٓ ٍٗىح ٚاوث.
آٜٗب ثٗ ٚظك ٖٓ ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ جّٞق ک٘٘ؿ کٝ ٚهحی ال
لٗؿإ آلاؾ ٓیٌٗٞؿ چ٘ؿ ٓیِیٞٛ ٕٞاؾاق ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ.
یؼ٘ی ایٖ هؿقت وبلٓبٗؿٛی قا ؾق إٓ لٓبٕ ٗؿاٌح٘ؿ.

ش ٞؾاٍٗگب ٙثٖٞ ٚق کَ ؾق ایٖ یک وبٍ ث ٚؿیك ال
ظٔالجی ک ٚظمةاُِٜیٛب ٓیکكؾٗؿ ،شٔؼیحی پبٗمؾ_ ٙ
ثیىث ٗلك ٙثٞؾٗؿ ک ٚثب لٗصیك  ٝچٔبم ظِٔٓ ٚیکكؾٗؿ ٝ
جعّٖٛبی ٓب قا ثٓ ْٛ ٚیلؾٗؿ ُٝی ثٖٞ ٚق کَ ایٖ
آلاؾی ٞ٘ٛل ثٞؾ ک ٚثك ّٝجٞی ؼیبثبٕ  ٝیک پیث ظِجی
ثگفاقّ لیك پبیْ  ٝثكای وبلٓبٕ ججِیـبت کْ٘ٝ .اهؼٖ ْٛ
ٖٓ ؼٞؾّ ثبقٛب ایٖ کبق قا ؾق ٓ٘بٖن ٓؽحِق ٌٜك
اٞٛال اٗصبّ ؾاؾُّٝ .ی كٕب ال وبٍ  ٝ 59ثؼؿ ال ثٚ
اِطالض اٗوالة كك٘ٛگی جـییك کكؾ.

زؽف نوب ؼا هینْظ ظؼقت ظاًكت اهب نبیع چْى
ایٌِب ُویي لعؼت قبؾهبًعُی ؼا ًعانتٌع ثطهی اؾ
اتفبلبت آى ؾهبى ضیلی ؼثطی ثَ ایٌِب ًعاؼظ .هثلي
قبؾهبى ظؼ تهکیل نْؼاُبی تؽکوي يسؽا ايلي
ظضبلتی ًعانت ّ ثؼعى ًوبیٌعٍیی ؼا ثؽای هعیؽیت آى
فؽقتبظ.

هبخؽای اًمالة فؽٌُگی ظؼ ظاًهگبٍ خٌعی نبپْؼ
چگًَْ اتفبق افتبظ؟

ؾق پیٍگبّ ٔٛ ْٛیٖٖٞق ثٞؾ .آب ؾق قاثط ٚثب ؼٞؾّ ثبیؿ
ثٓ ٚىئِٚیی اٌبق ٙثکْ٘ .کبق ٖٓ ،کبق ٘ٛك ثٞؾ ٌ ٝبیؿ
ث ٚایٖ ؾُیَ ثٞؾ ک ٚإٓ لٓبٕ  ْٛاِِٖ قٝی ایٖ ٓىئِٚ
ٓکد ٗٔیکكؾّ ٖٓ .ث ٚقؿْ ایٖک ٚثٞٗ ٚػی ؾق ٓیبٕ
ؾاٍٗصٞیبٕ ثب ٛلث _ ٍٛث وبٍ وبثو ،ٚقیً ولیؿ ثٞؾّ
 ٝچ٘ؿیٖ ثبق ٓعكٌ ّٝؿ ٙثٞؾّ ،چ٘ؿیٖ ثبق ثبلؾاٌث ٌؿٙ
ثٞؾّ  ٝچ٘ؿیٖ قٝل ؾق وبٝاک ثٞؾّ آب ؾق ایٖ قاثطٚ
ٗٔیجٞاْٗ پبوػ ثؿ ْٛک ٚچكا ایٖ جٞهغ قا ال وبلٓبٕ

ٖٓ یکی ال ٌبٛؿٛبی لٗؿٙی ایٖ اجلبم ٛىحْ ٌ ٝبیؿ ایٖ
اُٝیٖ ثبق اوث  ٖٓ ٝاُٝیٖ ٗلكّ ک ٚؾق ایٖ ٓٞقؾ ظكف
ٓیلْٗ ٖٓ .ث ٚؼبٖك ؾاقّ ؾق وبٍ  ،59اثٞاُعىٖ
ث٘یِؿق ٓح٘ی قا ال قاؾی ٞپؽً کكؾ  ٖٓ ٝؼٞؾّ
ٌؽّٖ ٌ٘یؿّ جب یبلؾ ٙاقؾیجٍٜث ٓبٝ ٙهث ؾاؾ ک ٚجٔبّ
گكٛٙٝبی ویبوی ثبیؿ ؾكبجك ؼٞؾٌبٕ قا جؼطیَ ک٘٘ؿ .ؾق
إٓ لٓبٕ ثیٖ ؾاٍٗصٞیبٕ ثعری ؾقگككث ک ٚثبیؿ چ ٚکبق
ک٘یْ .ایٖ قا  ْٛثگٞیْ ک ٚال ٖكف
وبلٓبٕ ٛیچ قٞٔ٘ٛؾی ثٓ ٚب ؾاؾٍٗ ٙؿ.
ظمة جٞؾ ٙثك وك ایٖ ثعد ٓیکكؾ کٓ ٚب
ثبیؿ ؾكبجكٓبٕ قا جعٞیَ ؾٛیْ  ٝآٜٗب ایٖ
کبق قا کكؾٗؿ .وبلٓبٕ ٓصبٛؿیٖ  ْٛثىیبق
ؾق ایٖ قاثط ٚكؼبُیث ٓیکكؾ کٓ ٚب ثبیؿ
ؾكبجكٓبٕ قا جعٞیَ ؾٛیْٗ .یكٛٝبی ؼٗ وٚ
 ٝؼٗ چٜبق ک ٚقا ٙکبقگك ثبٌؿ  ٝثچٛٚبی
كؿایی ث ٚایٖ ٗحیص ٚقویؿٗؿ ک ٚثبیؿ ثبیىح٘ؿ
 ٝال ؾكبجك ؼٞؾٌبٕ ؾكبع ک٘٘ؿ .قٝل اٍٝ
ٓبٓ ٙی یب ٔٛبٕ یبلؾ ٙاقؾیجٍٜث ٖٓ ثٚ
ؾاٍٗکؿٙی ػِ ّٞقكحْٛ .لحّؿ _ ٍٛحّؿ
ٗلك ؾاٍٗص ٞال ٖیقٛبی ٓؽحِق آٓؿٙ
ثٞؾٗؿ .ثؼؿ ال ٓؿجی ٓب ؾیؿیْ کٗ ٚیكٛٝبی
ظمةاُِٜی ؾق ؾاٍٗکؿٙی کٍبٝقلی شٔغ
ٌؿٙاٗؿ .كبِِٚی ثیٖ ؾاٍٗکؿٙی کٍبٝقلی
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ٝاهغ ٖٓ قا ؾق وكؾؼبٗ ٚپٜ٘بٕ کكؾٙاٗؿ .کىی ک ٚوكاؽ
ٖٓ آٓؿ ؾکحك اؤبػیَ ٗكیٔیىب ثٞؾ .ایٍبٕ یکی ال
ؾکحكٛبی ٞٛاؾاق وبلٓبٕ ثٞؾٌ .یػ ِبؾم ؼِؽبُی کٚ
ث ٚاٞٛال آٓؿ ؾوحٞق جیكثبقإ اُٝیٖ کىی قا کِ ٚبؾق
کكؾ ٔٛیٖ ؾکحك ٗكیٔیىب ثٞؾ .ثٛ ٚك ظبٍ ٖٓ ٝهحی ؼٞؾّ
قا ؾیؿّ ٓحٞشٌ ٚؿّ ک ٚال ؤث قاوث ،ثبالی قإ جیك
ؼٞقؾٙاّ  ٝؼ ٕٞلیبؾی  ْٛال ٖٓ قكح ٚاوث آب
ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ ٖٓ قا ث ٚاجبم شكاظی ثجكٗؿ ث ٚایٖ ؾُیَ کٚ
وپب ٙثیٔبقوحبٕ قا هكم کكؾ ٙثٞؾ .اٖكاف ٖٓ ٌبیؿ ؾق
ظؿٝؾ وی _ چ َٜش٘بلٝ ٙشٞؾ ؾاٌث ک ٚٔٛ ٚثٚ
ٝویِٚی گِٞٓ ُٚٞقؾ اِبثث هكاق گككح ٚثٞؾٗؿ .یکی ال
آٜٗب وی٘ٚاي کبِٖٓ ٓحالٌی ٌؿ ٙثٞؾ .ث ٖٓ ٚگلح٘ؿ ثٜحك
اوث جٛ ٞك چ ٚلٝؾجك ال ثیٔبقوحبٕ ككاق ک٘ی ث ٚؼبٖك
ایٖک ٚؾٗجبُث آٓؿٙاٗؿ ُٝی ٓب گلحٚییْ ٓكؾ ٙاوث ٖٓ .قا
ث ٚاجبهی ثكؾٗؿ  ٝجب ِجط ؾق إٓ اجبم ثٞؾّ .پ٘س ًٌ ٝ
ِجط یک ػؿ ٙث ٚؾٗجبٍ ككلٗؿاٍٗبٕ ث ٚثیٔبقوحبٕ آٓؿٙ
ثٞؾٗؿ .ؾق ایٖ ٓیبٕ ٖٓ ال ٓكؾ ػكثی ؼٞاوحْ کٚ
ؾٌؿاٌٚاي قا ث ٖٓ ٚثؿٛؿ جب ثحٞاْٗ ال ثیٔبقوحبٕ ككاق
کْ٘ ،چ ٕٞشِٞی ؾق  ٝجٔبّ اٖكاف ثیٔبقوحبٕ قا وپبٙ
ٓعبِك ٙکكؾ ٙثٞؾ ٖٓ .جٞاٗىحْ ثب إٓ ُجبن ال
ثیٔبقوحبٕ ؼبقز ٌ ٝ ّٞثؼؿ ال ٓؿجی لٗؿگی ٓؽلی
ؼٞؾّ قا ثٌ ٚیكال قوبٗؿّ  ٝؾق ثیٔبقوحبٕ ٗٔبلی
ٌیكال گِ ُٚٞقا ال پبیْ ؼبقز کكؾٗؿ.

 ٝؾاٍٗکؿٙی ػِ ّٞکٓ ٚب ثٞؾیْ چیمی ثٞؾ ؾق ظؿٝؾ ِؿ
ٓحكٗ .مؾیک ٛبی ظٜك ثٞؾ ک ٚآٜٗب ٌكٝع کكؾٗؿ ٗٔبل
شٔبػث ؼٞاٗؿٕ  ٝكکك ٓیکْ٘ اظٔؿ ش٘حی آبّ شٔبػث
ایٖ ٗٔبل قا ثك ػٜؿ ٙؾاٌث .ثؼؿ کٔٗ ٚبل شٔبػث جٔبّ
ٌؿ یک ؾكؼ ٚؾیؿیْ کٓ ٚبٌی٘ی آٓؿ  ٝثبقی ال هِ ٙٞو٘گ
جؽِی ٚکكؾ  ٝآٜٗب ٌكٝع کكؾٗؿ ث ٚوٞی ٓب و٘گپكاٗی
کكؾٕ .كبِِ ْٛ ٚآٗوؿق کْ ثٞؾ ک ٚهؿقت ؾوث آٜٗب
و٘گٛب قا ثٓ ٚب ٓیقوبٗؿٓ .ب ایىحبؾگی کكؾیْ  ٝایٖ
و٘گٛب جِلبت لیبؾی ال ٓب گككثٓ .ب ٔٛ ْٛیٖ و٘گٛب
قا ثكٓیؾاٌحیْ  ٝث ٚؤث آٜٗب پكجبة ٓیکكؾیْٗ .یكٝی
آٜٗب ؼیِی لیبؾ ثٞؾ ٌ ٝبیؿ چ٘ؿ ٛماق ٗلك ثٞؾٗؿ .ثؼؿٕ
ٖٓ ٌ٘یؿّ ک ٚؾق قاؾیٞی اٞٛال اػالّ کكؾٙاٗؿ یک ػؿٙ
ثب جیكثبق قكحٚاٗؿ قٝی پٍث ثبّ ؾاٍٗگبِٓ ٝ ٙث ٓىِٔبٕ
قا ث ٚجیك ثىحٚاٗؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ٗیكٛٝبی ٓب آقاّ آقاّ ثب
جِلبت لیبؾ ػوتٍٗی٘ی کكؾٗؿٗ .مؾیکٛبی ؿكٝة ؾیگك
ٖٓ ؾق ٌٔبق آؼكیٖ ٗلكٛب ثٞؾّ کٓ ٚصجٞق ٌؿیْ ككاق
ک٘یْ .جوكیجٖ ٌت ٌؿ ٙثٞؾ  ٖٓ ٝؾیگك ٗٔیؾاٗىحْ کصب
ثبیؿ ثك .ّٝؾق ظیبٖ ؾاٍٗکؿٙی ػِ ّٞثٞؾّ ک ٚپ٘س ٗلك
وك  ٝکٌِٚبٕ پیؿا ٌؿ .یکی ال إٓ پ٘س ٗلك قا ٖٓ
ٓیٌ٘بؼحْ .ایٖ ككؾ ػِی ٌٔؽبٗی ثٞؾ ،ؾاٍٗصٞی
ؾاٍٗکؿٙی کٍبٝقلی ک ٚثؼؿٛب ٝلیك ؾكبع ٌؿ .اْٛ ٝ
ٖٓ قا ٓیٌ٘بؼث .كٞقٕ ٖٓ قا گككح٘ؿ  ٝثب لٗصیك ٝ
چٞة اكحبؾٗؿ ث ٚشبٕ ٖٓ .ث ٚیبؾ ؾاقّ ٌٔؽبٗی یک کِث
کٞچک ال شیجً ثیك ٕٝکٍیؿ  ٝگلث ایٖ ٓبؾقهعج ٚقا
ثبیؿ ثکٍیْ ٝ .ثؼؿ ٖٓ ؾیگك ٛیچ چیمی ٓحٞشٍٗ ٚؿّ .هجَ
ال اؾآٚی ٓبشكا ثبیؿ ثگٞیْ جب إٓ ُعظِ ٖٓ ٚع٘ٛٚبی
ثىیبق ٝظٍح٘بکی قا ؾیؿّ .ؾؼحكی قا ؾیؿّ ک ٚؾٝ
پىحبًٗ قا ثكیؿ ٙثٞؾٗؿ  ٝا ٝقا ُؽث ؾق ؼیبثبٕ ؾاٍٗگبٙ
قٛب کكؾ ٙثٞؾٗؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ٖٓ ٝهحی ثٞٛ ٚي آٓؿّ ؾیؿّ
ؾق ٓعَ جبقیکی ٛىحْ .ؾوث قاوحْ قا جکبٕ ؾاؾّ ٝ
اظىبن کكؾّ ک ٚؾاقّ یک ثؿٕ ثی شبٕ قا ُٔه ٓیکْ٘.
ؾوث چپْ قا جکبٕ ؾاؾّ
 ٝثبل ٔٛیٖ اظىبن قا
ؾاٌحْ .كکك کكؾّ ٝاهؼٖ
ٖٓ ٓكؾٙاّ  ٝایٖ ٌت
ا ٍٝهجك اوث ک ٚاالٕ
ثبیؿ ثِ٘ؿ ٌ ٝ ّٞوكّ ثٚ
و٘گ ثؽٞقؾ  ٝثلْٜٔ
کٓ ٚكؾٙاّ .ؾق ٔٛیٖ
ُعظ ٚچكاؽ قٌ ٌٖٝؿ
 ٖٓ ٝاِِٖ گیس ٝ ٝیس
ثٞؾّٝ .هحی ٗگب ٙکكؾّ
ؾیؿّ ک٘بق ٖٓ ٓكؾٛٙبی
کلٖپیچ ٌؿ ٙؾقال
ٌؿٙاٗؿ .ثؼؿٕ كٜٔیؿّ ؾق

ثؼع اؾ ظؼگیؽیُبی ؼّؾ یبؾظُن چَ نع؟
قٝل ؾٝالؾٌ ْٛیػ ِبؾم ؼِؽبُی ث ٚاٞٛال آٓؿ  ٝؾق
قٝل ویمؾ ْٛظکْ جیكثبقإ ثىیبقی ال ؾٝوحبٕ ٖٓ قا
ِبؾق کكؾ .ک ٚیکی ال آٜٗب ٜٓؿی ػِٞی ٌٌٞحكی ثٞؾ،
ؾاٍٗصٞی وبٍ ؾ ّٝؾاٍٗکؿٙی قیبٔی ٗ ٝلك ؾ ّٝأُپیبؾ
قیبٔیبت  ٝؾیگكی ؿالّظىیٖ ِبُعی ثٞؾ ،ؾاٍٗصٞی
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اقت .فکؽ هیکٌیع هٌهب ایي هیؿاى اؾ ضهًْت چیكت؟

ػِ ّٞکبٓپیٞجك  ٝیک وكی ؾٝوحبٕ ؾیگكّ ک ٚٔٛ ٚقا
جیكثبقإ کكؾٗؿ )1(.ثىیبقی  ْٛؾق ؼیبثبٕ  ٝؾق شكیبٕ
ؾقگیكیٛب کٍحٌ ٚؿٗؿ .جب شبیی کٓ ٖٓ ٚیؾاْٗ ٗمؾیک
ث ٚچٗ َٜلك ؾق شكیبٕ ایٖ ٓبشكا یب کٍحٌ ٚؿٗؿ  ٝیب
جیكثبقاٍٗبٕ کكؾٗؿ ٖٓ .چ ٕٞؾٝوث ؾاقّ قٝی ٜٓؿی
ػِٞی ٌٌٞحكی جبَٓ کْ٘ ٓیؼٞا ْٛکِٝ ٚیثٗبٓٚی اٝ
قا ثكای ٌٔب ثؽٞاْٗ ک ٚؾق کحبة «ش٘گَ ٌٞکكإ» ثٚ
کٜٓ ًٌٞؿی اِالٗی ٓ ٝىؼٞؾ ٗوكٙکبق ٓ٘حٍك ٌؿٙ
اوث« :آهبشبٕ ٓ ٝبٓبٕ شبٕ! ال اجبهْ ؾق ٓكکم ػِٔیبت
وپب ٙپبوؿاقإ ٌٔب قا ٓیثٞوْ .ثب ایٖک ٚثچٚی ؼٞثی
ثكایحبٕ ٗجٞؾٙاّ  ٝجب ث ٚظبٍ ؼیِی ٗبقاظححبٕ کكؾٙاّ،
آیؿٝاقّ ٖٓ قا ثجؽٍیؿ .ؾق ایٖ ِٞقت الجبٕ
ٓیؼٞا ْٛک ٚثكای ٓكؾّ ٛؿفٛب ٓ ٝكآْ قا جٔٞیط
ؾٛیؿ  ٝث ٚآٜٗب ثگٞییؿ ک ٚجب آؼك ث ٚقاٝ ْٛكبؾاق ٓبٗؿٙاّ.
ٖٓ ثكای ؼٞؾّ ٛیچ گ٘بٛی ٗٔیؾاْٗ ث ٚشم ایٖکٚ
ٖككؿاق لظٔحکٍبٕ ٛىحْ .آیؿٝاقّ ٖٓ قا ثجؽٍیؿ.
ٜٓؿی ػِٞی ٌٌٞحكی.»59/2/13 .

یکی ال ٓىبئَ ٜٓٔی ک ٚثبیؿ ث ٚإٓ جٞش ٚکكؾ ایٖ اوث
ک ٚکىی ٓبٗ٘ؿ ش٘حی ث ٚآٗصب ٓیآیؿ .ؾٓٝیٖ ٓىئِ ٚایٖ
اوث ک ٚؾاٍٗگب ٙش٘ؿی ٌبپٞق ،ؾاٍٗگبٛی ثٞؾ ک ٚچپ
ٓیلاییؿ .ثؼؿ  ْٛایٜ٘ب ال ٗیكٛٝبی ثٓٞی اٖكاف اوحلبؾٙ
کكؾٗؿ کٓ ٚفٛجیٛبی ث٘یبؾگكا ثٞؾٗؿ  ٝث ٚآٜٗب اشبل ٙؾاؾٙ
ثٞؾٗؿ کٛ ٚك کبقی ٓیؼٞاٛیؿ اٗصبّ ثؿٛیؿ .آٜٗب ال هجَ
آٓؿ ٙثٞؾٗؿ کٓ ٚب قا ثکٍ٘ؿ.
یؼٌی ثَ ًظؽ نوب ایي تًفیَ زكبة ثب چپ ظؼ نِؽ
اُْاؾ ثْظ؟
ٗ ٚكوٗ ؾق اٞٛال ثِک ٚؾق کَ ؼٞلوحبٕ .اگك هِت ٓبشكا
قا ک ٚؾاٍٗگب ٙثٞؾ وكکٞة ٓیکكؾٗؿ ؾیگكإ ث ٚوؽحی
ٓیجٞاٗىح٘ؿ كؼبُیث قا اؾآ ٚؾ٘ٛؿ .ث ٚایٖ  ْٛجٞش ٚک٘یؿ
ک ٚاٞٛال  ٝؼٞلوحبٕ ٗلثؼیم اوث  ٝؾق ٓ٘بٖن
ٗلثؼیم جؼؿاؾ لیبؾی کبقگك لٗؿگی ٓیکكؾٗؿ کٚ
و٘ثٛبی چپ ؾق ثیٖ آٜٗب ثٞؾْٛ .چ٘یٖ ٓكکم كٞالؾ
ایكإ ؾق ؼٞلوحبٕ  ٝاِلٜبٕ اوث ٗ ٝیكٛٝبی چپ ٝ
ثٝ ٚیژ ٙوبلٓبٕ كؿایی ؾق ثیٖ کبقگكإ كٞالؾ  ْٛؼیِی
ٗلٞـ ؾاٌح٘ؿ .ؾق ٝاهغ ٓیؼٞاوح٘ؿ ال  ٚٔٛلٛك چٍْ
ثگیكٗؿ.

ثب تْخَ ثَ ایيکَ ظکتؽ ًؽیویكب ظاًهدْ ًجْظ ،اّ ؼا
چؽا تیؽثبؼاى کؽظًع؟
ؾق ٝاهغ جٜ٘ب شكّ ؾکحك ایٖ ثٞؾ ک ٚثٓ ٚصكٝظیٖ کٔک
کكؾ ٙثٞؾ .إٓ  ْٛث ٚػ٘ٞإ یک پمٌک یؼ٘ی اگك ثیٔبق
ؾیگكی قا  ْٛث ٚثیٔبقوحبٕ ٓیآٝقؾٗؿ آ ٝىئ ٍٞثٞؾ کٚ
ثكای ٓؿاٝای ثیٔبق جالي ک٘ؿ .كوٗ ث ٚایٖ ؾُیَ ا ٝقا
اػؿاّ کكؾٗؿ.

پبًْنت:
 _ 1ث٘ب ث ٚاػالّ قؤی په ال اٌـبٍ ؾاٍٗگب ٙش٘ؿی
ٌبپٞق اٞٛال جٞوٗ ظمةهللا ػال ٙٝثك ؾکحك اؤبػیَ
ٗكیٔیىب پ٘س ٗلك اػؿاّ ٌؿٗؿ ثٗ ٚبّٛبی :اظٔؿ ٓٞـٕ،
كبقؽ اُحعّیَ ؾاٍٗگب ٙش٘ؿی ٌبپٞق  ٝال ٞٛاؾاقإ
وبلٓبٕ پیکبقٓ ،ىؼٞؾ ؾاٗیبُی،
ؾیپِٔٚی ثیکبق  ٝال ٞٛاؾاقإ
وبلٓبٕ پیکبقٓ ،ىؼٞؾ قثیؼی،
ؾاٍٗصٞی كٞم ُیىبٗه ػِّٞ
جكثیحی  ٝػٕ ٞؾاٍٗصٞیبٕ
پیٍگبّ ،ؿالّظىیٖ ِبُعی،
ؾاٍٗصٞی ػِ ّٞکبٓپیٞجك  ٝػٕٞ
ؾاٍٗصٞیبٕ پیٍگبّ ،اوؿهللا ؼكٓی،
ؾاٍٗصٞی ػِ ّٞجكثیحی  ٝػٕٞ
ؾاٍٗصٞیبٕ پیٍگبّ .ثٖٞ ٚق هطغ
ٛیچ كٜكوث کبِٓی ال کٍحٚگبٕ
ایٖ قٝل  ٝقٝلٛبی هجَ ٝ
قٝلٛبی ثؼؿ ؾق ؾوحكن ٗیىث.
ْٛچ٘یٖ ٜٓؿی ػِٞی ٌٌٞحكی،
ؾاٍٗصٞی ٞٛاؾاق وبلٓبٕ پیکبق
ؾق  6جیك  59جیكثبقإ ٌؿ ٙاوث

هیؿاى ضهًْتی کَ ظؼ ظاًهگبٍ خٌعی نبپْؼ ظیعٍ
هینْظ ظؼ همبیكَ ثب ظاًهگبٍُبی ظیگؽ ثی قبثمَ

127

54

تاریخ مفقود شوراهای 57

ثَ ؼغن ظؼگیؽیُب
فُبی هعؼقَ ػبلی ثْظ
گفت ّ گْ ثب لیال ايالًی
 ؾثیكوحبٕ ػبِٔی
ضبًن ايالًی! نوب ظؼ همطغ اًمالة ظثیؽ ثْظیع.
هیضْاُن ثعاًن فُبی خبهؼَ ظؼ آى همطغ چَ تبثیؽی
ظؼ ظثیؽقتبى ّ ثیي هؼلنُب ظانت؟
ثِ ٖٓ !ٚإٓ لٓبٕ ؾثیك ؾثیكوحبٕ ػبِٔی ؾق ٓوبثَ
ؾاٍٗگبِ٘ ٙؼحی آقیبٜٓك ،ؾق جٜكإ ثٞؾّ ک ٚیک
ؾثیكوحبٕ ؼیِی ثمقگ ؾؼحكاٗ ٚثٞؾ  ٖٓ ٝچُ ٕٞیىبٗه
شبٓؼٌ٘ٚبوی ؾاٌحْ ،ثیٍحك قٌحٛٚبی ػِ ّٞاٗىبٗی قا
ؾق آٗصب ؾقن ٓیؾاؾّ  ٝؾق ثیٍحك کالنٛبی وبٍٛبی
ٓؽحِق ٓ ْٛیجٞاٗىحْ ؾقن ثؿ .ْٛكٕبی ٌكٝع اٗوالة
 ٝظحب کٔی هجَ ال إٓ ثٗ ٚعٞی ثٞؾ ک ٚآؾّٛب
ٓیجٞاٗىح٘ؿ کْ کْ ؾق ثبقٙی ٔٝؼیث اشحٔبػی اظٜبق
ٗظك ک٘٘ؿٔٛ ،یٖ كٕب ثٓ ٚؿقوٛٚب ٝ ْٛاقؾ ٌؿ.

یؼ٘ی ٓیؾاٗىح٘ؿ ک ٚچ ٚکىبٗی ٓیجٞاٗ٘ؿ ثب  ْٛاقججبٖبت
شؿیجكی ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ  ٝظؿاهَ ثب  ْٛججبؾٍ اٖالػبت
ک٘٘ؿُٝ .ی ٔٛیٍ ٚایٖ جكن ثیٖ ٓب ثٞؾ .جب قویؿیْ ثٚ
ٓوطغ اػحّبثبت .ؾق ایٖ ٓوطغ ٓیجٞاْٗ ثگٞیْ کٚ
ٌبگكؾٛب ال ٓب شِٞجك ثٞؾٗؿ .یؼ٘ی ایٖ ٌبگكؾٛب ثٞؾٗؿ
ک ٚؾق ٝقٝؾی ؾثیكوحبٕ قا ثبل ٓیکكؾٗؿ ٓ ٝب ؼٞؾٓبٕ
ٔٗ ْٛیؾاٗىحیْ چگ ٚٗٞیک ؾكؼ ٚایٖ ٌ ٚٔٛبگكؾ جٞی
ظیبٖ ٓیقیؽح٘ؿٓ .ؿیك ٓؿقو ٚث ٝ ٖٓ ٚؾٗ ٝلك ؾیگك ال
ٓؼِٔبٕ ٍٓکٞک ٌؿ  ٝظحب ٖٓ قا اظٕبق کكؾ جب ثؿاٗؿ
ٓبشكا چیىث .كکك ٓیکكؾ ٓؼِْٛب ایٖ ثچٛٚب قا
جعكیک ٓیک٘٘ؿ ک ٚث ٚجظبٛكات ثكٗٝؿ .ال ٖٓ
ٓیپكویؿ :ایٖ ثچٛٚب چٓ ٚیؼٞا٘ٛؿ؟ چكا ایٖ کبق قا
ٓیک٘٘ؿ؟ ٗظك ؼٞؾت چیىث؟ ٓگك ایٜ٘ب چ ٚکٔجٞؾی
ؾاقٗؿ؟ ٓ ٖٓ ٝیؾاٗىحْ ک ٚایٖ وٞاٍٛب ثیؽٞؾ ٗیىث ٝ
پبوػ ٓیؾاؾّ کٔٗ ٚیؾاْٗ ٓ ٝب پٍث وك ثچٛٚب ث ٚؼیبثبٕ
ٓیقٝیْٝ .اهؼٖ  ْٛایٖٖٞق ثٞؾ ک ٚثچٛٚب شِٞجك ال ٓب
ظكکث ٓیکكؾٗؿٓ .رِٖ یک
قٝل قیؽح٘ؿ جٞی ظیبٖ ٝ
جٔبّ ایٖ ٌیكٛبی پبکحیای
کٓ ٚصبٗی ٓیؾاؾٗؿ ،پكت
کكؾٗؿ ٝوٗ ظیبٖ .گبٛی
ثؼٕی ال ٌبگكؾإ وٞاالجی
ٓطكض ٓیکكؾٗؿ ک ٚثبػد
ٓیٌؿ ٖٓ ث ٚػ٘ٞإ یک
ٓؼِْ شبٓؼٌ٘ٚبوی كکك
ٓیکكؾّ ظبال ٖٓ یک
ٝظیلٚی ؾیگك ؾاقّ ٖٓ ،ثبیؿ یک ظكکحی ثکْ٘ ٝ
ٗٔیجٞاْٗ ػوتجك ال ایٜ٘ب ثبٌْ.

يسجت قبل  56اقت؟
ؾهیوٖٖٞ .قی ثٞؾ ک ٚؼٞؾ ٌبگكؾٛب ٓىبئِی قا ٓطكض
ٓیکكؾٗؿ ک ٚهجَ ال إٓ کىی شكاجً قا ٗؿاٌث .لٓبٗی
قویؿ ک ٖٓ ٚثب شكات جٞاٗىحْ ٓكاظَ ٓؽحِق اهحّبؾ
ٓبقکىیىحی قا ،ظبال ؼیِی ثب ٗبّ ٗ ،ٚآب ٓرِٖ
ككٓبویٕٛٞبی اهحّبؾی قا جٞاٗىحْ ؾق کالنٛبی ثبالجك
ٓطكض ثکْ٘ .ؾق ٓیبٕ ٓؼِْٛب كٕب یک ٓوؿاق وؽثجك
ثٞؾ ٖٞ ٝقی ثٞؾ کٓ ٚؼِْٛب
ٔٛؿیگك
ال
ٞ٘ٛل
ٓیجكویؿٗؿ ،چٞ٘ٛ ٕٞل
ٓؼِٗ ّٞجٞؾ اِِٖ اٗوالثی ؾق
پیً ثبٌؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ظحٖٔ
ثیٖ ٓؼِْٛب وبٝاکی  ْٛثٞؾ،
ظحٖٔ ثیٖ کبقٓ٘ؿإ ؾكحكی ٝ
ٓؿیك ٗ ٝبظْ ٗٔبی٘ؿٙگبٕ قژیْ
ٝشٞؾ ؾاٌح٘ؿ .ثٔٛ ٚیٖ شٜث
ٓب آٗوؿق ک ٚؾق کالن قاظث
ثٞؾیْ ؾق ؾكحك ٗجٞؾیْ .ؾق ؾكحك ٗٞػی ٌک  ٝجكؾیؿ
ٝشٞؾ ؾاٌثٌ .ک ؾق ٓٞقؾ ایٖک ٚاالٕ ٓیٌٞؾ ٓرِٖ
ثگٞییْ ک ٚؾیكٝل کصب اػحّبة ٌؿ  ٝثِ٘ؿ ظكف ثمٗیْ؟
ٛكچ٘ؿ ٓؼِْٛب آقاّ  ٝؾق گٌٞی ثب  ْٛظكف ٓیلؾٗؿ.
ؾق شكیبٕ ٔٛیٖ پچپچٛٚب ٓؼِْٛب ٔٛؿیگك قا پیؿا کكؾٗؿ.

ثیهتؽ اؾ ِؽف نبگؽظُب
فهبؼ هیآّؼظًع هب نْؼا
هیضْاُین ّ هؼلنُب ُن
ثبیع نْؼا ظانتَ ثبنٌع

ظؼ ایي همطغ کَ ٌُْؾ ازؿاة ّ قبؾهبىُب ػُْگیؽی
ًکؽظٍ ثْظًع؟
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ثٛ ٚك ظبٍ ؾق اٝاؼك  56ایٖ وبلٓبٕٛب یک ظٕٞق
اشحٔبػی ؾاٌح٘ؿ  ٝکىبٗی ٞٛاؾاق آٜٗب ثٞؾٗؿ .ایٖ قا ْٛ
ثگٞیْ ک ٖٓ ٚؾق ٔٛبٕ لٓبٕ ٍٓـ ٍٞجعّیَ ؾق ؾٝقٙی
كٞم ُیىبٗه قٌحٚی ثكٗبٓٚقیمی آٞق كك٘ٛگی ثٞؾّ
ؾق ؾاٍٗگب ٙكبقاثی .وبٍ آؼك ثٞؾ .کِی اوحبؾإ ؼٞة
ؾاٌحْٓ ،رَ چ٘گیم پِٜٞإ ،اظٔؿ اٌكف ٗ ٝبِك
پبکؿآٖ .ؾق ایٖ ؾٝقإ ٖٓ جبل ٙثب ؾیؿگبٛٙبی
ٓبقکىیىحی ثِٞ ٚقت ػِٔی آٌ٘ب ٌؿ ٙثٞؾّٓ .رِٖ
اٌكف ؼیِی ِكیط ؾق ٓٞقؾ ٓبقکه ِعجث ٓیکكؾ
یب اوحبؾإ ؾیگك .ؾق ایٖ قٌح ٚیبلؾٓ ٙكؾ جعّیَ
ٓی کكؾٗؿ  ٖٓ ٝجٜ٘ب لٗی ثٞؾّ ک ٚؾق إٓ ٓوطغ جعّیَ
ٓیکكؾّ .اکرك إٓ ٛب كبقؽ اُحعّیَ قٌحٚی اهحّبؾ یب
ٓؿیكیث ثٞؾٗؿ  ٝاككاؾ آگبٛی ثٞؾٗؿ .ایٜ٘ب ک ٚثعد
ٓیکكؾٗؿ ٖٓ ٔٛیٍ ٚث ٚایٖ كکك ٓیکكؾّ چكا ٖٓ ایٖ
چیمٛب قا ٗٔیؾاْٗ؟  ٝثؼؿ ٌكٝع کكؾّ ثٝ ٚكٞق کحبة
ؼٞاٗؿّ .اوْ ٛك کحبثی قا ک ٚال ؾٛبٕ ایٖ ؾٝوحبٕ ٝ
اوحبؾإ ٓیٌ٘یؿّ ٓیؼٞاٗؿّ ثكای ایٖک ٚث ٚػ٘ٞإ یک
لٕ ٗٔیؼٞاوحْ ػوتجك ال آٜٗب ثبٌْ .جبل ٙؾق ایٖ وبٍٛب
ثٞؾ ک ٚكٜٔیؿّ ال ؾٝقٙی ُیىبٗه ثٜك ٙی كکكی ٗجكؾٙ
اّ .اگكچ ٚؾکحك ؿالٓعىیٖ ِؿیوی اوحبؾّ ثٞؾُٝ .ی ؾق
ؾٝقٙی كٞم ُیىبٗه ٖٓ یک شٜبٕثی٘ی پیؿا کكؾّ .ایٖ
ؾق ٓؿقو ٚؼیِی ث ٖٓ ٚکٔک کكؾ ٚٔٛ ٖٓ ٝی ایٖ
آٓٞؼحٛٚب قا ث ٚثچٛٚب ٓ٘حوَ ٓیکكؾّ .ؾق ٓوطغ اٗوالة
ٓب ؾاٌحیْ جمٛبیٔبٕ قا ٓیٌٗٞحیْ .جم ٖٓ ؾق ٓٞقؾ
ثكٗبٓٚقیمی ٘ٛك ؾق ٓؿاقن ایكإ ثٞؾ ثب چ٘گیم
پِٜٞإُٝ .ی ؼٞقؾ ث ٚاٗوالة ٓ ٝب گلحیْ ظبال لٓبٕ جم
ٌٗٞحٖ ٗیىث  ٝثبیؿ ػِٖٔ ٝاقؾ ظكکثٛبی ویبوی

ٌٞیْ .ؾاٍٗگب ٙجؼطیَ ٌؿ  ٖٓ ٝثیٍحكیٖ اٗكژیاّ قا
ِكف ٓؿقو ٚکكؾّ .ثؼؿ ال جظبٛكات  13آثبٕ کٚ
ؾاًٗآٓٞلإ ث ٚؼیبثبٕٛب قیؽح٘ؿ  ٝث ٚآٜٗب جیكاٗؿالی ٌؿ
 ٝاػحّبثبت کْ کْ آؿبل ٌؿ ،كٕب ثبل کٔی جـییك کكؾ
آب ٞ٘ٛل ثیٖ ٓؼِْٛب ٔٛبٕ كٕبی ثی اػحٔبؾی ٝشٞؾ
ؾاٌثٛ .ك ؾّ ٍٛؿاق ٓیؾاؾٗؿ کٔٓ ٚکٖ اوث کٞؾجب ٌٞؾ
 ٝکبق ث ٚشبیی ٗكوؿ .ؾق ٗحیصٞ٘ٛ ٚل إٓ جكن ٝشٞؾ
ؾاٌثٝ .هحی اٗوالة پیكٝل ٌؿ ٓؿجی ٓؿقو ٚجؼطیَ ثٞؾ
ٝ ٝهحی ؾٝثبقٓ ٙؿقوٛٚب ثبل ٌؿٓ ،ىئِٚی ٌٞقاٛب ْٛ
ٓطكض ٌؿ.
ایي تؼطیالت تب چَ ؾهبًی اظاهَ ظانت؟
ث ٝ ٖٜٔاول٘ؿ جؼطیَ ثٞؾ ٓ ٝب ؾٝثبق ٙال ككٝقؾیٖ
کبقٓبٕ قا ٌكٝع کكؾیْ .ال إٓ ٓٞهغ ؾیگك ٌٞق ٝ
ٛیصبٕ ٌٞقاٛب ٌكٝع ٌؿ .ثبل ثیٍحك ال ٖكف ٌبگكؾٛب
ک ٚكٍبق ٓیآٝقؾٗؿ ٓب ٌٞقا ٓیؼٞاٛیْ ٓ ٝؼِْٛب  ْٛثبیؿ
ٌٞقا ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ثب اٗحؽبثبت یک ٛیبت
پ٘س ٗلكی ث ٚػ٘ٞإ ٌٞقای ٓؼِٔبٕ ٓؿقو ٚجٍکیَ ٌؿ
ک ْٛ ٖٓ ٚػٕ ٞإٓ ثٞؾّ .ال ٖكف ٌبگكؾإ ٛ ْٛك
کالوی یک ٗٔبی٘ؿ ٙاٗحؽبة کكؾٗؿ ٌٞ ٝقای
ؾاًٗآٓٞلإ قا جٍکیَ ؾاؾٗؿ .ایٜ٘ب ثب ٌٞ ْٛقای ٓؿقوٚ
قا جٍکیَ ؾاؾٗؿ .ؾق ایٖ ٌٞقا کْ کْ اؼحالف ٗظكٛب
ٌكٝع ٌؿ .اثحؿا ثعد ٌؿیؿی ؾقگككث ؾق ٓٞقؾ ایٖکٚ
آیب ثبیؿ ٓؿیك ٓؿقو ْٛ ٚػٕ ٞایٖ ٌٞقا ثبٌؿ یب ٗ ،ٚیب
آٞق ٓبُی ٓؿقو ٚثبیؿ ث ٚػٜؿٙی ٌٞقا ثبٌؿ  ٝال ؾوث
ٓؿیك گككحٌٞ ٚؾٌٞ .قای ؾاًٗآٓٞلإ جب إٓ شب پیً
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قكث کٓ ٚیؼٞاوث ثكٗبٓٚی ؾقوی ٛك ٓؼِْ قا ٗیم
جؼییٖ ک٘ؿ.

ٓب قؤٖ ٓٔٞغ ٓیگككث  ٝػِیٌٞ ٚقا كؼبُیث
ٓیکكؾ.

ُٝی ٓب ٓؼِْٛب كکك چیمٛبی ؾیگكی ثٞؾیْ .ؾقگیك کِی
کبقٛبی قٝلاٗٓ .ٚرِٖ جوىیْ ؾیٞاقٛب ثكای قٝلٗبٓٛٚبی
ؾیٞاقی ٞٛاؾاقإ وبلٓبٕٛب ،یب ؾاؾٕ اجبم ثٚ
ؾاًٗآٓٞلإ ٞٛاؾاق وبلٓبٕٛب .كٕب کبِٖٓ جـییك کكؾٙ
ثٞؾ .ظحب ثؼٕی ٌبگكؾٛب اوِعٓ ٚیآٝقؾٗؿ  ٝؾق ٓؿقوٚ
آٓٞلي ٗظبٓی ٓیؾاؾٗؿ ٖٓ .ؼٞؾّ ال وبػث ِ 6جط
ؾق ٓؿقو ٚثٞؾّ .ثب ٌٞم لیبؾ  ٝثب ػالهٚی ثىیبق؛ چٕٞ
جبل ٙثب ٌبگكؾاْٗ قاثطٚی ؼیِی ؼٞثی پیؿا کكؾ ٙثٞؾّ.
ؾق ٓؿقو ٚهجَ ال ٌكٝع کالنٛب شِىٚی ٌٞقا ؾاٌحیْ
ک ٚچ ٚکبق ثک٘یْ  ٝثؼؿ ال ظٜك ٛ ٝ ًٌ ْٛلث ث ٚؼبٗٚ
ٓیقكحْٚٔٛ .ی ایٖ ٓؿت قا ثب ٌبگكؾٛب وك  ٝکِٚ
ٓیلؾّ  ٝلٓبْٗ قا ثب آٜٗب ٓیگفقاٗؿّ .ایٖ قا  ْٛثگٞیْ
إٓ لٓبٕ ٞ٘ٛل ثچٛٚبی اٗصٖٔ اوالٓی کبِٖٓ ٍٓؽُ
ٗجٞؾٗؿ .ثؼٕیٛب ثٞؾٗؿ ک ٚقٝوكیٛبیٍبٕ قا ثٌ ٚکَ
ٓو٘ؼٓ ٚیثىح٘ؿ  ٝثب ٓب ؼیِی ؼٞي  ٝثً ٗٔیکكؾٗؿ .کْ
کْ ٌبیغ ٌؿ کٓ ٚؼِْٛبی ػٌٕٞ ٞقا  ٚٔٛچپ ٛىح٘ؿ.

ثٛ ٚك ظبٍ جؼطیالت جبثىحبٗی آؿبل ٌؿ  ٝوپه اٍٝ
ٜٓك  .58ثب ٌكٝع وبٍ جعّیِی ،ثؽًٗبٓ ٚآٓؿ کٚ
قٝوكی اشجبقی ٌؿ ٙاوث .ثكای ٓب ک ٚكبشؼ ٚثٞؾ.
اٝایَ قٝوكی ظىبثی ٔٗ ْٛیاٗؿاؼحیْٓ .ؿیك ٓؿقوٚی
ٓب ػٌ ْٞؿ .اظحٔبُٖ یک ٓؿیك ظمةاُِٜی ثك وك کبق
آٝقؾٗؿ ک ٚاُٝیٖ کبقي اؼطبق ثٓ ٚؼِٔبٕ ؾق ٓٞقؾ
قٝوكیٌبٕ ثٞؾ .ؾ ٙقٝل ال آؿبل وبٍ جعّیِی
ٗگفٌح ٚثٞؾ کٛ ٚك پ٘س ٓؼِْ ػٌٕٞ ٞقا جؼِین ٌؿٗؿ .ؾٝ
قٝل ثؼؿ ال اؼكاز ٓب ؾاًٗآٓٞلإ اػالّ کكؾٗؿ کٚ
ٓیؼٞا٘ٛؿ ثكای ثكگٍث ٓب ؾوث ث ٚاػحّبة لٗ٘ؿ.
نْؼای ظاًمآهْؾی ٌُْؾ ّخْظ ظانت؟
اِِٖ لٓبٕ ٗكویؿ ک ٚؾٝثبقٌٞ ٙقای ٓؿقو ٚجٍکیَ
ٌٞؾٓ .ب ُٝی ال ؾاًٗآٓٞلإ ؼٞاوحیْ اِِٖ ث ٚؼبٖك
ٓب کبقی ٗک٘٘ؿ چٔٛ ٕٞبٕ لٓبٕ ٓىئِٚی ؾاٍٗگبٛٙب ْٛ
ٓطكض ثٞؾ ٓ ٝب كکك ٓیکكؾیْ ٌبیؿ ؾٗجبٍ ثٜبٗ ٚثبٌ٘ؿ
ک ٚث ٚؾثیكوحبٕٛب  ْٛظِٔ ٚک٘٘ؿ .ؾق ٔٛیٖ كبِِ ٚکبٕٗٞ
ٓىحوَ ٓؼِٔبٕ كؼبُیثٛبی جبلٙی ؼٞؾ قا ٌكٝع کكؾ ٝ
اکرك ٓؼِْٛبی اؼكاشی ث ٚکبٗ ٕٞپ٘ب ٙآٝقؾٗؿ .ؾق کبٕٗٞ
 ْٛثعد ظٓ ٍٞبٛیث ظبکٔیث  ٝقاثط ٚثب آپكیبُیىْ
ثیٍحك ٓطكض ثٞؾ جب ٓىئِٚی ؼٞؾ ٓؼِٔبٕ.

ثبالضؽٍ اهْؼ هبلی ؼا اؾ هعیؽ هعؼقَ گؽفتیع؟
ٗ !ٚگلحیْ ایٖ ثعدٛب قا ٓیگفاقیْ ثكای وبٍ جعّیِی
آی٘ؿ ٙچٍٓ ٕٞـٓ ٍٞىبئِی ثٞؾیْ ک ٚثٗ ٚظكٓبٕ ْٜٓجك
ثٞؾ .کَ ؾٝقإ کبق ٓب ؾٓ ٝب ٙثٞؾ  ٝثؼؿ آحعبٗبت آؼك
وبٍ ٌكٝع ٌؿ .آب ؾق ٔٛبٕ ٓؿت ٓرِٖ کحبثؽبٗٚی
ؾثیكوحبٕ قا وك  ٝوبٓبٕ ؾاؾیْ  ٝکِی کحبة ث ٚإٓ
أبك ٚکكؾیْ .یب شِىبت وؽ٘كاٗی  ٝپؽً كیِْ  ٝثعد
آلاؾ  ٝث ٚاِطالض ثكٗبٓٛٚبی كك٘ٛگی ثكگماق کكؾیْ.
ؾق یک ٓٞقؾ هكاق ٌؿ ٖٓ ال ؾاٍٗگب ٙكبقاثی ؾ ٝظِوٚ
كیِْ ٓكی ٖٞث ٚاٗوالة قا آبٗث ثگیكّ جب ؾق وبُٖ آٓلی
جئبجكٓؿقو ٚثٔٗ ٚبیً ثگفاقیْ .ثِیٗ  ْٛككٝؼحیْ .اٝاؼك
اقؾیجٍٜث ثٞؾ .ؾق ٕٝوبُٖ ؾیؿّ ک ٚؾق قؾیق شِٞ
ٚٔٛی ثچٛ ٚبیی ک ٚث ٚاٗصٖٔ اوالٓی ٓ٘حىت ٌؿ ٙاٗؿ،
ٍٗىحٚاٗؿ .ث ٚجؿقیس ایٜ٘ب ٌكٝع کكؾٗؿ ث ٚككیبؾ لؾٕ ٝ
ٌؼبق ؾاؾٕ ک" ٚایٖ کبقٛب کبق چپیٛب اوثٓ ،ؿقو ٚقا
کٔٗٞیىثٛب گككحٚاٗؿ"  ٝال ایٖ ظكفٛب .ثچٛٚبیی کٚ
ٖككؿاق ٓب ثٞؾٗؿ  ْٛثك ػِی ٚایٜ٘ب ٌؼبق ٓیؾاؾٗؿٓ .ب
ٓؼِْ ٛب ٝاهؼٖ ٝآبٗؿ ٙثٞؾیْ ک ٚؾق ایٖ ٌكایٗ چ ٚک٘یْ
ک ٚأٝبع ٝؼیْجك ٍٗٞؾ  ٝیب ؾقگیكی ٓبثیٖ ؼٞؾ
ٌبگكؾإ پیً ٗیبیؿ .ثبالؼك ٖٓ ٙپٍث ثِ٘ؿگ ٞقكحْ ٝ
گلحْٓ" :ب ثب ظىٖ ٗیث ایٖ كیِْ قا آٝقؾٙییْ  ٝایٖ كیِْ
ٓكث ٖٞث ٚؾاٍٗگب ٙاوث .قثطی  ْٛثٛ ٚیچ وبلٓبٕ
ویبوی ٗؿاقؾ ُٝی چٔٗ ٕٞیؼٞاٛیْ ٍٓکِی ایصبؾ ٌٞؾ
ایٖ شِى ٚقا جؼطیَ ٓیک٘یْ .پ ٍٞثِیٗٛب قا  ْٛپه
ٓیؾٛیْ ".ال ٔٛبٕ قٝل ث ٚثؼؿ اٗصٖٔ اوالٓی ؾق ٓوبثَ

نوب ثَ ػٌْاى اػُبی نْؼایی کَ اؾ ِؽف هؼلوبى
اًتطبة نعٍ ثْظیع چَ اؼتجبِی ثب هؼلنُبی ظیگؽ
ظانتیع؟
ؼت ٓؼِْٛب  ْٛؼٗ  ٝقثٗ ویبوی ؼٞؾٌبٕ قا ؾاٌح٘ؿ.
ٖككؿاقإ قژیْ گفٌح ٝ ٚوِط٘ثِٖتٛب ک ٚػِی ٚکَ
اٗوالة  ٝػِیٓ ٚب ٓٔٞغ ؾاٌح٘ؿ ٓبیَ ٗجٞؾٗؿ ثب ٓب
قاثطٚیی ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ .ثؼٕی ال إٓ ٛب  ْٛآؾّ ٛبی
ٓعبكظ ٚکبقی ثٞؾٗؿ ,ک ٚؾقن ؼٞاٗؿ ٙثٞؾٗؿ ٓ ٝؼِْ ٌؿٙ
ثٞؾٗؿ  ٝکبقی ثب ویبوث ٗؿاٌح٘ؿ ٔٗ ٝی ؼٞاوح٘ؿ ؾق گیك
ٓىبیَ ویبوی ٌٗٞؿ .ایٖ ظكف ٓ ْٛطكض ثٞؾ کٚ
ٔٛکبقی ثب ایٖ ٌٞقا ؾٗجبٍ ثچٛٚب اكحبؾٕ اوث .ثكؼی
ال ٓؼِْ ٛب کٓ ٚبیَ ثٞؾٗؿ ال آٞق ٌٞقا ثب ؼجك ٌٗٞؿ،
گب ٙال چ٘ؿ  ٝچ ٕٞإٓ وٞاٍ ٓیکكؾٗؿ.
چٌیي تؽکیجی چطْؼ نوب ؼا اًتطبة کؽظًع؟
ٓؼِْٛبی ٓؿقو ٚکِٖ ثب ٖٓ ٜٓكثبٕ ثٞؾٗؿٌ ٝ .بیؿ ثٚ
ؾُیَ إٓ کٓ ٚی ؾیؿٗؿ اقججبْٖ ثب ٌبگكؾإ ؼٞة اوث.
یکی ؾیگك ال اػٕبی ٌٞقا  ْٛثٞؾ ک ٚؼیِی ككؾ هبٖغ
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ٗٔبی٘ؿٙی ؾاًٗآٓٞلإ ٛك کالوی  ْٛثب ؾاًٗآٓٞلإ
کالن ؼٞؾي ٓىبیَ قا ٓطكض ٓیکكؾ .ایٖ  ْٛثبل
ٓىئِٚوبل ثٞؾٓ .رِٖ ثٌٞ ٚقا ٓكاشؼٓ ٚیکكؾٗؿ ک ٚیب ٓب
ایٖ ٗٔبی٘ؿ ٙقا هجٗ ٍٞؿاقیْ  ٝیب ٓب چ٘یٖ کبقی قا هجٍٞ
ٗؿاقیْٓ .ب  ْٛوؼی ؾاٌحیْ ک ٚکبق ث ٚؾقگیكی ٗكوؿ.
كوٗ ٛؿف ایٖ ثٞؾ ک ٚآقآً قا ثكهكاق ک٘یْ ٔٝ ٝؼیث
ظبؾی ؾق ٓؿقو ٚایصبؾ ٍٗٞؾُٝ .ی ؾق ایٖ ؾٝقٙ
کالنٛبی ٓب ثٜحكیٖ کالنٛبی ؾٝقإ جؿقیىٔبٕ ٌؿٙ
ثٞؾٓ .یجٞاٗىحیْ آلاؾاٗ ٚؾق کالن ثعد ک٘یْ  ٝث ٚقؿْ
ؾقگیكیٛب كٕب ثىیبق ػبُی ثٞؾ.

ٓ ٝعکٔی ثٞؾ  ٝثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٌؽّیث شفاثی ؾاٌث.
کىبٗی  ْٛثٞؾٗؿ ک ٚثب ؼٞا ٝ ًٛجٔ٘ب اٗحؽبة ٌؿٗؿ.
پف ظؼ ّالغ نوب نْؼا ؼا تهکیل ظاظیع ّ ایيِْؼ ًجْظ
کَ ضْظ هؼلنُب تهکیل ظٌُع ّ ضْظنبى نوب ؼا اًتطبة
کٌٌع؟
ٗ ،ٚش ٞچ٘یٖ ثٞؾ  ٝؼٞاوث ؾاًٗآٓٞلإ .ثبالؼكٙ
اٗحؽبثبجی ِٞقت گككث  ٝثب اٗحؽبة پ٘س ٗلك ٌٞقای
ٓؼِٔبٕ جٍکیَ ٌؿ.
ظؼ ایي ظّؼٍی کْتبٍ نوب تالنی کؽظیع کَ خلكَیی
ثؽگؿاؼ کٌیع ثب زُْؼ هؼلوبى ّ ظؼ هْؼظ هكبئل خبؼی
نْؼا ّ هعؼقَ ثب آًِب ههْؼت کٌیع؟

ظبُؽى هكئلَی اضؽاج نوب ضیلی ُن هؽثِْ ثَ
فؼبلیتُبی قیبقیتبى ًجْظٍ ّ يؽف زُْؼ نوب ظؼ
نْؼا ضْظل خؽم هسكْة نعٍ اقت

ٗ ٚچ٘یٖ شِىٚیی ثكگماق ٍٗؿ .ثیٍحك ؾقگیك ٓىبئَ
ؾاًٗآٓٞلإ ثٞؾیْ  ٝاِِٖ ككِث ٍٗؿ ک ٚث ٚایٖ كکك
ک٘یْ چ ٕٞثب ٓؼِْٛب  ْٛؾقگیكی ؼبِی ٗؿاٌحیْ .اُجحٚ
ؾق ٓٞقؾ ٓىبئَ ٓؽحِق ٓب ٓبٓٞق ٓیٌؿیْ کٓ ٚىبئَ قا
ثب ٓؼِْٛب ؾق ٓیبٕ ثگفاقیْ ٗ ٝظك آٜٗب قا ٓ٘حوَ ک٘یْ ٝ

ؾهیوٖ! ٔٛبٕ لٓبٕ ٓؼِٔبٗی ثٞؾٗؿ ک ٚثب وبلٓبٕٛب ٝ
گكٛ ٙٝبی ویبوی ثیك ٕٝال ٓؿقؤٛ ٚکبقی ٓیکكؾٗؿ
آب ؾق إٓ ٓوطغ ٛیچکه اؼكاز ٍٗؿُٝ .ی إٓ ؾٝق ٙكوٗ
ٓب پ٘س ٗلك قا اؼكاز کكؾٗؿ .ظحب ٓؼِٔبٕ وِط٘ثِٖت قا
 ْٛاؼكاز ٗکكؾ ٙثٞؾٗؿ.
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ظؼ ضؽّقطْاى ضْى تجبؼم هیضْاًن

جظبٛكات ؾ ٝقٝل ؾق ٔٛبٕ پبالیٍگب ٙجٜكإ جعّٖ
کكؾیْ  ٝؾٌ ٝجبٗٚقٝل ؾق ٓعَ پبالیٍگبٓ ٙبٗؿیْ .ؾق
ٖ ٍٞایٖ جعّٖ ٌؼكٛبی اٗوالثی ٓیؼٞاٗؿیْ ،کىبٗی
وؽ٘كاٗی ٓیکكؾٗؿ  ٝثكٗبٓٛٚبی ایٖچ٘ی٘ی  ْٛجكجیت
ؾاؾٌ ٙؿ ٙثٞؾ .ثؼؿ ال ؾ ٝقٝل جعّٖ جّٔیْ گككحیْ کٚ
ثیىث قٝل اػحّبة ک٘یْ.

گفت ّ گْ ثب ػلی پیچگبٍ
 پبالیٍگبٗ ٙلث جٜكإ
نْؼاُب تست چَ نؽایطی ّ ثب چَ قْاثمی ظؼ نؽکت
ًفت تهکیل نع؟

ایي پبییؿ  57اقت؟

ٖٓ هجَ ال ایٖک ٚؾقثبقٙی جٍکیَ ٌٞقا ظكف ثمْٗ ثب
اشبلٙی ٌٔب ؾقثبقٙی کٔیحٚی اػحّبة ٗلث ؼیِی کٞجبٙ
ظكف ٓیلْٗ ،ثؼؿ جٔٞیط ٓیؾ ْٛکٌٞ ٚقا چگ ٚٗٞثٚ
ٝشٞؾ آٓؿ ٙاوثٖ .جن هبٗ ٕٞکبقِ٘ ،بیغ ٓبؾق ٓبٗ٘ؿ
ٗلث ،كٞالؾ یب ـٝة آ ٖٛظن ؾاٌحٖ ٛیچگ ٚٗٞجٍکِی قا
ٗؿاقٗؿ .آب ؾق وبٍ  1357یؼ٘ی ٌكٝع ظكکثٛبی
اٗوالثی ٓكؾّٞٓ ،هؼیحی ث ٚؾوث آٓؿ کٓ ٚب ،جؼؿاؾی ال
كؼبُیٖ کبقگكی ؾق ٓعیٗ کبق ؾٝق  ْٛشٔغ ٌٞیْ ٝ
كؼبُیث ٓ ٝجبقلٙی ویبوی ؼٞؾٓبٕ قا آؿبل ک٘یْٝ .هحی
کٓ ٚجبقلٙی ٓكؾّ ث ٚاٝز ؼٞؾي ٓیقوؿ ،ث ٚؼَّٞ
ثؼؿ ال ٝاهؼٚی ٓیؿإ ژاُ ،ٚچ ٕٞکٍث  ٝکٍحبقی کٚ
ؾق ٓیؿإ ژاُ ٚاجلبم اكحبؾ ٙثٞؾ قٝی ٓب  ٝجٔبّ کبقک٘بٕ
پبالیٍگب ٙؼیِی اذك گفاٌث ،ؾقوث ٓرَ آجً لؾٕ وی٘ٔب
قکه آثبؾإ ک ٚقٝی کبقک٘بٕ پبالیٍگب ٙآثبؾإ اذك
گفاٌثٓ ،ب ،كؼبُیٖ کبقگكی ٔٛؿیگك قا پیؿا ٓیک٘یْ ٝ
ٓحعؿ ٓیٌٞیْ جب ثكای ایٖک ٚجٔبٓی کبقک٘بٕ قا ٝاؾاق
ک٘یْ ٝاقؾ ٓیؿإ ٓجبقلٌٗٞ ٙؿ ،كؼبُیث ک٘یْ  ٝچ٘یٖ ْٛ
کكؾیْ .اُٝیٖ کبقی ک ٚکكؾیْ ككاؼٞإ ؾاؾیْ کٚ
کبقگكإ  ٝکبقٓ٘ؿإ پبالیٍگب ٙؾق قوحٞقإ پبالیٍگبٙ
شٔغ ٌٗٞؿ  ٝثؼؿ جظبٛكات کكؾیْ .ال اؾاقٙی ٓكکمی
ک ٚو ٚقا ٙجؽث شٍٔیؿ ثٞؾ جظبٛكات کكؾیْ جب ؾاٍٗگبٙ
جٜكإ .آٗصب ال ؾاٍٗصٞیبٕ ظٔبیث کكؾیْ  ٝهطؼ٘بٓٚی
ظٔبیث ال ؾاٍٗصٞیبٕ قا ؼٞؾ ٖٓ ؼٞاٗؿّ .ثؼؿ ال ایٖ

ؾهیوٖ آثبٕ  57ثٞؾ ک ٚاػحّبة ٓب ٌكٝع ٌؿ .ثٛ ٚك
ظبٍ جّٔیْ گككحیْ ک ٚثیىث قٝل اػحّبة ک٘یْ  ٝاگك
ٌکىث ؼٞقؾیْ ؾٝثبق ٙاػحّبة قا اؾآ ٚثؿٛیْ آب
پیكٝل ٌؿیْ .ؾق ٖٔٔ ؾق ٔٛیٖ لٓبٕ ک ٚجعّٖ کكؾٙ
ثٞؾیْٓ ،ب ؾٝالؾٗ ٙلك ٗٔبی٘ؿ ٙثٞؾیْ ک ٚشِىٓ ٚیگفاٌحیْ
چ ٕٞپبالیٍگب ٙؾٝالؾ ٙهىٔث ثٞؾ  ٝال ٛك هىٔث یک
ٗلك ٗٔبی٘ؿٌ ٙؿ ٙثٞؾٓ .ب ؾٝالؾٗ ٙلك ٛك قٝل شِىٚ
ٓیگفاٌحیْ  ٝجّٔیٔبجی ٓیگككحیْ .ؾق آؼكیٖ شِىٚی
ایٖ ؾٝالؾٗ ٙلك ک ٚجّٔیْ گككح ٚثٞؾیْ اػحّبة ثیىث
قٝل ٙقا آؿبل ک٘یْٗ ،بّ ایٖ ٛیبت ٗٔبی٘ؿٙگی ؾٝالؾٗ ٙلكٙ
قا «کٔیحٚی اػحّبة ٗلث» گفاٌحیْ .ؾق ٛك ظبٍ هجَ
ال ایٖک ٚاػحّبة اػالّ ٌٞؾ ؾق کٔیحٚی اػحّبة
جّٔیْ گككحیْ ک ٚا ٖٓ ٍٝهطؼٌ ٚؼكی قا ک ٚثٝ ٚهبیغ
ٓیؿإ ژآُ ٚكثٓ ٖٞیٌؿ ثؽٞاْٗ  ٝثؼؿ ال ٖٓ آهبی
ظبزؾقٝیً  20قٝل اػحّبة قا اػالّ ک٘ؿ ک ٚچ٘یٖ
ٌ ْٛؿ .اُجح ٖٓ ٚهجَ ال ؼٞاٗؿٕ ٌؼك «ژاُ ٚؼٌ ٕٞؿ»
ایٖ ٌؼك قا ؼٞاٗؿّ« :ای قكین!ٓ /كا ثجؽً کٚ
ظ٘صكٙاّ ؼٗٞی اوث /لیكا ؼكٝنٛبی هجیِٚی ٓـِٞثْ
قا ؾق آوحبٕ وكغ وعك وك ثكیؿٙاٗؿ ٝ /ای٘ک ٖٓ /ؾق
ؼكٝوؽٞإ ؼ ٕٞججبقّ ٓیؼٞاْٗ» .ثؼؿ ال ایٖ ٌ ْٛؼك
ٓؼكٝف ویبٝي کىكایی «ژاُ ٚؼٌ ٕٞؿ» قا ؼٞاٗؿّ ٝ
ثؼؿ ال ٖٓ  ْٛآهبی ظبزؾقٝیً ثیىث قٝل اػحّبة قا
اػالّ کكؾ .ؼالِ ٚایٖک ٚاػحّبة اؾآ ٚیبكث جب
وكٗگٗٞی ظکٓٞث ٌب ٝ ٙثؼؿ ٓب ؾٝثبق ٙث ٚکبق ٍٓـٍٞ
ٌؿیْ .ؾق قٝلٛبی ا ٍٝاٗوالة کٔی وكؾقگٔی ثیٖ
ٗیكٛٝبی چپ ٝشٞؾ ؾاٌث  ٝلٓبٗی ثٞؾ ک ٚچپ ٝ
قاوث ٓ ٝفٛجی کْ کْ ٍٓؽُ ٓیٌؿٗؿ .اككاؾ کٔیحٚی
اػحّبة  ْٛال یکؿیگك شؿا ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ٛ ٝكکؿاّ
ٍٓـ ٍٞکبق ؼٞؾٌبٕ ثٞؾٗؿ .پیً ال اٗوالة ثیٖ
کبقٓ٘ؿإ ٗلث ثعد و٘ؿیکب شؿی ثٞؾ ُٝی ٖجن هبٕٗٞ
کبق اِِٖ ظن ؾاٌحٖ ٛیچگ ٚٗٞجٍکِی قا ٗؿاٌح٘ؿ ،ؾق
ظبُی ک ٚکبقٓ٘ؿإ ٗلث ثٖٞ ٚق ٓىحویْ ؾق جُٞیؿ ٗوً
ؾاقٗؿ ٗ ٝبّ آٜٗب قا ٓؽّ" ِٖٞکبقٓ٘ؿ" گفاٌحٚاٗؿ کٚ
ظن جٍکَ ٗؿاٌح ٚثبٌ٘ؿ  ٝآٜٗب قا ال کبقگكإ شؿا
ثک٘٘ؿ .ث٘بثكایٖ ٓب كؼبُیٖ کبقگكی ث ٚؾٗجبٍ ایٖ ثٞؾیْ کٚ
ثكای ایٖ ٓؼَٕ قا ٙظِی پیؿا ک٘یْ  ٝاگك ْٛ
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ٓیؼٞاوحیْ ثكؼالف ایٖ هبٗ ٕٞکبقی ک٘یْ ثبیؿ اثحؿا
جٍکَ گىحكؾٙیی ال کبقک٘بٕ ٓیؾاٌحیْ جب ثحٞاٗیْ ثب
هؿقت کبقٓبٕ قا اٗصبّ ؾٛیْ .جب ایٖکٓ ٚىئِٚی ٌٞقا
ٓطكض ٌؿ .ؼیِی وكیغ چپٛب اوحوجبٍ کكؾٗؿ  ٝكؼبُیٖ
چپ ثب  ْٛجٔبن گككح٘ؿ  ٝثب  ْٛاقججبٖ ثكهكاق کكؾٗؿ،
ال ٛك هىٔحی یک ٗٔبی٘ؿ ٙاٗحؽبة ٌؿ  ٝؾكحكی  ْٛقاٙ
اٗؿاؼحیْ ٗ ٝبّ إٓ قا گفاٌحیْ «ٌٞقای کبقک٘بٕ ِ٘ؼث
ٗلث» .اوبٓی ٗٔبی٘ؿٙگبٕ جب شبیی ک ٚث ٚیبؾ ؾاقّ چ٘یٖ
ثٞؾ :ؼٞؾ ٖٓ ،وكؼبثی ،پؿقاّ ،قظیٔی ،ػجبن ؾاٍٗٞق،
ظىٖ ظىٖپٞق ،كك٘ٔٛؿ ،ظىیٖ ثكٛبٗی ،کبظْ
ثیكٌٞیٓ ،عٔؿٛبٌْ  ٝآی٘یبٕٔٛ .بٕٖٞق ک ٚهجِٖ گلحْ
پبالیٍگب ٙال ؾٝالؾ ٙهىٔث ٓؽحِق جٍکیَ ٌؿ ٙثٞؾ،
ث٘بثكایٖ جّٔیْ گككح ٚثٞؾیْ ک ٚال ٛك هىٔث ظؿاهَ
یک ٗٔبی٘ؿ ٙؾق شِىٚی ٌٞقا ٌكکث ک٘ؿ ،ظبال یک
هىٔث ثیىث ٗلك کبقگك  ٝکبقٓ٘ؿ ؾاٌث یب یک هىٔث
ِؿ ٗلك کبقگك  ٝکبقٓ٘ؿ ككهی ٗٔیکكؾ ،ال ٛك کؿاّ
یک ٗٔبی٘ؿ ٙؾق شِىٚی ٌٞقا ٌكکث ٓیکكؾ .ؾق ٛك
ظبٍ ٌٞقا جٍکیَ ٌؿ ،ال ٛك هىٔحی یک ٗٔبی٘ؿ ٙث ٚؾكحك
ٌٞقا آٓؿ ،اوبو٘بٓ ٚقا ٌٗٞحیْ  ٝکبقٛب ٌكٝع ٌؿ .ایٖ
اككاؾ ک ٚثؿ ٕٝاوحر٘ب  ٚٔٛچپ ثٞؾٗؿ ،ؾق ؼبقز ال ٌٞقا
ٓ ٝعیٗ کبق ثعدٛبی ویبوی ثب ٓ ْٛیکكؾٗؿ ٛ ٝك
کىی ال ٗظكات ویبوی وبلٓبٕ یب ظمثی ک ٚث ٚإٓ
گكایً ؾاٌث ؾكبع ٓیکكؾُٝ ،ی ٝاهؼیث ایٖ اوث کٚ
ؾق ویبوث ٛبی ٌٞقایی اجلبم ٗظك ؾاٌح٘ؿ  ٝکٔحك پیً
ٓیآٓؿ ک ٚؾق ٓٞقؾ ٓىبئَ ٌٞقا اؼحالكی ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ.
یٞاي یٞاي ؾق ٌٞقا ایٖ ٗظك ٓطكض ٌؿ کٓ ٚب ثبیؿ ؾق
کبقٛبی ٓؿیكیث ؾؼبُث ک٘یْ  ٝثب ٝلیك ٗلث ؾق جٔبن
ثبٌیْ ٖٔٔ .ایٖکٓ ٚیؼٞاوحیْ ث ٚؼٞاوحٛٚبیٔبٕ ؾوث
پیؿا ک٘یْ  ٝث ٚجُٞیؿ ٍٓ ْٛکِی ٝاقؾ ٍٗٞؾٓ .رِٖ
ؼٞاوحیْ ک ٚپ٘صٍ٘جٛٚب جؼطیَ ٌٞؾ کٌ ٚؿ .ؼالِٚ
جوىیْث٘ؿی کبق ٌكٝع ٌؿ ٛ ٝك کؿاّ ال اػٕبی ٌٞقا
کبقی قا ثك ػٜؿ ٙگككث .ؾكحك ٌٞقا ٔٛ ْٛیٍ ٚثبل ثٞؾ
ٔٛ ٝیٍ ٚیک یب ؾٔٗ ٝبی٘ؿٙی ٌٞقا ؾق ؾكحك ظٕٞق
ؾاٌح٘ؿ جب اگك ٓكاشؼٚک٘٘ؿٙیی ٓیآیؿ پبوؽگ ٞثبٌیْٛ .ك
قٝل  ْٛشِى ٚؾاٌحیْ  ٝکبقٛب قا ٓكٝق ٓیکكؾیْٛ .ك
چ٘ؿ ٝهث ٓىئُٞیٖ پبالیٍگب ٙیب قییه پبالیٍگب ٙقا ثٚ
شِى ٚؾػٞت ٓیکكؾیْ  ٝیب ؾق شِىبت ٓؿیكإ کٚ
ٛلحٚیی یک ثبق ثٞؾ ٌكکث ٓیکكؾیْ .اُجح ٚایٖ شِىٚی
ٓؿیكإ هجَ ال اٗوالة ٝ ْٛشٞؾ ؾاٌث ُٝی کبقک٘بٕ
ٛیچ ؾؼبُحی ؾق إٓ ٗؿاٌح٘ؿ آب ثؼؿ ال اٗوالة ٔٛیٍ ٚیک
ٗٔبی٘ؿ ٙال ٌٞقا ؾق ایٖ شِىٌ ٚكکث ٓیکكؾ ٗ ٝظكات
ٌٞقا یب ؼٞاوحٚی کبقک٘بٕ قا ث ٚآٜٗب اٖالع ٓیؾاؾ کٚ
ػٔ ْٛ ٖٓٞجكجیت اذك ؾاؾٓ ٙیٌؿٛ .ك ال چ٘ؿ گبٛی ْٛ
ثب ٝلیك ٗلث جٔبن ؾاٌحیْ ٗ ٝظكات ٌٞقا ٝ
ؼٞاوثٛبی کبقک٘بٕ قا اٖالع ٓی ؾاؾیْ ک ٚاکركٕ

ؼٞاوثٛبی ٓب اٗصبّ ٓیگككث .إٓ لٓبٕ ُیىث ظوٞمٛب
ٓعكٓبٗ ٚثٞؾ  ٝکىی ظن ٗؿاٌث ال ٓوؿاق ظوٞمٛب
ؼجكؾاق ٌٞؾُٝ .ی ٓب ثكای ایٖک ٚكبِِٚی ٖجوبجی قا
کْ ک٘یْ ٓصجٞق ثٞؾیْ ال چ٘ؿ  ٝچ ٕٞظوٞمٛب
وكؾقآٝقیْ ،ثبیؿ ُیىث ظوٞمٛب قا ٓیؾیؿیْ  ٝک٘حكٍ
ٓیکكؾیْ .ث٘بثكایٖ ٖٓ  ٝچ٘ؿ ٗلك ؾیگك ال ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ثٚ
ٗبّ ظىٖپٞق ،وكؼبثی ،قظیٔی ٓ ٝعٔؿٛبٌْ ث ٚاؾاقٙی
آٞق ٓبُی ٓكاشؼ ٚکكؾیْ  ٝال کبقک٘بٕ آٗصب ؼٞاوحیْ
کُ ٚیىث ظوٞم ٛب قا ثٓ ٚب ٍٗبٕ ثؿ٘ٛؿ ک ٚایٖ کبق اٗصبّ
ٌؿ ُٝی ایٖ اهؿاّ کبق ؾوث ٓب ؾاؾ .ث ٚثٜبٗٛٚبی ٝاٛی ٓب
قا ثبلؾاٌث کكؾٗؿ  ٝث ٚلٗؿإ هّك ثكؾٗؿ .ؾق
ثبلؾاٌحگب ٙلٗؿإ هّك چ٘ؿ وبػحی ال ثبلشٞیی ٓب کٚ
گفٌح ٚثٞؾٗ ،مؾیک وبػث ٌ 11ت ٗبگٜبٕ یک پبوؿاق
ٝاقؾ اجبم ثبلشٌ ٞؿ  ٝؼطبة ث ٚکىی ک ٚال ٓب
ثبلشٞیی ٓیکكؾ ،گلث« :لٝؾ کبق ایٜ٘ب قا جٔبّ کٖ
چ ٕٞکبقگكإ پبالیٍگب ٙثب اجٞثٞن ثكای آلاؾی ایٜ٘ب
شِٞی لٗؿإ آٓؿٙاٗؿ» .ثبلش ٞک ٚکٔی ٌٞکٌ ٚؿ ٙثٞؾ،
كٞقٕ جّٔیْ گككث ٓب قا آلاؾ ک٘ؿ.
ظلیمي چَ هْلؼی اؾ قبل  59ثْظ؟
كکك کْ٘ جبثىحبٕ  59ثٞؾ .جٞش ٚک٘یؿ ک ٚؾق ایٖ ایبّ
ٝهحی ٓب قا ؾوحگیك کكؾٗؿ کبقک٘بٕ ال ٓب ظٔبیث کكؾٗؿ
 ٝظکٓٞث اوالٓی ٓصجٞق ٌؿ ٓب قا آلاؾ ک٘ؿ آب
وبٍ ٛبی ثؼؿ ؼیِی قاظث ٓب قا اؼكاز کكؾٗؿ ،ثكؼی
لٗؿاٗی  ٝاػؿاّ ٌؿٗؿ  ٝکىی  ْٛال ٓب ظٔبیث ٗکكؾ .ؾق
ٛك ظبٍ ٝهحی ال ؾقٝالٙی لٗؿإ ؼبقز ٌؿیْ ،كٜٔیؿیْ
کٓ ٚعٔؿٛبٌْ ،یکی ال ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ٌٞقا ،کبقگكإ قا ثب
اجٞثٞن ث ٚآٗصب آٝقؾ ٙاوث .قٝل ثؼؿ  ْٛقكحیْ ث ٚؾیؿٕ
آهبی ػِیاکجك ٓؼیٖككٝ ،لیك ٗلث ؾُٝث ٓٞهث ُٝی
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ٖٞق کبَٓ ظبکْ ٌٗٞؿ کٓ ٚحبولبٗٞٓ ٚكن ٌؿٗؿ .اُجح ٚثب
کٍث  ٝکٍحبق .ش٘گ ثب ػكام  ْٛثكای آٜٗب ٗؼٔحی ٌؿ،
چٛ ٕٞك ِؿای اػحكأی قا ث ٚثٜبٗٚی ٌكایٗ ش٘گی
وبکث ٓیکكؾٗؿ .ث ٚؼّ َٞایٖک ٚؿكٔی کٚ
ٓؼكٝف ثٞؾ ث ٚؿكٔی هُِؿُق ٓ ٝؽبُق ِؿ ؾق ِؿ
ٌٞقا ثٞؾ ٝ ْٛلیك ٗلث ٌؿٓ .ب ؾق ٖ ٍٞایٖ ؾٝقإ
ٌٞقای وكاوكی کبقک٘بٕ ِ٘ؼث ٗلث قا  ْٛثٝ ٚشٞؾ
آٝقؾ ٙثٞؾیْ  ٝؾق وبٍ  61ایٖ ٌٞقا ثب ظٕٞق
ٗٔبی٘ؿٙگبٕ پبالیٍگبٛٙبی جٜكإ  ٝآثبؾإ  ٝاِلٜبٕ ٝ
ججكیم ؾق جٜكإ شِى ٚگفاٌث .ال جٜكإ ٖٓ  ٝقظیٔی
 ٝوكؼبثی  ٝاٗیىی ؾق ایٖ شِىٌ ٚكکث کكؾ ٙثٞؾیْ.
ؾق ایٖ شِى ٚیکی ال ٗٔبی٘ؿٛٙبی آثبؾإ گلث
ؼٞاوحٛٚبی کبقک٘بٕ ثكآٝقؾٔٗ ٙیٌٞؾ  ٝأٝبع ؼٞة
ٗیىث  ٝثبیؿ اػحّبة ک٘یْ .ؼیِی ثعد  ٝگلحگٌ ٞؿ.
گلحٓ ٚیٌؿ ک ٚلٓی٘ٚی اػحّبة ٝشٞؾ ٗؿاقؾ .ایٖ قا ْٛ
جٞش ٚک٘یؿ ک ٚکىی ٗٔیگلث ٗجبیؿ اػحّبة کكؾ ،ثِکٚ
ٓیگلحیْ لٓی٘ٚی اػحّبة
ٝشٞؾ ٗؿاقؾ .اُجح ٚثؼٕی ْٛ
لٓی٘ٚی
ثٞؾٗؿ
ٓؼحوؿ
اػحّبة ٝشٞؾ ؾاقؾ .ثٛ ٚك
ظبٍ هكاق ٌؿ ؾق ٛك
پبالیٍگبٓ ٙصٔغ ػٔٓٞی
ثكگماق ک٘یْ  ٝثب ؼٞؾ
کبقک٘بٕ ِالض ٍٞٓ ٝقت
ٌٞؾ .اگك قای ػٔٓٞی ثك
اػحّبة ثٞؾ ،اػحّبة ک٘یْ
ٝگكٗ ٚثبیؿ قا ٙؾیگكی پیؿا
ک٘یْ .ال چ٘ؿ  ٝچ ٕٞاجلبهی
ک ٚؾق پبالیٍگبٛٙبی ؾیگك قغ ؾاؾ ؼجكی ٗؿاقّ آب ؾق
پبالیٍگب ٙجٜكإ ،ؾق ٔٛبٕ قوحٞقإ ٓصٔغ ػٔٓٞی
ثكگماق ٌؿ  ٝجؼؿاؾ لیبؾی ال کبقک٘بٕ ؾق إٓ ٌكکث
کكؾٗؿ .ش٘گ  ْٛؾق اٝز ؼٞؾي ثٞؾ .ؾق ٓصٔغ ػٔٓٞی
قای ثك ایٖ ٌؿ ک ٚچٚٔٛ ٕٞی کبقگكإ قا ٗٔیٌٞؾ
ؾقگیك کكؾ ،اػحّبة ٗک٘یْ ثٜحك اوث ٝگكٗ ٚاػحّبة
ٌکىث ٓیؼٞقؾ .ثؼؿ ال ایٖ  ْٛیک ثبق هكاق ٌؿ
شِىٚی ٌٞقای وكاوكی قا ؾق پبالیٍگب ٙاِلٜبٕ
ثكگماق ک٘یْ ک ٝ ٖٓ ٚقظیٔی قكحیْ .ثٓ ٚعٓ ایٖک ٚثٚ
اِلٜبٕ قویؿیْ ال ٓؽبثكات لٗگ لؾیْ ث ٚؾكحك
ٌٞقای جٜكإ کٓ ٚب ِعیط  ٝوبُْ قویؿیْ  ٝظبال
ٓیؼٞاٛیْ ثٖ ٚكف پبالیٍگب ٙاِلٜبٕ ثكٝیْ .پؿقاّ کٚ
ؾق ؾكحك ٌٞقای جٜكإ ظٕٞق ؾاٌث گلث« :کبي
ٗٔیقكحیؿ چ ٕٞهكاق ٌؿ شِى ٚجٍکیَ ٍٗٞؾ چكا کٚ
پبوؿاقٛب جٜؿیؿ کكؾٙاٗؿ ک ٚاگك شِى ٚثكگماق ٌٞؾ ٚٔٛ
قا ؾوحگیك ٓیک٘یْٓ .ب ظحب جب جكٓی٘بٍ اجٞثٞن  ْٛؾٗجبٍ
ٌٔب آٓؿیْ ک ٚثٌٔ ٚب اٖالع ؾٛیْ شِى ٚجٍکیَ ٗٔیٌٞؾ

ایٍبٕ ثؿٓ ٕٝوؿٌٓ ٚكٝع کكؾ چ٘یٖ گلحٖ ک ٚٔٛ« ٚثبیؿ
ٓفٛجی ثبٌیْ .ایٖ قا ثبیؿ ثؿاٗیؿ کٓ ٚب ا ٍٝؾوثٛبی
چكیک ٛبی كؿایی  ٝثؼؿ ٓصبٛؿیٖ ؼِن قا ال ٌكکث
ٗلث کٞجب ٙؼٞاٛیْ کكؾ» .اُجح ٚایٖ یک شِىٚی ؼیِی
ؼِّٞی ثٞؾ  ٝ ٖٓ ٝقظیٔی  ٝوكؼبثی ؾق شِى ٚثب
ٝلیك ٗلث ٌكکث ؾاٌحیْ ْٛ .قظیٔی  ْٛ ٝوكؼبثی ثٚ
ظكفٛبی ٓؼیٖكك اػحكاْ کكؾٗؿ ْٛ ٖٓ .گلحْٓ« :ب
کبقی ثب اظماة  ٝوبلٓبٕٛبی ویبوی ٗؿاقیْ ٛ ٝكکؿاّ
ایٜ٘ب ٓىئٞالٕ ؼٞؾٌبٕ قا ؾاقٗؿٓ .ب ؾق ایٖ شِى ٚكوٗ
ٗٔبی٘ؿٙی کبقک٘بٕ ٛىحیْ  ٝؼٞاوحٚی کبقک٘بٕ قا
پیگیكی ٓیک٘یْ .اگك ث ٚؼٞاوحٚی کبقک٘بٕ جٞشٍٗ ٚؿ ثب
آٜٗب ؾق ٓیبٕ ٓیگفاقیْ  ٝإٓ لٓبٕ ایٖ کبقک٘بٕ ٛىح٘ؿ
ک ٚجّٔیْ ٓیگیكٗؿ چ ٚک٘٘ؿ».
ظقتبّؼظُبی ّالؼی ایي نْؼا ثؽای کبؼکٌبى يٌؼت
ًفت چَ ثْظ؟
ؾق ٓؿت لٓبٗی ک ٚایٖ
ٌٞقا ٝشٞؾ ؾاٌث ؼیِی ال
ؼٞاوحٛٚبی کبقک٘بٕ ِ٘ؼث
ٗلث ثكآٝقؾٌ ٙؿ ٙثٞؾٓ .رَ
کْ کكؾٕ وبػث کبق ،ؾٝ
قٝل جؼطیَ ؾق ٛلح ،ٚثبال
ثكؾٕ ظوٞم ،آوبٕ کكؾٕ ٝاّ
ٓىکٖ ،ال ثیٖ ثكؾٕ ججؼیٓ
ثیٖ کبقگكإ  ٝکبقٓ٘ؿإ،
جٍکیَ جؼبٗٝی ٓىکٖ کٚ
اُٝیٖ جؼبٗٝی ٓىکٖ ؾق
ایكإ ثٞؾ  ٝآهبی كك٘ٔٛؿ ال ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ٌٞقا ؼیِی ؾق
ایٖ لٓی٘ ٚكؼبٍ ثٞؾ .ایٖ جؼبٗٝی ٓىکٖ ؾق کبقؼبٗٛٚبی
ؾیگك  ْٛجبذیك گفاٌث  ٝآٜٗب  ْٛجؼبٗٝی ٓىکٖ جٍکیَ
ؾاؾٗؿْٛ .چ٘یٖ اوحؽؿاّ قؤی کبقگكإ پیٔبٗی ،جٍکیَ
جؼبٗٝی ِ٘ؿٝم ٝاّ ،کٔک ث ٚکبقگكإ ش٘گلؾ ٙثٚ
ؼّ َٞثؼؿ ال آجً گككحٖ پبالیٍگب ٙآثبؾإ .ؾق کَ
ثٜجٞؾ ٌكایٗ کبق  ٝج٘ظیْ  ٝثٜحك کكؾٕ ثٜجٞؾ وبػث
ٌیلث کبقک٘بٕ ثؿ ٕٝایٖک ٚث ٚجُٞیؿ ُ ْٛطٔ ٚثؽٞقؾ ٝ
شِٞگیكی ال قكحٖ کبقک٘بٕ ث ٚش٘گ .چ ٕٞثؽًٗبٓٚ
آٓؿ ال ٖكف ؾُٝث ک٘ٓ ٚوٕی ؼؿٓثٛبی ٝ 1356
 1357ثبیؿ ث ٚش٘گ ثكٗٝؿٓ ،ب شِٞی اشجبقی ثٞؾٕ إٓ
قا گككحیْ  ٝگلحیْ ٛك کىی ک ٚؾاِٖٝت اوث ٓیجٞاٗؿ
ثكٝؾ ٛ ٝیچ اشجبقی ؾق کبق ٗیىث .ؼیِی کبقٛبی ؾیگك
 ْٛکكؾیْ ک ٚاالٕ ث ٚیبؾ ٗؿاقّ .ثٛ ٚك ظبٍ ال ووٖٞ
قژیْ ٌب ٙجب ٌکىث اٗوالة  ٝظبکْ ٌؿٕ کبَٓ ٓكجصؼیٖ
ک ٚجوكیجٖ و ٚوبُی ٖ ٍٞکٍیؿ ،ظبکٔبٕ شٜٔٞقی
اوالٓی جالي ٓیکكؾٗؿ ٓب قا په ثمٗ٘ؿ جب ؼٞؾٌبٕ ثٚ

زتب کبؼگؽاى هػُجی کَ ثب
زکْهت ًجْظًع ُن ثَ
ثچَُبی چپ ؼای هیظاظًع
چْى ثَ يعالت ثچَُبی
چپ اػتمبظ ظانتٌع
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االٕ ث ٖٓ ٚؼجك ؾاؾٗؿ ک ٚولبقت آٓكیکب قا اٌـبٍ
کكؾٗؿٓ .ب  ْٛكکك ٓیکكؾیْ ٌٔب چٝ ٚلیك آٞق
ؼبقشٚیی ٛىحیؿ ک ٚال اجلبم ث ٚایٖ ٜٓٔی ؼجك ٗؿاٌحیؿ.
ثٛ ٚك ظبٍ ؾق ٜٗبیث ثكای ال ثیٖ ثكؾٕ ٌٞقا ال وبٍ
ٓ 1361عیٗ قػت ٝ ٝظٍث ؾق ٌكکث ٗلث ایصبؾ
کكؾٗؿ .ؾق ٛك هىٔث چ٘ؿ ٗلك ثؿ ٕٝإٓک ٚجؽّّی
ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ اوحؽؿاّ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ جب ٛك اٗحوبؾ کٞچکی ال
ظکٓٞث قا ث ٚپبوؿاقٛب گماقي ثؿ٘ٛؿ .كؼبُیٖ کبقگكی
قا ث ٚکٞچکجكیٖ ثٜبٗٚیی اؼكاز ٓیکكؾٗؿ یب ث ٚلٗؿإ
ٓیثكؾٗؿ  ٝلٕ  ٝثچٚی آٜٗب قا  ْٛال جٔبٓی ظوٞم
ٓعكٓ ّٝیکكؾٗؿ .یک ثبق  ْٛاٝایَ وبٍ ٝ ،61هحی
ٌكٝع کكؾٗؿ ؾوحبٝقؾٛبی ٌٞقا قا ال ثیٖ ثجكٗؿ ٓب
جّٔیْ ث ٚاػحّبة گككحیْ آب ٝهحی ٓصٔغ ػٔٓٞی
جٍکیَ ٌؿ اػحّبة قای ٗیبٝقؾ .ث ٚایٖ ؾُیَ ک ٚؾق
ٓصٔغ ػٔٓٞی جٜ٘ب ٗٔبی٘ؿٙگبٗی جٞاٗىح٘ؿ ظكف ثمٗ٘ؿ کٚ
ٓٞاكن اػحّبة ٗجٞؾٗؿ ،آٜٗبیی کٞٓ ٚاكن ثٞؾٗؿ شكات
ٗٔیکكؾٗؿ ظكف ثمٗ٘ؿ چ ٕٞهجِٖ ال ٖكف پبوؿاقٛب
جٜؿیؿ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ.

آب ٌٔب ظكکث کكؾ ٙثٞؾیؿ» .ثٛ ٚك ظبٍ ٖٓ گلحْ ظبال
کٓ ٚب جب اِلٜبٕ آٓؿٙییْ یک وكی ث ٚپبالیٍگبٙ
ٓیلٗیْ .ؾق پبالیٍگب ٙا ٍٝشِٞی ٓب قا گككح٘ؿ ٖٓ .گلحْ:
آهبیبٕ! ٓب اِِٖ شِىٗ ٚؿاقیْ آب ظبال ک ٚایٖ  ٚٔٛقاٙ
قا آٓؿٙییْ ظؿاهَ ثگفاقیؿ پبالیٍگب ٙقا جٔبٌب ک٘یْ.
ؼالِٝ ٚاقؾ پبالیٍگبٌ ٙؿیْ  ٝؾٗ ٝلك ال ٗٔبی٘ؿٛٙبی
ٌٞقای کبقک٘بٕ پبالیٍگب ٙاِلٜبٕ قا پیؿا کكؾیْ ٌ ٝت
ث ٚؼبٗٚی یکی ال آٜٗب قكحیْ  ٝؾق آٗصب کٔی ثب  ْٛثعد
 ٝگلحگ ٞکكؾیْ .ؾق ٖٔٔ ؾق ٔٛبٕ ایبٓی کٌٞ ٚقا
جٍکیَ ٌؿ ٙثٞؾ ،ال ٖككی اٗصٖٔ اوالٓی  ٝال ٖككی
 ْٛوپب ٙپبوؿاقإ  ْٛؾق ظبٍ ٌکَگیكی ثٞؾ  ٝؾاٌح٘ؿ
شبی پبی ؼٞؾٌبٕ قا ٓعکْ ٓیکكؾٗؿٓ .ب ٔٛبٕ لٓبٕ
ثبیؿ اػحكاْ ٓیکكؾیْ  ٝال گبقؾ پبالیٍگب ٙکٗ ٚگٜجبٕ
ٌكکث ٗلث ثٞؾ ظٔبیث ٓیکكؾیْ ُٝی ٓحبولبٗ ٚایٖ کبق
قا ٗکكؾیْ .ؾق ِٞقجی ک ٚإٓ لٓبٕ ٓعبكظث ال
پبالیٍگب ٙجٞوٗ گبقؾ ،ک ٚال کبقک٘بٕ پبالیٍگب ٙثٞؾٗؿ،
اٗصبّ ٓی ٌؿ ُٝی ٔٝغ ٖٞقی ٌؿ ٙثٞؾ ک ٚپبوؿاقٛب ؾق
کبق آٜٗب ؾؼبُث ٓیکكؾٗؿ .اُجح ٚاؾاقٙی ٓعبكظث یؼ٘ی
ٔٛبٕ گبقؾ ثب ٌٞقا ٔٛکبقی ٓیکكؾ .ظحب یک ثبق یکی
ال ایٖ گبقؾی ٛب وكاؽ ٖٓ قا گككح ٚثٞؾ ٝ ٝهحی ٖٓ قا
پیؿا کكؾ ،گلث« :آهبی پیچگبٓ !ٙكاهت ثبي ک ٚؾوحٞق
جیك ثكای ج ٝ ٞكالٗی آٓؿ ٙاوث» .گلحْ :ثكای چٚ؟ گلث:
«ؾق شِىٚی ٍٓحكک پبوؿاقٛب  ٝگبقؾیٛب گلحٌ ٚؿ ٙکٚ
ج ٞاٖالػیٚی کٔٗٞیىثٛب قا ؾق پبالیٍگب ٙپؽً
ٓیک٘ی»ٓ .ب ٔٛبٕ لٓبٗی ک ٚهؿقت ؾاٌحیْ ثبیؿ ث ٚكکك
ایٖ ٓیاكحبؾیْ ک ٚشِٞی پبوؿاقٛب قا ثگیكیْ ٗ ٝگفاقیْ
ک ٚؾق پبالیٍگب ٙهؿقت ثگیكٗؿ ٗ ٝگفاقیْ ٓعیٗ قا
ٗظبٓی ک٘٘ؿُٝ ،ی ٓحبولبٗ ٚظحب ث ٚكکك ایٖ ٗیلحبؾیْ کٚ
پبوؿاقٛب  ٝظمةاُِٜیٛب ک ٚجؼؿاؾ لیبؾی ال آٜٗب پِیه
آ٘یحی ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ،ككؾای قٝلگبق ٌٞقا قا ٗبثٞؾ
ؼٞا٘ٛؿ کكؾ  ٝاككاؾ كؼبٍ ِ ٝؿین کبقگكی قا ال ثیٖ
ؼٞا٘ٛؿ ثكؾٓ .حبولبٗ ٚؾق ایٖ ٓٞقؾ کٞجبٛی کكؾیْ.
ٌٞقای پبالیٍگب ٙجٜكإ گبٛی  ْٛال اٌؽبَ كؼبٍ
ویبوی ؾػٞت ٓیکكؾ جب ؾق پبالیٍگب ٙجٜكإ وؽ٘كاٗی
ک٘٘ؿ ٗ ٝوطٗ ٚظكات ؼٞؾٌبٕ قا ثگٞی٘ؿ .کبقک٘بٕ ْٛ
وٞاالت ؼٞؾٌبٕ قا ٓطكض ٓیکكؾٗؿٓ .رِٖ ال ظٍٔث
قییىی ک ٚإٓ لٓبٕ ؾق وبلٓبٕ كؿایی كؼبُیث ٓیکكؾ
ؾػٞت کكؾیْ یب ال ٜٓؿی ثبلقگبٕٗ ،ؽىثٝلیك ؾُٝث
ٓٞهث یب اثكاٛیْ یمؾیٝ ،لیك آٞق ؼبقشٚی ؾُٝث
ٓٞهث  ٝؼیِیٛبی ؾیگك کٛ ٚك چ٘ؿ ٝهث یک ثبق ال
آٜٗب ؾػٞت ٓیکكؾیْ .قٝلی ک ٚیمؾی قا ؾػٞت کكؾٙ
ثٞؾیْ ،ؾق ظبُی ک ٚایٍبٕ ؾق قوحٞقإ پبالیٍگب ٙؾق
ظبٍ وؽ٘كاٗی ثٞؾ جِل٘ی ث ٚپبالیٍگبٌ ٙؿ ک ٚثب ایٍبٕ
کبق ؾاٌث ،په ال ایٖک ٚگلحگٞی جِل٘ی آهبی یمؾی جٔبّ
ٌؿ ثب ػّجبٗیث ث ٚوؽ٘كاٗی ؼٞؾي اؾآ ٚؾاؾ  ٝگلث:

تب خبیی کَ هي هیظاًن یکی اؾ ضْاقتُبی کویتَی
اػتًبة ظؼ قبل  57ثبؾگهت کبؼگؽاى ؾًعاًی ثَ
پبالیهگبٍ ثْظ .لطفي ظؼ ایي هْؼظ تَْیر ثعُیع.
ثِٝ !ٚهحی ٓب اػحّبة کكؾیْ اُٝیٖ ٌؼبقٓبٕ آلاؾی
لٗؿاٗیبٕ ویبوی ثٞؾ .ثؼؿ ظٔبیث ال ٓجبقلات
ؾاٍٗصٞیبٕٓ .ب ٞ٘ٛل اػحّبة ثیىث قٝل ٙقا ْٛ
ٌكٝع ٗکكؾ ٙثٞؾیْ  ٝؾق إٓ جعّٖ ؾ ٝقٝل ٙثٞؾیْ کٚ
جیٔىبق ٗٞقٝلی ،ككٓبٗؿٙی ظکٓٞث ٗظبٓی ش٘ٞة
جٜكإ ثب ٓب جٔبن گككث  ٝگلثٌٔ :ب جعّٖجبٕ قا
پبیبٕ ؾٛیؿ ٓب ایٜ٘ب قا آلاؾ ٓیک٘یْٝ .هحی لٗؿاٗیبٕ
ویبوی آلاؾ ٌؿٗؿ ٓب ثب ؾوحٛٚبی گَ ث ٚاوحوجبٍ
کبقگكإ لٗؿاٗی قكحیْ .ک ٚظٍٔث قییىی ثٞؾ ،یؿهللا
ؼىكٌٝبٛی ثٞؾ ،ػِیكٔب کیبیی ثٞؾ ک ٚؾق وبٍ 67
اػؿاّ ٌؿ  ٝچ٘ؿ ٗلك ؾیگك .یکی ال ؼٞاوثٛبی اِِی
ٓب آلاؾی لٗؿاٗیبٕ ویبوی  ٝثٝ ٚیژ ٙکبقگكإ لٗؿاٗی
ٌكکث ٗلث ثٞؾ .ؾق ٓوطؼی کٓ ٚب ٌٞقا ؾاٌحیْ ال
ٖكف گبقؾیٛب ثٓ ٚب ؼجك ؾاؾٗؿ ک ٚهكاق اوث کبقگكإ
لٗؿاٗی ویبوی لٓبٕ ٌب ٙقا لٝؾجك ال  ٚٔٛثبلؾاٌث
ک٘٘ؿ کٓ ٚب ث ٚایٜ٘ب ؼجك ؾاؾیْ  ٝثؼٕی ال ایٜ٘ب ٓؽلی
ٌؿٗؿ.
پ کویتَی اػتًبة ،نْؼاُب
نوب گفتیع کَ ثچَُبی چ ِ
ؼا تهکیل ظاظًع .آیب ایي نْؼا ثب ثعًَی کبؼگؽی ُن ظؼ
اؼتجبِ ثْظ؟ چْى ػالٍّ ثؽ کبؼگؽاًی کَ گؽایم
قیبقی ههطًی ظانتٌع ازتوبلي کبؼگؽاًی ُن ثْظًع
کَ گؽایم قیبقی ؼّنٌی ؼا ًوبیٌعٍگی ًویکؽظًع.
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ثجی٘یؿ ا ٍٝایٖک ٚاػٕبی ٌٞقا ؼٞؾٌبٕ کبقگك ثٞؾٗؿ.
ثؼؿ ٘ٓ ٖٓ ْٛظٞقّ ٗٔبی٘ؿٛٙبی کبقگكإ کٝ ٚاقؾ ٌٞقا
ٓی ٌؿٗؿ ثٞؾٝ ،گكٗ ٚظحب کبقگكإ ٓفٛجی ک ٚثب ظکٓٞث
ٗجٞؾٗؿ  ْٛث ٚثچٛٚبی چپ قای ٓیؾاؾٗؿ چ ٕٞثٚ
ِؿاهث ثچٛٚبی چپ اػحوبؾ ؾاٌح٘ؿ.

ٗک٘ؿ کبقٛبیی قا کٓ ٚب ٓیؼٞاٛیْ اٗصبّ ٗؿٛؿ .ثكای
ٔٛیٖ اِِٖ ؿكٔی قا آٝقؾٗؿ ک ٚثب پٍحٞاٗٚی
پبوؿاقٛب ثىبٖ ٌٞقا قا شٔغ ک٘ؿُٝ .ی اگك لٓبٕ
ثیٍحكی ؾاٌحیْ ظحٖٔ ث ٚؾق ؾوث گككحٖ ٓؿیكیث ْٛ
ٓیقویؿیْ.

نوب گفتیع کَ ًوبیٌعٍگبى نْؼای کبؼکٌبى يٌؼت ًفت
ظؼ خلكبت هعیؽاى نؽکت هیکؽظًعّ .لی نْؼا ظؼ
ّالغ ثَ ًِبظی گفتَ هینْظ کَ هعیؽیت ؼا ثؽ ػِعٍ
هیگیؽظ .آیب نْؼای کبؼکٌبى يٌؼت ًفت چٌیي
ّیژگیای ؼا ظاؼا ثْظ؟

ظّلت هْلت ّ ثؼع ظّلت ثٌیيعؼ چَ ثؽضْؼظی ثب
نْؼا ظانتٌع؟
ٛیچکؿاّ ٌٞقا قا ٗٔیپفیككح٘ؿ ٛ ٝك ؾ ٝؾُٝث ٓؽبُق
ٌٞقا ثٞؾٗؿ .ث٘یِؿق ک ٚاِِٖ گلثٌٞ :قا ثی ٌٞقا.
ایٖ قا  ْٛثگٞیْ اُٝیٖ اٗصٖٔ اوالٓی ک ٚؾق ٌكکث
ٗلث جٍکیَ ٌؿ  ٝؼیِی ثب ٌٞقا ٓؽبُق ثٞؾ  ٝػِی ٚإٓ
كؼبُیث ٓیکكؾٞٛ ،اؾاق ث٘ی ِؿق ثٞؾ  ٝثؼؿ ال ػمٍ
ث٘یِؿق پبیٚی ایٖ اٗصٖٔ ٌ ٌَُ ْٛؿ  ٝاٗصٖٔ اوالٓی
ظمةاُِٜی شبی إٓ قا گككث .ؼٞؾ ث٘یِؿق  ْٛایٖ
اٗصٖٔ اوالٓی قا ؾق ٓوبثَ ٌٞقا جوٞیث  ٝظٔبیث
ٓیکكؾ.

ٞ٘ٛل ٌٞقا آٗوؿق هؿقجٔ٘ؿ ٍٗؿ ٙثٞؾ ک ٚثحٞاٗؿ ٓؿیكیث قا
ثك ػٜؿ ٙثگیكؾ .آب ایٖ ثعد ؾق ٌٞقا ٓطكض ثٞؾ کٚ
ثبیؿ ٓؿیكیث قا ثگیكیْ  ٝثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ  ْٛؾق شِىبت
ٓؿیكإ ٌكکث ٓیکكؾیْ ٗ ٝظك ٓیؾاؾیْ .ؼٞؾٓبٕ
ٗحٞاٗىح ٚثٞؾیْ ٓؿیكیث قا ث ٚؾوث ثگیكیْ آب ٛكچٓ ٚب
ٓیگلحیْ ٓؿیكإ هجٓ ٍٞیکكؾٗؿٓ .ربُی ثمْٗ ثكای ٌٔب.
اکحبٕ ث٘میٖ ؾق ایكإ  88ثٞؾٝ .هحی ش٘گ آؿبل ٌؿ
ؾوحٞق آٓؿ ک ٚاکحبٕ قا پبییٖجك ثیبٝقیؿ جب جُٞیؿ ث٘میٖ
وكیغجك ٌٞؾ  ٝث ٚؾوث ٚٔٛی ٓكؾّ ثكوؿُٝ .ی ٓب ؾق
ٌٞقا ثب ٓؿیكیث ٓؽبُلث کكؾیْ ،اجلبهٖ ؾق إٓ شِىٚی
ٓؿیكإ ٖٓ ال ٖكف ٌٞقا ٌكکث کكؾ ٙثٞؾّٓ .ؽبُلث
کكؾّ  ٝگلحْ :اگك ایٖ کبق قا ثک٘یْ پؿق ٓبٌیٖ ٓكؾّ
ؾقٓیآیؿ ٓ ٝبٌیٖ ٓكؾّ ؾاؿبٕ ٓیٌٞؾٓ .ؿیكیث ظكف
ٓب قا هجٗ ٍٞکكؾٓ .ب ؼٞؾٓبٕ ال ٖكف ٌٞقا ثب
ٗٔبی٘ؿٙی آلٓبیٍگبِ ٙعجث کكؾیْ گلحیْ جب لٓبٗی کٚ
اکحبٕ ٍٗ 88ؿٌٔ ٙب جبئیؿ ٗک٘یؿ  ٝاگك ٓرِٖ  84ثٞؾ ٌٔب
ؾقٝؽ ثگٞییؿ ک 80 ٚاوث .یؼ٘ی ؼٞؾ کبقک٘بٕ ایٖ کبق
قا کكؾٗؿ  ٝثكؼالف ؾوحٞقات ٓؿیكیث قكحبق کكؾٗؿ.
ثؼؿ  ْٛآٗوؿق هؿقت ٗ ٝلٞـ ؾاٌحیْ کٓ ٚؿیكیث شكات

ثؼع اؾ ؼاُوپیوبیی هدبُعیي ظؼ  30ضؽظاظ  ّ 60آغبؾ
هْج قؽکْة ّ اػعامُب چَ اتفبلی ثؽای نْؼا افتبظ؟
چْى ظؼ يسجتُبیتبى ثَ زُْؼ نْؼا ظؼ قبل ُ 61ن
انبؼٍ کؽظیع.
ؾق وبٍ  60وكکٞة ثیك ٕٝال پبالیٍگب ٙشكیبٕ ؾاٌث
ٞ٘ٛ ٝل ٝاقؾ پبالیٍگبٍٗ ٙؿ ٙثٞؾ .کىبٗی قا ؾق
پبالیٍگب ٙثٝ ٚیژ ٙؾق اقججبٖ ثب ٓصبٛؿیٖ ثبلؾاٌث
ٓیکكؾٗؿ آب چٛ ٕٞیچکؿاّ ال ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ٌٞقا ثب
ٓصبٛؿیٖ قاثط ٚیی ٗؿاٌح٘ؿ اذك ؼبِی قٝی كؼبُیث
ٌٞقا ٗؿاٌث .اُجح ٚوبٍ  60ؾق ثیك ٕٝال پبالیٍگبٝ ٙ
ؾق شبٓؼ ،ٚش ٞقػت ٝ ٝظٍث ظبکْ ٌؿ ٙثٞؾ آب ٌٞقا
ٞ٘ٛل ٝشٞؾ ؾاٌث .ؾق وبٍ  61ثٞؾ ک ٚوكاؽ ٌٞقاٛبی
کبقگكی  ْٛآٓؿٗؿ .ا ٍٝث ٚؾكحك و٘ؿیکبی ؼیبٖبٕ ؾق
الُٚلاق ظِٔ ٚکكؾٗؿ ،ثؼؿ وكاؽ ٌٞقای کبقگكإ ایكإ
ٗبویٗٞبٍ قكح٘ؿ ٔٛ ٝیٖٖٞق ٓبشكا ثب ثبلؾاٌث  ٝاؼكاز
ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ٌٞقاٛبی کبقگكی  ٝشبیگمی٘ی آٜٗب ثب
اٗصٖٔ اوالٓی ٌٞ ٝقای اوالٓی کبق اؾآ ٚپیؿا کكؾ.
قؽکْة نْؼای کبؼکٌبى يٌؼت ًفت ثَ چَ نکلی
پیم ؼفت؟
قاوحً چ ٖٓ ٕٞاُٝیٖ ٗلكی ثٞؾّ ک ٚاؼكاز ٌؿّ ؾیگك
ؼیِی ؾق شكیبٕ ثویٚی ٓبشكا ٗجٞؾّ .ؾق ظکْ اؼكاشْ ْٛ
ٌٗٞح٘ؿ ث ٚؾُیَ ٝاثىحگی ث ٚگكٛٝکٛبی ویبوی .ظحب
ٌٗ٘ٞح٘ؿ کؿاّ گك ْٛ ٖٓ .ٙٝاوحی٘بف ٗؿاؾّ .ثكؼی ال
ٗٔبی٘ؿٙگبٕ قا  ْٛججؼیؿ کكؾٗؿ.
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نْؼای ًفت ؼا اقتسبلَ کؽظًع
گفت ّ گْ ثب زهوت ؼییكی
 پبالیٍگبٗ ٙلث جٜكإ
آلبی ؼییكی! نْؼاُبی کبؼگؽی ظؼ يٌؼت ًفت چَ
ؾهبًی ّ ِی چَ ؼًّعی تهکیل نعًع؟
اگك ثؽٞاٛیْ پكٝوٚی جکٞیٖ ٌ ٝکَگیكی ٌٞقاٛب قا
ؾق ٗلث ؾٗجبٍ ثک٘یْٗ ،طلٛٚبی إٓ ث ٚوبٍٛبی ؼیِی هجَ
ال اٗوالة ثبلٓیگكؾؾ  ٝثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ پؿیؿٙیی ٗجٞؾ ٙکٚ
كیاُجؿا ٚٛؾقوث ٌٞؾٓ .یجٞاْٗ ثگٞیْ ؾق اؾآٚی إٓ
جٍکَٛبی و٘ؿیکبیی کٝ ٚشٞؾ ؾاٌح ٚیب کٔیحٛٚبی
اػحّبثی ک ٚؾق ٓكظِٚی اٗوالة ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ یب ؼیِی
هجَ ال ایٜ٘ب ٛىحٛٚبی اػحّبة ٓؽلی ٛ ٝىحٛٚبی
ٓطبُؼبجی ک ٚؾق ِ٘ؼث ٗلث ٝشٞؾ ؾاٌث ،ؾق ایٖ
پكٝوٌٞ ٚقاٛب ث٘ب ثك ٔكٝقت ٌکَ گككح٘ؿٓ .جبقلات
و٘ؿیکبیی ؾق ٓوطغ اٗوالة ثِٞ ٚقت کٔیحٛٚبی
اػحّبة ؾقآٓؿ .یؼ٘ی کٔیحٛٚبی اػحّبة ال ؾٍ
و٘ؿیکبٛبیی ک ٚإٓ ٓٞهغ ث ٚآٜٗب ٓیگلحیْ و٘ؿیکبٛبی
لقؾ ثیك ٕٝآٓؿٗؿ ک ٚثكؼی ال آٜٗب ؼیِی  ْٛلقؾ ٗجٞؾٗؿ
 ٝؾاٌح٘ؿ ٓحٔبیَ ثٗ ٚبقٗصی  ٝوكغ ٓیٌؿٗؿ چ ٕٞیک
وكی ال ٗیكٛٝبی چپ ؾق إٓ ٓٞهغ ؾق ثؼٕی ال
و٘ؿیکبٛب ؾق وطط ؾثیك و٘ؿیکب ٛ ٝیبت ٓؿیكٙی و٘ؿیکب
ظٕٞق كؼبٍ ؾاٌح٘ؿ .ث ٚػ٘ٞإ ٗٔ ٚٗٞؾق ٔٛیٖ و٘ؿیکبی
پبالیٍگبٗ ٙلث جٜكإ ،و٘ؿیکبی ؼطٓ ٝ ُُٚٞ ٖٞؽبثكات
ش٘ٞة جٜكإ ،و٘ؿیکبی اٗجبق قی ؾق جٜكإ ثیٍحك
ؾثیكٛب ٓ ٝىئٞالٌٕبٕ گكایً چپ ؾاٌح٘ؿ.

ظ ٍٞایٖ کحبةٛب ٛىحٛٚبی ٓطبُؼبجی کبقگكی  ْٛثٚ
ٝشٞؾ آٓؿ ک ٚؾق ٓ٘بٖن ٓؽحِق ِ٘ؼث ٗلث ال
پبالیٍگب ٙآثبؾإ جب ٓ٘بٖن ٓؽحِق ایٖ ٛىحٛٚبی
ٓطبُؼبجی ٝشٞؾ ؾاٌث .ث ٚایٖ جكجیت هجَ ال اٗوالة ؾٝ
ٗٞع جٍکَ ؾق ِ٘ؼث ٗلث ٝشٞؾ ؾاٌث؛ یکی جٍکَ
ِ٘لی ثٞؾ ک ٚظ ٍٞو٘ؿیکبٛب  ٝهبٕٗ٘ٓٞؿیٛبی ػی٘ی
ک ٚال ٖكین هبٗ ٕٞکبق ثٌ ٚکَ ػِ٘ی پیگیكی ٓیٌؿ ٝ
یک وكی ٛ ْٛىحٛٚبی ٓؽلی ٌکَ گككح ٚثٞؾ کٗ ٚطلٚ
ثىث ،قٌؿ کكؾ ،گىحكي پیؿا کكؾ  ٝایٜ٘ب ثك ظٍٞ
کحبة ٓ ٝطبُؼٓ ٝ ٚجبقلات ویبوی ٌکَ گككث .ثٚ
ٔٛیٖ ؾُیَ ٓیجٞإ گلث یکی ال ثٜحكیٖ جصبقة جِلین
کبق ػِ٘ی ٓ ٝؽلی ؾق ای٘صب جصكثٌ ٚؿ .یؼ٘ی ٓب ؾق
شبیی ک ٚؾق ٓوبّ یک و٘ؿیکبُیىث ػَٔ ٓیکكؾیْ وؼی
ٓیکكؾیْ ؼیِی ال ٓىبئَ قا قػبیث ک٘یْٖ .جن هبٕٗٞ
ظكکث ک٘یْ ٌ ٝؼبقٛب  ٝویبوث قاؾیکبٍ ٔ ٝؿقژیْ
قا ثیبٕ ٗک٘یْ  ٝث ٚاِطالض ظوٞهی ثكؼٞقؾ ٓیکكؾیْ.
ؾق ٓعبكَ ؼبَ جك ویبوث ؼٞؾٓبٕ قا ؾٗجبٍ ٓیکكؾیْ
ک ٚجكٝیس اكکبق قاؾیکبٍ  ٝچپ ٓ ٝبقکىیىحی ثٞؾ ٝ
ؾق ٖٔٔ ٛك اٗؿیٍٚیی کٔ ٚؿ ٌب ٙثٞؾ.

نوب آى ؾهبى ظؼ پبالیهگبٍ ًفت تِؽاى ثْظیع؟
ٖٓ ا ٍٝؾق آثبؾإ ثٞؾّ .کبقآٓٞلیاّ قا ال ش٘ٞة
ٌكٝع کكؾّ .ثؼؿ ؾٝقإ کبقآٓٞلی ظككٚیی قا ؾق
پبالیٍگب ٙآثبؾإ اؾآ ٚؾاؾّ .ؾ ٝوبٍ ؾق آٗصب ؾٝق ٙؾیؿّ ٝ
ثؼؿ ثكای قاٙاٗؿالی پبالیٍگب ٙجٜكإ ث ٚجٜكإ ٓ٘حوَ
ٌؿّ ؾق وبٍ  .44پبالیٍگب ٙجٜكإ ؾق إٓ لٓبٕ جبلٙ
جبویه ٌؿ ٙثٞؾ  ٝپبالیٍگبٞٗ ٙثی٘یبؾی ثٞؾ کٓ ٚب ثبیؿ
جٔبّ إٓ جصبقثی قا ک ٚؾق ش٘ٞة ؾق قاثط ٚثب ٓىبئَ
و٘ؿیکبیی ؾاٌحیْ ث ٚای٘صب ٓ٘حوَ ٓیکكؾیْ ک ٚؾق کٔحكیٖ
لٓبٕ ٓٔکٖ و٘ؿیکبی پبالیٍگب ٙجٜكإ ؾقوث ٌؿ .ؼیِی
وبٍ هجَ ال اٗوالة كؼبُیث شباكحبؾٙی و٘ؿیکبیی ؾق
ِ٘ؼث ٗلث ٝشٞؾ ؾاٌث .ال ٔٛبٕ وبٍٛب ٓ ْٛب
ٛىحٛٚبی ٓؽلی ٓطبُؼبجی قا وبلٓبٕ ؾاؾ ٙثٞؾیْ .ظؿٝؾ
وبٍٛبی  ٖٓ ،48 ٝ 47ؾق چبپؽبٗٚی پبالیٍگب ٙکبق
ٓیکكؾّ .إٓ لٓبٕ کحبةٛبی لیبؾی ال کحبةٛبیی قا کٚ
ث ٚشِؿ ولیؿ ٓؼكٝف ثٞؾٗؿ ؾق آٗصب ٓ٘حٍك ٓیکكؾیْ .ثك

نوب چَ قبلی اؾ ؾًعاى آؾاظ نعیع؟
ٓب یک گكٛٝی ثٞؾیْ ؾق لٗؿإ ک ٚلٗؿاٍٗبٕ جٔبّ ٌؿٙ
ثٞؾ ُٝی آلاؾٌبٕ ٗٔیکكؾٗؿ .ایٖ ویبوث شؿیؿ ٌب ٙثٞؾ
ثؼؿ ال ظمة قوحبؼیم .ث ٚاِطالض ِٓیکٍی ٓیکكؾیْ
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یب ككشیٛب ثٞؾیْٗ .مؾیک چٜبقِؿ لٗؿاٗی ثٞؾیْ کٚ
لٗؿاٍٗبٕ جٔبّ ٌؿ ٙثٞؾ آب ویبوث ٍٓث آ٘ٛیٖ ٌب ٙثؼؿ
ال جٍکیَ ظمة قوحبؼیم  ٝكٍبق ث ٚلٗؿإٛب ٓٞشت
ٌؿ ٙثٞؾ ال لٗؿإ آلاؾ ٍٗٞیْ ،جب لٓبٗی ک ٚث ٚاِطالض
ٗىیْ کبقجكی ٝلیؿ .ایٖ ٗىیْ کبقجكی كٕبی لٗؿإ قا
جـییك ؾاؾ  ٝاُٝیٖ جبذیك إٓ  ْٛایٖ ثٞؾ ک ٚکىبٗی کٚ
لٗؿاٍٗبٕ جٔبّ ٌؿ ٙثٞؾ ،آلاؾ ٌؿٗؿ .ؼٞؾ ایٖ ثمقگحكیٖ
ٓٞز اكٍبگكی قا ثؼؿ ال کٞؾجبی  32ؾق وطط ِٓی پؿیؿ
آٝقؾ.

اِِی ِبؾقات ٗلث ثٞؾ  ٝایٖ کٔک لیبؾی ثٓ ٚب کكؾ
ک ٚآٗصب قا  ْٛثحٞاٗیْ ث ٚاػحّبة ثکٍبٗیْ .اػحّبة
ٗلث ٗوً كِس ک٘٘ؿ ٙیی ؾق اقججبٖ ثب قژیْ ٌب ٙؾاٌث .ثٚ
ٔٛیٖ ؾُیَ ٝهحی ثؼؿ ال اٗوالة ٓیگلح٘ؿ" :کبقگك ٗلث
ٓبٓ /جبقل ؾُیك  ٝوكوؽث ٓب" یک ٝاهؼیحی قا ثیبٕ
ٓیکكؾ .ؾق ٝاهغ اػحّبة ٗلث ٗوطٚی پبیبٗی ثٞؾ ثك
یک وبٍ جظبٛكات ٓ ٝجبقلٙی ؼیبثبٗی ک ٚکٔك
ظکٓٞث قا ٌکىث.
یؼٌی ظؼ ظّؼٍی اًمالة ّ پیم اؾ قمِْ ؼژین ،تهکل
کبؼگؽی يٌؼت ًفت کویتَُبی اػتًبة ثْظًع؟

چَ قبلی ثْظ؟
ثیٖ وبٍٛبی  56جب  .57ظؿٝؾ یک وبٍ هجَ ال اٗوالة
ایٖ ٓٞز آؿبل ٌؿ.

ؾق ؾٝقٙیی کٓ ٚجبقلٓ ،ٙكظِٚی ِِجی ؼٞؾي قا ٖی
ٓیکكؾ یؼ٘ی ٗلی قژیْ ،کبقگكإ ِ٘ؼث ٗلث جعث
ػ٘ٞإ کٔیحٚی اػحّبة یب و٘ؿیکبی ٍٓحكک ٓحٍکَ
ٌؿ ٙثٞؾٗؿ .ظبال ٛك ٓ٘طو ٚثكای ؼٞؾي یک جٍکِی
ؾاٌثٓ .رِٖ ایٖ کبق قا ؾق پبالیٍگب ٙجٜكإ و٘ؿیکبی
ٝ
کبقگكإ
ٍٓحكک
کبقٓ٘ؿإ اٗصبّ ٓیؾاؾ.

نوب آؾاظ کَ نعیع ثَ کبؼتبى ثبؾگهتیع؟
ٗ ٖٓ ٚقا اوحؽؿاّ ٗٔیکكؾٗؿ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٖٓ ث ٚش٘ٞة
قكحْ  ٝؾق آٗصب چ ٕٞثكاؾق
ثمقگحك ٖٓ ؾق ظلبقی ٗلث
کبق ٓیکكؾ ایٖ آکبٕ ككاْٛ
ٌؿ ک ٚؾق یک ٌكکث
آٓكیکبیی _ ایكاٗی یب ثٚ
اِطالض قٝیبٍ اوحؽؿاّ
ٌ .ّٞإٓ لٓبٕ ثٌ ٚكکثٛبی
ؼبقشی ک ٚثب ؾقثبق ٌكیک
ٓیٌؿٗؿ ٞٓ ٝقؾ ظٔبیث
ؾقثبق ثٞؾٗؿ ٓیگلحیْ قٝیبٍ
ٌؿٗؿ .ایٖ ٌكکثٌ ،كکحی ثٞؾ جگماوی ثٗ ٚبّ وحک.ٞ
ثؽً ثمقگی ال ظلبقی ؾق ایكإ ؾق اؼحیبق ایٖ ٌكکث
ثٞؾ ٖٓ .ؾق ایٖ ٌكکث جٞاٗىحْ اوحؽؿاّ ٌ ٝ ّٞؾق
کٞجبٙجكیٖ لٓبٕ ث ٚػ٘ٞإ ٓکبٗیک اوحؽؿاّ ٌؿّ  ٝپه
ال لٓبٕ کٞجبٛی ث ٚػ٘ٞإ ٓؼِْ گَ ظلبقی ؾق
آٓٞلٌگب ٙظكك ٚیی ک ٚثكای ٌكکث ٗلث  ْٛکبؾق
جكثیث ٓیکكؾ ،آؿبل ث ٚکبق کكؾّ .ؾق ٗحیص ٚیک
ٓٞهؼیث کِیؿی ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ٙثٞؾ ک ٚاقججبٖ ثب جٔبّ
ٌكکث ٗلث ،چبٛٙبی ٗلث ،ظلبقیٛبی ٓؽحِق،
ٌكکثٛبی وكٝیهؾ٘ٛؿٓ ٙبٗ٘ؿ ٛبُی ثكجٚٔٛ ٝ ٕٞی
ٌكکث ٛبی ظلبقی ش٘ٞة ٓكکم ذوٍِبٕ ایٖ ٌكکث ثٞؾ.
ؼٌٞجؽحبٗ ٚچ ٕٞثكاؾق کٞچک  ٝثمقگْ ٛك ؾ ٝؾق ایٖ
ٌكکث کبق ٓیکكؾٗؿ ،ؼیِی وكیغ اقججبٖبت گىحكؾٙیی
قا ثب ٚٔٛی ٌكکثٛبی ش٘ٞة ثكهكاق کكؾ ٙثٞؾیْ .ؾق
ٗحیص ٚلٓبٗی ک ٚكٕب ٓىبػؿ ٌؿ ٗ ٚجٜ٘ب جٞاٗىحیْ 32
ٌكکث ظلبقی  ٝوكٝیهؾٛی ش٘ٞة قا ثكای اػحّبة
وكاوكی وبلٓبٕ ثؿٛیْ ،ثِک ٚثكاؾق ثمقگحك ٖٓ ثٚ
ؼبٖك ٔٛیٖ كؼبُیثٛب ث ٚؼبقک ججؼیؿ ٌؿ کٓ ٚكکم

ایٌطْؼ ًجْظ کَ یک کویتَیی
ظقتْؼ ثعُعّ .ازعُب ثَ ِْؼ
ضْظخْل ظؼ زوبیت اؾ ُن
اػتًبة هیکؽظًع ّ تؽـ ًبنی
اؾ قؽکْة نکكتَ ثْظ

نوب ایي ؾهبى ٌُْؾ خٌْة
ُكتیع؟

ثِ ٖٓ ٚؾق ؾٝقإ اػحّبة
ش٘ٞة ثٞؾِّ٘ .ؼث ٗلث ال
ٗظك اؾاقی ایٖ ٌکِی
جلکیک ٓیٌؿ کٓ ٚیگلح٘ؿ
ِ٘ؼث ٗلث ش٘ٞة ِ٘ ٝؼث
ٗلث ٌٔبٍِ٘ .ؼث ٗلث ش٘ٞة جب وبٍ  53ؾوث
ک٘ىكوی ّٞثٞؾ ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ وبؼحبق ٓحلبٝجی ؾاٌث.
ِ٘ؼث ٗلث ٌٔبٍ ٌبَٓ ؼٗ ُٓ ،ُٚٞؽبثكات ،پٔپ
ث٘میٖ ٛب  ٝیب ثؼؿٛب پبالیٍگب ٙجٜكإ ک ٚؼبقز ال
ظیطٚی ک٘ىكوی ّٞجٍکیَ ٌؿ  ٝاُجح ٚپبالیٍگبٙ
کكٓبٍٗب ٙک ٚکٞچک ثٞؾٓ ،یٌؿ .ؾق ٗحیص ٚؾ ٝوبؼحبق
ؾاٌث ثُ ٚعبظ ظوٞهی  ٝثُ ٚعبظ ویبویٝ .هحی کٚ
پبالیٍگب ٙجٜكإ اكححبض ٌؿ ثؽٍی ال کبقگكإ پبالیٍگبٙ
آثبؾإ قا ک ٚجؽُّ ؾاٌح٘ؿ ث ٚجٜكإ ٓ٘حوَ کكؾٗؿ.
ای٘صب یک پیٗٞؿی ثكای اُٝیٖ ثبق ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ثیٖ
کبقک٘بٗی ک ٚؾق ش٘ٞة لیك پ ًٌٞک٘ىكویٛ ّٞىح٘ؿ ثب
ٌكکث ِٓی ٗلث ایكإ کٓ ٚىحوَ ال ک٘ىكوی ّٞاوث.
ال وبٍ  53کٌ ٚب ٙجالي ٓیکكؾ ؼٞؾي قا اثكهؿقت
ٍٗبٕ ثؿٛؿ  ٝػوبة اپک ِٓ ٝی ،ک٘ىكویِٓ ّٞی ٌؿ،
اُجح ٚثب ظلع آحیبل ؼكیؿ ٗلث ایكإ .آب جبویىبت ٓ٘حوَ
جعث ٓؿیكیث ٌكکث ِٓی ٗلث هكاق گككث .یک
وبؼحبق ٓٞالی ٝ ْٛشٞؾ ؾاٌث ک ٚاِِٖ ٓىحوَ ال
ٌكکث ثٞؾ ُٝی ؾق اقججبٖ ثب ٗلث ثٞؾ .ث ٚایٖ ِٞقت
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ؼٞاوثٛبی ِ٘لی ػوتٍٗی٘ی ٓیکكؾ .ؼیِی ال
ؼٞاوثٛبی ٓؼٞهٚی کبقگكإ ٖی وبٍٛب قا ؾق ؾُٝث
ٌكیق آبٓی پبوػ ٓرجث ؾاؾٗؿ .ث ٚآیؿ ایٖک ٚثب پبوػ
ٓرجث ؾاؾٕ ث ٚؼٞاوثٛبی ِ٘لی ال گىحكي ش٘جً
کبقگكی شِٞگیكی ک٘٘ؿ ُٝی ٗحیصٚی ػکه ؾاؾ .ایٖ
پؿیؿ ٙجب لٓبٕ ؾُٝث ٗظبٓی الٛبقی ق ٝث ٚاٗکٍبف ثٞؾ.
ثؼؿ ٝهحی ؾُٝث الٛبقی آٓؿ ،ثٝ ٚیژٝ ٙهحی اٝیىی
ٝلیك کبق ٌؿ کٍٗ ٚبٕ ؾ٘ٛؿٙی ایٖ ثٞؾ ک ٚقژیْ ویبوث
ٍٓث آ٘ٛیٖ قا ؾق ٓٞقؾ کبقگكإ ٓیؼٞاٛؿ ث ٚکبق
ثجكؾ ،یک جؼَِ کٞجبٛی ؾق ش٘جً ایصبؾ ٌؿ ،یک
ٗگكاٗیٛبیی ایصبؾ ٌؿ ُٝی ؾق ش٘ٞة ظبؾذٚی وی٘ٔب
قکه جٔبّ إٓ ٗگكاٗی  ٝجكن ال ٌؿت ػَٔ اٝیىی قا
ثكٖكف کكؾ .یؼ٘ی ٓكؾّ  ٝکبقگكإ ظبُث جؼكٔی
گككح٘ؿ .ؾق ٗحیص ٚظبؾذٚی وی٘ٔب قکه ٗوطٚی ٌکىث
ؾُٝث ٗظبٓی ؾق ش٘ٞة ثٞؾ  ٝال إٓ په ٓكؾّ ّْٓٔ
ٌؿٗؿ ک ٚجب آؼك ثبیؿ ثكٗٝؿ .ثؼؿ ال اٗوالة ٖجیؼحٖ ایٖ
جٍکَٛب ثب ایٖ ٓىئِ ٚقٝثٚقٌ ٝؿٗؿ ک ٚظبال ؾٝقإ
اػحّبثبت ثٞؾ ،ٙویىحْ ٓؽحَ ٌؿ ،ٙکِی ال ٓؿیكإ
قكحٚاٗؿ ،ظبال ثبیؿ  ْٛجُٞیؿ قا اؾاق ٙکكؾ  ْٛ ٝایٖ
ظكکثٛب یک اػحٔبؾ ثٗ ٚله كٞماُؼبؾٙیی قا ؾق
کبقگكإ ایصبؾ کكؾ  ٚٔٛ ٝشب ٓ ْٛیٌ٘یؿٗؿ ٓ ٝطٔئٖ
ثٞؾٗؿ ک ٚکبقگكإ ٗلث ٗوً جؼییٖ ک٘٘ؿٙیی ؾق اٗوالة
ؾاٌحٚاٗؿ .ؼٞؾ ایٖ ٓٞهؼیث  ٝایٖ ٗوٍی ک ٚظه

ک ٚجٔبّ ثؽً ظلبقی ؾوث ٌكکثٛبی ؼبقشی ثٞؾ .ثٚ
ِٞقت اشبقٙیی یب پیٔبٗکبقی ایٜ٘ب کبق ٓیکكؾٗؿ .ثٚ
ٔٛیٖ ؾُیَ کَ ٌ 32كکث ظلبقی  ٝوكٝیهؾ٘ٛؿ ٙکٚ
ْٜٓجكیٖ آٜٗب ؾق ؼبٝقٓیبٗٛ ٚبُی ثكج ٕٞثٞؾ ،جٍکیالت
ؾیگكی ؾاٌح٘ؿ ،یؼ٘ی ال ویىحْ ٌكکث ٗلث ٓىحوَ
ثٞؾٗؿ .ؼٌٞجؽحبٗ ٚاقججبٖبت ایصبؾ ٌؿ ٙؾق ٓیبٕ
ثؽً ٛبی ٓؽحِق ٌكکث ٗلث  ٝاظحكاّ  ٝاػحٔبؾی کٚ
ٌؽُ ٖٓ ؾاٌحْ ث ٚػ٘ٞإ لٗؿاٗی ویبوی وبثن ٓٞشت
ٌؿ کٔیحٛ ٚبی وكاوكی اػحّبة  ٝیک ٗٞع ٔٛب٘ٛگی
پیً آٓؿ .ایٖ ثؽًٛب ٛیچ ٝهث ٗحٞاٗىح٘ؿ شِىٚی
ٍٓحكکی جٍکیَ ثؿ٘ٛؿ ُٝی اقججبٖبت اظیب ٌؿ ٙثٞؾ ٝ
ٔٛب٘ٛگی ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ٙثٞؾ ک ٚججؿیَ ث ٚکٔیحٛٚبی
اػحّبة ٌؿ  ٝجب لٓبٕ وكٗگٗٞی ٌب ٙایٖ کبق اؾآٚ
ؾاٌث  ٝگىحكي پیؿا ٓیکكؾ .ثٖٞ ٚق ٝیژ ٙؾق ش٘ٞة
ٗ ٚجٜ٘ب ٝاظؿٛبی ٓؽحِق ش٘ٞة ثب ٔٛ ْٛب٘ٛگ ثٞؾٗؿ
ثِک ٚآکبٗی پیً آٓؿ ٙثٞؾ ک ٚثب کبقگكإ ٌكکثٛبی
ؾیگك  ْٛؾق اقججبٖ ٔٛ ٝب٘ٛگ ثبٌیْ .ثب كٞالؾ اٞٛال یب
ٗیٍکك ؼٞلوحبٕ ثب ٝاظؿٛبی ٓؽحِق پحكٌٝیٔیٛب .ایٖ
اقججبٖبت ٔٛؿیگك قا  ْٛجکٔیَ ٓیکكؾٗؿ .یؼ٘ی ای٘طٞق
ٗجٞؾ ک ٚیک کٔیحٚیی ؾوحٞق ثؿٛؿٝ .اظؿٛب ثٖٞ ٚق
ؼٞؾشٞي ؾق ظٔبیث ال  ْٛاػحّبة ٓیکكؾٗؿ  ٝجكن
ٗبٌی ال وكکٞة ٌ ْٛکىح ٚثٞؾ .ظكکثٛب ؾق اثحؿا ال
ؼٞاوث ٛبی ِ٘لی آؿبل ٌؿ  ٝقژیْ  ْٛؾائْ ؾق ٓٞقؾ
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گككح٘ؿ ؾق ٗوً ٗیكٝی پِیه یب ٗیكٝی پِیه ٓكؾٓی
ؼٞؾٌبٕ قا ث ٚجؿقیس ٍٗبٕ ٓیؾاؾٗؿ .ؾق لٓی٘ٛٚبی
ٓؽحِق ؾیگك ٔٛ ْٛیٖ ثٞؾٓ ،رِٖ جكاكیک .چْٛ ٕٞ
اؾاقٙی قأ٘ٛبیی كِس ٌؿ ٙثٞؾ ْٛ ،پِیه كِس ٌؿ ٙثٞؾ،
 ْٛؾوحگب ٙاؾاقی  ٝؾوحگب ٙآ٘یحی كِس ٌؿ ٙثٞؾ،
ٓؿیكیث کبقؼبٗٛٚب ؼالِ ٚٔٛ ٚچیم كِس ٌؿ ٙثٞؾ.
ٓؿیكإ ٗ ٝیكٛٝبی اٗحظبٓی  ٝظحب ثؼؿجك ٗیكٛٝبی
اقجٍی اگك ثبهی ٓبٗؿ ٙثٞؾٗؿ ثالجکِیق ثٞؾٗؿ .ؾق ایٖ
ٓكظِ ٚؼٞؾ ٓكؾّ  ْٛثِٞ ٚقت اثحکبقی ثٔ ٚكٝقت
ایصبؾ ایٖ ٗٞع جٍکَٛبیی ک ٚثحٞاٗؿ ككاجك ال ٓىئِٚی
ٓعؿٝؾ ظكکث ثک٘ؿ ،قویؿ ٙثٞؾٗؿ .ایصبؾ جٍکَٛبیی کٚ
ثحٞاٗؿ ثبالؼك ٙایٖ کبقؼبٗ ٚقا اؾاق ٙک٘ؿ ،جٍکَٛبیی کٚ
ثحٞاٗؿ ٓعِٛٚب ٌٜ ٝكٛب قا اؾاق ٙک٘ؿ .یؼ٘ی ٌٞقاٛب ال
ؾٍ یک ٔكٝقت ثیك ٕٝآٓؿٗؿٛ .كچ٘ؿ ٓفٛجیٛب ٝ
چپٛب ٓ ْٛىئِٚی ٌٞقاٛب قا ثیبٕ ٓیکكؾٗؿ آب
ثیٍحكیٖ ؾُیَ ثٝ ٚشٞؾ آٓؿٕ
إٓ ٌٞقاٛب ٔكٝقتٛبی
ػی٘ی إٓ لٓبٕ ثٞؾٓ .یٌٞؾ
گلث یک ظبکٔیث ؾٝگبٗٚ
پؿیؿ آٓؿ ٙثٞؾ .یؼ٘ی ٌبٞ٘ٛ ٙل
وكٗگٍٗ ٕٞؿ ٙثٞؾٞ٘ٛ ،ل
ؾُٝث ثؽحیبق  ْٛوكکبق
ٗیبٓؿ ٙثٞؾ ُٝی إٓ ؾُٝث
ؾیگك کبقآیی ٗؿاقؾ .ؾق چ٘یٖ
ٌكایطی جٍکیَ ٌٞقاٛبی
کبقگكی آؿبل ٌؿ .ؾقٕٝ
ؼٞؾ ایٖ ٌٞقاٛب  ْٛؾػٞا ثك
وك ٛژٓٗٞی ثٞؾٛ .كچ٘ؿ ؾق
وطط کالٕ کبِٖٓ ٍٓؽُ
ثٞؾ ؼٔی٘ی ٗ ٝیكٛٝبی
ٓفٛجی ٞٛاؾاق اٗ ٝیكٝی اِِی ٛژٓٗٞیک ٛىح٘ؿ آب ؾق
ٓویبنٛبی ؼكؾ ٓ٘طوٚیی  ٝکبقؼبٗٚیی ٞ٘ٛل چ٘یٖ
ٗجٞؾ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ لٓبٗی ک ٚؼٞاوح٘ؿ ث ٚایٖ ٔكٝقت
ٌکَ ظوٞهی ثؿ٘ٛؿ  ٝؾق ٕٝآٜٗب اٗحؽبثبت ثكگماق ک٘٘ؿ
ٓرِٖ ؾق ٌٞقاٛبی وكجبوك ٌكکث ٗلث كؿاییٛب ثكٗؿٙ
ٌؿٗؿ.

ٓی کكؾٗؿ یک اػحٔبؾ ثٗ ٚلىی قا ؾق کبقگكإ ثٝ ٚشٞؾ
ٓیآٝقؾ کٌ ٚبیؿ ثیبٕ ٗٔیٌؿ ُٝی ؾق ؾٍ ٛك کبقگك
ٗلحی ایٖ ثٞؾ ک ٚوٓ ْٜب ال اٗوالة چیىث .قٛجكإ
شٜٔٞقی اوالٓی ثب ك ْٜایٖ ٓطِت ؾق اثحؿا ؼیِی ثب
اظحیبٖ ثب کبقگكإ ٗلث قكحبق ٓیکكؾٗؿ .ؾق ثكآی٘ؿ
هؿقت  ْٛؾق ِ٘بیغ و٘گیٖ ِ٘ٝبیغ ثمقگ ٗوً
ٗیكٛٝبی چپ ثٝ ٚیژ ٙؾق ؾٝقإ ثكاٗؿالی ؼیِی
ثكشىح ٚثٞؾ .ظمةاُِٜیٛب ٗ ْٛیكٝی چ٘ؿاٗی ؾق ایٖ
جبویىبت ٗؿاٌح٘ؿٛ .ىحٛٚبیی ؾاٌح٘ؿ ُٝی اُٝیٖ اٗحؽبثبت
ٌٞقاٛب ؾق ٗلث ٍٗبٕ ؾاؾ ک ٚایٖ جؼّتٛبی ٓفٛجی ؾق
کبقگكإ اِِٖ ػَٔ ٗٔیک٘ؿ.
لجل اؾ ایيکَ ثؽقین ثَ اّلیي اًتطبثبت نْؼاُب لطفي
نؽذ ظُیع کَ نْؼاُب چگًَْ نکل گؽفت.
پیً ال اٗوالة  ٝؾق آوحبٗٚی ٌکَگیكی اٗوالة کٚ
كٕبی ٗىجحٖ ثبلی ثٝ ٚشٞؾ
آٓؿ ٙثٞؾ  ٝاٛكّٛبی وكکٞة
قژیْ ؾیگك ثب هؿقت ػَٔ
ٗٔیکكؾ ؾ ٝػّ٘ك ثٞؾ ؾق
گلحٔبٕ ٓفٛجیٛب ثكای ایٖکٚ
ؼٞؾٌبٕ قا ث ٚقٝل ٍٗبٕ
ثؿ٘ٛؿ .یکی ٌٞقا ثٞؾ  ٝیکی
ثیؼث .ال ثیؼث جؼجیك
اٗحؽبثبت قا اقائٓ ٚیؾاؾٗؿ ٝ
ٌٞقا  ْٛثٓ ٚلٗ ّٜٞوً
كؼبٍجك ٓكؾّ ،کبقگكإ ٝ
لظٔحکٍبٕ  ٝشبٓؼ ٚؾق
اؾاقٙی آٞق شبٓؼ ٚجِوی
ٓیٌؿٖ .جیؼحٖ ٗیكٛٝبی چپ
ٌٞ ْٛقا قا ثٓ ٚل ّٜٞاػٔبٍ
هؿقت کبقگكی جِوی ٓیکكؾٗؿ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ایٖ ـ٘ٛیث
کبِٖٓ ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ٙثٞؾ .ثب ٝشٞؾ ایٖ ،ؾق ٗحیصٚی
ٗبجٞاٗی قژیْ ؾق اؾاقٙی آٞق ث ٚؾُیَ اػحّبثبت كِس
ک٘٘ؿ ٝ ٙجظبٛكات ،یک ٗٞع هؿقت آُحكٗبجی ٞؾق  ٚٔٛشب
ٌکَ ٓیگككثٓ .رِٖ ؾق ٓعالت ثكای جٞلیغ اقلام ٝ
وٞؼث ،ؾق کبقؼبٗٛٚب ٗوً جؼبٗٝیٛب ثكشىحٌ ٚؿ .یؼ٘ی
ثب كِس ٌؿٕ جؿقیصی ویىحْ ثٞقٝکكاجیک ظکٓٞث کٚ
شبٓؼ ٚقا ثب إٓ اؾاقٓ ٙیک٘ؿ ثٞٓ ٚالات إٓ یک ویىحْ
ٓكؾٓی ؾق ظبٍ ٌکَگیكی ثٞؾ کٌ ٚبیؿ ْٜٓجكیٖ ٗٔٞؾ
إٓ جٞلیغ کبال ؾق ٓویبن ِٓی ثٞؾ .یب ٓٞٔٞع
وٞؼثقوبٗی ث ٚؼّ َٞؾق لٓىحبٕ .ثٛ ٚك ظبٍ
شبٓؼٔٗ ٚیجٞاٗؿ كِس ٌٞؾ .ایٖ جٍکَٛب یک ٗٞع
ظکٓٞث آُحكٗبجیٓ ٞیجٞاٗىح٘ؿ جِوی ٌٗٞؿ ک ٚؾق ٓعِٛٚب
ثِٞ ٚقت اككاؾی ک ٚظلبظث ال ٓعِ ٚقا ث ٚػٜؿٙ

اّلیي هًْثَی نْؼای
اًمالة تًْیت ثؽضْؼظ ثب
نْؼاُبی يٌبیغ قٌگیي ثْظ
کَ تست ػٌْاى آى خولَی
هؼؽّف ثٌیيعؼ اؾ ظل
نْؼای اًمالة ثیؽّى آهع کَ
گفت :نْؼا ثی نْؼا

نوب چَ ؾهبًی آهعیع تِؽاى؟
ٖٓ یکی ؾٛ ٝلح ٚهجَ ال  22ث ٝ ٖٜٔوو ٖٞقژیْ ثٚ
جٜكإ آٓؿّ .ؾق ٝاهغ لٓبٗی ک ٚش٘ٞة ثٓ ٚكظِٚی
ثكگٍثٗبپفیك قویؿ ٙثٞؾ  ٝؾیگك ٓؿیكإ ٔٗ ٝبی٘ؿٙگبٕ
ؾُٝث ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ ٓوبٓٝحی ثک٘٘ؿ ،ثؽحیبق اِِٖ ٛیچ
کبق ٙثٞؾ .إٓ لٓبٕ ثٞؾ ک ٚکبقگكإ پبالیٍگب ٙجٜكإ
گلح٘ؿ ک ٚلٗؿاٗیبٕ ویبوی ثبیؿ ث ٚکبقٛبیٍبٕ ثبلگكؾٗؿ .جب

141

68

تاریخ مفقود شوراهای 57
 1358ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ کٌٞ ٚقاٛبی ٗلث ال ٝاظؿٛب ٌکَ
گككث .یؼ٘ی ٛك ٝاظؿی ؾق پبالیٍگبٌٞ ٙقای ؼٞؾي
قا جٍکیَ ؾاؾ ٔٗ ٝبی٘ؿٙگبٕ ؼٞؾٌبٕ قا اٗحؽبة کكؾٗؿ جب
ٌٞقای ٓكکمی پبالیٍگبٌ ٙکَ ثگیكؾٛ .كچ٘ؿ ٓحبولبٗٚ
ایٖ آکبٕ ككاٍٗ ْٛؿ کٌٞ ٚقاٛبی وكاوكی ٗلث ثٚ
ٝشٞؾ آیؿ ُٝی ؾق ٛك ٓ٘طوٚیی ،ؾق پبالیٍگب ٙجٜكإ
ٌٞقاٛب ٌکَ گككح ٚثٞؾ.

إٓ ٓٞهغ ٛكچ ٚجالي کكؾ ٙثٞؾٗؿ ٗٔیٌؿ .آب ؾق ایٖ
ٓوطغ ثٞؾ ک ٚثچٛٚبی لٗؿاٗی ث ٚکبق ثبلگٍح٘ؿ ٞٓ ٝقؾ
اوحوجبٍ ٌؿیؿ جٔبّ کبقک٘بٕ ٗلث جٜكإ هكاق گككح٘ؿ .آٗصب
ظبؾذٚی ٜٓٔی  ْٛاجلبم اكحبؾ .لٗؿاٗیبٗی ک ٚثٌ ٚكکث
ثكگٍح٘ؿ ٖٓ ثٞؾّ ،آهبی ج٘ؿگٞیبٕ ثٞؾ ک ٚثؼؿٛب ٝلیك
ٗلث ٌؿ ،یؿهللا ؼىكٌٝبٛی ثٞؾ ،ػِیكٔب کیبیی ثٞؾ کٚ
ثؼؿٛب ؾق وبٍ  67اػؿاّ ٌؿ .إٓ قٝل کبقگكٛب  ٚٔٛشٔغ
ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ٖٓ .آٗصب وؽ٘كاٗی کكؾّ .ثكای ؼ٘رب کكؾٕ
ِعجث ٖٓ ،ثب جٞش ٚث ٚظىبویحی کٖ ٚككؿاقإ ؼٔی٘ی
ؾق ٓٞقؾ ٖٓ ؾاٌح٘ؿ ،هطتلاؾ ٙقا إٓ قٝل ككوحبؾٗؿ کٚ
ٖٓ قا ؼ٘رب ک٘ؿٝ .اهؼٖ  ْٛیکی ال ٗٔٛٚٗٞبی جیپیک
ولىطٚگكی قا ٖٓ آٗصب ؾیؿّ ک ٚثب جٞش ٚث ٚایٖکٚ
ٓیؾاٗىح٘ؿ اؿِت کىبٗی ک ٚثبلگٍحٚاٗؿ ال ٗیكٛٝبی چپ
ٛىح٘ؿ ،آٓؿ ٙثٞؾ ک ٚجبذیك آٜٗب قا ؼ٘رب ک٘ؿٝ .هحی  ْٛکٚ
وؽ٘كاٗی کكؾ ؾق ٓٞقؾ اوحبُیٖ  ٝک٘لكاٗه جٜكإ  ٝگبٝ
اوحبُیٖ قا وٞاق ٞٛاپیٔب کكؾٗؿ آٝقؾٗؿ  ٝایٜ٘ب ظكف لؾ
ٓ ٝیؼٞاوث اُـب ک٘ؿ ک ٚایٖ کٔٗٞیىثٛب ثكؼالف آٗچٚ
کٓ ٚیگٞی٘ؿ ؼیِی  ْٛثٞقژٝا ٛىح٘ؿ .ثؼؿ  ْٛؾق ٓٞقؾ
ؼٔی٘ی گلث ٝهحی ال ٗصق قكث ٍٗ ٝؿ ک ٚثكٝؾ کٞیث ٝ
ثكگٍث گلث ِبؾم ثكٗ ٝبٕ  ٝپ٘یك  ٝپیبل ثگیك  ٝثیبق
 ٝجٔبّ ایٖ ٓؿت ک ٖٓ ٚؼؿٓث آبّ ثٞؾّ ٗبٕ  ٝپ٘یك ٝ
پیبل ٓیؼٞقؾ .ک ٚاُجح ٖٓ ٚؼیِی ٓعکْ پبوؽً قا ؾاؾّ
 ٝکبقگكإ جوكیجٖ ا ٝقا  ٞٛکكؾٗؿ .ک ٚگلحْ :جب ظبال کصب
ثٞؾی آهبی اؤث قا ٔٗ ْٛیؾاْٗٓ .ب لظٔحً قا
کٍیؿٙییْٓ ،ب ثؿثؽحیاي قا کٍیؿٙییْٓ ،ب اػحّبثبجً قا
کكؾٙییْ ٌٔب ُٝی ٓرَ ایٖک ٚجبل ٙال قا ٙقویؿٙییؿ .

اظاؼٍی ّازعُب تْقّ نْؼای ّازع اًدبم هینع؟
ثِٚٔٛ .ٚی آٞق ٝاظؿ قا ٌٞقای ٝاظؿ اؾاقٓ ٙیکكؾ.
ث٘بثكایٖ ؾق ؾٝق ا ٍٝایٖ ٌٞقاٛب جٞاٗىح٘ؿ ٔؼقٛب ٝ
ٍٓکالت ظبَِ ال اٗوالة قا وكیغ ظَ ک٘٘ؿ.
هثلي چَ ههکالتی؟
ٓرِٖ ؾق قٝلٛبی ا ٍٝپبالیٍگب ٙثب کٔجٞؾ ٝوبیَ یؿکی
قٝثٚق ٝثٞؾ ،ث ٚؼّ َٞؾق هىٔثٛبی اثماق ؾهین،
ایٖ ٝاظؿ جٞاٗىح ٚثٞؾ جٔبّ إٓ ٝوبیِی قا ک ٚؼكاة ٌؿٙ
ثٞؾ  ٝاٝقاهی ثٞؾ ،ؾٝثبق ٙثبلوبلی ک٘ؿ جب کبقؼبٗ ٚثب
کٔجٞؾ ٝوبیَ یؿکی قٝثٚقٍٞٗ ٝؾ  ٝکبقؼبٗٗ ٚؽٞاثؿ .ال
ایٖ اثحکبقات ثىیبق لیبؾ ثٞؾ ک ٚثؽً لیبؾی ال ذكٝت
ِٓی قا  ْٛؾٝثبق ٙاظیب کكؾ جب ٓصجٞق ٗجبٌیْ ایٖ ٝوبیَ
قا ؾٝثبق ٙال ؼبقز ثؽكیْ ک ٚككِث ج٘له کٍیؿٕ قا
ككا ْٛک٘ؿ.
اضتیبؼات ّ ّظبیف ایي نْؼای هؽکؿی چَ ثْظ؟
ٞ٘ٛل جؿٝیٖ ٍٗؿ ٙثٞؾ .آب گكایً ػٔؿٙی کبقگكإ ایٖ
ثٞؾ ک ٚایٖ ٌٞقا کَ ٓؿیكیث قا ؾق اؼحیبق ؾاٌح ٚثبٌؿ
 ٝکَ ٌكکث ٗلث قا ٌٞقایی اؾاق ٙک٘ؿ .ایٖ پیٍٜ٘بؾات
قا ؾق ؾقشٚی أٗ ٍٝبی٘ؿٙگبٕ ٌٞقای ٓكکمی ثب ظىٖ
ٗمی ،ٚاُٝیٖ ٝلیك ٗلث ثؼؿ ال اٗوالة ؾق ٓیبٕ گفاٌح٘ؿ.
ایٍبٕ  ْٛیک قٝظیٚی ُیجكاٍؾٓٞکكاجی ؾاٌث  ٝوؼی

ضت ثؽقین ثَ اًتطبثبت نْؼاُب.
ثؼؿ ال ایٖ ٓكاظِی ک ٚؾیگك قٗٝؿ اٗوالة هطؼی ٌؿ ٝ
ٌكٝع کكؾٗؿ ث ٚثبلوبلی کبٕٗٛٞبی هؿقت ،ایٖ جؿاؼَ
هؿقت آك اشح٘بةٗبپفیكی ثٞؾ .اُٝیٖ جصكث ٚؾق وبٍ

142

69

تاریخ مفقود شوراهای 57
تب چَ ؾهبًی ایي نْؼا ثبلی هبًع؟

ٓیکكؾ ثب اٗؼطبفپفیكی ُ ً٘ٓ ٝیجكاُی ثب ٗٔبی٘ؿٙگبٕ
ٌٞقا ک٘بق ثیبیؿ .گفٌح ٚال ایٖک ٚثٌٞ ٚقا اػحوبؾ ؾاٌث
یب ٗؿاٌث ُٝی ؾق ایٖ ؾٝق ٙاٗؼطبف ٍٗبٕ ؾاؾ .ثٔٛ ٚیٖ
ؾُیَ ؾق كبل ثؼؿ ظبکٔیث اظىبن ٓیک٘ؿ یک ظبکٔیث
ؾٝگبٗٚی ؾیگكی ؾاقؾ ٌکَ ٓیگیكؾ ک ٚؼبقز ال
اجٞقیحٚی إٓ ػَٔ ٓیک٘ؿ.

جب وبٍ  60کسؾاق ٓ ٝكیم ثبهی ثٞؾ گكچ ٚث ٚإٓ جؼكْ
کكؾٗؿ .ال ٔٛبٕ وبٍ  58ث ٚچٜكٛٙبی كؼبٍ ٌٞقا
جؼكْ گب ٖٛكیمیکی  ْٛکكؾٗؿ  ٝؾوحگیكیٛب  ْٛآؿبل
ٌؿٞٛ .اؾاقإ وبلٓبٕٛب  ٝاظماة ویبوی ؾق قان
کىبٗی ثٞؾٗؿ کٞٓ ٚقؾ جؼكْ هكاق ٓیگككح٘ؿ  ٝاِِٖ
ثبلؾاٌثٛب قا ال ؼٗ وٓٞیٛب  ٝثٝ ٚیژ ٙپیکبقیٛب
آؿبل کكؾٗؿ ،ؾق ٓكظِٚی ثؼؿ وكاؽ قا ٙکبقگكیٛب ٝ
گكٛٙٝبی ایٖچ٘ی٘ی آٓؿٗؿ .ؾق ٓكظِٚی ثؼؿ ٓصبٛؿیٖ قا
ثبلؾاٌث کكؾٗؿ ٝ .ثؼؿ  ْٛكؼبُیٖ ظمة جٞؾ ٝ ٙاکركیث
قا ظحب پیً ال ٔكث ٚث ٚظمة ثبلؾاٌث کكؾٗؿ.

هػاکؽات نوب ثب ًؿیَ ثَ کدب کهیع؟
ثبیؿ ثگٞیْ ٓحبولبٗ ٚؾُٝث ثبلقگبٕ  ٝظحب ثؼؿ ال اٝ
ث٘یِؿق ٌؿیؿٕ ٔؿ ایٖ ٌٞقاٛب اهؿاّ کكؾٗؿ .ث ٚؼبٖك
ٔٛیٖ  ْٛگلحٓ ٚیٌٞؾ اُٝیٖ ّٓٞثٚی ٌٞقای اٗوالة
جّٞیت ثكؼٞقؾ ثب ٌٞقاٛبی ِ٘بیغ و٘گیٖ ثٞؾ کٚ
جعث ػ٘ٞإ إٓ شِٔٚی ٓؼكٝف ث٘یِؿق ال ؾٍ ٌٞقای
اٗوالة ثیك ٕٝآٓؿ ک ٚگلثٌٞ :قا ثی ٌٞقا .ایٖ ًٓ٘
ػِٖٔ ٍٗبٕ ؾاؾ ک ٚجٔبّ ٖیقث٘ؿیٛبی ؾق ٕٝظبکٔیث
اگك ثب  ْٛاؼحالف  ْٛؾاقٗؿ ُٝی ؾق ثكؼٞقؾ ثب ش٘جً
کبقگكی اؿِت یک ؾوث ثٞؾٗؿ.

قؽًْنت نْؼاُب چَ نع؟
ٌٞقاٛب ث ٚیک ٓؼ٘ب اوحعبٌُ ٚؿ .ایٜ٘ب ٝهحی كؼبالٕ
ٌٞقاٛب قا ک ٚؾق وبلٓبٕٛب  ٝاظماة كؼبٍ ثٞؾٗؿ ظفف
کكؾٗؿ ظبال چ ٚثب ظفف كیمیکی ،چ ٚثب اشجبق ثٓ ٚؽلی
ٌؿٕ ،یب ؾوحگیكی ٌ ٝک٘ص ٝ ٚاػؿاّ جٞاٗىح٘ؿ ٛىحٚی
ثىیبق ٔؼیق اوالٓی ؼٞؾٌبٕ قا ال ٖكین ایصبؾ
قػت ٝ ٝظٍث یٞاي یٞاي ٓىِٗ ک٘٘ؿ  ٝثؼؿ ْٛ
ّٓٞثٚیی قا ثٓ ٚصِه ثكؾٗؿ  ٝجّٞیت کكؾٗؿ جعث
ػ٘ٞإ ٌٞقای اوالٓی .ایٖ ٌٞقاٛبی اوالٓی  ْٛؾق
ٝاهغ ٜٗبؾٛبیی ثٞؾٗؿ ؾق ؼؿٓث جعکیْ ظکٓٞث ؾق
کبقؼبٗٛ ٚب ٓ ٝكاکم ِ٘ؼحی ،جٞاّ ثب شبوٞوی ٝ
وكکٞة ٗیكٛٝبیی ک ٚال هؿقت ظبکْ چ ٚؾق چبقچٞة
ویبوی  ٝچ ٚؾق چبقچٞة ِ٘لی جٔکیٖ ٗٔیکكؾٗؿ.

پف ظؼ ّالغ ػول ػلیَ نْؼای هؽکؿی يٌؼت ًفت
نوبل اؾ ؾهبى ظّلت هْلت آغبؾ نع؟
ال لٓبٕ ؾُٝث ٓٞهث ایٖ ظبُث کبِٖٓ ٓعىٞن ثٞؾ ٝ
ٛی إٓ ٗگكاٗی ظبکٔیث ثیٍحك ٓیٌؿ  ٝایٖ ٗگكاٗی
ٖیقٛبی ٓؽحِلٍبٕ قا ثٗ ْٛ ٚمؾیک ٓیکكؾ.
آیب هیتْاًكتٌع آى ؾهبى ظؼ اظاؼٍی نؽکت ًفت ظضبلت
کٌٌع؟

ّلی نْؼاُبی اقالهی کَ ثؽ ضالف نْؼای کبؼگؽی
اضتیبؼ اظاؼٍی نؽکت ًفت ؼا ًعانت؟

اٝایَ ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ ثكای ایٖکٖ ٚككؿاقإ آٜٗب ک ٚجعث
ػ٘ٞإ اٗصٖٔ اوالٓی ؼٞؾٗٔبیی کكؾٗ ،یكٝی ثىیبق
ٓعؿٝؾی ثٞؾٗؿُٝ .ی جٞاٗىح٘ؿ ث ٚجؿقیس ثب ظٞاؾذی کٚ
اجلبم اكحبؾ ؾق گ٘جؿ ،ؾق کكؾوحبٕ ،ؾق اٗلصبق ٛلث جیك
یک كٕبی آ٘یحی ایصبؾ ک٘٘ؿ  ٝجعث ػ٘ٞإ ایٖکٚ
ظبکٔیث ؾق ؼطك اوث ثٖٞ ٚق ؿیك ٓحؼبقف كٕبی
آ٘یحی قا ػِی ٚكؼبُیٖ ٌٞقایی جٍؿیؿ کكؾٗؿ .ؼٞؾ ٖٓ جب
ٓ 28كؾاؾ  58ؾق پبالیٍگب ٙجٜكإ ثٞؾّ.

ٝهحی ک ٚکَ إٓ ٗیكٛٝبیی قا کٓ ٚؽبُق جٛ ٞىح٘ؿ
وكکٞة ٓیک٘ی ؼال هؿقت قا پك ٓیک٘ی .ایٖ ٌٞقاٛب
ثیٍحك ٌبؼٚی کبقگكی ٜٗبؾٛبی آ٘یحی ظکٓٞث ؾق
ٌكکث ثٞؾٗؿ جب یک ٜٗبؾ کبقگكی ظحب ؾق وطط ِ٘لی
 ٝو٘ؿیکبیی .جب ٓبؾآی ک ٚؾوحگب ٙوكکٞة گفٌح ٚجٞإ
ػَٔ ٗؿاٌث  ٝؾوحگب ٙوكکٞة شؿیؿ ٞ٘ٛ ْٛل ٌکَ
ٗگككح ٚثٞؾ ،یؼ٘ی ؾق یک كبِِٚی یک جب ؾ ٝوبُٚ
ٗیكٛٝبی ٓحكهی ٗوً اِِی قا ؾاٌح٘ؿ ُٝی ث ٚجؿقیس کٚ
قژیْ شؿیؿ ثب جّلی ٝ ٚثبلوبلی اقگبٕٛبی وكکٞة
وبثن  ٝثب جمقین ٗیكٛٝبی شؿیؿ ث ٚإٓ ،ؾوحگب ٙوكکٞة
ؼٞؾي قا ٌکَ ؾاؾ ،اػٔبٍ ظبکٔیثاي ثك پبیٚی ایٖ
ؾوحگب ٙوكکٞة ثٞؾٌ .بیؿ اگك ٌٞقاٛب ؾق ٓوبثَ چ٘یٖ
جؼكٔی یک ٝاکً٘ ؾوحٚشٔؼی جؼكٔی ٍٗبٕ
ٓیؾاؾٗؿٓ ،یجٞاٗىح٘ؿ ٓوبٓٝث ک٘٘ؿ.

آى ؾهبى ػُْ نْؼا ُن ثْظیع؟
ٓرَ ٛك کبقگك ؾیگكی ؾق پبالیٍگب ٙػٌٕٞ ٞقای ٗلث
ثٞؾّ  ٝؾق ٖٔٔ ٓىئ ٍٞاِِی ؼبٗٚی کبقگك  ْٛثٞؾّ.
ؾق ٓ 28كؾاؾ ٝهحی ككٓبٕ ظِٔ ٚث ٚکكؾوحبٕ ِبؾق ٌؿ
ثكای ٓؿجی ش ٞثٌ ٚؿت پِیىی  ٝاقػبةگكایبٗٚیی پؿیؿ
آٓؿ  ٝال وٞی قٛجكی وبلٓبٕ ث ٖٓ ٚگلح٘ؿ کٓ ٚؽلی
ٌ ٖٓ .ّٞال إٓ لٓبٕ ٓؽلی ٌؿّ ُٝی ٌٞقای کبقگكإ
ِ٘ؼث ٗلث وك شبی ؼٞؾي ثبهی ثٞؾ  ٝقكوبی ٓب ْٛ
ؾق ایٖ ٌٞقاٛب كؼبٍ ثٞؾٗؿ.
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ظؼ نْؼا ضجؽی اؾ اقبقٌبهَ

اػٔبٍ کكؾٗؿٞٔٞٓ .ع شبُت ایٖکٓ ٚب چ٘ؿ کبقؼبٗٚی
ٗمؾیک  ،ْٛثؽٍی ؾق ٌبؾآثبؾ  ٝثؽٍی  ْٛؾق ٓیؿإ
آلاؾی ،ثب ٔٛؿیگك ٓصٔغ ػٔٓٞی ثكگماق ٓیکكؾیْ ٝ
یک وكی ؼٞاوحٛٚبی قٝلٓكٙی إٓ لٓبٕ قا ٓطكض
ٓیکكؾیٌْٞ .قا  ْٛچ٘یٖ ٗجٞؾ ک ٚؾٝثبق ٙیک ؾوحٚیی
ثٝ ٚشٞؾ ثیبیؿ  ٝجب آؼك ثٔبٗؿ ٖٓ .ث ٚیبؾ ؾاقّ ٛك قٝل
ِجط لٝؾ ٓیقكحیْ ال ُٓٞٞی ػؿوی ٓیگككحیْ ،ثؼؿ
وبػث ٛلث کٓ ٚیقویؿیْ ٓ ٚٔٛیؼٞقؾیْ ،ثؼؿ یک
ؾٝوحی ؾاٌحیْ ک ٚشٞک ٓیگلث ،ثؼؿ ٓىبئِٔبٕ قا
ٓطكض ٓیکكؾیْ  ٝثویٗ ٚظكٌبٕ قا ٓیگلح٘ؿ ٌ ٝکَ
کبق قا جبئیؿ ٓیکكؾیْ  ٝثؼؿ ٓ ٚٔٛیقكحیْ وك کبقٛ .ك
قٝل ٓىئِ ٚث ٚایٖ ٌکَ اٗصبّ ٓیٌؿ .یؼ٘ی ٝظبیق
قٝلٓك ٙؾق ٔٛبٕ قٝل ٍٓؽُ ٓیٌؿ  ٚٔٛ ٝإٓ قا
اٗصبّ ٓیؾاؾٗؿ.

ّ آییيًبهَ ًجْظ
گفت ّ گْ ثب ػلی ثؽّهٌع
ثیژى کیبؼقی
ٓ بٌیٖوبلی گكِ٘ ٙٝؼحی ثٍٜٜك
آلبی ثؽّهٌع! کدب نبغل ثْظیع ظؼ ظّؼاى اًمالة 57؟
ٖٓ اٝایَ ؾق یک کبقگبٓ ٙبٌیٖوبلی ؾق گكِ٘ ٙٝؼحی
ثٍٜٜك ٌبؿَ ثٞؾّ ک ٚالشٞقؾی ،وكٓبیٚؾاق ٓؼكٝف
ٓبُک إٓ ثٞؾ .ثؼؿ  ْٛؾق کلً ِٓی ثٞؾّ  ٝثؼؿ ؾق
کبقؼبٗصبت ٓؽحِلی کبق کكؾُّٝ .ی جصكثٚی ٌٞقایی
ک ٚؾق ٓٞقؾ إٓ ظكف ؼٞا ْٛلؾ ؾق گكِ٘ ٙٝؼحی
ثٍٜٜك ثٞؾ .إٓ ٓٞهغ ظؿٝؾ ثیىث  ٝو ٚوبٍ وٖ ؾاٌحْ.

ایي چَ قبلی ثْظ؟
یک گفاقی ثٞؾ ثیٖ اٝاؼك  ٝ 56وبٍ  57ک ٚش٘جً ثبال
گككح ٚثٞؾ  ٝاػحّبثبت ؾق ؼیِی ثؽًٛب آؿبل ٌؿ ٙثٞؾ.

هي هیضْاُن ثعاًن ایعٍی نْؼاُب چگًَْ نکل گؽفت
ّ هبخؽا اؾ کدب آغبؾ نع؟

چؽا ظؼ آى تبؼیص ایي ایعٍ هطؽذ نع ّ چؽا لجل اؾ آى
چٌیي ایعٍیی ًجْظ؟

ٖٓ ؼیِی ٌ٘یؿّ ک ٚؾق ٓٞقؾ ٌٞقا ثعدٛبی جئٞقیک
ٓیک٘٘ؿ  ٝثكای إٓ هٞاٗی٘ی ؾقوث ٓیک٘٘ؿ ُٝی ثٗ ٚظك
ٖٓ ٌٞقا هبٕٗ٘ٓٞؿی ٔٝغ ٌؿٙیی ٗؿاقؾ یب الاهَ إٓ
چیمی ک ٖٓ ٚؾق جصكثٚی ؼٞؾّ ؾیؿّ ٗؿاٌث  ٝكکك ْٛ
ٓیکْ٘ ٝهحی ثؽٞاٛؿ ثٝ ٚشٞؾ ثیبیؿ هبٕٗ٘ٓٞؿی ؼبِی
ٗؿاقؾ ک ٚکىی إٓ قا آٓٞلي ثجی٘ؿ  ٝاٗصبّ ؾٛؿ .ثٗ ٚظك
ٖٓ ٌٞقا ؾق ٌكایٗ ٍٓؽّی ثٝ ٚشٞؾ ٓیآیؿٖٓ .
ؼٞؾّ االٕ ؾق یک کبقؼبٗ ٚکبق ٓیکْ٘  ٝػٌٕٞ ٞقای
کبقؼبٗٛ ْٛ ٚىحْ ،آب ایٖ كوٗ اوْ ٌٞقا قا ؾاقؾ.
ٌٞقای ٓؿ ٗظك ٖٓ ٌٞقایی اوث ک ٚؾٓٞکكاوی ٓىحویْ
قا ؾق کبقؼبٗ ٚاػٔبٍ ٓیک٘ؿ  ٝال هبٗ ٕٞؼبِی ْٛ
ججؼیث ٗؿاقؾ .إٓ چیمی  ْٛکٓ ٚب ؾق إٓ كؼبٍ ثٞؾیْ
هبٕٗ٘ٓٞؿی ؼبِی ٗؿاٌث .یک ؾكؼٓ ٚىئِٚی ش٘جً
ؼبقز ال ٓعؿٝؾ ٙؾق جٜكإ آؿبل ٌؿ  ٝیک ٔٝؼیحی
ؾق کبقؼبٗ ٚثٝ ٚشٞؾ آٓؿ .ؾق ؿكة جٜكإ ٓب ثیٖ ٌبیؿ
ثگٞیْ ال اٝایَ  56جب ثؼؿ ال ٍٛ ،57حبؾ  ٝوٌٞ ٚقا ؾق
ؿكة ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ .یک ؾكؼٓ ٚصٔغ ػٔٓٞی ثٝ ٚشٞؾ
آٓؿ  ٝیک وكی ؼٞاوثٛبی اوبوی کٓ ٚب ؾاٌحیْ ثٚ
ٝیژ ٙؾق اثحؿا ظن جؼب ٝ ٕٝظن وٞؾ ٝیژٓ ،ٙطكض ٌؿ.
ثب ایٖ ٌكٝع ٌؿ  ٝثؼؿ ال إٓ ٓب ٛك قٝل ٓصٔغ ػٔٓٞی
ؾاٌحیْ .یؼ٘ی ؼٞاوحٛٚبیی ؾاٌحیْ کٓ ٚىبئَ قٝل إٓ
ٓٞهغ ثٞؾ .ثٓ ٚكٝق ؼیِی کٞجب ٙثؼؿ ال ایٖ شكیبٕ ٓب
کِٖ جُٞیؿ ٓ ٝىئُٞیث ؼكیؿ  ٝاوحؽؿاّ  ٝاؼكاز قا ؾق
اؼحیبق گككحیْٓ .یٌٞؾ گلث ک ٚؾٓٞکكاوی ٓىحویْ قا
کبقگكإ إٓ لٓبٕ ٗ ٚكوٗ ؾق کبقؼبٗ ،ٚثِک ٚؾق ٓ٘طوٚ

اِِٖ ایؿٙیی ٗجٞؾ .ؾق لٓبٗی ک ٚایٖ ٓبشكا آؿبل ٌؿ ال
ثچٛٚبی چپ اِِٖ کىی آٗصب ٗجٞؾ ْٛ ٖٓ .ؼٞؾّ إٓ
لٓبٕ چپ ٗجٞؾّ  ٝؾق شكیبٕ اٗوالة وٞویبُیىث ٌؿّ.
ٌٞقاٛبی إٓ ٓٞهغ ٖجن هٞاػؿی ال پیً جؼییٖ ٌؿٙ
ٗجٞؾٓ .ىبئِی ثٞؾ کٖ ٚی وبٍٛب ؾق ـ ٚٔٛ ٖٛاٗجبق ٌؿٙ
ثٞؾ .إٓ لٓبٕ و٘ؿیکب ٗ ْٛؿاٌحیْ .ؼٞاوحٛٚب قا ٗ ْٛؿاؾٙ
ثٞؾٗؿ ٓرِٖ وٞؾ ٝیژ ٙقا ک ٚه ًُٞقا ؾاؾ ٙثٞؾٗؿ
ٗٔیؾاؾٗؿ ،ظن جؼبٔٗ ٕٝیؾاؾٗؿ ٖٓ .ث ٚیبؾ ؾاقّ هجَ ال
ایٖ شكیبٗبت ٗٔیٌٞؾ اؤً قا کٔیح ٚگفاٌث آب ثب یک
وكی ال ؾٝوحبٗٔبٕ ک ْٛ ٚوٖ  ٝوبٍ ٖٓ یب ٜٗبیحٖ ؾٙ
وبٍ ثمقگحك ثٞؾٗؿ  ٝؾق کبقگبٛٙبی ؾیگك ٓبٗ٘ؿ
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شٌٞکبقی ٓ ٝکبٗیکی کبق ٓیکكؾٗؿ ،ؾق ٓیؿإ آلاؾی
ؾق کبكٚیی ٓیٍٗىحیْ  ٝػكمؼٞقی ٓیکكؾیْ  ٝؾق
ٓٞقؾ ٓىبئَ ٍٓ ٝکالجٔبٕ ٓبٗ٘ؿ ٓمایبی پكؾاؼث ٍٗؿ،ٙ
ظوٞمٛبی ػوت اكحبؾ ،ٙقكحبق ٓؿیكػبَٓ  ٝشبثصبیی
ٗیكٛٝب ؾق کبقگبٛٙبی ٓؽحِق ظكف ٓیلؾیْ .جوكیجب
ٓیجٞاْٗ ثگٞیْ یک "کٔیحٚی ٓؽلی" ؾق کبقؼبٗ ٚثٞؾ
کٞ٘ٛ ٚل ٓحٍکَ ٍٗؿ ٙثٞؾ  ٝثٞٗ ٚػی ٓیجٞإ گلث ایٖ
ٍٗىثٛبی ؾٝوحبٗ ،ٚشِىٛٚبیی ٗیٔ ٚقؤی ثٞؾ ک ٚاُجحٚ
ٛك شٔؼٗ ٚجٞؾ آب ٘ٛگبٓی کٍٓ ٚکالجی ثٝ ٚشٞؾ ٓیآٓؿ
ٓب ؾٝق  ْٛشٔغ ٓیٌؿیْ  ٝثكای ٛلحٚی ثؼؿ
جّٔیْگیكی ٓیکكؾیْ .اگك ثؽٞا ْٛجكکیت ایٖ شٔغ قا
جكویْ  ٝجِٞیق کْ٘ ثبیؿ ثگٞیْ ک ٚجكکیت شبُجی ثٞؾ،
ٓرال یکی ال ثچٛٚبی كؼبٍ شٔغ کىی ثٞؾ ک ٚهجال ؾق
"ثبقٗؿالٛبی ش٘ٞة" کبق کكؾ ٙثٞؾ  ٝثب ای٘ک ٚوٞاؾ
ٗؿاٌث آب جصكثٚی یکی ال اػحّبةٛبی "کبقگكإ
ثبقٗؿال ش٘ٞة" ؾق وبٍ  43یب  44قا ؾاٌث  ٝال ٖٓ
 ْٛچ٘ؿ وبُی ثمقگحك ثٞؾٍٓ .ؽُ ثٞؾ ک ٚثٖٞ ٚق هطغ
ؾق ایٖ شِى ٚکىبٗی ٌكکث ٓیکكؾٗؿ ک ٚثچٛٚبی
ٓؼحكْ ثٞؾٗؿ .ث ٚایٖ جكجیت جّٔیْگیكیٛبیی قا کٚ
کكؾ ٙثٞؾیْٛ ،لحٚی ثؼؿ ثب کٔک کبقگكإ ٓؼحكْ
کبقگبٛٙبی ؾیگك اشكا ٓیکكؾیْ ،اُجحٔٗ ٚیجٞإ گلث کٚ
کبق جٍکیالجی ٓ٘ىصْ ٓیکكؾیْ آب ثب جٞش ٚث ٚقٝاثطی
ک ٚؾق ٕٝکبقؼبٗ ٚثٞؾ ث ٚقاظحی ٓیجٞاٗىحیْ ظكکثٛب
قا ؾق ٕٝکبقؼبٗ ٚوبلٓبٗؿٛی ک٘یْ .ایٖ قا  ْٛثگٞیْ کٚ
ظحب وطط وٞاؾ کالویک آٗصب آٗچ٘بٕ ثبال ٗجٞؾٓ ،رِٖ
ؼبٖكّ ٛىث ک ٚؾٗ ٝلك ال کبقگكإ شٔغ شٔؼٛٚب ظحب
وٞاؾ ؼٞاٗؿٕ ٌٞٗ ٝحٖ ٗؿاٌح٘ؿ یب ؼٞؾ ٖٓ ؾق إٓ ٓوطغ
ثٖٞ ٚق ٌجبٗ ٚؾیپِْ گككحْ  ٝیب یکی ال ثچٛٚب کٚ
"ٓبٌبهللا" ٗبّ ؾاٌث ک ٚیکی ال اػٕبی ذبثث
ٍٗىث ٛبی قٝلٛبی شٔؼ ٚثٞؾ جب ٌٍْ اثحؿایی ؾقن
ؼٞاٗؿ ٙثٞؾ  ٝثوی ْٛ ٚثٔٛ ٚیٖ ٌکَ .إٓ لٓبٕ ِعجث
ال ٌٞقا ٗجٞؾ ُٝی ؼت ؾق ٌكایٗ وبٍ  56یک ؾكؼٚ
ؾٝق  ْٛشٔغ ٌؿیْ.

چمعؼ ایي هؽثِْ هینع ثَ ایيکَ زکْهت ثب تْخَ ثَ
اّجگیؽی خٌجم ظیگؽ ًویتْاًكت ؼّی کبؼضبًَ
اػوبل لعؼت کٌع؟
ٓب ثؼؿ ال ش٘جً ؼبقز ال ٓعؿٝؾ ٝ ٙاػحكاْٛبی
جؼؿاؾی ال لٗبٕ ش٘ٞة ٌٜك جٜكإ ث ٚجؽكیت
ؼبٗٛٚبیٍبٕ جٞوٗ ٌٜكؾاقی  ٝؾیگك جظبٛكاتٛبیی کٚ
ثٖٞ ٚق پیٞوح ٚؾق ظبٍ اٗصبّ ثٞؾ ،ؾٝلاقیٓبٕ اكحبؾٙ
ثٞؾ ک ٚٔٛ ٚچیم ثٞٗ ٚػی ؾق ظبٍ ث ْٛ ٚؼٞقؾٕ اوث.
یؼ٘ی ظکٓٞث ؾیگك هؿقت ایٖ قا ٗؿاٌث ک ٚشِٞی ٓب
قا ثگیكؾ چ ٕٞک ٚیکی په ال ؾیگكی ٌٞقاٛب ٌکَ
ٓیگككث .ؾق ٛك ظبٍ ٓب ؾق وبٍ  57ثٞؾ ک ٚاػالٕ
جٍکیَ ٓصٔغ ػٔٓٞی کكؾیْ  ٝؼبٖكّ ٛىث جؼؿاؾی ال
کبقگكإ اٝایَ ؾق ٓصٔغ ٌكکث ٗکكؾٗؿ آب ثؼؿٛب ثٚ
ٓصٔغ پیٞوح٘ؿ .چ٘ؿ قٝل په ال جٍکیَ ٓصٔغ ٓب ٓحٞشٚ
ٔٛکبقی ثؽٍی ال کبؾق کبقٓ٘ؿإ کبقؼبٌٗ ٝ ٚكکث
آٗبٕ ؾق ٓصٔغ ٌؿیْ ک ٚهجَ ال إٓ ال ایٖ ٗکح ٚؿبكَ
ثٞؾیْ ،ایٖ ؾق ٌكایطی اوث کٞ٘ٛ ٚل ثؽٍی ال
کبقگكإ ؾق ٓصٔغ ػٔٓٞی ٌكکث ٗٔیکكؾٗؿ  ٝثٓ ٚب
ٗپیٞوح ٚثٞؾٗؿ ،په ال ایٖ شكیبٕ ٓب ث ٚایٖ ٗکح ٚپی
ثكؾیْ ک ٚآٜٗب ٗیم ال ُعبظ ظوٞهی جوكیجب ؾق ٌكایطی
ٍٓبثٌ ٚكایٗ ٓب ث ٚوك ٓیثكٗؿ .اُجح ٚؾق ثؽًٛبیی ْٛ
و٘ؿیکب ایصبؾ ٓیٌؿٓ .رِٖ یک ؾٝوحی ؾاٌحْ ک ٚؾق
ؼیبٖی کبق ٓیکكؾ ٔٛ ٝىبیٚی ٖٓ ثٞؾ .ایٖ ككؾ ؾق
یک و٘ؿیکب ػٕ ٞثٞؾ  ٝؼیبٖٛب و٘ؿیکب ؾاٌح٘ؿ کٖٓ ٚ
ث ٚاٖ ٝؼ٘ٓ ٚیلؾّ کٓ ٚگك ٓـم ؼك ؼٞقؾیؿ؟ و٘ؿیکب
یؼ٘ی چٚ؟ ایٜ٘ب قا ثكیمیؿ ؾٝق ٌٞ ٝقا جٍکیَ ؾٛیؿ.
گفتیع آى ؾهبى نطًی ثَ ًبم الخْؼظی يبزت ایي
کبؼضبًَُب ثْظ؟
ثِ !ٚآب ؿیك ال ا ْٛ ٝیک وكی ٓؿیكػبَٓ  ٝقییه
کبقؼبٗ ٚؾاٌحیْ ک ٚؾق ٔٛبٕ قٝلٛب ٌ ٝبیؿ ث ٚكبِِٚی
ؾ ٝو ٚقٝل  ٚٔٛقا ثیك ٕٝقیؽحیْ  ٝؾیگك ٗٓ ٚؿیكػبَٓ
ؾاٌحیْ  ٚٗ ٝقییه کبقؼبٗ .ٚثب کبقٓ٘ؿٛب ٔٛب٘ٛگ کكؾیْ
 ٝکبقٛب قا ؼٞؾٓبٕ اٗصبّ ٓیؾاؾیْ .ؾق ٝاهغ یک قٝل
ؾق ٓصٔغ جّٔیْ گككحیْ اگك ؾق ِٜٓث یک قٝل
ٓؿیكػبَٓ ظن جؼب ٝ ٕٝظن ٝیژٙی ٓب قا پكؾاؼث
ٗک٘ؿٝ ،ی قا ال کبقؼبٗ ٚثیكٓ ٕٝیک٘یْ ،یکی ال ؾیگك
پیٍٜ٘بؾٛب ال ٖكف یکی ال کبقگكإ گككحٖ ٓؿیكػبَٓ
ث ٚػ٘ٞإ گكٝگبٕ ثٞؾ ،ک ٚایٖ پیٍٜ٘بؾ ثب اهجبٍ ثیٍحكی
قٝثكٌ ٝؿ .ككؾای إٓ قٝل ٓحٞشٌ ٚؿیْ کٓ ٚؿیكػبَٓ
ث ٚکبقؼبٗٗ ٚیبٓؿ ٙاوث ،ثٔٛ ٚیٖ ؼبٖك ؾق ٓوبثَ ٓب ْٛ
کبقؼبٗ ٚقا اٌـبٍ کكؾیْ ٖ ٝی شِىٚای ثب قییه
کبقؼبٗ ٚث ٚا ٝجٔٞیط ؾاؾیْ ثب جٞش ٚث ٚاظبٖٚی ٓب ثٚ
ویىحْ پیً  ٝپه ال جُٞیؿ ،کبقؼبٗ ٚقا ؼٞؾٓبٕ
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ؾیگك .یب ٓرِٖ کٔیحٛٚبیی ثكای ج٘ظیْ قٝاثطی ک ٚثب
ٌكکثٛبی ؾیگك ؾاٌحیْ .ثٓ ٚؿت یک ٛلح ٚیب ؾٛ ٝلحٚ
ؼالیی ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ آب ثؼؿ ث ٚایٖ ٌکَ جكٓیْ ٌؿ .كوٗ
ٍٓکَ ُٞالّ یؿکی ؾاٌحیْ  ٝشبُت ثٞؾ ٔٛبٕ لٓبٗی کٚ
ؼیِی ال ٗیكٛٝب ٓیقكح٘ؿ شِٞی ولبقت آٓكیکب
جظبٛكات ٓیکكؾٗؿٓ ،ب قكحیْ شِٞی ولبقت آُٔبٕ
ؿكثی ٚٔٛ .جؼصت کكؾ ٙثٞؾٗؿ ک ٚچكا ٓب ای٘صب ٓیآییْ.
ؾُیَ کبق ٓب ایٖ ثٞؾ کٓ ٚب ثیٍحك إٓ لٓبٕ ٝوبیَ ث٘م
ؾاٌحیْ  ٝهطؼبت یؿکی قا آُٔبٕ ثٓ ٚب ٗٔیؾاؾ.

ٓیؼٞاٛیْ ک٘حكٍ ک٘یْ .په ال ٗیبٓؿٕ ٓؿیكػبَٓ ثٚ
کبقؼبٗٓ ٚب ث ٚهؿقت ظویوی ؼٞؾ پی ثكؾیْ ،ثٔٛ ٚیٖ
ؾُیَ ث ٚقییه کبقؼبٗ ٚگلحیْ :یب ج ٞثب ٓب ٛىحی  ٝیب
ٓؽبُق ٓب ،اگك جٔٛ ٞكآ ٙب ٛىحی ثبیؿ ثكای پكؾاؼث
ثكؼی ظوٞم ٓؼٞهٚی چ٘ؿ وبُٚی ٓب ٓبٗ٘ؿ ظن جؼبٕٝ
اهؿاّ ک٘ی ،ک ٚا ٝپبوػ ؾاؾٓ :ىؤٍ پكؾاؼث ایٖ ظوٞم
ٓؿیكػبَٓ کبقؼبٗ ٚاوث .ككؾا ؾق ٓصٔغ ث ٚایٖ ٗحیصٚ
قویؿیْ ک ٚثب جؼؿاؾی ال کبقگكإ ث٘ٓ ٚمٍ ٓىکٗٞی اٝ
ثكٝیْ  ٝا ٝقا ث ٚکبقؼبٗ ٚثیبٝقیْ ک ٚیک ظبُث
گكٝگبٗگیكی ؾاٌث .ثٛ ٚك ظبٍ ٓب ثب جؼؿاؾی ال
کبقگكٛب ثب اجٞثٞن کبقؼبٗ ٚث ٚؤث ؼبٗٚی ٓؿیكػبَٓ
ظكکث کكؾیْ ک ٚؼبٖكّ ٛىث ؾق ٖٓ ٍٞىیك ؾق
شبٛبی ٓؽحِق ٌٜك ٌبٛؿ جصٔؼبت اػحكأی ٝ
جظبٛكات ثٞؾیْ ٝاُجح ٚكکك ٓیکْ٘ په ال ایٖ ثٞؾ کٚ
شكیبٕ اػحكأبت کْ کْ ؾاٌث ثٓ ٚؿاقن ٗیم کٍیؿٙ
ٓیٌؿٓ .ؿیكػبَٓ کبقؼبٗ ٚچیم ؼبِی ثكای گلحٖ
ٗؿاٌث  ٝجکی ٚکالًٓ ایٖ ثٞؾ ک ٖٓ :ٚپُٞی ٗؿاقّ ک ٚثٚ
ٌٔب ثؿ !ْٛثؼؿ ال ایٖ ٓبشكا ٓب ث ٚایٖ ٗحیص ٚقویؿیْ کٚ
ک٘حكٍ کبَٓ کبقؼبٗ ٚقا ؼٞؾ ؾق ؾوث ثگیكیْ ٝ
ٔٛبٗطٞق ک ٚهجال اٌبق ٙکكؾّ ثب جٞش ٚث ٚاظبٖٚی ٓب ثٚ
ٗعٙٞی جُٞیؿ ثب ٍٓکَ آٗچ٘بٗی ٓٞاشٗ ٚجٞؾیْ جٜ٘ب چ٘ؿ
ٍٓکَ کٞچک ؾاٌحیْ ک ٚث ٚکبؾق ٓكث ٖٚٞاػالّ کكؾیْ
ک ٚؾق ِٞقت ػؿّ ٔٛکبقی ،آٗبٕ قا ال کبقؼبٗٚ
اؼكاز  ٝث ٚشبی ایٍبٕ ال ؾاٍٗصٞیبٕ ؾاٍٗگب ٙاوحلبؾٙ
ٓیک٘یْ .په ال ایٖ اهؿاّ ػِٖٔ ٓب ثؽً کبقگمی٘ی قا
ٗیم ؾق ؾوث گككحیْ  ٝکبقٓ٘ؿإ کبقگمی٘ی قا ٗیم
جٞشی ٚکكؾیْ کٌ ٚكایٗ اوحؽؿاّ  ٝاؼكاز اک٘ٓ ٕٞكثٖٞ
ثٓ ٚب اوث.

ایي هبخؽای ؼفتي خلْی قفبؼت آلوبى ثؼع اؾ
قؽًگًْی ثْظ؟
ؾق ثٜجٜٚی ٓبشكا ثٞؾٓ .ب ٝهحی ٍٓکَ ُٞالّ یؿکی
ؾاٌحیْ ٌؼبقٛبی ٔؿ آُٔبٕ ٓیؾاؾیْ.
اػُبی کویتَُبی نْؼا کَ اًتطبة هینعًع ههطى
ثْظ ثؽای چَ ظّؼٍیی اًتطبة هینًْع؟
ٗٝ ٖٓ !ٚهحی ؼبقز ال ایكإ آٓؿّ ؾیؿّ یک وكی
اوبو٘بٓ ٝ ٚآییٖٗبٓٚی إٗجبٖی ؾقوث ٓیک٘٘ؿ .ؾق
ٌٞقا اِِٖ چ٘یٖ چیمی ٗجٞؾ .یؼ٘ی ٝهحی یکی ال
اػٕبی کٔیحٗ ٚبجٞإ ثٞؾ یکی ؾیگك ث ٚشبی ا ٝػٕٞ
کٔیحٓ ٚیٌؿٓ .ب هٞاٗی٘ی ٔٝغ ٗکكؾ ٙثٞؾیْ؛ ٛك قٝل
ٓصٔغ ػٔٓٞی ؾاٌحیْ ٛ ٝك کىی ک ٚؼىح ٚثٞؾ یب
ٗٔیجٞاٗىث کبقی قا اٗصبّ ثؿٛؿ ؾق ٓصٔغ ػٔٓٞی
اػالّ ٓیکكؾ  ٝیک ٗلك ؾیگك شبیگمیٖ آ ٝیٌؿ.
ثؼع اؾ قؽًگًْی زکْهت نبٍ نوب کٌتؽل کبؼضبًَ ؼا
ُنچٌبى زفع کؽظیع؟

يبزت کبؼضبًَ تالل ًکؽظ کبؼضبًَال ؼا پف ثگیؽظ
یب اؾ قبّاک ّ اؼتم کوک ثطْاُع؟

ثٓ ٚؿت چ٘ؿ ٓب ٙک٘حكٍ کبقؼبٗ ٚقا ظلع کكؾیُْٝ .ی په
ال ككاق "الشٞقؾی" ٓىئ ٍٞکبقؼبٗ ٚؾُٝث ٌؿ ٓ ٝب ثؼؿ
ال إٓ ثب ؾُٝث وك  ٝکبق ؾاٌحیْ ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٌكایٗ قا
آٗگ ٚٗٞکٓ ٚیؼٞاوحیْ ٗٔیجٞاٗىحیْ ظلع ک٘یْ ،اُجح ٚکٚ
کبقؼبٗ ٚقا کبقگكإ اؾاقٓ ٙیکكؾٗؿ آب ٌكایٗ ثىیبق
وؽث ٌؿ ٙثٞؾ .ثؼؿ ال وكٗگٗٞی  ْٛیک ػؿ ٙكکك
ٓیکكؾٗؿ ک ٚظبال ؾیگك ؾُٝث اٗوالثی آٓؿ ٙاوث  ٝثبیؿ
ک٘حكٍ قا جعٞیَ ؾٛیْ ،آب اکركیث ٓب ٗٔیؼٞا ْٛثگٞیْ
یک ٓٔٞغ هبٖغ ویبوی ؾاٌحیْ آب ْٛچ٘بٕ آٜٗب قا قاٙ
ٗٔیؾاؾیْ ٓ ٝیؾاٗىحیْ ک٘ٓ ٚبكغ ٓب قا ظلع ٗٔیک٘٘ؿ.
یک ٓؿت ثؼؿ قییه کبقؼبٗٚیی ثٗ ٚبّ هؿٝوی ثكای ٓب
ككوحبؾٗؿ ک ٚثؼؿٕ ؼٞؾي گلث ٖٓ كبٓیَ هؿٝویاّ .إٓ
لٓبٕ اٗگبق یک هؿٝوی ثٞؾ ک ٚقییه لٗؿإ اٝیٖ ثٞؾ.
آیت هللا لعّقی ظاظقتبى اًمالة اقالهی ثْظ کَ ثؼعى
تؽّؼ نع)1(.

ثؼؿٛب شٜٔٞقی اوالٓی ایٖ کبق قا کكؾ .آٜٗب ؾیگك ال
ؾوحٍبٕ ؾق قكح ٚثٞؾ .اُجح ٚثب ظبؾجك ٌؿٕ ٌكایٗ ثكای
ثكؼی ال اككاؾ ال شِٔ ٚؼٞؾ ٖٓ یکىكی ٍٓکالت پیً
آٓؿ ک ٚؾق ٓوطؼی ٗٔیجٞاٗىحیْ ث ٚکبقؼبٗ ٚثكٝیْ.
ثكگكؾّ ث ٚهٕیٚی اوحؽؿآی ک ٚچ٘ؿ ثبق په ال ثكٝل
ٍٓکالت  ٝاهؿاّٛبیی ال ٖكف قییه کبقؼبٗ ٚک ٚثك
ؼالف ٓیَ ٓب ثٞؾ ا ٝقا ٗیم جٜؿیؿ ث ٚاؼكاز ال کبقؼبٗٚ
کكؾیْ .ث ٚؾُیَ ای٘کٓ ٚب ٌكایٗ ككٝي قا ٓیؾاٗىحیْ ٝ
قٝاثٗ قا ٗیم ٓیٌ٘بؼحیْ ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ؾق إٓ لٓبٕ ثٞؾ
یب ٗجٞؾ قییه کبقؼبٗ ٚثكای ٓب کٔحكیٖ أٛیث قا
ؾاٌث .ؾق ٖٔٔ إٓ لٓبٕ ؾاؼَ ٌٞقا کٔیحٛٚبی
ٓؽحِلی ؾقوث ٌؿ ٙثٞؾ .کٔیحٚی ؼكیؿ ثٞؾ ،کٔیحٚی
ككٝي ،کٔیحٚی اوحؽؿاّ ،کٔیحٚی اؼكاز  ٝچ٘ؿ کٔیحٚی
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ایٖک ٚاظحٔبٍ ؾقگیكی قا ٓیؾاؾٗؿ ثب اظبٖٚی ٖٓ ،ال
ٖٓ ٓعبكظث ٓیکكؾٗؿ .ؼالِ ٚؼیِی شِٓ ٞحٜجی ثٞؾ
چ ٕٞایٜ٘ب جٜؿیؿ کكؾ ٙثٞؾٗؿ کىبٗی ک ٚاؼالٍ ک٘٘ؿ ثٚ
لٗؿإ اٝیٖ ٓیثكٗؿ  ٝویبٙشبٓٚگبٕ  ْٛث ٚکبقؼبٗ ٚآٓؿٙ
ثٞؾٗؿ .ثؼؿ ال ایٖ ثٞؾ ک ٚایٜ٘ب ثب جٜؿیؿ جٞاٗىح٘ؿ اؾاقٙی
کبقؼبٗ ٚقا ث ٚؾوث ثگیكٗؿ ْٛ ٖٓ .ثؼؿ ال إٓ ؾیگك
ثیً ال وٛ ٚلحٗ ٚحٞاٗىحْ ؾق کبقؼبٗ ٚثٔبْٗ  ٝثچٛٚبی
ؼٞؾٓبٕ ٍٛؿاق ؾاؾٗؿ ک ٚثبیؿ ال ایٖ کبقؼبٗ ٚثكٝی ٝ
ٖٓ ث ٚیک کبقؼبٗٚی ؾیگك قكحْ .اُجح ٚکٔبکبٕ ثچٛٚبی
ٌٞقا یک وكی کبقٛب قا اؾآ ٚؾاؾٗؿ  ٝجب چ٘ؿ ٓبْٛ ٙ
پ٘صٍ٘جٛٚب جؼطیَ ثٞؾُٝ .ی ثؼؿ وبػث کبق قا 44
وبػث کكؾٗؿ  ٝیک وكی ال ؾوحبٝقؾٛبی ٌٞقا قا
گككح٘ؿٔٛ .بٕ ٓٞهغ ثٞؾ ک ٚشٜٔٞقی اوالٓی ث ٚکٔک
ظمة جٞؾٓ ٙب قا ک٘بق لؾ.

ثٛ ٚك جكجیت ٌٞقای ٓب قا جٜؿیؿ کكؾ کٓ ٖٓ ٚىحویٖٔ
ثب لٗؿإ اٝیٖ قاثط ٚؾاقّ .اُجح ٚایٖ ؾیگك ٓكث ٖٞث ٚإٓ
اٝاؼكی ثٞؾ ک ٚث ٚکبقؼبٗٛٚب ظِٔٓ ٚیکكؾٗؿ ٝ
ٓیؼٞاوح٘ؿ ٌٞقاٛب قا ؾقة  ٝؾاؿبٕ ک٘٘ؿ.
یؼٌی چَ قبلی؟
اٝاؼك  58ثٞؾ .اُجح ٚؾق شبٓؼ ٚکْ کْ ش ٞؾاٌث ث ٚوٞؾ
ظمةاُِٜیٛب ٓیچكؼیؿُٝ .ی ؼت ٓب ؾق ایٖ ٓؿت ؼیِی
کبقٛب کكؾیْ؛ ٓرِٖ پ٘صٍ٘جٛٚب قا جؼطیَ کكؾیْ ،وبػث
کبق إٓ لٓبٕ  48وبػث ثٞؾ کٓ ٚب کكؾیْ  40وبػث .ثٚ
ٛك ظبٍ ا ٝقا ككوحبؾ ٙثٞؾٗؿ آب کىی هجٔٗ ًُٞیکكؾ.
ٓیآٓؿ  ٝؾق کبقؼبٗ ٚهؿّ ٓیلؾ آب کىی ث ٚؾوحٞقات
ا ٝػَٔ ٗٔیکكؾ .اٝایَ ک ٚاِِٖ ا ٝقا ؾاؼَ کبقؼبٗٚ
قأٗ ٙیؾاؾیْ .ثؼؿ ٓیجٞاٗىث ؾاؼَ ٌٞؾ آب هؿقجی
ٗؿاٌث .کبقؼبٗ ٚجٞوٗ ٌٞقا  ٝکٔیحٛٚبی إٓ اؾاقٙ
ٓیٌؿ  ٝهؿٝوی ػِٖٔ ٛیچ کبقی ٗٔیکكؾ .ؾق ٜٗبیث ثب
جٞوَ ث ٚجٜؿیؿ  ٝاقػبة ؾق ؾٝقٙی ٝلاقت ؾاقیٞي
ككٛٝك ک٘حكٍ کبقؼبٗ ٚقا ثٚ
ؾوث گككث .ثؼؿ ال جٜؿیؿ ٝ
اقػبةٛبی ا ٝثٞؾ ٗیكٛٝبی
"وپب ٙپبوؿاقإ" " ٝثىیس"
ٝاقؾ کبقؼبٌٗ ٚؿٗؿ.

ایي قیبٍخبهَگبى چَ گؽُّی ثْظًع؟
گك ٙٝچٔبهؿاق ٓىِعی ٝاثىح ٚث ٚككٛٝك ٝ ٝلاقت کبق
ثٞؾٗؿ .هیبكٛٚبی ٝظٍح٘بکی
 ْٛؾاٌح٘ؿٝ .هحی ثٝ ٚلاقت
کبق ٓیقكحی اِِٖ ایٖ اككاؾ
قا ؾق آٗصب ٓیؾیؿی.

تْظٍییُب ّ قَ خِبًیُب
هیگفتٌع ایي ؼژین اًمالثی اقت
ّ ثبیع قٌعیکب ظؼقت ثکٌین .اگؽ
قٌعیکب ظؼقت هیکؽظین
هكئْلیتُبیی کَ ثَ ظقت
گؽفتَ ثْظین ثبیع پف هیظاظین

ثَ ػٌْاى کبؼگؽ؟
ٗٗ ٚیكٛٝبیی ک ٚثكای ک٘حكٍ
ِكف آٓؿٗؿ ،ک ٚال ٔٛبٕ
اثحؿا اهؿاّ ث ٚجٍکیَ ٌٞقای
اوالٓی کكؾٗؿ .ؾق ٓوبثَ ٓب
ٗیم ؾوث ثٓ ٚوبٓٝث لؾیْ
ک ٚثبػد ثكٝل ؾقگیكیٛبی ٌؿیؿی ؾق وطط کبقؼبٗٚ
ٌؿُٝ ،ی ٞ٘ٛل ٓیجٞاْٗ ثگٞیْ ک ٚکبق ٌٞقا ثِٞ ٚقت
ْٛلٓبٕ اؾآ ٚؾاٌث.

ایٌِب ثب تیپُبیی هبًٌع
لعّقی ُوکبؼی هیکؽظًع
ثؽای ایيکَ اّ ثتْاًع کٌتؽل
کبؼضبًَ ؼا ثَ ظقت ثگیؽظ؟

ایٖٖٞق ثٞؾ ٝگكٗ ٚؾق إٓ
شِى ٚچ ٚکبق ٓیکكؾٗؿ .آهبی
ككٛٝك ٓیؼٞاوث ٝلاقجً قا ثک٘ؿ  ٝؾق کبقؼبْٗٛ ٚ
یک و٘ؿیکبیی ؾقوث ٌٞؾٓ .ب آب ٌٞقا ٓیؼٞاوحیْ ٝ
ٓؼِ ّٞاوث ک ٚؾق جٕبؾ ثٞؾیْ .ا ٝثیٍحك ثب شٜٔٞقی
اوالٓی ٗمؾیک ثٞؾ جب ثب ٓب.

چطْؼ نع کَ ظؼ ًِبیت تْاًكتٌع کٌتؽل ؼا ثَ ظقت
ثگیؽًع؟

نوب ثَ ُوعقتی زؿة تْظٍ ثب خوِْؼی اقالهی انبؼٍ
هیکٌیع .ایي ُوعقتی ثَ چَ نکل ثْظ؟

ٓب یک ٓصٔغ ػٔٓٞی ؾاٌحیْ ک ٚشِىٚی ؼیِی ٜٓٔی
ثٞؾ .ؼٞؾ ٖٓ ؾق إٓ ٓصٔغ ػٔٓٞی وؽ٘كاٗی کكؾّ ٝ
ای٘وؿق  ْٛػّجی ثٞؾّ ک ٚیکی ال ثچٛٚب ثٗ ٚبّ اِـك
آهب ک ٚآثؿاقچی کبقؼبٗ ٚثٞؾ یک ویگبق ث ٖٓ ٚؾاؾ ٖٓ ٝ
ک ٚویگبقی ٗجٞؾّ ،اُٝیٖ ویگبقّ قا آٗصب کٍیؿّ .ؾق ایٖ
شِى ٖٓ ٚثٖٞ ٚق کبٓال ؿكیمی ثك ٔؿ ؾُٝث وؽ٘كاٗی
کكؾّ ٝ ،إٓ قٝل ؾهیوب ؼبٖكّ ٛىث ک ٚاػالّ کكؾیْ
«ؾُٝث شٜٔٞقی اوالٓی یک ؾُٝث ٔؿ کبقگكی»
اوث .لٓبٗی ک ٚوؽ٘كاٗی ٖٓ جٔبّ ٌؿ ،ثچٛٚب ث ٚؼبٖك

ٓبشكا ایٖ ثٞؾ ک ٚؾق شكیبٕ ٔٛیٖ کٍٔکًٛب جٞؾٙییٛب
 ْٛكٍبق ٓیآٝقؾٗؿ ک ٚث ٚشبی ٌٞقا ،و٘ؿیکب جٍکیَ
ؾٛیْ .اُجح ٚكوٗ آٜٗب ٗجٞؾٗؿ ٖٓ .ؼٞؾّ ث ٚیبؾ ؾاقّ یکی ال
ثچٛٚب ک ٚثؼؿٛب كٜٔیؿّ ال ثچٛٚبی و ٚشٜبٗی ثٞؾ ٙاوث
ٔٛ ْٛیٖ قا ٓیگلث .ایٜ٘ب ٓیگلح٘ؿ ایٖ قژیْ اٗوالثی
اوث  ٝثبیؿ و٘ؿیکب ؾقوث ثک٘یْ .اگك و٘ؿیکب ؾقوث
ٓیکكؾیْ ٓىئُٞیثٛبیی ک ٚث ٚؾوث گككح ٚثٞؾیْ ثبیؿ
په ٓیؾاؾیْ .ایٜ٘ب ٔٛ ْٛیٖ قا ٓیؼٞاوح٘ؿٔٛ .بٕ
ؾٝوث ؼیبْٖ ٓیگلث ظمة جٞؾ ٙؾق ثیٖ ثؼٕی
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ٓبٗؿ آب ؾیگك ؼٞؾ ٌٞقا ٗجٞؾ .االٕ  ْٛکٌٞ ٚقاٛبی
اوال ٓی کبق ٝشٞؾ ؾاقٗؿ کٔٛ ٚبٕ و٘ؿیکبٛبی لقؾ هجَ
ال اٗوالث٘ؿ.

اِ٘بف ال شِٔ ٚؼیبٖٛب  ٝکلبيٛب ٗلٞـ ؾاقؾ  ٝثٔٛ ٚیٖ
ؼبٖك ؾق ثیٖ ؼیبٖٛب  ٝکلبيٛب و٘ؿیکب ایصبؾ ٌؿٙ
اوث .یکی ال ثچٛٚبی و ٚشٜبٗی  ْٛثٞؾ کٓ ٚیگلث:
ٌٞقا آٗبقٌیىحی اوث .ثٛ ٚك ظبٍ کىبٗی ک ٚثٞٗ ٚػی
گكایً ث ٚقژیْ ؾاٌح٘ؿ و٘ؿیکب قا ججِیؾ ٓیکكؾٗؿ  ٝایٜ٘ب
ٝاهؼٖ ثٌٞ ٚقا ؼیبٗث کكؾٗؿ .اُجح ٚؾق ثیٍحك
کبقؼبٗٛ ٚبی ؿكة شٌٞ ٞقایی ظبکْ ثٞؾ آب ؾق ثیٖ
ؼیبٖٛب  ٝکلبيٛب  ٝثكؼی اِ٘بف ؾیگك ک ٚؾق ثبلاق
ثٞؾٗؿ ظمة جٞؾ ٙثٝ ٚیژ ٝ ٙو ٚشٜبٗیٛب و٘ؿیکب قا
ایصبؾ کكؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝػِیٌٞ ٚقا  ٝكؼبالٕ ٌٞقایی ججِیؾ
ٓیکكؾٗؿ .ظحب چ٘ؿ ثبقی ٖ ْٛككؿاقإ شٜٔٞقی
اوالٓی  ْٛ ٝاػٕبی ظمة جٞؾ ٙث ٚکبقؼبٗ ٚآٓؿٗؿ ٝ
و٘ؿیکبی کبقگكی قا ججِیؾ کكؾٗؿ آب کبقگكإ آٜٗب قا
ثیك ٕٝاٗؿاؼح٘ؿ.

ظؼ ّالغ نْؼاُبی اقالهی کبؼ ؼا خبیگؿیي نْؼاُبی
اًمالة کؽظًع؟
اِِٖ قٝي وكکٞة ٔٛیٖ ثٞؾ .ال یک وٌٞ ٞقای
اوالٓی کبق قا ججِیؾ ٓیکكؾٗؿ  ٝال وٞی ؾیگك جالي
ٓیکكؾٗؿ ثب جٜؿیؿ  ٝقػت ٝ ٝظٍث ثچٛٚبی كؼبٍ ٌٞقا
قا ایم ُٚٝک٘٘ؿ .ؾق شبٓؼ ْٛ ٚثٝ ٚیژ ٙثؼؿ ال اٌـبٍ ٝ
جؼطیِی ؾاٍٗگبٛٙب ش ٞػٌ ْٞؿ .جب هجَ ال اٗوالة ٖٓ
اِِٖ ال شِٞی ؾاٍٗگب ٙقؾ ٗٔیٌؿّ آب شٖٞ ٞقی ثٞؾ
ک ٚؾق قٝلٛبی ثؼؿ ال وكٗگٗٞی ٖٓ ٛك قٝل شِٞی
ؾاٍٗگبٓ ٙیقكحْ  ٝال آٗصب قاٛی ؼبٗٓ ٚیٌؿّ .ظحب ثٚ
یبؾ ؾاقّ یک ثبق ؼبٗٔی قا ؾػٞت کكؾٗؿ ک ٚؾق ٌبؾآثبؾ
وؽ٘كاٗی ک٘ؿ ،ظبال وؽ٘كاٗیاي ٝ ْٛهحی ک ٚآٓؿ چ٘ؿإ
شبُت ٗجٞؾ ،آب ظؿٝؾ چٜبق ٛماق ٗلك ال ثچٛٚبی
ٌٞقاٛبی ؿكة جٜكإ ؾق وؽ٘كاٗی اٌ ٝكکث کكؾٗؿ.
آب اٛ ٝی ٓیگلث آپكیبُیىْ  ٝججِیـبت وبلٓبٗی
ٓیکكؾ .ثٛ ٚك ظبٍ ٝهحی ؾاٍٗگب ٙقا ثىح٘ؿ ش ٞثكگٍث،
ْٛلٓبٕ شبیگمیٖ کكؾٕ ٌٞقاٛبی اوالٓی قا ؾق
کبقؼبٗٛٚب  ْٛآؿبل کكؾٗؿ .کْ کْ ثىبٖ شبوٞوی قا ْٛ
قا ٙاٗؿاؼح٘ؿ  ٝثؼؿ  ْٛال ؾیٖ ٓ ٝفٛت اوحلبؾ ٙکكؾٗؿ ٝ
ٓیگلح٘ؿ ٌٞقاٛبی ؿیكاوالٓی ثی ؾیٖ  ٝکٔٗٞیىحیاٗؿ.
یؼ٘ی ال ٛك ٝویِٚیی ثكای وكکٞة اوحلبؾٓ ٙیکكؾٗؿ ٝ
یک قٝي ٝاظؿ ٗ ْٛؿاٌح٘ؿ.

ظؼ ًِبیت قؽًْنت ایي نْؼاُب چَ نع؟
ؾق ٝاهغ ٌکىث ؼٞقؾ .یک اٌکبٍ اوبوی کٓ ٚب ؾاٌحیْ
 ٝال ثی جصكثگی ٓب ٗبٌی ٓیٌؿ ایٖ ثٞؾ کٗ ٚحٞاٗىحیْ ثب
ٌٞقاٛبی ؾیگك اقججبٖ ثكهكاق ک٘یْٓ .ب ؾق ؿكة
جٞاٗىحیْ ٌٞ 83قا ثب  ْٛثبٌیْ ٛ ٝك پ٘صٍ٘ج ٚؾق
پِیجک٘یک شِى ٚؾاٌحیْ .یک وكی ٌٞ ْٛقای ٌكم
جٜكإ ثٞؾٗؿ آب ٓب ثب آٜٗب ؼیِی قاثطٗ ٚؿاٌحیْ .جب ٓب ثٚ
ؼٞؾٓبٕ ثص٘جیْ ،ایٜ٘ب ٓب قا ٌکىث ؾاؾٗؿ .اگك ٓب
ٓیجٞاٗىحیْ اقججبٖبجٔبٕ قا ٝویغجك ک٘یْ ٓٞكویث
ثیٍحكی ؾاٌحیْ .ثؼؿٛب ٌ٘یؿیْ کٓ ٚرِٖ ؾق گیالٕ ٌٞقاٛب
ؼیِی هٞی ثٞؾٙاٗؿ ،ؾق ججكیم ٔٛ ْٛیٖٖٞق آب
اقججبٖبت ٍٗ َِٝؿ  ٝوكیغ ٚٔٛچیم قا ٗبثٞؾ کكؾٗؿ
ک ٚکىی ث ٚکىی ٗكوؿ .یک وكی ال و٘ثٛبی إٓ ثبهی

پبًْنت:
 _ 1آیثهللا ػِی هؿٝوی ،ؾاؾوحبٕ اٗوالة
اوالٓی ثٞؾ ک ٚؾق ٌٜ 14كیٞق 1360
جكٝق ٌؿ .اُجح ٚككؾی ثٗ ٚبّ «ٓصیؿ
هؿٝوی» ٗیم ؾق ٌٔبق ٌک٘صٚگكإ
لٗؿإ اٝیٖ ؾق ؾٚٛی ٌّث ثٞؾ ٙاوث،
ٓ٘حٜب ثٗ ٚظك ٓیقوؿ هؿٝوی ٓٞقؾ ٗظك
ػِی هؿٝوی ثبٌؿ چ ٕٞآ :ٍٝصیؿ
هؿٝوی ؾق ایٖ جبقیػ ؤحی ؾق لٗؿإ
اٝیٖ ٗؿاٌح ٚاوث  ٝؾ :ّٝاوبوٖ ٓصیؿ
هؿٝوی ٗبّ ٓىحؼبق ایٖ ككؾ ثٞؾ ٙاوث ٝ
ٗٔیجٞاٗؿ ُمٗ ٖٓٝىجث ؼٞیٍبٗٝؿی ثب
هؿٝوی ؾیگكی ؾاٌح ٚثبٌؿ .ثكای
اٖالػبت ثیٍحك ٓكاشؼ ٚک٘یؿ ث ٚوبیث
ایكز ّٓؿاهیٓ .طِت «اپٞلیىیٝ ٕٞ
ٓؼَٕ ٘ٔٛبٓی ش٘بیحکبقإ».
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ُوَ فکؽ هیکؽظًع

 ٝیک وكی وكکبقگكٛب  ٝاوحبؾکبقٛبی هؿیٔی ؾاٌث
ک ٚال هجَ ال اٗوالة ؾق آٗصب ثٞؾٗؿ ک ٚاکرك ایٜ٘ب
قاثطٚی ٗمؾیکی ثب کبقككٓب ؾاٌح٘ؿ  ٝظحب یکی _ ؾٗ ٝلك
ال آٜٗب ث ٚػ٘ٞإ ػٞآَ ٓىحویْ کبقككٓب ٌ٘بؼحٌ ٚؿٙ
ثٞؾٗؿ ،ال شِٔ ٚوكپكوث ثؽً ثكيکبقی ک ٚث ٚظبٛك
 ْٛآؾّ ٓفٛجی ٓ ٝىِٔبٗی ثٞؾ .کِٖ ؾق کبقؼبٗٚی ٗبظٔی
جؼؿاؾ کبقگكإ ؾؼحك  ٝلٕ ثیٍحك ثٞؾ  ٝال ٗظك وٞاؾ
کالویک  ْٛایٜ٘ب ثبالجك ال کبقگكإ هؿیٔی ثٞؾٗؿ .قكحٚ
قكح ٚایٖ ؾقگیكیٛب ث ٚشبیی ٓ٘صك ٌؿ ک ٚثب کبقگكٛب
ثكؼٞقؾ کكؾٗؿ  ٝال کٔیحٚی ٓؼكٝكی ک ٚؾق ٓ٘طوٚی
ؿكة ثٞؾ ،ثكای وكکٞة کبقگكإ کٔک ؼٞاوح٘ؿ .آٜٗب
 ْٛآٓؿٗؿ  ٝؾؼبُث کكؾٗؿ ُٝی ؾق ٓوبثَ کبقگكٛب جّٔیْ
گككح٘ؿ ؾ ٝجب ال پىكٛبی کبقككٓب قا ث ٚػ٘ٞإ گكٝگبٕ
ؾق کبقؼبٗٗ ٚگب ٙؾاقٗؿ ک ٚیکی ال آٜٗب قا ثؼؿ ال یک
قٝل قٛب کكؾٗؿ ُٝی یکی ؾیگك آٜٗب قا وٌ ٚت ٗگبٙ
ؾاٌح٘ؿ .ؾق ایٖ ٓؿت  ْٛال آٜٗب اٖالػبت ٓیگككح٘ؿ کٚ
گكؾي کبق کبقؼبٗ ٚث ٚچٌ ٚکَ ثٞؾ ٙاوث .ثؼؿ ال ایٖ
شكیبٗبت ظكف ایٖ ثٓ ٚیبٕ آٓؿ کٓ ٚب ثكای ِعجث
کكؾٕ ثب اككاؾ ٓؽحِق اظحیبز ث ٚیک وكی ٗٔبی٘ؿ ٙؾاقیْ
 ٝایٖ ٗٔبی٘ؿٛ ٙب ؼٞؾ ث ٚؼٞؾ جِلیوی ٌؿ ٙثٞؾ ال کبقگكإ
هؿیٔی  ٝکبقگكإ شؿیؿ .اُجح ٚکبقگكإ هجٔٗ ٍٞیکكؾٗؿ
یکی _ ؾٗ ٝلكی ک ٚاقججبٖ ج٘گبج٘گی ثب کبقككٓب ؾاٌح٘ؿ
ؾق ٓفاکكات ٌكکث ک٘٘ؿ .قكح ٚقكح ٚایٖ ایؿٓ ٙطكض ٌؿ
ک ٚاٗحؽبثبجی ثكگماق گكؾؾ  ٝؾق ایٖ اٗحؽبثبت ٌٞقا
جؼییٖ ٌٞؾ .اُجح ٚیک وكی ثچٛٚبی كؼبٍ چپ  ٝثؽٍی

چیؿی ثبیع ػٌْ نْظ
گفت ّ گْ ثب یک کبؼگؽ ظّؾًعگی ًبظوی
نْؼای کبؼگؽی ظّؾًعگی ًبظوی ظؼ چَ ظّؼٍیی ّ ظؼ
چَ نؽایطی ایدبظ نع؟
ؾهیوٖ وبٍ  58ک ٖٓ ٚثكای کبق ث ٚایٖ کبقؼبٗ ٚقكحْ،
یک وكی اؼحالكبجی ثیٖ کبقگكإ  ٝکبقككٓب ٝشٞؾ
ؾاٌثِ .بظت اِِی کبقؼبٗٞ٘ٛ ٚل ؾق هیؿ ظیبت ثٞؾ ٝ
ٓؿیكیث ثؽًٛبی ٓؽحِق قا ؾق اؼحیبق و ٚپىكي
گفاٌح ٚثٞؾ یکی ٓىئُٞیث ثؽً ٓبُی قا ؾاٌث ،یکی
ٓىئُٞیث ثؽً ثبلقگبٗی قا  ٝیکی ٓ ْٛىئُٞیث ثؽً
جُٞیؿ قا .ؾق هىٔحی ال ایٖ کبقؼبٗ ْٛ ٚجؼؿاؾی اوت
ٗگٜؿاقی ٓیٌؿ چ ٕٞوكگكٓی ؾ ٝپىك کبقككٓب
اوتوٞاقی ثٞؾ .یکی ال ٓىبئِی ک ٚثیٖ کبقگكٛبی
هؿیٔی ٓطكض ٓیٌؿ ایٖ ثٞؾ کٗ ٚگٜؿاقی ال ایٖ اوتٛب
ثكای کبقككٓب ْٜٓجك ال ٓىبئَ کبقگكٛب اوث .ایٖ قا
 ْٛثگٞیْ ک ٚجؼؿاؾ لیبؾی ال کىبٗی ک ٚؾق ایٖ کبقؼبٗٚ
کبق ٓیکكؾٗؿ کىبٗی ثٞؾٗؿ ک ٚثؼؿ ال اٗوالة ث ٚایٖ
کبقؼبٗ ٚآٓؿ ٙثٞؾٗؿ؛ چٞٗ ٕٞع جُٞیؿ ایٖ کبقؼبٖٗٞ ٚقی
ثٞؾ کٔٛ ٚیٍ ٚث ٚیک وكی پبؾ ٝ ٝیک وكی کبقگكإ
وبؾ ٙاظحیبز ؾاٌث ک ٚػٔؿجٖ  ْٛؾؼحكٛب  ٝلٕٛب ثٞؾٗؿ

149

76

تاریخ مفقود شوراهای 57
ٓرِٖ ؾق ٔٛیٖ کبقؼبٗ ٚکبقگكإ ؾق قا ثىح ٚثٞؾٗؿ ٝ
کٔیحٚچی ٛب ال ؾیٞاق ثبال آٓؿٗؿ  ٝثب کبقگكإ ؾقگیك
ٌؿٗؿٓ .ب یک قاٗ٘ؿٙیی ؾاٌحیْ ک ٚؼیِی پك لٝق ثٞؾ ٝ
ث ٚیکی ال ؾؼحكإ کبقؼبٗ ْٛ ٚػاله ٚؾاٌث ،ایٖ ككؾ ثب
کٔیحٚچیٛب ثِٞ ٚقت كیمیکی ؾقگیك ٌؿ .ؾق ٜٗبیث
چٓ ٕٞوبٓٝث  ٚٔٛشبٗجٚی کبقگكٛب قا ؾیؿٗؿ ػِٖٔ
ػوتٍٗی٘ی کكؾٗؿ .ثؼؿ ال ایٖ شكیبٗبت ؾٓ ٝؿیك ؾُٝحی
قا ؾق کبقؼبٗ ٚث ٚشبی کبقككٓب ٓىحوك کكؾٗؿ .ایٖک ٚؾق
پٍث شكیبٗبت کبقككٓب چ ٚاقججبٖی ثب ظمةاُِٜیٛب
ؾاٌث قا ٓب إٓ لٓبٕ ٗٔیؾاٗىحیْ.

ال کبقگكإ هؿیٔی ک ٚقاثطٚی ٗمؾیکی ثب ثچٛٚبی چپ
ؾاٌح٘ؿ ،ؼیِی کٔک کكؾٗؿ  ٝث ٚوكػث ایٖ ثعد قا
ٓطكض کكؾٗؿ ک ٚثبیؿ ٌٞقا جٍکیَ ٌٞؾ.
هبلکیي ضیلی اؾ کبؼضبًَُب ّ هؽاکؿ يٌؼتی ظؼ ظّؼٍی
اًمالة  57فؽاؼ کؽظًع .هبلک کبؼضبًَی نوب چؽا ایي
کبؼ ؼا ًکؽظٍ ثْظ ّ کبؼضبًَ ؼا ُن ظؼ اضتیبؼ ظانت؟
ایٖ ٓوؿاق لیبؾی ثكٓیگكؾؾ ث ٚایٖک ٚؼٞؾ إٓ ٌؽُ
كکك ٓیکكؾ چوؿق ٝاثىح ٚث ٚظکٓٞث ثٞؾ ٙیب ٗجٞؾٙ
اوث .اُجح ٚوٞاٍ ٜٓٔی اوث چ ٕٞایٜ٘ب جُٞیؿٌبٕ
ٓىحویٖٔ ثكای اقجً ثٞؾ ُ ٝجبنٛبی لیك ُ ٝجبنٛبی
ؿیك ال یٗٞیلكّ قا ثكای اقجً جُٞیؿ ٓیکكؾٗؿ .ایٖکٚ
چكا ككاق ٗکكؾ ٙثٞؾ قا ٖٓ ٗٔیؾاُْٗٝ .ی کبقؼبٗٛٚب ٛك
چوؿق ثمقگحك ثٞؾٗؿ اقججبٖ ثیٍحكی ثب ظکٓٞث ؾاٌح٘ؿ ٝ
ؾق ٗحیص ٚلٝؾجك کبقككٓبٛب کبقؼبٗ ٚقا قٛب کكؾٗؿ ٝ
قكح٘ؿ .آب ؾق کبقؼبٗٚی ٗبظٔی ٗ ٚجٜ٘ب چ٘یٖ ٗجٞؾ ثِکٚ
ؾق لٓبٕ ؾقگیكی ثب کبقگكإ ال کٔیح ٚکٔک ؼٞاوح٘ؿ
ٓ ٝبٓٞقإ کٔیح ْٛ ٚآٓؿٗؿ ک ٚككٓبٗؿٙی آٜٗب ظبشی
ثٞکبٗی ٗبّ ؾاٌث .آؾٓی چبم  ٝگكؾٕکِلث  ٝؾق ٖٔٔ
ؼیِی لثبٕثبل ثٞؾ .یؼ٘ی ال إٓ آؾّٛبیی ک ٚؾق إٓ
ٌكایٗ ایٖٖٞق ٍٗبٕ ٓیؾاؾ ک ْٛ ٚث ٚؼٞاوحٚی
کبقككٓب گٞي ٓیک٘ؿ  ْٛ ٝث ٚؼٞاوحٛٚبی کبقگكإ،
ُٝی ػِٖٔ ؾق ٚٔٛی ٓىبئَ ٗوً وكکٞثگك قا ؾاٌح٘ؿ.

کبؼضبًَ ؼا هًبظؼٍ کؽظًع کَ هعیؽ ظّلتی ظؼ آى هكتمؽ
نع؟
ّٗٓ ٚبؾقٗ ٙکكؾٗؿٓ .ؿیكٛبی ؾُٝحی ک ٚؾق کبقؼبٗٛٚب
ٓىحوك ٓی ٌؿٗؿ ثك ایٖ اوبن ثٞؾ ک ٚؾق إٓ ؾٝقإ جعث
ٗظك وبلٓبٕ گىحكي ٝ ٝلاقت ِ٘بیغ ثب ٔٛب٘ٛگی
ٝلاقت کبق ظبٛكٕ یک وكی آؾّٛبیی شٔغ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ
جب ث ٚاِطالض جُٞیؿ قا ظلع ثک٘٘ؿ .ایٜ٘ب یک وكی آؾّ
ٓیٌ٘بؼح٘ؿ ک ٚثؼٕیٛبیٍبٕ اِِٖ ظمةاُِٜی ٗجٞؾٗؿ،
یبقٓ ٝؿیك ثٞؾ ٓ ٝیؼٞاوث پ ٍٞؾقثیبٝقؾ .ایٖٖٞق
ٗجٞؾ ک ٚظحٖٔ کبقؼبّٗٓ ٚبؾقٌٞ ٙؾ جب ٓؿیك ؾُٝحی
ثكای إٓ ثلكوح٘ؿ .ؾق إٓ ؾٝق ٖٓ ٙث ٚیبؾ ؾاقّ ک ٚؿیك
ال ؾاقٝپؽً  ٝجُٞیؿاق ٝک ٚؼیِی ثمقگ ثٞؾٗؿ ،ثویٚی
ؾاقٝوبلی ٛب  ْٛجٞوٗ ایٖ ٓؿیكإ ؾُٝحی ثب ٔٛب٘ٛگی
ِبظت کبقؼبٗٛٚب اؾاقٓ ٙیٌؿٗؿ ک ٚؾق ٝاهغ ثٞٗ ٚػی
ِبظجبٕ کبقؼبٗ ٝ ٚکبقككٓبیبٕ ال شِٞی چٍْ کبقگكإ
ؾٝق ٌٗٞؿ.
آهعى ایي هعیؽاى ظّلتی ظؼ ظّؼٍی ظّلت هْلت ثْظ؟
ثِ !ٚؾق ؾٝقٙی ؾُٝث ٓٞهث ثٞؾ .اِِٖ ٌكٝع إٓ ال
ثكٗبٓٛ ٚبی ؾاقیٞي ككٛٝك ث ٚػ٘ٞإ ٝلیك کبق ٝ
ػمتهللا وعبثی ث ٚػ٘ٞإ قییه وبلٓبٕ ثكٗبٓٝ ٚ
ثٞؾش ٚثٞؾ.
چؽا آى نکلی اؾ تهکلیبثی کَ ظؼ ؾهبى ظؼگیؽی
کبؼگؽاى ثب کبؼفؽهب هطؽذ نع نْؼا ثْظ؟ ثَ ّیژٍ ثب
تْخَ ثَ ایيکَ قٌت خٌجم کبؼگؽی ایؽاى قٌت
قٌعیکبیی _ اتسبظیَیی ثْظٍ اقت ،چؽا ًبم نْؼا
هطؽذ نع؟
ؾق ؾٝقٙی هجَ ال اٗوالة یک وكی و٘ؿیکبٛبیی ثٞؾٗؿ
ک ٚؾق ثیٖ کبقگكإ ث ٚآٜٗب و٘ؿیکبی کبقككٓب ٓیگلح٘ؿ.
ثیٍحك ث ٚایٖ ؾُیَ ک ٚثٞٗ ٚػی ث ٚظکٓٞث ٝاثىح ٚثٞؾٗؿ
 ٝثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ؼیِی ال کبقگكإ اػحوبؾی ث ٚو٘ؿیکب
ٗؿاٌح٘ؿ .ث ٚؿیك و٘ؿیکبی کبقگكإ چبپؽبٗٛٚب کٚ
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و٘ؿیکبی ؼیِی ثمقگ ٜٔٓ ٝی ثٞؾ  ٝظحب ثؼؿ ال اٗوالة
 ْٛو٘ؿیکبی ؼیِی كؼبُی ؾاٌح٘ؿ .ػِیاُؽّ َٞکٚ
چبپؽبٗٛ ٚبی ثمقگ ؼیِی کْ ثٞؾٗؿ ،ؿیك ال چبپؽبٗٚی
کحت ؾقوی  ٝچبپ ؾاٍٗگب ٝ ٙچ٘ؿ چبپؽبٗٚی ؾیگك،
جؼؿاؾ کٔی کبقگك ؾاٌح٘ؿ  ٝاِِٖ ثىحك ٓ٘بوجی ثكای
ٓطكض ٌؿٕ ایؿٙی ٌٞقا ٗجٞؾٌٞ .قا ؾق کبقؼبٗٛٚبیی
ٓطكض ٓیٌؿ ک ٚثیٍحك ال پ٘صب ٙکبقگك ؾاٌث ٛ ٝكچٚ
ایٖ جؼؿاؾ ثیٍحك ثٞؾ ٗیبل ث ٚجٍکیَ ٌٞقا ثیٍحك ؾقک
ٓیٌؿ .ؾق ٌكایٗ ؼبَ إٓ لٓبٕ اظحیبز ثٞؾ کٛ ٚك
کبقؼبٗٚیی یک وكی ٗٔبی٘ؿ ٙؾاٌح ٚثبٌؿ ک ٚؾق ثؼٕی
ال شِىبت ک ٚثكای ٔٛب٘ٛگی کبقگكإ ثكگماق ٓیٌؿ،
ٌكکث ک٘٘ؿ .ثؽٍی ال إٓ  ْٛث ٚایٖ ؾُیَ ثٞؾ ک ٚؾق
ثؼٕی ال ِ٘قٛب اِِٖ و٘ؿیکبیی ٝشٞؾ ٗؿاٌث  ٝؾق
ثكؼی ؾیگك  ْٛک ٚو٘ؿیکب ؾاٌح٘ؿ ،إٓ قا و٘ؿیکبی
کبقككٓبیی ٓیؾاٗىح٘ؿ و٘ؿیکب  ْٛثیٍحك ؾق کبقگبٛٙبی
کْ شٔؼیث کبقکكؾ ؾاٌث.
ٌٞقای
ػٖٔٓٞ
ثویٚ
کبقگكی ؾاٌح٘ؿ کٔٛ ٚکبقی
آٜٗب ثب  ْٛؾیگك قكح ٚقكحٚ
ثیٍحك ٓیٌؿ.
ثؽگؽظین ثَ ظّؼٍیی کَ نْؼا
تهکیل نع ّ ؼّایت ؼا اؾ
آًدب اظاهَ ظُین.

هْؼظ هكبئل ًظؽ ثعٌُع یب ایٌِب اًتطبة نعًع کَ کبؼُب
ؼا اًدبم ثعٌُع؟
چ ٕٞؾق یک ؾٝقٙیی ثیٖ کبقگكإ  ٝکبقككٓبیبٕ
ؾقگیكی ثٞؾ ٌ ٚٔٛجبٗ ٚقٝل آٗصب ثٞؾٗؿ ٌ ٝتٛب ؾق
کبقؼبٗٓ ٚیؼٞاثیؿٗؿ .ؾهیوٖ ث ٚؼبٖك ٗؿاقّ چ٘ؿ قٝل آب
قٝلٛبی لیبؾی ثٞؾ ک ٚکىی ؼبٗٗ ٚككث جب ایٖ
ؾقگیكیٛب ثٗ ٚحیصٚیی ثكوؿ .ؾق ٗحیص ٚٔٛ ٚثب  ْٛثٞؾٗؿ
 ٝاِِٖ ٓىئِٚی قاثط ٝ ٚشِى ٚثكگماق کكؾٕ ٝشٞؾ
ٗؿاٌث ثكای ایٖک ٚٔٛ ٚؾاٌح٘ؿ ؾق کبقؼبٗ ٚثب ٔٛؿیگك
لٗؿگی ٓیکكؾٗؿ .ایٖ ٌكایٗ یک ٗٞع قاثطٚی ؼبَ
اوث یؼ٘ی  ٚٔٛال ٓىبئَ ٓ ْٛطِغ ٓیٌؿٗؿ.
هبخؽای ظؼگیؽیُب چَ ثْظ؟
ؾقگیكی ؾق ٝاهغ ال ٓىئِٚی ظوٞم ٌكٝع ٌؿ .ثؼؿ کٚ
ٓیؼٞاوح٘ؿ یک ػؿ ٙقا
ثكای اػحكأبت ظوٞم
اؼكاز ک٘٘ؿ ،اػحكاْٛب اٝز
گككث  ٝکبقككٓب ٓ ْٛوبٓٝث
ٓیکكؾ٘ٓ .حٜب چ ٕٞیک
ٌكایٗ ؼبِی ثؼؿ ال اٗوالة
ٓطكض ثٞؾ  ٚٔٛ ٝكکك
ٓیکكؾٗؿ یک چیمی ثبیؿ
ػٌٞ ْٞؾٓ ،وبٓٝثٛب
ثیٍحك  ٝث ٚؾقگیكی
شؿیجكی ٓ٘صك ٌؿ .ؾق
اثحؿای ؾقگیكیٛب ٝهحی کٚ
چ٘ؿ ٗلك ال ثچٛٚب قا اؼكاز
کكؾٗؿ ثویٓ ٚوبٓٝث کكؾٗؿ .کبقككٓب  ٝپىكاًٗ ال
ژاٗؿاقٓكی  ٝکٔیح ٚکٔک ؼٞاوح٘ؿ .ثؼؿ کٓ ٚبٓٞقإ
کٔیح ٚآٓؿٗؿ ؾقگیكی ثیٍحك ٌؿ .ؾق ٝاهغ ال یک ٖكف
كٍبق ثیٍحك ٓیٌؿ  ٝال ٖكف ؾیگك ٓوبٓٝث  ْٛثیٍحك
ٓیٌؿ .ث ٚجكجیت ؾقگیكی ثمقگی آؿبل ٌؿ کٓ ٚؿجی
جوكیجٖ ٖٞالٗی ٖ ٍٞکٍیؿ .إٓ لٓبٕ ثمقگحكیٖ
کبقؼبٗٚیی ک ٚؾق ایٖ ِ٘ق ٝشٞؾ ؾاٌث کبقؼبٗٚی
ثٜپٞي ال گكِ٘ ٙٝؼحی ثٍٜٜك ثٞؾ ک ٚث ٚالشٞقؾیٛب
جؼِن ؾاٌث  ٝکبقككٓب ِ ٝبظجبٕ کبقؼبٗ ٚؾق شكیبٕ
اٗوالة ككاق کكؾ ٙثٞؾٗؿ ،آٜٗب ٌٞ ْٛقای ثمقگی ؾاٌح٘ؿ
ک ٚیبلؾٗ ٙلك ٗٔبی٘ؿ ٙؾاٌث .ثچٛٚبی ٌٞقای ثٜپٞي ؾق
ٔٛبٕ قٝلٛب ث ٚکبقؼبٗٚی ٓب آٓؿٗؿ  ٝثب ٓب اػالّ
ٔٛجىحگی کكؾٗؿ .یک کبقؼبٗٚی ؾیگك کبقؼبٗٚی
ؾاقٝوبلی ؾکحك اثیؿی ثٞؾ ک ٚثبل  ْٛایٖ ثچٛٚبی
کبقؼبٗٚی آٗصب  ْٛثكای ٔٛجىحگی آٓؿٗؿ  ٝقٝاثٗ ؼٞثی
ثیٖ ٓب ثكهكاق ٌؿ.

نْؼا ظؼ کبؼضبًَُبیی
هطؽذ هینع کَ ثیهتؽ اؾ
پٌدبٍ کبؼگؽ ظانت ّ
ُؽچَ ایي تؼعاظ ثیهتؽ ثْظ
ًیبؾ ثَ تهکیل نْؼا
ثیهتؽ ظؼک هینع

ؾٝقٙیی ک ٚؾق کبقؼبٗٚی
ٗبظٔی ثعد ٌٞقا ٓطكض
ٌؿ  ْٛثچٛٚبیی ک ٚچپ
ثٞؾٗؿ ٓیؼٞاوح٘ؿ ظحٖٔ
اٗحؽبة ٌٗٞؿ  ْٛ ٝکبقگكإ هؿیٔی  ٝوكپكوحبٕ
هىٔثٛبٌٞ .قا ک ٚجٍکیَ ٌؿ ٛلث ٗٔبی٘ؿ ٙؾاٌث ک ٚؾٝ
ٗلك ال آٜٗب ؾ ٝؾؼحك چپ ثٞؾٗؿ ،چٜبق ٗلك ال کبقگكإ
هؿیٔی  ٝیک ٗلك  ْٛال کبقگكإ شؿیؿ ثٞؾ.
اًتطبثبت چگًَْ ثؽگؿاؼ نع؟

جؼؿاؾی ک ٚکبٗؿیؿ ٓیٌؿٗؿ ؾٝالؾٗ ٙلك ثٞؾٗؿ .ال ٛك
هىٔحی ثىحگی ث ٚکٞچکی  ٝثمقگی هىٔث ال ؾ ٝجب پ٘س
ٗلك ٓیجٞاٗىح٘ؿ کبٗؿیؿ ٌٗٞؿ  ٝثؼؿ قایگیكی ٓؽلیبٗٚ
ثٞؾ .ثؼؿ  ْٛایٖ آقا قا شٔغآٝقی کكؾٗؿ ٌٔ ٝكؾٗؿ .ؾق
ٌٞقا ؾؼحكی ال ثچٛٚبی چپ ثٞؾ ک ٚثیٍحكیٖ قای قا
آٝقؾ ٗ ٝلك ؾ ّٝیکی ال کبقگكإ هؿیٔی ثٞؾ ک ٚؼیِی
ؼٌ٘ٞبّ ثٞؾ ُٝی وٞاؾ اِِٖ ٗؿاٌث.
ؼاثطَی ًوبیٌعٍُب ثب کبؼگؽاى ظیگؽ چگًَْ ثْظ؟
خلكبت هٌظوی ثؽگؿاؼ هینع کَ کبؼگؽاى ظیگؽ ُن ظؼ
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آیب ایي نْؼا ُؽگؿ کٌتؽل کبؼضبًَ ؼا ثَ ظقت گؽفت؟

ٗبظٔی ٗٗ ٚلك ثٞؾٗؿ  ٝاؿِت ثچٛٚبی كؿایی  ٝپیکبق
ثٞؾٗؿ  ٝثؼؿ قا ٙکبقگك ،ؾیؿگبٛٙبی ككؾی آٜٗب ٗجٞؾ ٝ
یک وكی ؾیؿگبٛٙبی ؾوحٞقی ثٞؾ ک ٚثبیؿ چ٘یٖ کكؾ یب
ثبیؿ چ٘بٕ کكؾ .ثٔٛ ٚیٖ ػِث  ْٛث ٚؼّ َٞوٗ ٚلك ال
ایٜ٘ب کبِٖٓ ٚٔٛی قكحبقٌبٕ ّٓ٘ٞػی ثٞؾُٝ .ی یکی
ال إٓ ؾؼحكٛبیی ک ٚؾق ٌٞقا قای ا ٍٝقا آٝقؾ ؼیِی
كؼبٍ ثٞؾ  ٝؾیؿگب ًٛث ٚؾیؿگب ٙکبقگكٛب ٗمؾیکجك ثٞؾ،
یؼ٘ی ال ثطٖ ؼٞؾ إٓ ٌكایٗ ثٞؾ ٗ ٚیک ٗگب ٙؾوحٞقی.
ؾق ثىیبقی ال ایٖ کبقؼبٗٛٚب ثچٛٚبی چپ كؼبٍ ثٞؾٗؿ
ُٝی ثمقگحكیٖ ٍٓکَ آٜٗب ایٖ ثٞؾ ک ٚثك اوبن
ؾوحٞقات ثبالییٛبیٍبٕ کبق ٓیکكؾٗؿ ،یؼ٘ی ٓرِٖ ؾق إٓ
ٌكایٗ ثیٍحك ٗیكٓ ٝیگفاٌح٘ؿ ک ٚاػالٓیٛٚبی
وبلٓبٍٗبٕ قا ؾق کبقؼبٗ ٚپؽً ک٘٘ؿٞٔٞٓ .ع ؾ ّٝایٖ
ثٞؾ ک ٖٓ ٚؾق کبقؼبٗٚی ؼٞؾٓبٕ ٓیؾیؿّ یب ؾق
ؾاقٝوبلی ؾکحك اثیؿی  ٝثٜپٞي ک ٚثیٍحك ثب آٜٗب قاثطٚ
ؾاٌحْ  ْٛؾق شكیبٕ ثٞؾّ ک ٚایٜ٘ب جالي ٓیکكؾٗؿ ظحٖٔ
قیبوث ٌٞقا قا ث ٚؾوث آٝقٗؿ .کبقٛبی ایٜ٘ب ثیٍحك
ٓبٗ٘ؿ ایٖ ثٞؾ ک ٚثؽٞا٘ٛؿ ال ثیك ٕٝکبقؼبٗ ٚچیمی قا
ثٌ ٚكایٗ ٓب جعٔیَ ک٘٘ؿ  ٝثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٗٔیجٞاٗىث
ظٔبیث کبقگكإ قا ث ٚؾوث آٝقؾٛ .كچ٘ؿ ٗوً ٓرجحی
 ْٛؾاٌح٘ؿ ،چ ٚؾق جٍکیَ ٌٞقاٛب  ٝچ ٚؾق ایصبؾ اقججبٖ
ثیٖ ٌٞقاٛبی ٓٞشٞؾ  ٝظٔبیث ٌٞقاٛبی ٓؽحِق ال
 .ْٛیکی ال ایٖ ٗکبت ٓرجث ایٖ ثٞؾ ک ٚثچٛٚبی چپ
ؼیِی ٗوً ٓٞذكی ؾق اٗحوبٍ  ٝگكؾي اؼجبق ثیٖ
کبقگكإ کبقؼبٗٛٚبی ؾاٌح٘ؿ ٔٛ ٝیٖ ٌکِی ال
ٔٛجىحگی ثیٖ کبقگكإ ایصبؾ ٓیکكؾ .ؾق ٔٛبٕ ؾٝقٙ
ٖٓ ظؿاهَ پ٘س _ ًٌ ٓٞقؾ قا ث ٚیبؾ ؾاقّ کٓ ٚب ثٚ
ػ٘ٞإ ٗٔبی٘ؿگبٕ کبقؼبٗٚی ٗبظٔی ث ٚکبقؼبٗٛٚبی
ؾیگك قكحیْ .یؼ٘ی اگك ؾق آٗصب ٍٓکَ  ٝؾقگیكی ثٞؾ
ؾیگكإ ثكای کٔک ٓیقكح٘ؿ  ٝثؼٕیٛب ثكای
ٔٛجىحگی ٓیقكح٘ؿ  ٝپالکبقؾ ٓ ْٛیثكؾٗؿ .ؾق اؿِت ایٖ
ٓٞاقؾ ثچٛٚبی چپ اثحکبق ػَٔ قا ث ٚؾوث ؾاٌح٘ؿ.

ٗ !ٚچ ٕٞکبقگكإ اقججبٖی ثب ثیكٗ ٕٝؿاٌح٘ؿ .ثكای
ک٘حكٍ کبقؼبٗ ٚثبیؿ ک٘حكٍ جُٞیؿ  ٝككٝي قا ث ٚؾوث
ٓیگككح٘ؿ  ٝثكای ایٖ کبق ثبیؿ ثب ثبلاق اقججبٖ
ٓیؾاٌح٘ؿ .جٜ٘ب کبقی ک ٚکكؾٗؿ ایٖ ثٞؾ کٗ ٚگفاٌح٘ؿ
آٗچ ٚک ٚجُٞیؿ ٌؿ ٙثٞؾ  ٝؾق کبقؼبٗٝ ٚشٞؾ ؾاٌث،
ثیك ٕٝثكٝؾ.
پف هعیؽیت ثَ هعیؽ ظّلتی قپؽظٍ نع؟
ؾق اثحؿا چ٘یٖ ثٞؾ آب ایٖ ٓؿیكی  ْٛک ٚككوحبؾٗؿ ؾ ٝثبق
جـییك کكؾ.
ظؼ خؽیبى ظؼگیؽی ثب کبؼگؽاى تغییؽ کؽظ یب ضْظنبى
تغییؽل ظاظًع؟
ٛك کىی کٓ ٚیٓبٗؿ  ٝؾقگیكی اؾآ ٚپیؿا ٓیکكؾ یب
ؼٞؾي ٓیقكث  ٝیب جـییكي ٓیؾاؾٗؿٓ .ؿیكإ ثؼؿی ْٛ
آؾّٛبی جعّیَ کكؾٙیی ثٞؾٗؿ ک ٚقثطی ثٚ
ظمةاُِٜیٛب ٗؿاٌح٘ؿ  ٝؾق ٝاهغ «ٓؿیك» ثٞؾٗؿ.
ایي نْؼا ظؼ هْؼظ زمْق يٌفی کبؼگؽاى کهوکهی
ُن ثب ّؾاؼت کبؼ ظانت؟
ؾقگیكی ثیٍحك ثب کبقككٓب ثٞؾ ثؼؿ ال ٝلاقت کبق
ٗٔبی٘ؿٙیی ٓیآٓؿ  ٝث ٚؼٞاوحٛٚب گٞي ٓیکكؾُٝ .ی ثؼؿ
ال شكیبٕ ؾقگیكیٛب ظوٞم ٚٔٛی کبقگكإ أبكٌ ٚؿ.
یؼ٘ی ظوٞم کبقگكٛبی وبؾ ٙظؿٝؾ چ َٜؾقِؿ اكمایً
پیؿا کكؾ.
آیب اػُبی نْؼا ظؼ هعتی کَ نْؼا ّخْظ ظانت
ههکلی ثب ًِبظُبی ّاثكتَ ثَ زکْهت خعیع پیعا
کؽظًع؟
ثكؼی ال آٜٗب قا جٜؿیؿ ٓیکكؾٗؿ .ػٞآَ کبقككٓب
ثچٛٚبی كؼبٍ قا اگك جٜ٘ب پیؿا ٓیکكؾٗؿ ،کحک ْٛ
ٓیلؾٗؿٌ .ؽّی ثٞؾ ک ٚکبق جؼٔیكات  ٝوكٝیه یک
وكی ؾوحگبٛٙبی ؾٝلٗؿگی قا ؾاٌث  ٝككؾ ُٔپ٘ی ثٞؾ
ک ٚال کبقككٓب پٓ ٍٞیگككث  ٝػؿٙیی الت قا وبلٓبٕ
ٓیؾاؾ ک ٚثچٛٚب قا کحک ثمٗ٘ؿ .یک ٓٞقؾ إٓ ثكای
ؼٞؾ ٖٓ پیً آٓؿ ٔٛ ٝبٕ قاٗ٘ؿٙی کبقؼبٗ ٖٓ ٚقا ٗصبت
ؾاؾ.

گفتیع یک ظّؼٍیی ظؼ کبؼضبًَ هیهبًعیع؟
ثِ !ٚؾق ٔٛبٕ ؾٝقٙی ؾقگیكی.
یؼٌی ظؼ ّالغ کبؼضبًَ ؼا انغبل کؽظیع؟
ثِ!ٚ
چمعؼ ِْل کهیع ّ ظؼ ًِبیت ثَ چَ تؽتیت کبؼضبًَ ؼا
پف گؽفتٌع؟

ًمم ثچَُبی چپ ظؼ ایي نْؼا چَ ثْظ؟

ثبالی ؾٛ ٝلح ٍٖٞ ٚکٍیؿ  ٝؾق ٜٗبیث ٓؿیك ؾُٝحی آٓؿ ٝ
ٓفاکك ٙکكؾٗؿ  ٝظوٞمٛب قا لیبؾ کكؾٗؿ.

ٖٓ إٓ لٓبٕ ال ثیك ٕٝایٖ ٓىبئَ قا ٓیؾیؿّ  ٝؾق
شِىبجی ک ٚاظحٔبُٖ آٜٗب ثب  ْٛؾاٌح٘ؿ ظٕٞق ٗؿاٌحْ ،آب
ٓیجٞاْٗ ثگٞیْ ؾیؿگبٛٙبی ایٖ اككاؾ ک ٚؾق ؾٝلٗؿگی
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ظؼ ایي ظّؼٍ کویتَ تالل ًکؽظ ثَ انغبل کبؼضبًَ پبیبى
ظُع؟

یؼٌی ثؽ هجٌبی ضْاقتَی ههطًی کبؼضبًَ ؼا انغبل
کؽظیع ّ ّلتی ثَ آى ضْاقتَُب ؼقیعیع کبؼضبًَ ؼا پف
ظاظیع؟

کٔیحٚچیٛب یک ثبق ثب ٓب ؾقگیك ٌؿٗؿ .ثب اوِع ٚال قٝی
ؾیٞاقٛب ٗ ٝكؾٛٙب ٝاقؾ کبقؼبٌٗ ٚؿٗؿ ُٝی چ ٕٞال ایٖ
وٓ ٞوبٓٝث یکپبقچ ٚثٞؾ ثؼؿ  ْٛکٔیح ٚآٗوؿق ٗیكٝ
ٗؿاٌث ک ٚثحٞاٗؿ ثب ٚٔٛی کبقؼبٗٛٚب ؾقگیك ٌٞؾ ،ػوت
ٍٗىح٘ؿ .کٔیحٚچیٛب ٓیجكویؿٗؿ ک ٚایٖ ؾقگیكیٛب
گىحكي پیؿا ک٘ؿ  ٝؾق ٖٔٔ اقجوب  ْٛثیبثؿٓ .رِٖ ؾق
یکی ال کبقؼبٗٛٚب چ٘ؿ ٗلك قا ؾوحگیك کكؾٗؿ ُٝی
کبقگكٛب ث ٚکٔیحٚی ٓعَ ظِٔ ٚکكؾٗؿ  ٝظحب ٌیٍٛٚبی
وبؼحٔبٕ کٔیح ٚقا ٌکىح٘ؿ ک ٚکبقگكٛب قا آلاؾ کكؾٗؿ.

ثِ !ٚآٜٗبیی ک ٚاؼكاز ٌؿ ٙثٞؾٗؿ  ْٛثكگٍح٘ؿ .ؾق ٝاهغ
ثٞٗ ٚػی ثكای کبقگكإ هٕی ٚثب پیكٝلی جٔبّ ٌؿ .اذك
ٓرجحی  ْٛؾق ش ٞػٔٓٞی ؾاٌث چ ٕٞؾق إٓ ؾٝقٙ
ٌٞقاٛب  ٝاككاؾ ثب  ْٛاقججبٖ ٗمؾیکی ؾاٌح٘ؿ  ٝاؼجبق ثٚ
قٝل پؽً ٓیٌؿ  ٚٔٛ ٝپیگیك ػبهجث کبق ثٞؾٗؿ.
ظکٓٞحی ٛب ٔٛبٕ لٓبٕ  ْٛث ٚایٖ قٝاثٗ ظىبن ثٞؾٗؿ ٝ
ؾق ٔٛبٕ ؾٝق ٙثؼؿ ال ٓؿجی جِلٖ کبقؼبٗ ٚقا هطغ
کكؾٗؿ ،ثكم قا  ْٛهطغ کكؾٗؿ ُٝی چ ٕٞثچٛٚبی ثكهی
 ْٛثٞؾٗؿ ثكم قا ٓ َِٝیکكؾٗؿ.

پف کویتَ ضیلی ُن ضهًْت ثَ ضؽج ًعاظ؟

ظؼ هعتی کَ کبؼضبًَ ؼا انغبل کؽظیع ؾىُب ّ ظضتؽُب
ُن ظؼ کبؼضبًَ هبًعًع؟

إٓ لٓبٕ کٔیح ْٛ ٚیکپبقچٗ ٚجٞؾ .یؼ٘ی ٞ٘ٛل ؾق
کٔیحٛٚب ثٝ ٚیژ ٙال ثچٛٚبی ٓصبٛؿیٖ لیبؾ ثٞؾٗؿ ٝ
ثچٛٚبی ؾیگك ٔٛ ْٛیٖٖٞق.

ثِٓ ٚبٗؿٗؿ .اُجح ٚگٌِ ٝ ٚکبیثٛبیی  ْٛثٞؾ کٓ ٚرِٖ ایٖ
ث ٖٓ ٚؾوث لؾ ٙاوث یب إٓ چ٘یٖ گلح ٚاوث آب چٕٞ
کبقؼبٗ ٚثمقگ  ٝثٞؾ گ ٝ ٌٚٞک٘بق ؾاٌث جٞاكن ٌؿ ٝ
ثیٍحك  ْٛکبقگكإ ٓكؾ هؿیٔی اِكاق ؾاٌح٘ؿ ک ٚلٕٛب
گكٛٝی  ٝچ٘ؿ ٗلك ٙؾق کبقؼبٗ ٚظكکث ک٘٘ؿ.
ٗٔیؼٞاوحیْ ٓىئِٚیی پیً ثیبیؿ ک ٚثٜبٗٚی ججِیؾ ٓ٘لی
ٌٞؾ .ال لٕ ٛبی کبقؼبٗ ْٛ ٚچ٘ؿ ٗلك ٔٛىكاٍٗبٕ ؾق
ٔٛبٕ کبقؼبٗ ٚکبق ٓیکكؾٗؿ  ٝؾؼحكٛبی ٓصكؾ  ٝچ٘ؿ
لٗی کٔٛ ٚىكاٍٗبٕ ؾق کبقؼبٗٗ ٚجٞؾٗؿ  ْٛثب ٓؽبُلحی
ثكای ٓبٗؿٕ ؾق کبقؼبٗ ٚقٝثٚقٍٗ ٝؿٗؿ.

قؽًْنت ایي نْؼا چَ نع ّ تب کی ّخْظ ظانت؟
ٖٓ ؼٞؾّ چ ٕٞجب وبٍ  59آٗصب ثٞؾّ ایٖ اؼجبق قا ثؼؿٕ
ٌ٘یؿّ ک ٚإٓ کبقؼبٗ ٚقكح ٚقكح ٚجؼطیَ ٌؿ  ٝکبقگكٛب یب
ثبلؼكیؿ ٌؿٗؿ یب اؼكاز ٌؿٗؿ یب ث ٚجكجیجی ال کبقؼبٗٚ
ثیك ٕٝآٓؿٗؿ .ؾق وبٍٛبی ثؼؿ  ْٛکبقؼبٗ ٚاِِٖ جٞوٗ
ِبظت کبقؼبٗ ٚككٝؼحٌ ٚؿ  ٝثؼؿ ال ككٝي ثٖٞ ٚق
کبَٓ جؼطیَ ٌؿ.
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نْؼاُب هسًْل خٌجم اػتؽاَی ثْظًع
گفت ّ گْ ثب هسوعتمی قیعازوعی
هِعیَ ِبیفَکلِؽ
 پبقک اقّ جٜكإ
آلبی قیعازوعی! نْؼاُبی کبؼگؽی ظؼ ظّؼاى اًمالة
چگًَْ نکل گؽفتٌع؟
ؾق وبُٜبی  1357 ٝ 1356کٓ ٚكؾّ آگبٛی اللّ قا
ٗىجث ث ٚوكٗگٗٞی ٗظبّ ٌبٍ٘ٛبٛی پیؿا کكؾ ٙثٞؾٗؿ،
ٛك چوؿق کٗ ٚظبّ ٌبٍ٘ٛبٛی جٕؼیق ٓیٍؿ  ٝوكکٞة
وبٝاک کٔحكٓ ،كؾّ پیٍكٝی ٓی کكؾٗؿ ٓ ٝیككحؿ کٚ
جٍکالت ٓىحوَ ؼٞؾٌبٕ ق ٝثٝ ٚشٞؾ ثیبٝقٗؿ  ٝؼٞؾ
کبقگكإ ثٞؾٗؿ ک ٚثیٍحكیٖ جٍکَٛبی ٌٞقایی قا ثٚ
ٝشٞؾ آٝقؾٗؿ .اُجح ٚثؼٕی ال اػٕب و٘ؿیکب قا پیٍٜ٘بؾ
ٓی کكؾٗؿ.
چَ تفبّتی هیبى قٌعیکب ّ نْؼاُب ثْظ؟
و٘ؿیکبٛب ؾق قاثط ٚثب ظوٞم ِ٘لی ؾق ٗظبّٛبی
وكٓبیٚؾاقی كؼبُیث ٓیک٘٘ؿ ُٝی ٌٞقاٛب ؾق ٓوبٖؼی ثٚ
ٝشٞؾ ٓیآی٘ؿ ک ٚؾق یک کٍٞق ویىحْ ظبکْ ثك
کٍٞقٓحمُمٍ ٌؿٌٝ ٙیكالٙی جُٞیؿ ث ْٛ ٚقیؽحٝ ٚ
کبقگكإ ٓیجٞاٗ٘ؿ ثب جٍکیَ ٌٞقاٛب ک٘حكٍ ثك جُٞیؿ ٝ
جٔٞیغ کبال قا اػٔبٍ ک٘٘ؿ .ظحی ثؼٕی ال ایٖ
و٘ؿیکبٛب ؾق چ٘یٖ ٓوبٖؼی ثب ای٘ک ٚثب اوْ و٘ؿیکب كؼبٍ
ٛىح٘ؿ ُٝی کبقٛبی ٌٞقایی اٗصبّ ٓیؾ٘ٛؿ  ٝظبکٔیث
ثك جُٞیؿ قا ؾق کبقؼبٗٛٚب اػٔبٍ ٓیک٘٘ؿٌ .كایٗ وبٍ
 57ث ٚگٚٗٞای ثٞؾ ک ٚكوٗ جٍکَ ٌٞقایی کبقوبل ثٞؾ
ٗ ٚو٘ؿیکب.
ظؼ ایؽاى تب آى ؾهبى ُیچ قبثمَی تبؼیطی اؾ نْؼاُب
ّخْظ ظانت؟
ٗ !ٚؾق ٖ ٍٞجبقیػ ش٘جً کبقگكی ال ٍٓك ٖٚٝجب ٝ 57
جب هجَ ال وكٗگٗٞی ٓعٔؿقٔب پِٜٞی جٍکَ ٌٞقایی
کبقگكی ؾق کبقؼبٗٛٚب ٗؿاٌحیْ ،چكا ک ٚاِال جٍکَ
ٓىحوَ ث ٚؼبٖك وكکٞة ٗٔیجٞاٗىث ثٝ ٚشٞؾ ثیبیؿ.
ُٝی ؾق وبٍ ٌ 57ؿت وكکٞة وبٝاک ٗ ٝیكٛٝبی
آ٘یحی  ٝاقجً کْ ٌؿ  ٝکبقگكإ ٓیؿإ پیؿا کكؾٗؿ کٚ
ایٖ جٍکَٛب قا ثٝ ٚشٞؾ ثیبٝقٗؿ .ث٘بثكایٖ ؾق
کبقؼبٗٛ ٚبیی ک ٚکبقككٓبٛب ككاق کكؾ ٙثٞؾٗؿ ،ؼٞؾٌبٕ
جٍکَ ثٝ ٚشٞؾ آٝقؾٗؿ  ٝآك جُٞیؿ  ٝجٔٞیغ قا ثٚ
ؾوث گككح٘ؿٌٞ .قاٛب ؾق ٝاهغ ٓعّ ٍٞش٘جًٛبی
اػحكأی ثٞؾٗؿ ،اػحكاْ ث ٚقژیْ ،ثؿ ٗیىث ک ٚثگٞیْ
ثكؼی ال وبلٓبٕٛب  ٝگكٛٙٝبی قاؾیکبٍ ؾق کبقؼبٗٛٚب
ؾق جٍکیَ ٌٞقاٛب ٗوً ؾاٌح٘ؿ.
هثال کعام گؽٍُّبی ؼاظیکبل؟
ٓرال وبلٓبٕ كؿایی  ٝپیکبق ،ثؼؿا ؾق وبٍ  58ک ٚقاٙ

کبقگك ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ،آٜٗب  ْٛال ٌٞقاٛب ؾكبع ٓیکكؾٗؿ.
کال وبلٓبٕٛبی چپ ؾق إٓ لٓبٕ ثكای جٍکیَ ٌٞقاٛب
جالي ٓیکكؾٗؿ ،جب شبیی ک ٚث ٚیبؾ ؾاقّ جٜ٘ب ظمة جٞؾٙ
ثٞؾ ک ٚال و٘ؿیکب ؾكبع ٓیکكؾ ٌ ٝؼبق و٘ؿیکب ٓیؾاؾ.
ثؼؿ ثب اٍٗؼبثی ک ٚؾق وبلٓبٕ چكیکٛبی كؿایی ؼِن
اٗصبّ ٌؿ ،اکركیحیٛب  ْٛث ٚظمة جٞؾ ٙپیٞوح٘ؿ  ٝؼٗ
ٍٓی آٜٗب قا پفیككح٘ؿ .ایٜ٘ب ٓیؼٞاوح٘ؿ ال ٖكین
ٓفاکك ٝ ٙاقججبٖ ثب ظبکٔیث ٓ٘بكغ ظمثی ٘ٓ ٝبكغ
اقؾٝگب ٙث ٚاِطالض وٞویبُیىحی إٓ لٓبٕ قا ظلع
ک٘٘ؿ .ؾق ظبُی ک ٚؾق إٓ لٓبٕ اِال و٘ؿیکبٛب ٓطكض
ٗجٞؾٗؿ  ٚٔٛ ٝشب ٌٞقاٛب ٓطكض ثٞؾُٝ ،ی ثؼؿٛب کٚ
ؾیگك وكکٞة قژیْ ٌكٝع ٌؿ ٌٞ ٝقاٛب جٕؼیق
ٌؿٗؿ ،کبقگكإ ٌؼبق و٘ؿیکب ٓیؾاؾٗؿٌٞ .قاٛب ؾق إٓ
لٓبٕ آٗوؿق هؿقت ؾاٌح٘ؿ ک ٚقژیْ ٗحٞاٗىث ثگٞیؿ ٌٞقا
ثی ٌٞقا  ٝش٘جً ٌٞقایی قا ال ثیػ  ٝثٖ ؼٍک ک٘ؿ
چ ٕٞهؿقت ٌٞقاٛب ثبال ثٞؾ .جبکحیکی ک ٚقژیْ اوحلبؾٙ
کكؾ ایٖ ثٞؾ کٓ ٚب  ْٛؾق اوالّ ٌٞقا ؾاقیْ  ٝیک
«اوالٓی» ثٌٞ ٚقاٛب أبك ٚکكؾ ٝچ ٕٞؾوث ثك هٕب
ٌٞقای اوالٓی هبٗ ٕٞؼٞؾي قا ؾاقؾ ،وؼی کكؾ ٔٛبٕ
هٞاٗیٖ قا ؾق ٌٞقاٛب اشكا ک٘ؿ.
ایي نْؼاُبی اقالهی اؾ ِؽف کبؼگؽاى پػیؽفتَ نع؟
اثحؿا آٝقؾٕ کِٔٚی «اوالٓی» ال ٖكف کبقگكإ
ٓىِٔبٕ پفیككحٌ ٚؿ  ٝیٞاي یٞاي هٞاٗیٖ اوالّ
شبیگمیٖ ٌٞقاٛب ٌؿ ٌٞٝقاٛبی ٓىحوَ قا ؾگكگٕٞ
کكؾ.
ضْظ نوب ػُْ کعام نْؼا ثْظیع؟
ٖٓ ػٌٕٞ ٞقای کبقگكإ پبقک اقّ ثٞؾّ .وبٍ ؾهین
جٍکیَ ایٖ ٌٞقا قا ٖٓ ٗٔیؾاْٗ آب لٓبٗی ک ٚؾق وبٍ
 58ثكای کبق ث ٚپبقک اقّ قكحْ ٌٞقای کبقگكإ
پبقک اقّ ٝشٞؾ ؾاٌث ٖ ٝجؼب ٖٓ  ْٛػٕ ٞإٓ ٌؿّ.
ؾق إٓ لٓبٕ جٞؾٙایٛب  ْٛؾق پبقک ثٞؾٗؿ کٌ ٚؼبق
و٘ؿیکب ٓیؾاؾٗؿ.
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ؾق وبٍ  58ؾق پبقک اقّ اوحؽؿاّ ٌؿّ ،اُجح ٚؾق ؾٝقإ
ظکٓٞث پِٜٞی پبقک اقّ ٓحؼِن ثٌ ٚؽّی ثٗ ٚبّ ؼكّ
ثٞؾ ،کٓ ٚصٔٞػٚای ثٞؾ ال جكٕ ٞٛایی ٝ
اوجبةثبلیٛبی اُکحكٗٝیکی .ایٖ ٓصٔٞػٚی ثمقگ ثؼؿ
ال ككاق ؼكّ ؾق شكیبٕ اٗوالة جٞوٗ ث٘یبؾ ٓىحٕؼلیٖ
ّٓبؾقٌ ٙؿ ٓ ٝؿیكیث إٓ ال ٖكین ث٘یبؾ ٓىحٕؼلیٖ
اٗحؽبة ٓیٌؿٌٞ .قای کبقگكإ پبقک اقّ  ْٛؾق ٔٛبٕ
قٝلٛبی اٗوالة جٍکیَ ٌؿ ٙثٞؾ ٓ ٝؿیكیث ٓصجٞق ثٞؾ
ثب ٌٞقا ٔٛکبقی ک٘ؿ .جٔبّ کبقٛبیی کٓ ٚكث ٖٞثٚ
کبقؼبٗٛٚب ثٞؾ ثب ٍٓٞقت ٌٞقاٛب اٗصبّ ٓیگككث ،ال
شِٔ ٚاوحؽؿاّ کبقگكإ یب جٜیٚی ٓٞاؾ اُٝی ٚجب اؼكاز
کبقگكإ  ٝجّٔیْگیكی ؾق ٓٞقؾ ثٞؾش ،ٚچگٗٞگی
اشكای ٖكض ٖجوٚث٘ؿی ٍٓبؿَ  ٝکال ٚٔٛی آٞقی کٚ
ٓكث ٖٞث ٚگكؾي کبق ؾق پبقک اقّ ثٞؾ ثب ِّٓعث
ٓؿیكیث ٌٞ ٝقا اٗصبّ ٓیٌؿٓ .ربُی ٓی لْٗ ،پبقک اقّ
یک ٓصٔٞػٚی ثبلی ثٞؾ ک ٚؾق جبثىحبٕ جؼؿاؾ
کبقگكاًٗ ثٗ 150 ٚلك ٓیقویؿ ُٝی ؾق لٓىحبٕ کٚ
کبق ٗجٞؾ ایٖ کبقگكإ ثّٗ ٚق ٓیقویؿٗؿ .قوْ ثك ایٖ
کبقگكإ جبثىحبٕ ؾق لٓىحبٕ اؼكاز ٓیٌؿٗؿ آب
ثٞؾ کٚ
ِ
ایٖ ٌٞقا ثٞؾ ک ٚثب اؼكاز کبقگكإ ٓؽبُلث کكؾ .ال
ٖككی ؾق پبقک ثكای لٓىحبٕ کبق ٗجٞؾ ،ؾق ٗحیص ٚایٖ
ٓىئِٓ ٚطكض ٌؿ ک ٚایٖ ٍٓکَ قا چطٞق ثبیؿ ظَ کكؾ؟
جؼؿاؾی ال کبقگكإ کٌٜ ٚكوحبٗی ثٞؾٗؿ ،ؼٞؾٌبٕ
جبثىحبٕٛب کبق ٓیکكؾٗؿ  ٝلٓىحبٕٛب ٓیقكح٘ؿ ثٚ
قٝوحبٛب ٌٜ ٝكوحبٕٛبی ؼٞؾٌ .ٕٞیؼ٘ی ایٖ جٔبیَ
ؼٞؾٌبٕ ثٞؾ ک ٚلٓىحبٕ ؾق جٜكإ ٗجبٌ٘ؿ آب اؼكاز ْٛ
ٍٗٗٞؿ .ثكای ثكؼی ؾیگك ؾق ٝاظؿٛبی ؾیگك کبق پیؿا
ٓیٌؿ ،ظؿٝؾ وی _ چٗ َٜلك ٓ ْٛیٓبٗؿٗؿ ک ٚثكای آٜٗب
ؾق ؼٞؾ پبقک کبق ایصبؾ ٓیٌؿ .ال ؾقآٓؿ ٛك کبقگك
ٓوؿاقی ؾق ظىبثٍبٕ کىك ٌؿ ٙثٞؾ ک ٚال إٓ ثكای
پكؾاؼث ظوٞم ایٖ کبقگكٛب اوحلبؾٓ ٙیٌؿ .اٗصبّ ایٖ
کبق ٓ ْٛىحِمّ ایٖ ثٞؾ ک ٚظىبثؿاقی ٓعبوج ٚقا اٗصبّ
ؾٛؿ  ٝث ٚػٜؿ ٙثگیكؾ ک ٚؼٞة ؼٌٞجؽحبٗ ٚظىبثؿاقی
پبقک اقّ ثب کٔبٍ ٓیَ ایٖ کبق قا ث ٚػٜؿ ٙگككح ٚثٞؾ.
قؽکْة نْؼاُب اؾ کدب آغبؾ نع؟
ؾق ٓبٛٙبی ا ٍٝثؼؿ ال وو ٖٞظکٓٞث ٌب ،ٙث ٚؾُیَ شٞ
ٓٞشٞؾ ؾق شبٓؼ ٚهؿقت ٌٞقاٛب ثبال ثٞؾٓ .ب  ْٛجالي
ٓیکكؾیْ ثب کبقؼبٗٛٚبی ؾیگك جٔبن ثگیكیْ  ٝکْ ٝ
ثیً ثب آٜٗب اقججبٖ ثكهكاق ک٘یْ .ؾق إٓ لٓبٕ ٌیكالٙی
ٗظْ ٌبٍ٘ٛبٛی ث ْٛ ٚقیؽح ٚثٞؾ ٗ ٝظْ شؿیؿ ٞ٘ٛ ْٛل
جىِٗ پیؿا ٗکكؾ ٙثٞؾ  ٝؾق ٝاهغ ٞ٘ٛل ٌکَ ٗگككح ٚثٞؾ.
ُٝی ؾق لٓبٗی ک ٚشبٓؼ ٚق ٝث ٚؼلوبٕ قكث  ٝقژیْ
شؿیؿ هؿقت گككثٔٛ ،بٕٖٞق ک ٚاظماة قا وكکٞة
کكؾ ٖجیؼی ثٞؾ کٌٞ ٚقاٛب قا  ْٛوكکٞة ک٘ؿ .ثٚ
ؼٌّٞ َٞقاٛبی قٝوحبیی قا .ال ٗٔٛٚٗٞبی ثبقل

هثال ُویي نؼبؼ قٌعیکب اؾ قْی تْظٍایُبی پبؼک
اؼم چَ تفبّتی ثب نْؼاُب ظانت؟
یؼ٘ی ث ٚشبی جٍکیَ ٌٞقا ٓیگلح٘ؿ و٘ؿیکب ک ٚؾق ٝاهغ
و٘ؿیکبٛب ؾق چبقچٞة هبٗ ٕٞاوبوی ؾق قاثط ٚثب ٓىبیَ
ِ٘لی کبقگكإ كؼبُیث ک٘ؿ ،جٞؾٙایٛب ٓی گلح٘ؿ کٚ
ٌٞقاٛب ؼبِیث ؾؼبُث ؾق آٞق ویبوی قا ؾاقؾ ،ؾق
ظبُی ک ٚؾق ٔٝؼیث كؼِی ثبیؿ جٍکَٛبی ِ٘لی
کبقگكی ایصبؾ کكؾ .ایٖ قا ٖٓ اُجح ٚشؿای ال ؼٗ
ویبوی ایٖ ظمة ٗٔیؾاْٗ ک ٚویبوث شٜٔٞقی اوالٓی
قا جبییؿ ٓیکكؾٗؿ .آب جٍکیَ ٌٞقاٛب ال وبٍ 57
ٌكٝع ٌؿ  ٝاؾآ ٚؾاٌث جب وبٍٛبی  60ک ٚؾیگك ٓٞز
وكکٞة شٜٔٞقی اوالٓی آٓؿ .ؾق ٝاهغ ؾ ٝوبٍ جب ؾٝ
وبٍ ٗ ٝیْ ٓكؾّ هؿقت ؾاٌح٘ؿ.
ایي «لعؼت» کَ هیگْییع چَ هؼٌبیی ظاؼظ؟ یؼٌی آیب
ّالؼي ُوَی لعؼت ظؼ قطر کبؼضبًَُب تْقّ نْؼاُب
تًؽف نعٍ ثْظ؟
إٓ لٓبٕ کبقؼبٗٛٚبی لیبؾی ثبهی ٓبٗؿ ٙثٞؾ کٚ
ِبظجبٍٗبٕ ككاق کكؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝکىی ٗجٞؾ آٜٗب قا اؾاقٙ
ک٘ؿ .ؾق ایٖ ٓٞهؼیث جٔبّ کبقٛبیی کٓ ٚؿیكیث ثبیؿ اٗصبّ
ٓیؾاؾ ث ٚػٜؿٙی ٌٞقاٛب ثٞؾٌٞ ،قا  ْٛال کبقگكاٗی
ک ٚآگب ٙث ٚؼكیؿ  ٝجٜیٚی ٓٞاؾ اُٝی ٚثٞؾٗؿ ؾق اؾاقٙی
آٞق جُٞیؿ اوحلبؾٓ ٙیکكؾ .وٞؾ ظبِِی ک ٚال کبق
ٓیآٓؿ ٓؼِ ّٞثٞؾ چٓ ٚیمإ اوث ٖ ٝجیؼی ثٞؾ کٚ
ٓحؼِن ث ٚکبقگكإ ٓیٌؿ .اػٕبی وبلٓبٕٛبی چپ ْٛ
ؾق کبقؼبٗٛ ٚب ظٕٞق ؾاٌح٘ؿ  ٝکبقگكإ قا ؾق ایٖ آك
کٔک ٓیکكؾٗؿ .ثٖٞ ٚق ٓربٍ اگك ؾق کبقؼبٗٚای کىی
ٗجٞؾ وبلٓبٕ كؿایی کالنٛبیی ثكگماق ٓیکكؾ ک ٚؾق
آٜٗب ؾق ٓٞقؾ ٗوً ٖجوٚی کبقگك  ٝقوبُحی ک ٚؾق
چٍْاٗؿال ث ٚوٞویبُیمّ ؾاٌث ث ٚثعد  ٝگلحگ ٞپكؾاؼحٚ
ٓیٌؿ.
ضبِؽٍ ّ ؼّایت ضْظتبى ؼا ثؽای هب ثگْییع!
ٖٓ ؾق وبٍ  1357ال لٗؿإ ثیك ٕٝآٓؿّ  ٝثؼؿ ال ٓؿجی
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کبقٓ٘ؿإ ظىبثؿاقی کٛ ٚك و ٚکٔٗٞیىث  ٝثب وبلٓبٕ
كؿایی ؾق اقججبٖ ثٞؾیْ ،ؾق پبقک ؾوحگیك کكؾٗؿ  ٝثٚ
لٗؿإ کكز ثكؾٗؿ .آٗصب په ال ثبلشٞیی ،کبقٓ٘ؿ
ظىبثؿاقی قا ٓكؼُ کكؾٗؿ ٓ ٝب چ ٕٞکبقگكاٗی ثٞؾیْ
ک ٚؾق ٌٞقا  ْٛػٕ ٞثٞؾیْ په ال ثبلشٞییٛبی
ؾٝثبق ٝ ٙثؼؿ ال پیگیكی ؼبٗٞاؾٛٙب آلاؾ ٌؿیْ  ٝؾٝثبقٙ
ثكگٍحیْ ث ٚپبقک  ٝث ٚکبقٓبٕ اؾآ ٚؾاؾیْ .ؼیِی ْٛ
ٓٞقؾ اوحوجبٍ کبقگكإ هكاق گككحیْ .آب ثؼؿ ٓؿیكیث
ٓصجٞق ٌؿ اؼكاز ٖٓ قا ٖی یک ٗبٓ ٚاثالؽ ک٘ؿ ٖٓ ٝ
ٖ ْٛجن و٘حی ک ٚؾق پبقک ثٞؾ جوبٔبی ٓصٔغ ػٔٓٞی
کكؾّ؛ ٌٞقا ٞٓ ْٛاكوث کكؾ آب ٓؿیكیث شٞاثی ٗؿاؾ.
ؾق ػیٖ ظبٍ ٌٞقا اػالّ کكؾ ؾق قٝل ٍٓؽّی ٓصٔغ
ػٔٓٞی جٍکیَ ٓیٌٞؾ آب ٓؿیكیث ؾق ٜٗبیث ٓصٔغ
ػٔٓٞی قا ثٛ ٚلحٚی آی٘ؿٞٓ ٙک ٍٞکكؾ .ؾق إٓ قٝلٛب
ش ٞظبکْ ثك ٌٜكٛب  ْٛؼیِی ظبؾ ٌؿ ٙثٞؾ .ؾق وبٍ
 1360ؾوحگیكی ؾق ٌٜكٛب ثىیبق لیبؾ ثٞؾ  ٝش ٞؾیگك
اشبلٔٗ ٙیؾاؾُٝ .ی
ؾق ػیٖ ظبٍ ٖٓ
قٝل ٓٞػٞؾ ثٚ
پبقک قكحْ .آب
کٔیح ٚای ک ٚؾق
پبقک ٓىحوك ثٞؾ
 ٝثبیؿ ؾق قا ثبل
ٓیکكؾ کٖٓ ٚ
ؾاؼَ ثك ّٝایٖ
کبق قا ٗکكؾ  ٝال
ٌٞقا
اػٕبی
ٌ٘یؿّ ک ٚگلح٘ؿ
ٓؿیكیث ؾوحٞق
ؾاؾ ٙک ٚج ٞقا ؾاؼَ پبقک قاٗ ٙؿ٘ٛؿ .ثؼؿ ال إٓ ْٛ
ؾٝثبقٓ ٙصٔغ ػٔٓٞی جٍکیَ ٍٗؿ چٓ ٕٞؿیكیث ٗیبٓؿ.
ؾق ایٖ كبِِ ٚکٛ ٚی جٍکیَ ٓصٔغ ػٔٓٞی ثٛ ٚلحٚی
ثؼؿ ٓٞکٓ ٍٞیٌؿ ،جٔبّ اككاؾ کٔیحٚی پبقک قا ثكؾاٌح٘ؿ
 ٝث ٚشبی ؾیگكی ٓ٘حوَ کكؾٗؿ  ٝاككاؾ شؿیؿی قا ؾق
قاثط ٚثب وپب ٙؾق پبقک ٓىحوك کكؾٗؿ .ایٜ٘ب ٓب قا
ٗٔیٌ٘بؼح٘ؿ  ٝإٓ ظبُثٛبی ػبٖلی  ٝاظىبوی ؾق کبق
ٗجٞؾُ .فا ال ٖكف ٌٞقا  ْٛپیبّ قویؿ ک ٚؾق شٜث
ؾوحگیكی ٛىح٘ؿ ِ ْٛ ٖٓ ٝكف ٗظك کكؾّ  ٝؾیگك
ٗككحْ.
ُویي ؾهبى ثْظ کَ نْؼا هٌسل نع؟
ٗ !ٚلٓبٗی قویؿ ک ٚش ٞوكکٞة ؾق  ٚٔٛشبی ٌٜك ثبال
گككث جب شبیی ک ٚث ٚاؼكاز  ٝؾوحگیكی کبقگكإ ْٛ
قویؿ  ٝؾق کبقؼبٗٛٚب یب ٌٞقاٛب ٓ٘عَ ٌؿٗؿ یب جـییك
کكؾٗؿ ثٌٞ ٚقاٛبی اوالٓیٌٞ .قای کبقگكإ پبقک
اقّ یکی ال ٌٞقاٛبیی ثٞؾ ک٘ٓ ٚعَ ٌؿ.

ٌٞقاٛبی قٝوحبیی  ٝکٍبٝقلی ٓیجٞإ ٌٞقاٛبی
جكکٖٔ ِعكا قا ٗبّ ثكؾ ؾق گ٘جؿ ک ٚؾق آٗصب لٓیٖٛب ثٚ
ِٞقت ٌٞقایی اؾاقٓ ٙیٌؿُٝ ،ی قژیْ ث ٚایٖ ٓ٘طوٚ
ظِٔ ٚکكؾ  ٝچٜبق ٗلك ال قكوبی کٔٗٞیىث ؾق آٗصب ثٚ
ؾوث ؼِؽبُی کٍحٌ ٚؿٗؿٛ .كچ٘ؿ ثٗ ٚظك ٖٓ ٌٞقاٛب
ؾق ٛك کصب ،ؾق ٜٗبیث ث ٚآوبٗی جىِیْ ٌؿٗؿُٝ ،ی
کٍحٛٚبی ؼٞؾٌبٕ قا  ْٛؾاؾٗؿ!
فؼبلیت نْؼایی ظؼ پبؼک اؼم چگًَْ پبیبى یبفت؟
ؾوحگیكی ؾق کبقؼبٗٛٚب ثبال گككح ٚثٞؾ .ؾق پبقک اقّ
ٓ ْٛؿیكیث ػٌ ْٞؿ ٓ ٝؿیكیث شؿیؿ آٓؿٌ .ؽّی ثٚ
ٗبّ كالظی ک ٚال ؾآبؾٛبی یکی ال آیثهللاٛبی هْ ثٞؾ ٝ
وبثوٚی ثؿی  ْٛؾق اقجً ٌب ٙؾاٌث ُٝی ث ٚؼبٖك
ای٘ک ٚؾآبؾ ٔٛبٕ آیثهللا ثٞؾ ثؽًٍ گككح ٚثٞؾ .ثب آٓؿٕ
ٓؿیكیث شؿیؿ ،ؾقگیكی ٓیبٕ ٌٞقا  ٝث٘یبؾ ٓىحٕؼلیٖ
ثب ٗٔبی٘ؿگی كالظی ث ٚػ٘ٞإ ٓؿیك ّٓ٘ٞة آؿبل ٌؿ.
چكا ک ٚآ ٝیؼٞاوث جّٔیٔبت ؼٞؾي قا ثگیكؾ ٝ
ٌٞقا ٓبٗغ ٓیٌؿ.
ث ٚػ٘ٞإ ٓربٍ ال
ٖكف ٓؿیكیث ثٚ
اػٕبی
ثكؼی
ٌٞقا ال شِٔ ٚثٚ
ؼٞؾ ٖٓ پیٍٜ٘بؾ
ؾاؾٌ ٙؿ ک ٚاوحؼلب
ثؿٛیؿ  ٝال پبقک
ثكٝیؿ .گكٛٝی ال
ٓصبٛؿیٖ ک ٚؾق
ٌٞقا ثٞؾٗؿ اٖالع
ؾاؾٗؿ ک ٚقژیْ ؾق
ؾوحگیكی
ؼٗ
اوث ٓ ٝب ٌٞقا قا جكک ٓیک٘یْ  ٝال پبقک ثیكٕٝ
ٓیقٝیْ .ؾ ٝوٗ ٚلك ال كؿاییبٗی ک ٚؾق ٌٞقا ثٞؾٗؿ ثب
ٝشٞؾ ٌكٝع ؾوحگیكیٛب اػالّ کكؾٗؿ ٓب ٗٔیقٝیْ ظحی
اگك ؾوحگیك ٌٞیْ .ؾق ایٖ قاثطٓ ٚؿیكیث ثبقٛب ثٖٓ ٚ
اِكاق کكؾ ک ٚال پبقک اوحؼلب ثؿٓ ْٛ ٖٓ .ْٛیگلحْ
ٗ !ٚاگك ٓیؼٞاٛیؿ اؼكاشی ثمٗیؿ٘ٓ .حٜی ٓؿیكیث ثكای
اؼكاز ٖٓ یک ٍٓکَ ؾاٌث  ٝإٓ  ْٛو٘حی ثٞؾ ک ٚؾق
ایٖ ؾ ٝوبٍ کٌٞ ٚقا ٝشٞؾ ؾاٌث ،جٞوٗ ٌٞقا ثكهكاق
ٌؿ ٙثٞؾ .إٓ و٘ث ایٖ ثٞؾ کٛ ٚك کبقگكی ثؽٞاٛؿ
اؼكاز ٌٞؾ ثبیؿ ٓصٔغ ػٔٓٞی جٍکیَ ٌٞؾٓ ،ؿیكیث
ثیبیؿ ؾق ٓصٔغ ػٔٓٞی ؾالیَ اؼكاز ككؾ قا جٔٞیط ؾٛؿ
 ٝکبقگك ٓٞقؾ ٗظك  ْٛال ؼٞؾي ؾكبع ک٘ؿ ،ؾق ٜٗبیث
ٓصٔغ ؾق ٓٞقؾ اؼكاز یب ػؿّ اؼكاز جّٔیْ ثگیكؾ .ؾق
ایٖ ٓٞقؾ ٓؿیكیث ٗٔیجٞاٗىث ؾق ٓصٔغ اػالّ ک٘ؿ کٚ
ٖٓ ث ٚچ ٚشكٓی اؼكاز ٓیٌ .ّٞایٖ ٔٝؼیث اؾآٚ
ؾاٌث جب ثبالؼك ٖٓ ٙقا ثب یک کبقگك ؾیگك  ٝیکی ال
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نْؼا ثؽای اظاؼٍی ظهْکؽاتیک کبؼ تهکیل نع
گلث  ٝگ ٞثب شٞاؾ ٖبُؼی
 قٝلٗبٓٚی کیٜبٕ
آلبی ِبلؼی! خْ زبکن ثؽ کیِبى ظؼ هبٍُبی آضؽ
زکْهت نبٍ چگًَْ ثْظ؟
ثكای پبوػ ث ٚایٖ وٞاٍ ٖٓ ثبیؿ کٔی ث ٚػوت ثكگكؾّ،
چٓ ٕٞی ٌٞؾ گلث ک ٚثؿ ٕٝایٖ جٔٞیعبت جِٞیق شٞ
إٓ لٓبٕ ثی ٓؼ٘ب ؼٞاٛؿ ثٞؾ یب الاهَ کبَٓ ٗؽٞاٛؿ ثٞؾ.
ؾق ٝاهغ ال اٝاؼك ؾٚٛی پ٘صب ٙؼٞقٌیؿی ثب
كبقؽاُحعّیَ ٌؿٕ اُٝیٖ گك ٙٝؾاٍٗصٞیبٕ ؾاٍٗکؿٙی
ػِ ّٞاقججبٖبت اشحٔبػی ک ٚػٔؿجٖ ث ٚکیٜبٕ ٓیآٓؿٗؿ،
یک جـییك اوبوی ؾق ش ٞجعكیكیٚی کیٜبٕ ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ
ث ٚایٖ ٌکَ کٓ ٚیبٗگیٖ و٘ی کبقک٘بٕ جعكیكی ٚپبییٖ
آٓؿ ،چ ٕٞایٖ کىبٗی ک ٚكبقؽاُحعّیَ ٓیٌؿٗؿ ؾق
و٘یٖ ثیىث  ٝؾ _ ٝو ٚوبُگی ث ٚکیٜبٕ ٓیآٓؿٗؿ ،ؾق
ظبُی ک ٚهجَ ال إٓ ٓیبٗگیٖ و٘ی کبقک٘بٕ کیٜبٕ ثبالی
وی  ٝپ٘س ثٞؾ  ٝایٖ ٓىئِ ٚیک ٓوؿاق ٓیبٗگیٖ و٘ی قا
ؾق کیٜبٕ پبییٖ آٝقؾٖٞ ،قی ک ٚؾق وبٍٛبی ٝ 55
 ،56یؼ٘ی آوحبٗٚی اٗوالة ٓیبٗگیٖ و٘ی لیك وی ثٞؾ ٝ
ثؽً هبثَ جٞشٜی ال اػٕبی جعكیكی ٚقا اككاؾی
جٍکیَ ٓیؾاؾٗؿ ک ٚلیك ثیىث  ٝپ٘س وبٍ ثٞؾٗؿ .ایٖ
ٔٛبٕ ٗىِی ثٞؾ ک ٚؼٞاوحبق جـییكات ثٞؾٗ ،ىِی ثٞؾ کٚ
وبٗىٞق ظکٓٞحی قا ث ٚوؽحی ٓیپفیككث ٌ ٝكٝع کكؾ
ؾق ٗعٙٞی گماقيٗٞیىی ،گماقيٛبی اٗحوبؾی قا ٝاقؾ
کیٜبٕ کكؾٕ  ٝایٖ ثبػد ٌؿ ؾق ػیٖ ظبٍ ک ٚوبٗىٞق
ثك کیٜبٕ ظبکْ ثٞؾ آب ؾق ثؽً گماقيٛبی اشحٔبػی ٝ
اهحّبؾی ٔٛ ٝیٖٖٞق ثؽً اٗؿیٍ٘ٛ ٝ ٚك گكایًٛبی
اٗحوبؾی ؾق إٓ جوٞیث ٌٞؾ .ؾق وبٍ  1355ویمؾٔٛیٖ
ؾٝقٙی اٗحؽبثبت و٘ؿیکبی ٗٞیى٘ؿگبٕ  ٝؼجكٗگبقإ
ٓطجٞػبت ثكگماق ٌؿ  ٝؾق ایٖ ؾٝق ٙثكای اُٝیٖ ثبق
اکركیث اػٕبی ٛیبت ٓؿیكٙی و٘ؿیکب قا اككاؾی
جٍکیَ ؾاؾٗؿ ک ٚوٖ آٜٗب لیك وی وبٍ ثٞؾ .ؼٞؾ ٖٓ إٓ
لٓبٕ ثیىث  ًٌ ٝوبُ ٚثٞؾّ ک ٚث ٚػٕٞیث ٛیبت
ٓؿیك ٙاٗحؽبة ٌؿّ .ایٖ ٗحیصٚی ظٕٞق ٗیكٝی شٞإ
ؾق قٝلٗبٓٛٚب ثٞؾ .ؾق ؾٝقٙی ویمؾ ْٛیؼ٘ی ال وبٍ
 1355ثعد وبٗىٞق ٓ ٝوبثِ ٚثب وبٗىٞق ث ٚیکی ال
ثعدٛبی اوبوی ٛیبت ٓؿیكٙی و٘ؿیکب ججؿیَ ٌؿ ؾق
ظبُی ک ٚهجَ ال إٓ و٘ؿیکب ػٔؿجٖ ثٓ ٚىبئَ ِ٘لی ٝ
قكبٛی اػٕب ٓیپكؾاؼث  ٝکبقی ثب وبٗىٞق ظکٓٞحی
ٗؿاٌث .ایٖ ٔٝؼیث ثبػد ٌؿ ک ٚؾق آوحبٗٚی اٗوالة
ٓطجٞػبت ؾق ظویوث ؾق شجٜٚی ٓكؾّ هكاق ثگیكٗؿ ٚٗ ٝ
جٜ٘ب ؾق کیٜبٕ ثِک ٚؾق کَ ٓطجٞػبت گكایً ٓوبثِ ٚثب

وبٗىٞق جوٞیث ٌٞؾ .ؾق وبٍ ٞٛ 1356یؿا ثكک٘بق ٝ
شٍٔیؿ آٓٞلگبق ثٗ ٚؽىثٝلیكی اٗحؽبة ٌؿ .آٓٞلگبق
ال ٔٛبٕ آؿبل ٗؽىثٝلیكی ؾق ّٓبظجٛٚب ٝ
وؽ٘كاٗیٛبی ٓحؼؿؾ اؾػب ٓیکكؾ ک ٚؾق ٓطجٞػبت
وبٗىٞقی ٝشٞؾ ٗؿاقؾ  ٝقٝلٗبٓٗٚگبقإ آلاؾ ٛىح٘ؿ،
ؾق ظبُی کٓ ٚکبٗیمّٛبی وبٗىٞق ْٛچ٘بٕ اؾآ ٚؾاٌث
 ٝاگك ٓ ْٛبٗ٘ؿ وبثن ثِٞ ٚقت ٓىحویْ ٗجٞؾ ُٝی
ؾثیكإ  ٝوكؾثیكإ ٔٛیٍٗ ٚگكإ ایٖ ثٞؾٗؿ ک ٚاٗحٍبق
یک ؼجك یب گماقي ٓٔکٖ اوث ؾقؾوكآككیٖ ٌٞؾ ،ؾق
ٗحیص ٚؼٞؾوبٗىٞقی ثٌ ٚکَ وبثن اؾآ ٚؾاٌث .ایٖ
ٔٝؼیث ثبػد ٌؿ کٓ ٚب ؾق شبٓؼٚی ٓطجٞػبت ثب یک
كٍبق ؾقٗٝی  ٝثیكٗٝی ٓٞاشٌٞ ٚیْ ،ؾق ظبُی کٚ
ٗؽىثٝلیك ِٓٔکث ٓیگلث وبٗىٞق ٝشٞؾ ٗؿاقؾ
اٗحظبقات ؾق ثیكٓ ٕٝطجٞػبت لیبؾ ثٞؾ ٓ ٝكجت ثٓ ٚب
گلحٓ ٚیٌؿ« :ظبال ک ٚوبٗىٞق ٗیىث ٌٔب چكا ٝاهؼیبت
قا ٗٔیٗٞیىیؿ یب ؾوث ث ٚػّب قآ ٙیقٝیؿ؟» ٔٛیٖ
ٔٝؼیث ثبػد ٌؿ ک ٚؾق اول٘ؿ ٗ 56بٓٚی وكگٍبؾٙیی
ؼطبة ث ٚآٓٞلگبق ٌٗٞحٌٞ ٚؾ ک ٚؾق ٓكظِٚی اٍٝ
ظؿٝؾ ٗٞؾ  ٝو _ ٚچٜبق ٗلك ال اػٕبی شبٓؼٚی
ٓطجٞػبت إٓ قا إٓب کكؾٗؿ  ٝؾق ٓكظِٚی ؾ ّٝؾق
ٔٛیٖ ظؿٝؾ ال کبقک٘بٕ ٓطجٞػبت ٗبٓٚی ٓکِٔی ٌٗٞح٘ؿ
 ٝجبئیؿ کكؾٗؿ ک ٚوبٗىٞق ؾق ٓطجٞػبت ٝشٞؾ ؾاقؾ.
اٗحٍبق ایٖ ٗبٓ ٚک ٚاُجح ٚؾق ؼٞؾ ٓطجٞػبت ٓ٘حٍك ٍٗؿ
ُٝی ثِٞ ٚقت لیكاکىی پؽً گىحكؾٙیی پیؿا کكؾ،
ثبػد ٌؿ ؾُٝث آٓٞلگبق ک ٚإٓ لٓبٕ ٝلاقت اٖالػبت
 ٝشٜبٗگكؾیاي ث ٚػٜؿٙی ؾاقیٞي ٔٛبی ٕٞثٞؾ ،ثٚ
جکبپ ٞثیلحؿ جب ٗبٓٚی ٓحوبثِی ث ٚإٓبی کبقک٘بٕ
ٓطجٞػبت ثكوبٗؿ ثب ایٖ ٓعحٞا کٓ ٚعحٞای ٗبٓٚی هجِی
ؾقوث ٗیىث  ٝوبٗىٞقی ثك ٓطجٞػبت اػٔبٍ
ٗٔی ٌٞؾُٝ ،ی چ ٕٞکىبٗی ک ٚث ٚؾٗجبٍ إٓب شٔغ
کكؾٕ ثكای ایٖ ٗبٓٓ ٚیقكح٘ؿ ؾق اهِیث ثٞؾٗؿ  ٝشٞ
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ٓطجٞػبت ثٗ ٚلغ ٗبٓٚی ا ٍٝثٞؾ ،ؾُٝث ٓٞكن ٍٗؿ  ٝؾق
ٗحیص ٚپ٘س ٗلك قا ؾق شبٓؼٚی ٓطجٞػبت ٓٔ٘ٞعاُوِْ
کكؾٗؿ ک ،ٖٓ ٚشالٍ وكككال ،ثمقگ پٞقشؼلكٗ ،ؼٔث
ٗبظكی ٓ ٝعٔؿٜٓؿی ثٍٜحیپٞق ثٞؾیْ .ثٍٜحیپٞق ٝ
ٗبظكی ؾق اٖالػبت ثٞؾٗؿ ٓ ٝب وٗ ٚلك ؾق کیٜبٕ .ایٖ
ش ٞظبکْ ثك ٓطجٞػبت إٓ لٓبٕ ثٞؾ .ؾق ٝاهغ
ٓطجٞػبت ث ٚشجٜٚی ٓكؾّ پیٞوح ٚثٞؾٗؿ ،ؼٞاوحبق
آلاؾی ثٞؾٗؿ ٓ ٝیؼٞاوح٘ؿ ک ٚوبٗىٞق اػٔبٍ ٍٗٞؾ.

ایٖ ثٞؾ کٓ ٚطجٞػبت ٓحؼٜؿ ٛىح٘ؿ ؿیك ال إٓ چیمٛبیی
ک ٚظکٓٞث ٗظبٓی جبئیؿ ٓیک٘ؿ٘ٓ ،حٍك ٗک٘٘ؿ .چ ٕٞؾق
ای٘صب شبٓؼٚی ٓطجٞػبت ث ٚایٖ جٍؽیُ قویؿ ٙثٞؾ کٚ
ؾق ٌكایٗ كؼِی آکبٕ ٗؿاقؾ ثحٞاٗؿ قٝلٗبٓٛٚبی آلاؾ
قا ٓ٘حٍك ثک٘ؿ  ٝظبٔك ٗجٞؾ جىِیْ ؼٞاوث ظکٓٞث
ٗظبٓی ٌٞؾ ،اػحّبة اػالّ ٌؿ  ٝثالكبِِ ٚیک
کٔیحٚی اػحّبة ٓ ْٛكکت ال اػٕبی ٛیبت ٓؿیكٙی
و٘ؿیکبی ٗٞیى٘ؿگبٕ  ٝؼجكٗگبقإ ٓطجٞػبت ،کبقک٘بٕ
اؾاقی ٓطجٞػبت  ٝکبقگكإ چبپؽبٗٛٚبی ٓطجٞػبت
جٍکیَ ٌؿ ک ٚایٖ اػحّبة قا قٛجكی کكؾٗؿ .ایٖ
اػحّبة ٌّث  ٝیک قٝل یب ٌّث  ٝؾ ٝقٝل اؾآٚ
پیؿا کكؾ جب قٝلی کٌ ٚبپٞق ثؽحیبق ٗؽىثٝلیكی قا
ثك ػٜؿ ٙگككث  ٝو٘ؿیکب ثب آهبی ثؽحیبق جٞاكن کكؾ کٚ
وبٗىٞقی ثك ٓطجٞػبت اػٔبٍ ٍٗٞؾ ٓ ٝطجٞػبت
ؾٝثبق ٙکبق ؼٞؾٌبٕ قا آؿبل کكؾٗؿ.

هبخؽای اػتًبة کبؼکٌبى کیِبى ؾهبًی ثْظ کَ
هًجبذ ؾاظٍ اؾ ایؽاى ؼفتَ ثْظ یب ٌُْؾ ظؼ ایؽاى ثْظ؟
ؾق کیٜبٕ ؾ ٝاػحّبة اٗصبّ ٌؿ .یکی ؾق لٓبٕ
ٌكیقآبٓی ثٞؾ  ٝؾاوحبٕ ث ٚایٖ ِٞقت ثٞؾ ک ٚهجَ
ال اػحّبة ٓب ال ٖكف و٘ؿیکب ٗبٓٚیی ؼطبة ثٚ
ؾُٝث ٌٗٞح ٚثٞؾیْ ک ٚؾق إٓ یک وكی ؼٞاوثٛبی
ِ٘لی قا ٓطكض کكؾ ٙثٞؾیْ .ظكٓث گفاٌحٖ ث ٚظككٚی
قٝلٗبٓٗٚگبقیُ ،ـ ٞوبٗىٞق ٔٛ ٝکبقی ٓوبٓبت ؾُٝحی
ثب ؼجكٗگبقإ ال ؼٞاوثٛبی ٓطكض ٌؿ ٙؾق ٗبٓ ٚثٞؾ.
ثؼؿ ال اقوبٍ ایٖ ٗبٓ ٚثكای ٓفاکك ٙثب ؾُٝث
ٌكیقآبٓی ؾػٞت ٌؿیْ  ٝؾق ٔٛبٕ ٓفاکكات اْٛ ٍٝ
ؼٞاوثٛبی و٘ؿیکب پفیككحٌ ٚؿ ُٝی لٓبٗی ک ٚال اُٝیٖ
شِىٚی ٓفاکك ٙثب ٌكیقآبٓی ثیك ٕٝآٓؿیْٓ ،طِغ ٌؿیْ
ک ٚکبقک٘بٕ کیٜبٕ ؾوث ث ٚاػحّبة لؾٙاٗؿ .ؾُیَ
اػحّبة ایٖ ثٞؾ ث ٚک ٚیک وك٘ٛگی آٓؿ ٙثٞؾ آٗصب
ٍٗىح ٚثٞؾ  ٝگلح ٚثٞؾ ٖٓ ال ٖكف ؾُٝث ٓبٓٞقیث
ؾاقّ ک ٚؼجكٛب قا ک٘حكٍ کْ٘ .کبقک٘بٕ  ْٛهِْٛب قا
لٓیٖ گفاٌح ٚثٞؾٗؿ  ٝگلح ٚثٞؾٗؿ ٓب کبق ٗٔیک٘یْ جب ایٖ
ثىبٖ ثكچیؿٌٞ ٙؾ .ؾکحك ّٓجبضلاؾ ٙکٞ٘ٛ ٚل ایكإ
ثٞؾ ،ثب ٓوبٓبت ؾُٝحی جٔبن گككح ٚثٞؾ  ٝث ٚؾٝوحبٕ
گلح ٚثٞؾ ٖٓ جؼٜؿ ٓیؾ ْٛؾیگك ایٖ اجلبم ٗیلحؿ ،ال إٓ
وك٘ٛگ  ْٛؼٞاوح ٚثٞؾ ک ٚال جعكیكی ٚثیك ٕٝثكٝؾ
ُٝی ایٖ اػحّبة چٜبق قٝل اؾآ ٚؾاٌث ٘ٓ ٝحٜی ثٚ
اٗحٍبق و٘ؿی ٌؿ ثٗ ٚبّ «ٍٓ٘ٞق آلاؾی ٓطجٞػبت» کٚ
ٌكیقآبٓیٞ٘ٓ ،چٜك آلٓ ٝ ٕٞؾکحك ػبِٓی جٜكاٗی کٚ
إٓ لٓبٕ ٝلیك اٖالػبت  ٝشٜبٗگكؾی ثٞؾ ال ٖكف
ؾُٝث إٓ قا إٓب کكؾٗؿ  ٝؾق ظؿٝؾ ؾٗ ٙلك ال اػٕبی
کٔیحٚی اػحّبة ٓطجٞػبت ک ٖٓ ٚؼٞؾّ  ْٛػٕ ٞإٓ
ثٞؾّٓ .ب ایٖ و٘ؿ قا إٓب کكؾیْ  ٝؾُٝث ٓحؼٜؿ ٌؿ کٚ
آلاؾی ٓطجٞػبت قا ٓوؿّ ثٍٔبقؾ ٛ ٝیچ ٓوبّ ؾُٝحی ٝ
ٍُکكی  ٝکٍٞقی ٝاقؾ ٓطجٞػبت ٍٗٞؾ  ٝوبٗىٞق
اػٔبٍ ٍٗٞؾ .اػحّبة ؾ ّٝلٓبٗی اجلبم اكحبؾ ک ٚؾُٝث
ٌكیقآبٓی وو ٖٞکكؾ  ٝپٍثث٘ؿ إٓ الٛبقی
ٗؽىثٝلیك ٌؿ ،ؾُٝث ٗظبٓی جٍکیَ ؾاؾ  ٝككٓبٗؿاقی
ٗظبٓی جٜكإ ثیبٗیٚیی ِبؾق کكؾ ک ٚیکی ال ٓلبؾ إٓ

ظؼ ؾهبى اػتًبة ظّم هًجبذؾاظٍ ٌُْؾ ایؽاى ثْظ؟
ؾکحك ّٓجبضلاؾ ٙؾهیوٖ ث ٚؼبٖك ٗؿاقّ ک ٚهجَ ال
اػحّبة قكح ٚثٞؾ یب ؾق ؾٝقإ اػحّبة قكثُٝ ،ی
ؾیگك ؾق شكیبٕ اػحّبة ؾق ایكإ ٗجٞؾ.
ضت هًجبذ ؾاظٍ هعیؽ هكئْل کیِبى ثْظ کَ قبلُبی
ِْالًی هعیؽیت کیِبى ؼا ثؽ ػِعٍ ظانت ،آضؽیي
قؽظثیؽ کیِبى ُن پیم اؾ اًمالة اهیؽ ِبُؽی ثْظ کَ
ظؼ آى ؾهبى گوبى ًکٌن ظؼ تسؽیؽیَ زُْؼ ظانت،
کبؼُبی تسؽیؽیَی کیِبى ثَ چَ نکلی پیم هیؼفت؟
ثؼؿ ال اػحّبة ٓطجٞػبت ؾق لٓبٕ ثؽحیبق و٘ؿیکب ؾق
یکی ال شِىبت ؼٞؾي جّٞیت کكؾ کٓ ٚطجٞػبت ثبیؿ
ثِٞ ٚقت ٌٞقایی اؾاقٌٗٞ ٙؿ .ؾق کیٜبٕ ،اٖالػبت ٝ
آی٘ؿگبٕ ٌٞقاٛبی وكؾثیكی جٍکیَ ٌؿ .ؾق کیٜبٕ
اػٕبی ٌٞقای وكؾثیكی ػجبقت ثٞؾٗؿ ال قظٔبٕ
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ٛؿف ٓب ایٖ ثٞؾ ک ٚثب اٗحؽبثی کكؾٕ ٌٞقای وكؾثیكی
 ٝؾثیكإ وكٝیهٛب ٓکبٗیىْ ؾٓٞکكاجیکی ایصبؾ ک٘یْ کٚ
اػٕبی جعكیكی ٚثحٞاٗ٘ؿ ثب  ْٛکبق ثک٘٘ؿُٝ .ی ؾق ٓٞقؾ
ٗظبقت ٓیجٞاْٗ ثگٞیْ کٍٞٓ ٚقت ٝشٞؾ ؾاٌثٛ .ك
قٝل ِجط شِىبت ؾثیكإ  ٝاػٕبی ٌٞقای وكؾثیكی
جٍکیَ ٓیٌؿٞٔٞٓ ،ػبت قٝل ٓٞقؾ ثعد هكاق
ٓیگككث ،کبقٛب ٍٓؽُ ٓیٌؿ کٛ ٚك وكٝیىی ثیٍحك
ثبیؿ ؾٗجبٍ چٓ ٚىئِٚیی ثكٝؾُٝ ،ی ؾثیكإ ٓىئٍٞ
ظٞلٙی کبق ؼٞؾٌبٕ ثٞؾٗؿ ٌٞ ٝقای وكؾثیكی ٓىئٍٞ
کَ قٝلٗبٖٓ ،ٚجیؼی اوث ک ٚؾثیكإ اگك ٍٓکِی ؾق
ظٞلٙی کبق ؼٞؾٌبٕ ؾاٌح٘ؿ ثب اػٕبی ٌٞقای
وكؾثیكی ٍٓٞقت ٓیکكؾٗؿ یب ثب ػٕ ٞاقٌؿ ٌٞقای
وكؾثیكیُٝ ،ی آٜٗب ثكای کبقٛبی ؼٞؾٌبٕ ٔكٝقجی
ٗؿاٌث ک ٚثب ؾثیكإ ٍٓٞقت ک٘٘ؿ.

ٛبجلیٓ ،عٔؿ ثِٞقیٓ ،صحجب قاشیٜٓ ،ؿی وعبثی ٝ
ٌ٘ٞٛگ اوؿی .ؾق ٝاهغ ٓیٌٞؾ گلث ثب ایٖکٓ ٚعٔؿ
ثِٞقی ؾق اٗحؽبثبت ؾاؼِی ظؿٝؾ  21قای ثیٍحك ال
قظٔبٕ ٛبجلی آٝقؾ ُٝی قظٔبٕ ٛبجلی ث ٚؾُیَ جٞاٗبییٛب
ْٛ ٝچ٘یٖ ٗلٞـی ک ٚؾاٌث ػٕ ٞاقٌؿ ٌٞقای
وكؾثیكی ثٞؾ  ٝجب ظؿٝؾی ٗوً وكؾثیك قا ایلب ٓیکكؾ
آب ثب ٍٓٞقت چٜبق ػٕ ٞؾیگك ٌٞقای وكؾثیكی.
ٔٛیٖٖٞق ؾق وكٝیهٛب  ٝثؽًٛبی ٓؽحِق ْٛ
اٗحؽبثبت آلاؾ ٓ ٝعكٓبٗ ٚثكگماق ٌؿ  ٝؾثیكإ
وكٝیهٛب  ْٛث ٚایٖ ِٞقت اٗحؽبة ٌؿٗؿ ک ٖٓ ٚؾق
إٓ اٗحؽبثبت ؾثیك وكٝیه ٌٜكوحبٕٛبی کیٜبٕ ٌؿّ.
نوب ثَ ػٌْاى ظثیؽاى قؽّیفُبی هطتلف کیِبى ثَ
کبؼ نْؼای قؽظثیؽی ًظبؼت ظانتیع ّ ظضبلت
هیکؽظیع؟ ّ نْؼای قؽظثیؽی هبظامالؼوؽ ثْظًع ثب
ثؽای هعت ههطًی اًتطبة نعٍ ثْظًع؟

ضجؽًگبؼاى ّ ًْیكٌعگبى ؼّؾًبهَی کیِبى چمعؼ ظؼ
اظاؼٍی ؼّؾًبهَ ًمم ظانتٌع؟

ٖٓ ث ٚیبؾ ٗؿاقّ ک ٚجّٔیْ گككح ٚثٞؾیْ ؾٝقٙیی ثبٌؿ یب
ٗجبٌؿ آب ٛؿف ٔٛیٖ ثٞؾٛ .ؿف ایصبؾ ٓکبٗیىْٛبی
ؾٓٞکكاجیکی ثٞؾ کٛ ٚیچکىی ٗحٞاٗؿ ِبظت جٔبّ
اؼحیبقات  ٝجّٔیٔبت ثبٌؿ .ایٖ قا  ْٛؾق ٗظك ثگیكیؿ
کٓ ٚب ؾق یک ٌكایٗ ٖٞكبٗی لٗؿگی ٓیکكؾیْ .ؾائٖٔ
ػِیٓ ٚطجٞػبت جظبٛكات ٓیٌؿ ،اٗصٖٔٛبی اوالٓی
ؾاٌح٘ؿ جٍکیَ ٓیٌؿٗؿ ،كٍبق ثیكٗٝی ؼیِی لیبؾ ثٞؾ ٝ

ؾق اؾاقٙی قٝلٗبٓٔٗ ٖٓ ٚیجٞاْٗ ثگٞیْ کٗ ٚوً ؾاٌح٘ؿ.
إٓ لٓبٕ کبقٛب جٔٞیغ ٌؿ ٙثٞؾ ث ٚظٞلٛٙبی ؼجكی
ٓؽحِق .یؼ٘ی ٓرِٖ ؾق وكٝیه اهحّبؾی یک کىی
ٓىئ ٍٞظٞلٙی ِ٘بیغ اجٞٓٞثیَوبلی ثٞؾ ،یک کىی
ٓىئ ٍٞظٞلٙی ِ٘ؼث ٗلث ثٞؾ .ثٛ ٚك ظبٍ ظٞلٛٙبی
جؽّّی جوىیْ ٌؿ ٙثٞؾ ثیٖ ؼجكٗگبقإ ٛ ٝك
ؼجكٗگبقی ٓٞظق ثٞؾ ک ٚؾق ظٞلٙی ؼٞؾي جالي ک٘ؿ
 ٝؼجكٛبی إٓ ظٞل ٙقا ث ٚقٝلٗبٓ ٚثكوبٗؿٓ .یٌٞؾ
گلث کبق ؼجكٗگبقإ ؾق کیلیث قٝلٗبٓ ٚجبذیك
ٓیگفاٌث آب ؾق اؾاقٙی قٝلٗبٓ ٚؿیك ال شِىبت
ؼبِی ک ٚجٍکیَ ٓیٌؿ  ٚٔٛ ٝؾق إٓ ٌكکث ٓیکكؾٗؿ
ٗ ٝظك ٓیؾاؾٗؿ ،ؾق کبق قٝلٓك ٙؾؼبُحی ث ٚإٓ ٓؼ٘ی
ٗؿاٌح٘ؿ.
ایي هْاؼظ ضبو چَ هْاؼظی ثْظ؟
ٓرِٖ یک ٓٞقؾی ک ٖٓ ٚث ٚؼبٖك ٓیآٝقّ هجَ ال
جٍکیَ ٌٞقای وكؾثیكی  ٝثؼؿ ال ایٖک ٚاػحّبة
ٓطجٞػبت پبیبٕ یبكثٛ ،ك قٝل گكٛٙٝبیی ٓیآٓؿٗؿ
ثكای ججكیک گلحٖ ث ٚاػٕبی جعكیكی ٚؾق جبئیؿ
اػحّبةٓ .ب یک ٔٛکبقی ؾاٌحیْ إٓ لٓبٕ ثٗ ٚبّ ظىیٖ
ل ٕٝٝک ٚکٔیحٚی ؾكبع ال ظوٞم لٗؿاٗیبٕ ویبوی قا
جٍکیَ ؾاؾ ٙثٞؾ  ٝؼٞؾي  ْٛال لٗؿإ آلاؾ ٌؿ ٙثٞؾ ٝ
گكایً ث ٚؤث چكیکٛب ؾاٌث .ثیٖ قظٔبٕ ٛبجلی ٝ
ایٍبٕ اؼحالف ایصبؾ ٌؿ ٙثٞؾ  ٝقظٔبٕ ٛبجلی یک
ككاؼٞاٗی ؾاؾ ٚٔٛ ٝی اػٕبی جعكیكی ٚقا ث ٚشِىٚ
ككاؼٞاٗؿ  ٝؾق إٓ شِىٓ ٚطكض کكؾ ک ٚكؼبُیثٛبی آهبی
ظىیٖ ل ٕٝٝؾق کیٜبٕ ش٘جٚی ویبوی پیؿا کكؾٝ ٙ
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جٞش ٚثٖٞ ٚكبٕٛبیی ک ٚثؼؿٕ ثكپب ٌؿ چ٘ؿإ ٓٞكن ثٚ
ایٖ کبق ٍٗؿیْ جب ایٖک ٚاِِٖ ثٖٞ ٚق کِی ٓطجٞػبت ال
 ْٛپبٌیؿ  ٝکیٜبٕ قا ث٘یبؾ ٓىحٕؼلبٕ اٌـبٍ کكؾ ٝ
ؾیگك کبقی ال ٓب ثكٗٔیآٓؿ.

ش٘جٚی ظكك ٚیی ٗؿاقؾ ٓ ٝب ثبیؿ جکِیق ایٍبٕ قا قٌٖٝ
ثک٘یْ .ؾق ٝاهغ پیٍٜ٘بؾ کكؾ ک ٚشٔغ جّٔیْ ثگیكؾ کٚ
ایٍبٕ قا اؼكاز ثک٘٘ؿ .آٗصب ٖٓ ث ٚػ٘ٞإ ؾثیك وكٝیه
ٌٜكوحبٕٛب  ٝػٕٛ ٞیبت ٓؿیكٙی و٘ؿیکب ث ٚآهبی
ٛبجلی اػحكاْ کكؾّ  ٝگلحْ کٌٔ ٚب ث ٚػ٘ٞإ شبٍٗیٖ
وكؾثیك ظن ؾاقیؿ کىی قا اوحؽؿاّ یب اؼكاز ک٘یؿ .آب
ایٖ کبق ٓؼ٘ی ٗؿاقؾ کٚٔٛ ٚی جعكیكی ٚؾق ٓٞقؾ یک
ٗلك جّٔیْ ثگیكٗؿ  ٝایٖ اِِٖ ثب ٓجبٗی کبق شٞق
ؾقٗٔیآیؿٌٔ .ب ٓیجٞاٗیؿ ایٍبٕ قا اؼكاز ک٘یؿ  ٝثؼؿ اگك
ایٍبٕ ٌکبیث کكؾ ثبیؿ ثیبییؿ  ٝؾق و٘ؿیکب ؾق ایٖ ٓٞقؾ
جٔٞیط ؾٛیؿ .ک ٚش ٞثكآٌلحٌ ٚؿ  ٝشِى ٚث ْٛ ٚؼٞقؾ ٝ
آهبی ٛبجلی  ْٛهٜك کكؾ  ٝال شِى ٚثیك ٕٝقكث .ظىیٖ
ل ْٛ ٕٝٝوك کبق ؼٞؾي ثبهی ٓبٗؿٞٓ .اقؾ ثىیبق
اوحر٘بیی ثٞؾ .ؾٝقٙیی کّٓ ٚجبضلاؾ ٙؾق ایكإ ثٞؾ ٛك
ال چ٘ؿ یک ثبق اػٕبی جعكیكی ٚقا ؾٝق  ْٛشٔغ
ٓیکكؾ  ٝشِىٚیی ٓیگفاٌث ؾق ٓٞقؾ ؾٝقٛٙبی
آٓٞلٌیٓ ،ىئُٞیثٛبی ٓب ،قٌؿ کیٜبٕ ؾق ؼبٝقٓیبٗٝ ٚ
آقلٛٝبیی ک ٚثكای ایٖ قٝلٗبٓ ٚؾاٌث ِعجث ٓیکكؾ
 ٝؾٝوحبٕ ٗ ْٛظك ٓیؾاؾٗؿ ُٝی ٓٞقؾی ک٘ٓ ٚحٜی ثٚ
یک جّٔیْگیكی ٌٞؾ جٜ٘ب ٓٞقؾی ک ٖٓ ٚث ٚؼبٖك
ؾاقّ ٔٛیٖ یک ٓٞقؾ اوث.

ثب تْخَ ثَ ایيکَ نوب ػُْ ُیبت هعیؽٍی قٌعیکب ُن
ثْظیع هیضْاُن ثپؽقن چؽا لؽاؼ نع «نْؼای
قؽظثیؽی» ظؼ ؼّؾًبهَُب تهکیل نْظ ظؼ زبلی کَ
پیم اؾ آى یک قؽظثیؽ ثْظ کَ ُوَی کبؼُب ؼا اًدبم
هیظاظ ّ ثؼع اؾ ایي ظّؼٍ ُن چٌیي نع .چؽا نْؼای
قؽظثیؽی؟
ال وبٍ ٝ 55هحی جعٞالجی آؿبل ٌؿ ک ٚث ٚاٗوالة 1357
ٓ٘حٜی ٌؿ ،جّٞق کىبٗی ک ٚؾق ایٖ ش٘جً كؼبٍ ثٞؾٗؿ
ایٖ ثٞؾ کٓ ٚیؼٞا٘ٛؿ شبٓؼ ٚقا ث ٚؤث یک ٗظبّ
ؾٓٞکكاجیک پیً ثجكٗؿ .ایصبؾ ٜٗبؾٛبی ٌٞقایی ْٛ
ثؽٍی ال ایٖ جّٞق ثٞؾ ک ٚجّٞق ٓیٌؿ ٌٞقاٛب ثٜحك
ٓیجٞاٗ٘ؿ آٞق قا ثِٞ ٚقت ؾٓٞکكاجیک اؾاق ٙک٘٘ؿ.
پیً ال إٓ ٔٛ ْٛبٕٖٞق کٓ ٚیؾاٗیؿ ؾق شكیبٕ
اػحّبةٛب کٔیحٛٚبی اػحّبة جٍکیَ ٌؿ ،ال ِ٘ؼث
ٗلث جب قاؾی ٞجِٞیمی ٝ ٕٞایٖ کٔیحٛٚب ٗطلٛٚبی
ٌٞقاٛبیی ثٞؾٗؿ ک ٚش٘جً قا قٛجكی ٓیکكؾٗؿ .ثب

ضْظ نوب قؽّیف نِؽقتبىُب ؼا چطْؼ هعیؽیت
هیکؽظیع؟
ا ٍٝجٔٞیط ثؿ ْٛوكٝیه ٌٜكوحبٕٛب وكٝیىی ثٞؾ کٚ
ٗٞؾ ؾقِؿ ثبق کیٜبٕ قٝی ؾٝي إٓ ثٞؾ ث ٚؼبٖك ایٖکٚ
ال ظٞلٙی جٜكإ ک ٚؼبقز ٓیٌؿی ،ؾیگك ٓىئُٞیث ثب
وكٝیه ٌٜكوحبٕٛب ثٞؾٓ .ب چیمی ؾق ظؿٝؾ پبّٗؿ _
ٌٍّؿ ؼجكٗگبق ؾق وكاوك کٍٞق ؾاٌحیْ کٓ ٚىئٍٞ
کبق ٚٔٛی ایٜ٘ب وكٝیه ٌٜكوحبٕٛب ثٞؾ  ٝآٜٗب كوٗ ثب
اػٕبی وكٝیه ٌٜكوحبٕٛب ؾق اقججبٖ ثٞؾٗؿ .وكٝیه
ٌٜكوحبٕ ٛب ٛصؿ ٙػٕ ٞؾاٌث ،یؼ٘ی ثمقگحكیٖ
وكٝیه قٝلٗبٓٚی کیٜبٕ  ْٛثٞؾ ٔٛ ٝبٕٖٞق ک ٚگلحْ
ؼبقز ال جٜكإ پ ًٌٞؾاؾٕ ٚٔٛی ؼجكٛب  ٝقٝیؿاؾٛب
ثك ػٜؿٙی ایٖ وكٝیه ثٞؾٞٓ .هؼی ک ٚاٗحؽبثی ٌؿ ٝ
ٖٓ اٗحؽبة ٌؿّ ثٓ ٚىئُٞیث ایٖ وكٝیه ،یکی ال اُٝیٖ
جالي ٛبیی کٌ ٚكٝع کكؾّ ایٖ ثٞؾ ک ٚؼجكٗگبقإ ٝ
ٗٔبی٘ؿگبٗی قا کٖ ٚی وبٍٛبی گفٌحٍٗ ٚبٗٛٚبیی ال
ٝاثىحگی آٜٗب ث ٚظکٓٞث ٔٛ ٝکبقیٌبٕ ثب ؾوحگبٛٙبی
آ٘یحی آٌکبق ٌؿ ٙثٞؾ ثیٍحك ک٘حكٍ ک٘یْ ،ظٞلٙی کبقی
آٜٗب قا ٓعؿٝؾ ک٘یْ  ٝاگك  ْٛچ٘یٖ چیمی ذبثث ٌٞؾ ثٚ
ٔٛکبقی ثب آٜٗب ؼبجٔ ٚؾٛیْ  ٝکىبٗی قا شبیگمیٖ ایٜ٘ب
ک٘یْ کٓ ٚبیَ ٛىح٘ؿ قٝلٗبٓٗٚگبقی وبُْ ٓ ٝىحوَ قا
اٗصبّ ؾ٘ٛؿ  ٝجٞاٗبیی ایٖ کبق قا  ْٛؾاقٗؿ ک ٚاُجح ٚثب
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ٛك ظبٍ ٓب ؾق و٘ؿیکب یک ظىبة ثبٗکی ثبل کكؾیْ  ٝال
ٓكؾّ ؼٞاوحیْ ثكای کٔک ثٓ ٚؼیٍث کبقگكإ
اػحّبثی ث ٚایٖ ِ٘ؿٝم کٔک ک٘٘ؿٓ .كؾّ ٌ ْٛكٝع
کكؾٗؿ  ٝثىیبقی ؾق ظؿ جٞاٍٗبٕ ث ٚایٖ ِ٘ؿٝم کٔک
کكؾٗؿ .ؾ _ ٝوٛ ٚلح ٚثؼؿ ال جبویه ایٖ ِ٘ؿٝم ؾٗ ٝلك
ال شبٓؼٚی ثبلاقیبٕ  ٝاِ٘بف ثبلاق جٜكإ ثٗ ٚبّٛبی
ظبز ٓعٔٞؾ ٓبٗیبٕ  ٝظبز ظىیٖ ٜٓؿیبٕ ثب و٘ؿیکب
جٔبن گككح٘ؿ کٓ ٚب ٓبیَ ٛىحیْ ؾق ٓٞقؾ ٓٞٔٞػی ثب
ٛیبت ٓؿیكٙی و٘ؿیکب ِعجث ک٘یْ .ایٖ ؾٗ ٝلك ؾق
شِىٚی ٛیبت ٓؿیكٙی و٘ؿیکب اػالّ کكؾٗؿ ک ٚشبٓؼٚی
ثبلاقیبٕ جٜكإ ظبٔك اوث ٛك ٓوؿاق کٌٔ ٚب اللّ
ؾاٌح ٚثبٌیؿ ثٌٔ ٚب کٔک ک٘ؿ ک ٚث ٚاػحّبثحبٕ اؾآٚ
ؾٛیؿ ،چ ٕٞایٖ اػحّبة ثىیبق ٓ ْٜاوثٓ .ب ؾق آٗصب ثٚ
ایٖ آهبیبٕ گٌٞمؾ کكؾیْ کٓ ٚب ثك اوبن آییٖٗبٓٚی
و٘ؿیکب ال ٛیچ گك ،ٙٝظمة یب جٍکیالت شٔؼی کٔک
ؾقیبكث ٗٔیک٘یْ  ٝثبلاقیٛبی جٜكإ ٓ ْٛبٗ٘ؿ ثویٚی
ٓكؾّ اگك ؾٝوث ؾاقٗؿ ثِٞ ٚقت اٗلكاؾی کٔک ک٘٘ؿ.
ایٖ قؾ پیٍٜ٘بؾ لیبؾ ثكای ایٖ آهبیبٕ ؼٌٞبی٘ؿ ٗجٞؾ.
قكح٘ؿ  ٝؾ _ ٝو ٚقٝل ثؼؿ ثی .ثی .وی ؼجكی پؽً
کكؾ ک ٚآیثهللا ؼٔی٘ی ،ک ٚإٓ لٓبٕ ؾق ٗٞكَ ٌُٞبجٞ
ثٞؾٓ ًٌ ،یِی ٕٞجٓٞبٕ ث ٚاػحّبة ٓطجٞػبت کٔک
کكؾ ٙاوث .ایٖ یک ؼجك کبِٖٓ شؼِی  ٝؾقٝؽ ثٞؾ ثٚ
ایٖ ؾُیَ ک ٚاِِٖ ٛیچ اقججبٖی ثیٖ و٘ؿیکب  ٝؼٔی٘ی
ثكهكاق ٍٗؿ ٙثٞؾ  ٝإٓ لٓبٗی ک ٚگلح٘ؿ ًٌ ٓیِیٕٞ
جٓٞبٕ کٔک کكؾٓ ،ٙصٔٞػٚی کٔکٛبیی ک ٚثٚ
ِ٘ؿٝم و٘ؿیکب ٝاقیم ٌؿ ٙثٞؾ ال یک ٓیِی ٕٞجٓٞبٕ
ككاجك ٗٔیقكثٓ .ب اظىبن کكؾیْ ک ٚجاليٛبیی ؾق
ظبٍ اٗصبّ اوث جب قٝظبٗیث  ٝؼٔی٘ی ثِٞ ٚقت
ٍٓؽُ ایٖ اػحّبة قا ث ٚظىبة ؼٞؾٌبٕ ثگفاقٗؿ.
ؾق ٗحیص ٚثالكبِِ ٚیک ثیبٗیٚی کٞجب ٙج٘ظیْ کكؾیْ کٚ
ؾق إٓ ثیبٗی ٚـکك ٌؿ ٙثٞؾ ٛیچ اقججبٖی ثیٖ و٘ؿیکب ٝ
اػحّبة ٓطجٞػبت ثب آهبی ؼٔی٘ی ٝشٞؾ ٗؿاقؾ ،ایٍبٕ
ٛیچ کٔکی ث ٚو٘ؿیکب ٗکكؾٙاٗؿ  ٝاگك  ْٛثک٘٘ؿ ال
ٖكف و٘ؿیکب پفیككحٗ ٚؽٞاٛؿ ٌؿ .ایٖ قا ؾٝوحبٕ ٓب ؾق
و٘ؿیکب ث ٚو ٚلثبٕ اٗگِیىی ،ككاٗى ٝ ٚآُٔبٗی جكشٔٚ
کكؾٗؿ  ٝؾق اؼحیبق ٚٔٛی ؼجكگماقیٛب گفاٌحیْ  ٝایٖ
ؼجك ٓؽبثكٌ ٙؿ .ؾػٞای ٓطجٞػبت  ٝآهبی ؼٔی٘ی ال
ٔٛیٖ ٗوط ٚآؿبل ٌؿ .ایٍبٕ آیؿٝاق ثٞؾٗؿ ک ٚشبٓؼٚی
ٓطجٞػبت ال ایٍبٕ ظٔبیث ک٘ؿ ؾق ظبُی کٓ ٚب کبق
ٓىحوَ ؼٞؾٓبٕ قا ٓیکكؾیْ .اجلبم ؾٓٝی ک ٚایٖ
ؾقگیكی قا جٍؿیؿ کكؾ ایٖ ثٞؾ ک ٚیکی _ ؾٛ ٝلح ٚثؼؿ
ال ایٖکٓ ٚب کبقٓبٕ قا ؾق ؾٝقإ ثؽحیبق  ٝثب پبیبٕ
اػحّبة آؿبل کكؾیْ ،وپٜجؿ ٓوؿّ ،وكپكوث وبلٓبٕ
آ٘یث ثب ؾكحك و٘ؿیکب جٔبن گككث  ٝؼٞاوحبق ؾیؿاقی ثب
ٛیبت ٓؿیكٌ ٙؿٓ .ب ؾق شِىٚی ؼٞؾٓبٕ ایٖ ؾقؼٞاوث

ٔٛیٖ جّٞق ٓب كکك ٓیکكؾیْ ک ٚاگك کبق ؾق
قٝلٗبٓٛ ٚب ٌٞقایی ٌٞؾ کبق ثٌ ٚکَ ؾٓٞکكاجیکی پیً
ؼٞاٛؿ قكث  ٝاػٕبی جعكیكیٓ ٚیجٞاٗ٘ؿ قٝی کیلیث
کبق  ٝک٘حكٍ کبق  ٝشِٞگیكی ال كىبؾ  ٝث٘ؿ  ٝثىثٛبی
قایس و ْٜؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ثٞؾ ک ٚجٍکیَ
ٌٞقاٛب ٓطكض ٌؿ  ْٛ ٚٔٛ ٝؾق شبٓؼٚی ٓطجٞػبت ثب
إٓ ٓٞاكن ثٞؾٗؿ  ٝثك ٔٛیٖ اوبن ٛیبت ٓؿیكٙی و٘ؿیکب
 ْٛایٖ قا جّٞیت کكؾ.
ایي کَ هیگْییع ُیبت تسؽیؽیَ هیتْاًكت ثؽ کیفیت
کبؼ کٌتؽل ّ ًظبؼت کٌع ّالؼي اخؽایی نع؟
ٖجیؼی اوث ٝهحی ٛیبت جعكیكی ٚآکبٕ پیؿا ٓیک٘ؿ پ٘س
ٗلك قا ث ٚػ٘ٞإ ػٌٕٞ ٞقای وكؾثیكی اٗحؽبة ک٘ؿ
ایٖ پ٘س ٗلك ثِٞ ٚقت ٖجیؼی ثكآی٘ؿ جلکكات ٓٞشٞؾ
ؾق جعكیكیٛ ٚىح٘ؿ؛ ؾق ٗحیص ٚال ایٖ ٖكین ثِٞ ٚقت
ؿیكٓىحویْ جٔبّ اػٕبی جعكیكی ٚؾق اؾاقٙی کبق ؾؼبُث
ؾاقٗؿ .ؾق ٜٗبیث ؼٞاوث ٛیبت جعكیكی ٚؾق یک ٗظبّ
ٌٞقایی ثٜحك اػٔبٍ ٓیٌؿ جب ایٖک ٚیک وكؾثیك ٝاظؿ
ثبٌؿ.
فکؽ کٌن نْؼای قؽظثیؽی کیِبى تب اؼظیجِهت 58
ثیهتؽ ظّام ًیبّؼظ ّ کهبکمُب ثب زبکویت ًْپبی
خوِْؼی اقالهی آغبؾ نع .ایي ظؼگیؽیُب ايلي اؾ
کدب آغبؾ نع؟
ؾقگیكی ؾق ٝاهغ ال ٔٛبٕ آؿبل اػحّبة ٓطجٞػبت
ٌكٝع ٌؿ .ث ٚایٖ ِٞقت ک ٚیک ٓبٛی ک ٚال آؿبل
اػحّبة گفٌث ٓب ثب ایٖ ٝاهؼیث ٓٞاشٌ ٚؿیْ ک ٚثؽً
هبثَ جٞشٜی ال کبقگكإ  ٝکبقٓ٘ؿإ قٝلٗبٓٛٚب کٚ
ظوٞهٍبٕ قا ؾقیبكث ٗکكؾٙاٗؿ ،ؾچبق ٍٓکالت اهحّبؾی
ٌؿٙاٗؿ  ٝلٓمٓٛٚبیی ؾق شبٛبی ٓؽحِق ث ٚگٞي
ٓیؼٞقؾ ک ٚایٖ اػحّبة ثی ٓؼ٘بوث ،چكا اػحّبة
ٌؿ ٙاوث؟ٓ ،ب چطٞق ثبیؿ لٗؿگی ک٘یْ  ٝال ایٖ هجیَ .ثٚ
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ٗٔیکكؾّ یک ٛلحٚی ثؼؿ ؾق وبٝاغ ثبٌْ» .ایٜ٘ب ؼیِی
ٓحعیك ٌؿٗؿ  ٝآهبی ثٍٜحی ثب ػّجبٗیث گلث:
«ٓ٘ظٞقجبٕ ال وبٝاغ چیىث آهب؟» آهبی ولكی گلث:
«وبلٓبٕ اٖالػبت  ٝآ٘یث ؼٔی٘یٌٔ .ب ٓىؽكٙ
کكؾٙایؿ؟ كکك ٓیک٘یؿ ٗؽٞؾ ُٞ ٝثیب اوث ک ٚؾاقیؿ جوىیْ
ٓیک٘یؿ؟» یکی ال ؾٝوحبٕ ٓب  ْٛگلث« :آهبی ثٍٜحی!
ؾقوث اوث ک ٚث ٚهٌٔ ٍٞب ٍٛحبؾ ؾقِؿ ٓكؾّ قٛجكی
آهبی ؼٔی٘ی قا پفیككحٚاٗؿ آب پفیكي قٛجكی ث ٚایٖ
ؼبٖك اوث کٓ ٚجبقلات ٔٛب٘ٛگ ثبٌؿ  ٝث ٚایٖ ٓؼ٘ی
ٗیىث ک ٚٔٛ ٚال ٗظكات ؼٞؾٌبٕ گفٌحٚاٗؿ ٗ ٝظكات
آهبی ؼٔی٘ی قا پفیككحٚاٗؿ» .شِى ٚثىیبق ٓحٍ٘س ٌؿ ٝ
کبق ث ٚؾاؾ  ٝككیبؾ کٍیؿ ٓ ٝلحط ک ٚثیٖ ایٜ٘ب ٌؽّیث
ٓؼحؿٍجكی ثٞؾ أٝبع قا آقاّ کكؾ ٓ ٝب شِى ٚقا جكک
کكؾیْ .ؾق ٝاهغ ٓب ؾُؽٞق ثٞؾیْ ،آٜٗب  ْٛؾُؽٞق ثٞؾٗؿ.
ؾقوث ال ككؾای إٓ قٝل یؼ٘ی ال ؾی ٓب ٝ 1357 ٙیک
ٓب ٙهجَ ال پیكٝلی اٗوالة،
ٛك قٝل ٓب ؾق جعكیكیٛٚب
ٓٞاشٚ

قا قؾ کكؾیْ  ٝگلحیْ ٔكٝقجی ٗؿاقؾ ٓب ثب وكپكوث
وبٝاک ِعجث ک٘یْ ،كوٗ ث ٚآهبی ٓعٔؿػِی ولكی،
ؾثیك و٘ؿیکب ٓبٓٞقیث ؾاؾیْ ک ٚثب ایٍبٕ ؾیؿاق ک٘ؿ جب
ثجی٘ؿ ایٍبٕ چٓ ٚیؼٞاٛؿ .آهبی ولكی ٗمؾ وپٜجؿ ٓوؿّ
قكح ٚثٞؾ ٓ ٝوؿّ ال ایٍبٕ ؼٞاوح ٚثٞؾ و٘ؿیکب ال ؾثیكإ
 ٝوكؾثیكإ قٝلٗبٓٛٚب ثؽٞاٛؿ کّٓ ٚبُط ِٓٔکث قا
قػبیث ک٘٘ؿ ،آلاؾی ٝشٞؾ ؾاقؾ ٛ ٝكچ ٚؾٍُبٕ ثؽٞاٛؿ
ٓیجٞاٗ٘ؿ ث٘ٞیى٘ؿ ُٝی جٞش ٚؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ کِٔٓ ٚکث ؾاقؾ
ال ٓ ْٛیپبٌؿ  ٝثبیؿ کٔک ک٘٘ؿ ک ٚأٝبع جعث ک٘حكٍ
ثبٌؿ  ٝؾقوث پیً ثكٝؾ .گلح ٚثٞؾ وبٝاک  ْٛثك اوبن
جؼٜؿ آهبی ثؽحیبق ٓ٘عَ ٓیٌٞؾ  ٝلٗؿاٗیبٕ ویبوی ْٛ
آلاؾ ٓیٌٗٞؿ .آهبی ولكی پبوػ ؾاؾ ٙثٞؾٌٔ :ب ث ٚآؾقن
اٌحجبٛی ٓكاشؼ ٚکكؾٙییؿٓ .ب ٛیچ ٝظیلٚیی ؾق ٓٞقؾ
جؼییٖ ؼٗ ٍٓی قٝلٗبٓٛٚب ٗؿاقیْ ثِک ٚکبقٓبٕ ؾكبع ال
ٓ٘بكغ ِ٘لی اػٕب اوث ٌٔ ٝب اگك ؾق ایٖ لٓی٘ٚ
ِعجحی ؾاقیؿ ثبیؿ ثب ؼٞؾ
وكؾثیكإ  ٝؾثیكإ ِعجث
ک٘یؿ .ایٖ ؾیؿاق ؾیگك
ؾٗجبُٚیی ٗؿاٌث .ظؿٝؾ یک
ٛلح ٚثؼؿ آهبی ٓلحط ال ٓىصؿ
هجبی جٜكإ ک ٚإٓ لٓبٕ ٓعَ
اوحوكاق کٔیحٚی اوحوجبٍ ال
ؼٔی٘ی ثٞؾ ثب و٘ؿیکب جٔبن
گككث  ٝؼٞاوحبق ؾیؿاقی
ثیٖ اػٕبی ٛیبت ٓؿیكٙی
و٘ؿیکب  ٝکٔیحٚی اوحوجبٍ ال
ؼٔی٘ی ٌؿ .ایٖ ؾیؿاق ؾق
ٓىصؿ هجبی جٜكإ اٗصبّ ٌؿ
 ٝػال ٙٝثك آهبی ٓلحط ،ثٍٜحیٓ ،طٜكی  ٝچ٘ؿ ٗلك
ؾیگك  ْٛظٕٞق ؾاٌح٘ؿ  ٝال ٖكف و٘ؿیکب  ْٛجوكیجٖ
ٚٔٛی ٓب قكح ٚثٞؾیْ .ؾق آٗصب ثٍٜحی ایٖ وٞاٍ قا
ٓطكض کكؾ ک« ٚآهبیبٕ كکك ٓیک٘٘ؿ چ٘ؿ ؾقِؿ ٓكؾّ
ایكإ قٛجكی آبّ ؼٔی٘ی قا پفیككحٚاٗؿ؟» آهبی ولكی
ؾثیك و٘ؿیکب ک ٚؾق ٝاهغ وؽ٘گٞی إٓ  ْٛثٞؾ گلث« :ثٚ
ٗظك ٓب ؿیك ال ٝاثىحگبٕ قژیْ گفٌح ٝ ٚوبٝاکیٛب ٝ
کىبٗی ک٘ٓ ٚبكؼی ؾق ثوبی إٓ قژیْ ؾاٌح٘ؿ جوكیجٖ
ٓیٌٞؾ گلث ٚٔٛی ٓكؾّ قٛجكی آهبی ؼٔی٘ی قا
پفیككحٚاٗؿ» .ثٍٜحی ثالكبِِ ٚگلث« :ثىیبق ؼت! ٓب
ّٓ٘قجك ٛىحیْ ٓ ٝیگٞییْ ٍٛحبؾ ؾقِؿ هج ٍٞؾاقیؿ؟»
آهبی ولكی  ْٛگلث« :ثِ ٚهج ٍٞؾاقیْ» .ایٍبٕ گلث:
«په ػؿاُث ایصبة ٓیک٘ؿ کٌٔ ٚب ٍٛحبؾ ؾقِؿ ال
وحٛ ٕٞب ِ ٝلعبت ٓطجٞػبت قا ثؿٛیؿ ث ٚآهبی ؼٔی٘ی
ٞٛ ٝاؾاقإ ایٍبٕ .ثیىث ؾقِؿ قا  ْٛث ٚثوی ٚثؿٛیؿ».
ٝهحی ایٖ ظكف قا لؾ آهبی ولكی ؼیِی ثكآٌلحٌ ٚؿ ٝ
گلث ٖٓ« :یک ٛلحٚی هجَ ؾق وبٝاک ثٞؾّ ،جّٞق

یک ثیبًیَی کْتبٍ تٌظین کؽظین
کَ ُیچ اؼتجبِی ثیي قٌعیکب ّ
اػتًبة هطجْػبت ثب آلبی
ضویٌی ّخْظ ًعاؼظ ،ایهبى ُیچ
کوکی ثَ قٌعیکب ًکؽظٍاًع ّ
اگؽ ُن ثکٌٌع اؾ ِؽف قٌعیکب
پػیؽفتَ ًطْاُع نع

ثٞؾیْ ثب گكٛٙٝبی پ٘صب_ ٙ
ٌّث ٗلكٙیی کٓ ٚیآٓؿٗؿ ٝ
ٌؼبق آی٘ؿگبٕ  ٝکیٜبٕ جؼطیَ
ثبیؿ گكؾؾ یب كالٗی اػؿاّ ثبیؿ
گكؾؾٓ ،یؾاؾٗؿ .ثؼؿ ٝ ْٛهحی
جٍکیَ اٗصٖٔٛبی اوالٓی
آؿبل ٌؿ یکی ال اُٝیٖ
اٗصٖٔٛبی اوالٓی قا ثب ٗظك
ؼٞؾ آهبی ثٍٜحی ٜٓ ٝؿٝی
ک٘ی ثب ظٕٞق کبقگكإ کیٜبٕ ؾق کیٜبٕ ایصبؾ کكؾٗؿ.
ایٖ اٗصٖٔ اوالٓی ٛك قٝل ػِی ٚجعكیكی ٚجظبٛكات
ٓیکكؾ  ٝثب ایصبؾ جٍ٘س ٗٔیگفاٌث ٓب کبقٓبٕ قا اٗصبّ
ؾٛیْ .ایٖ ؾقگیكیٛب ث ٚشبیی ٓ٘حٜی ٌؿ ک ٚؾق 24
اقؾیجٍٜث  1358ثیىث  ٝیک ٗلك ال کیٜبٕ اؼكاز
ٌؿٗؿ ک ْٛ ٖٓ ٚشم ٝآٜٗب ثٞؾّ.
ایي ثیكت ّ یک ًفؽ چَ کكبًی ثْظًع؟
ٖٓ جؼؿاؾی ال اوبٓی قا ث ٚیبؾ ؾاقّ ٖٓ .ثٞؾّ ،شالٍ
وكككال ،ثمقگ پٞقشؼلك ،ظىٖ ٗٔکؿٝوث ،شِیَ
ؼٌٞؽٌ٘ٞٛ ،ٞگ اوؿیٜٓ ،ؿی وعبثی ٓ ٝصحجب قاشی.
اِ ُٖٞایٖ ثیىث  ٝیک ٗلك ث ٚاوحر٘بی شِیَ ؼٌٞؽ،ٞ
ٌ٘ٞٛگ اوؿی  ٝیک ٗلك ؾیگك ک ٚثؼؿٕ ٓؼٌِ ّٞؿ کٚ
جٞؾٙیی ثٞؾٙاٗؿ یب ثؼؿٕ جٞؾٙیی ٌؿٗؿ  ٚٔٛال ٗیكٛٝبی
چپ ٓىحوَ ثٞؾٗؿ .یؼ٘ی ثچٛٚبی پیکبق ثٞؾٗؿ ،ثچٛٚبی
قلٓ٘ؿگبٕ ثٞؾٗؿ یب ثچٛٚبی كؿایی .ؾٗ ٝلك  ْٛال
ٓصبٛؿیٖ ثٞؾٗؿ ثٗ ٚبّٛبی ٗبِك جصبقٓ ٝ ٙعٔؿػِی
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جٍکیالجی ؼٞؾٌبٕ جالي ٓیک٘٘ؿ ؾق یک ؾاؾگب ٙاؾاقی
ٓعبکٌٔٗٞ ٚؿ  ٝاگك ذبثث ٌؿ اؼكاز ٌٗٞؿ .ایٖ
اػحّبة وٌّ ْٛ ّٞث قٝلی اؾآ ٚپیؿا کكؾ.

اِلٜبٗی .ایٖ قا  ْٛثؿاٗیؿ ثؿ ٗیىث ک ٚؾق ؾٝقإ
اٗحؽبثبت ٌٞقای وكؾثیكی کیٜبٕ ٖٓ ظؿٝؾ ثیىث ٗلك
ال ثچٛٚبی جعكیكی ٚقا شٔغ کكؾّ  ٝؾق شِىٚیی ؼیِی
ثىح ٚث ٚثعد ٍٗىحیْ .ػٔؿٙی کىبٗی ک ٚثؼؿٕ اؼكاز
ٌؿٗؿ ؾق ایٖ شِى ٚثٞؾٗؿ .ؾق ایٖ شِىٓ ٖٓ ٚطكض کكؾّ
ک ٚثچٛٚب ٓ ٚٔٛیؾاٗیؿ کٚٔٛ ٚی ٓب قظٔبٕ ٛبجلی قا ثٚ
ٌؿت ؾٝوث ؾاقیْ ،جٞاٗبییٛبی ا ٝثك کىی پٌٞیؿٙ
ٗیىث  ٝثؿ ٕٝا ْٛ ٝاِِٖ جعكیكیٚی کیٜبٕ ٗٔیجٞاٗؿ
ث ٚکبق ؼٞؾي اؾآ ٚؾٛؿ  ٝثبیؿ ٗ ْٛوً جؼییٖک٘٘ؿٙیی
ؾاٌح ٚثبٌؿُٝ .ی ثٗ ٚظك ٓیقوؿ ک ٚجبلگیٛب ث ٚؤث
ؼٞؾکبٓگی پیً ٓیقٝؾ ٓ ٝیؼٞاٛؿ ظكف ؼٞؾي قا
ث ٚکكوی ثٍ٘بٗؿ .ثؿ ٗیىث ثكای ایٖک ٚثؿاٗؿ ٗٔیجٞاٗؿ
یک ج٘ ٚثجكؾ  ٝثؿٝلؾ  ٝثبیؿ ٗظكات ؾیگكإ قا ْٛ
قػبیث ثک٘ؿ ٓب ث ٚا ٝقای ٗؿٛیْ  ٝثب جٞش ٚث ٚایٖکٚ
ٓیؾاٗیْ ٚٔٛی جعكیكی ٚث ٚا ٝقای ؼٞا٘ٛؿ ؾاؾ ،کبقی
ک٘یْ کٗ ٚلك اٍٞٗ ٍٝؾ ٌبیؿ ایٖ ؾقوی ثكای ا ٝثبٌؿ.
اجلبهٖ ٔٛیٖ ٌ ْٛؿ  ٝؾق اٗحؽبثبت ٓعٔؿ ثِٞقی 111
قای آٝقؾ ٛ ٝبجلی ؾقوث ثیىث  ٝیک قای کٔحك ال اٝ
ؾاٌث .ثؼؿ ک ٚایٖ ُیىث ال کیٜبٕ اؼكاز ٌؿٗؿ چ٘یٖ
ٌبئجٚیی  ْٛثٝ ٚشٞؾ آٓؿ کٌ ٚبیؿ ؾق جٜیٚی ایٖ ُیىث
ؼٞؾ ٛبجلی ٗ ْٛوٍی ؾاٌح ٚاوثُٝ ،ی ثؼؿٛب ٛبجلی ال
ایٖ اؼكاشیٛب ؾكبع کكؾ ،اػحّبة و ّٞقا ؾق جعكیكیٚ
وبلٓبٕ ؾاؾ  ٝگلث کٚٔٛ ٚی ایٜ٘ب ثبیؿ ث ٚوك کبق
ثبلگكؾٗؿ  ٝإٓ کىبٗی کٓ ٚبٗ٘ؿ ظىیٖ ل ٕٝٝیب چ٘ؿ ٗلك
ؾیگك ک ٚاظحٔبٍ إٓ ٓیقٝؾ ک ٚثكای شكیبٕٛبی

ثؼع اؾ اضؽاج نوب َّؼیت هعیؽیت کیِبى چگًَْ نع؟
ثؼؿ ال اؼكاز ٓب کیٜبٕ قا ث٘یبؾ ٓىحٕؼلبٕ گككث ٝ
ظبز ظىیٖ ٜٓؿیبٕ ک ٚؾق ثبلاق جبشك آ ٖٛثٞؾ ؾق کیٜبٕ
ث ٚػ٘ٞإ ٓؿیك ٍٗىث  ٝثب جٞش ٚث ٚایٖکٞ٘ٛ ٚل ْٛ
اػحّبة اؾآ ٚؾاٌث اػالّ کكؾ ٛك کىی ک ٚثؽٞاٛؿ
ٓیجٞاٗؿ ؼٞؾي قا ثبلؼكیؿ ک٘ؿ  ٝال کیٜبٕ ثكٝؾ کٚ
ثؽً ػٔؿٙی جعكیكیٚی کیٜبٕ ،ث ٚؼّ َٞکىبٗی کٚ
ؼیِی هؿیٔی ثٞؾٗؿ ؼٞؾٌبٕ قا ثبلؼكیؿ کكؾٗؿ .ثؼؿ ْٛ
ک ٚوكپكوحی کیٜبٕ قا ٓعٔؿ ؼبجٔی گككث .ظمة جٞؾٙ
 ْٛال اػٕبی ؼٞؾي ؼٞاوث ث ٚکیٜبٕ ثبلگكؾٗؿ ٝ
ثٔبٗ٘ؿ ک ٚثچٛٚبی جٞؾٙیی ث ٚوك کبق ثكگٍح٘ؿ  ٝؾٝ
وبُی  ْٛوك کبق ثٞؾٗؿ ُٝی آٜٗب قا  ْٛجک جک ثیكٕٝ
کكؾٗؿ یب ؼٞؾٌبٕ ثیك ٕٝآٓؿٗؿ.
یؼٌی نْؼای قؽظثیؽی ؼا هٌسل کؽظًع؟
ثِ !ٚؾق ٝاهغ ال کَ جعكیكیٚی کیٜبٕ ٛلث _ ٍٛث ٗلك
ثبهی ٓبٗؿٗؿ .ال شِٔ ٚؿالٓكٔب ٓٞوٞی ،ظىٖ
قییه ػِی ،ككیؿِ ٕٝؿیوی  ٝچ٘ؿ ٗلك ؾیگك کٓ ٚؿجی
ثكای کیٜبٕ وكپكوحی جؼییٖ ٓیٌؿ  ٝایٜ٘ب کیٜبٕ قا
اؾاقٓ ٙیکكؾٗؿ .ال ثیك ْٛ ٕٝچ٘ؿ ٗلك آٓؿٗؿ  ٝکیٜبٕ قا
پیً ثكؾٗؿ.
164

91

تاریخ مفقود شوراهای 57

تدؽثَی نکلی ظیگؽ اؾ ؾًعگی
گفت ّ گْ ثب خویلَ ًعایی
٘ٛ كٓ٘ؿإ جئبجك
ضبًن ًعایی! ظبُؽى ظؼ آقتبًَی اًمالة ثِوي،
ٌُؽهٌعاى تئبتؽ ثؽای ایدبظ تهکلی ثَ ًبم نْؼای
ٌُؽهٌعاى تئبتؽ ظّؼ ُن خوغ هینعًع ّ خلكبتی
ثؽگؿاؼ هیکؽظًع .ایي تًوین اؾ کدب آهعٍ ثْظ؟
ا ُٖٝكٕب ثٌ ٚؿت ویبوی ٌؿ ٙثٞؾ  ٝثؼؿ  ْٛجٔبّ قٝوب
قكح ٚثٞؾٗؿ؛ ث٘بثكایٖ ٚٔٛی ثچٛٚبی جئبجكی ثب ایؿٛٙبی
ٓؽحِق ،كکك ٓیکكؾٗؿ ک ٚظبال ثبیؿ جئبجكٛب  ٝاؾاقٙی
جئبجك ؾوث ؼٞؾ جئبجكیٛب ثبٌؿ؛ ؾق ظبُی کٝ ٚهحی
ظمةاُِٜیٛب پىثٛب قا گككح٘ؿ یک آؾّٛبی ػصیت ٝ
ؿكیجی ث ٚػ٘ٞإ ٓىئٓ ٍٞیآٓؿٗؿ .یؼ٘ی إٓ ویىحْ
اؾاقی هجِی ثبهی ٓبٗؿ ٙثٞؾ .پیً ال اٗوالة هطجی ؾق
جِٞیمی ٕٞوؼی کكؾ ٙثٞؾ ٗٞػی جئبجك ؾیگك ک ٚویىحْ
اؾاقی ٗؿاٌح ٚثبٌؿٓ ،بٗ٘ؿ کبقگبٔٗ ٙبیً  ٝجئبجك ٌٜك،
ؾقوث ک٘ؿُٝ ،ی وبٝاک ث ٚایٖ ثؽًٛب ٍٓکٞک ثٞؾ ٝ
ظحب ؾق جئبجك ٌٜك ؼیِی پٜ٘بٗی یک آؾّ اؾاقی ثٞؾ کٓ ٚب
ٓیؾاٗىحیْ گٞي  ٝچٍْ وبٝاک اوثٔٛ .یٖ ثؼؿٕ ٌؿ
ظكاوث .یؼ٘ی وبٝاک قا ثٖٞ ٚق ػِ٘ی ثبلوبلی
کكؾٗؿ ،ؾق ظبُی ک ٚآؾّٛبی جئبجكی ٓیؼٞاوح٘ؿ ٛیچکؿاّ
ایٜ٘ب ٗجبٌ٘ؿ .ػؿٙی لیبؾی ال ثچٛٚبی جئبجكی ٓیگلح٘ؿ
ٓب ٝهحی ایٖ ٌٞقا قا ؾقوث ثک٘یْ آؾّٛبی لیبؾی ٛىح٘ؿ
ک ٚپ٘صب ٙوبٍ اوث جئبجك کبق ٓیک٘٘ؿ ،ثٛ ٚك ظبٍ ثكای
ثكٗبٓٚقیمی  ٝاؾاقٙی وبُٖٛبی ٗٔبیً ایٜ٘ب ِالظیث
ثیٍحكی ؾاقٗؿ جب یک آؾّ اؾاقی کٛ ٚیچ قثطی ث ٚجئبجك
ٗؿاقؾ .ظمةاُِٜیٛب ثؼؿ ال اوحوكاق ؾق جئبجك ٌٜك یک
آؾٓی قا آٝقؾٗؿ ک ٚثؼؿٕ ٌ ْٛؿ ٓؿیك جُٞیؿ  ٝثؼؿٛب ْٛ
ثٓ ٚب ٓیگلث ٖٓ« :چ ٕٞؾق ٓوبثَ آربٍ ٌٔب اٗؼطبف
ؾاٌحْ ثیٖ ٗیكٛٝبی ظمةاُِٜی إٓ لٓبٕ ک ٚؾاٌح٘ؿ لیك
پبی ث٘یِؿق قا شبقٓ ٝیکكؾٗؿ ،ؼیِی ٓ٘مٝی ٌؿّ».
وبٍ  ٖٓ 59ثٔٛ ٚكأٌ ٙیْ ثٜبق  ٝثٜكاّ ثیٕبیی یک
پكٝژٌٞٗ ٙحیْ ک ٚچ٘ؿ ػؿؾ ال ٗٔبیٍ٘بٓٛٚبی کالویک
اشكا  ٝؿیك ال اشكای جئبجكی ث ٚكیِْ  ْٛججؿیَ ٌٞؾ .ؾق
ثیٖ ایٖ ٗٔبیٍ٘بٓٛٚب ال ٌکىپیك ثٞؾ ،ال چؽٞف ٝ
ُٓٞیك  ٝوٞكٞکَ ثٞؾ ،ال ٗٞیى٘ؿٛٙبی ایكاٗی ٓبٗ٘ؿ اکجك
قاؾی  ٝثٜكاّ ثیٕبیی  ْٛثٞؾ .ظؿٝؾ پبٗمؾٔٗ ٙبیٍ٘بٓٚ
ثٞؾ ک ٚثك اوبن پیٍٜ٘بؾ ٓب هكاق ثٞؾ ٛك کؿاّ آٜٗب قا
یک کبقگكؾإ ثب یک گك ٙٝال ثبلیگكٛب اشكا ک٘ؿ  ٝثٚ
كیِْ ججؿیَ ٌٞؾٝ .هحی ٖٓ ایٖ پكٝژ ٙقا ثكای جّٞیت
ثكؾّٔٛ ،یٖ ٓىئُٞی ک ٚآٓؿ ٙثٞؾ گلث« :وٞكٞکَ
کصبیی اوث؟»  ٝثؼؿ گلث ٖٓ« :اِِٖ ٛیچ

ٗٔبیٍ٘بٓٚیی ال ٌکىپیك ٗؽٞاٗؿٙاّ» .یؼ٘ی هجَ ال إٓ
اگك ككغ ؿلبقی ٓىئ ٍٞثٞؾ الاهَ ایٜ٘ب قا ٓیٌ٘بؼث ٝ
ٓی ٌؿ وك پكٝژ ٙثب ا ٝثعد کكؾ ،ایٖ ٓىئ ٍٞشؿیؿ
اِِٖ ایٜ٘ب قا ٗٔیٌ٘بؼث ٔٗ ٝیؾاٗىث چیىث.
ایي هكئْلیي کی هًٌْة نعًع؟
ؼیِی لٝؾ .جوكیجٖ ٔٛبٕ لٓبٗی ک ٚآی٘ؿگبٕ قا جؼطیَ
کكؾٗؿ  ٝثؼؿ  ْٛوكکٞة لٗبٕ آؿبل ٌؿ ،ثؿ ٕٝایٖکٚ
ویىحْ اؾاقی قا جـییك ثؿ٘ٛؿ کىبٗی ال ٗیكٛٝبی
ؼٞؾٌبٕ قا ث ٚػ٘ٞإ ٓىئّٞ٘ٓ ٍٞة کكؾٗؿٓ .رِٖ
هطتلاؾ ٙقا ثالكبِِ ٚثؼؿ ال وكٗگٗٞی ظکٓٞث ٌبٙ
کكؾٗؿ قییه جِٞیمی .ٕٞهطتلاؾ ْٛ ٙیک ػؿ ٙال
ؾٝوحبٕ ؼٞؾي قا ث ٚػ٘ٞإ ٓىئُٞیٖ ثؽًٛبی ٓؽحِق
اٗحؽبة کكؾ .ؾق ایٖ كبِِ ْٛ ٚثچٛٚب كکك ٓیکكؾٗؿ
چ ٕٞکىبٗی کّٞ٘ٓ ٚة ٓیٌٗٞؿ ٛیچ اٖالػی ال جئبجك
ٗؿاقٗؿ په آؾّٛبیی ٗیىح٘ؿ ک ٚثحٞاٗ٘ؿ وك کبق ثٔبٗ٘ؿٓ .ب
ٓیؼٞاوحیْ ویىحْ قا ػ ْٞک٘یْ ُٝی ویىحٔی کٚ
لٓبٕ ٌبٝ ٙشٞؾ ؾاٌث اِِٖ ػٍٗ ْٞؿٔٛ .بٕ
وبؼحٔبٕ اؾاقی لٓبٕ ٌب ٙثبهی ٓبٗؿ ٙاوث  ٝكوٗ
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قٝوبی إٓ ظمةاُِٜی ٌؿٗؿ ؾق ظبُی کٓ ٚب ٓیؼٞاوحیْ
ثب جٍکیَ ٌٞقای ٘ٛكٓ٘ؿإ ویىحْ قا جـییك ؾٛیْ.

هعیؽیت آى ؼا ظؼ ظقت ثگیؽظ اهب نوب گفتیع تب قبل 59
اظاؼات تئبتؽی هكئْلی ًعانتٌع.

ثَ چَ نکلی هیضْاقتیع قیكتن ؼا تغییؽ ثعُیع؟

ٗ !ٚثالكبِِ ٚثكای ٓؿیكإ ؿبیت شبیگمیٖ ككوحبؾٗؿ
چ ٕٞجئبجك ٌٜك لیك ٗظك جِٞیمی ٕٞثٞؾ .جٜ٘ب ؾق إٓ
ٓؿجی ک ٚکبقک٘بٕ جئبجك ؾق اػحّبة ثٞؾٗؿ ٓىئُٞیٖ
ظٕٞق ٗؿاٌح٘ؿ .إٓ لٓبٕ كکك کْ٘ ػِی قكیؼی ٓؿیك
جئبجك ٌٜك ثٞؾ کٓ ٚبٗ٘ؿ ٓىئُٞیٖ جئبجكی ؾیگك ظٕٞق
ٗؿاٌث .ؾق ٖٔٔ ؾق ویىحْ ٛكٓی ایٖ ٔٝؼیث ٝشٞؾ
ؾاٌث ک ٚاگك ٓؿیكإ جِٞیمیٗ ٕٞجٞؾٗؿ جئبجك ٌٜك ْٛ
ٓؿیكی ٗؿاٌث چٓ ٕٞؿیك إٓ ال ٖكف جِٞیمیٕٞ
ّٓ٘ٞة ٓیٌؿُٝ .ی ؾق ٔٛبٕ ؾٝقٙی کٞجب ٚٔٛ ٙؾق
جالي ثٞؾٗؿ ؾق جٔبٓی ٓكاکم جئبجكی ٌٞقاٛب قا جٍکیَ
ؾ٘ٛؿ جب ایٖ ٌٞقاٛب ثٓ ْٛ ٚكث ٖٞثبٌ٘ؿ ٓ ٝؼٌِٞ ّٞؾ
چ ٚوبُٖٛبی ٗٔبیٍی ٝشٞؾ ؾاقؾ .اُٝیٖ ٖكض ٌٞقا ایٖ
ثٞؾ ک ٚجٔبّ آؾّ ٛبی جئبجكی ک ٚؾق اؾاقات ٓؽحِق ثٞؾٗؿ،
ٓرِٖ ؾق جِٞیمی ٕٞیب لیك ٗظك ٝلاقت كك٘ٛگ ٘ٛ ٝك
ثٞؾٗؿ ،ؾق ایٖ ٌٞقاٛب ثٓ ْٛ ٚكثٌٗٞ ٖٞؿٌٞ .قا
ْٛچ٘یٖ ؾق ٗظك ؾاٌث ثٔٝ ٚؼیث ٓبُی ٘ٛكٓ٘ؿإ جئبجك
وك  ٝوبٓبٗی ثؿٛؿ  ٝثكای آٜٗب آ٘یث ٌـِی ایصبؾ ک٘ؿ،
چ ٕٞؿیك ال کىبٗی ک ٚاوحؽؿاّ جِٞیمی ٕٞیب ٝلاقت
كك٘ٛگ ثٞؾٗؿ  ٝظوٞم ثىیبق کٔی ٓیگككح٘ؿ ،ثویٚی
ثچٛٚبی جئبجكی ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ ال قا ٙجئبجك لٗؿگی ک٘٘ؿ.
ثؼؿ  ْٛجالي ک٘٘ؿ ثكای ثچٛٚبیی ک ٚهجِٖ جئبجك کبق
کكؾ ٙثٞؾٗؿ ُٝی وٖ آٜٗب ثبال ثٞؾ یک ظوٞم ثبلٍٗىحگی
جؼییٖ ٌٞؾ .ثؼؿ ٓیؼٞاوح٘ؿ ٌكکثٛبی جؼبٗٝی ؾقوث
ک٘٘ؿ ،ثیٔٚی ٘ٛكٓ٘ؿإ قا ایصبؾ ک٘٘ؿ٘ٓ .حٜب قویؿگی ثٚ
کیلیثٛب  ٝوبثوٛٚب ؾوث ؼٞؾ ثچٛٚبی جئبجكی ثبٌؿ.

ثعد ثك وك ایٖ ثٞؾ ک ٚویىحْ ٛكٓی ٝشٞؾ ٗؿاٌح ٚثبٌؿ
 ٝججؿیَ ٌٞؾ ث ٚویىحْ ٌٞقایی  ٝآؾّٛبی إٓ ظككٚ
ثحٞاٗ٘ؿ ؾق ٓٞقؾ جئبجك جّٔیْ ثگیكٗؿ  ٝایٖ آؾّٛب ثحٞاٗ٘ؿ
ؾق ٓٞقؾ جئبجك ثكٗبٓٚقیمی ک٘٘ؿ ٚٗ .ؾق ٓٞقؾ ایٖک ٚچٚ
چیمی اشكا ثٍٞؾ یب ٍٗٞؾ ثِک ٚاوکِث جئبجك ؾوث ؼٞؾ
٘ٛكٓ٘ؿإ جئبجك ثبٌؿ ٚٗ ،یک ٝلاقجؽبٗ .ٚایٜ٘ب چیمٛبیی
ثٞؾ ک ٚؾق ٌٞقای ٘ٛكٓ٘ؿإ جئبجك ٓطكض ٓیٌؿ.
چؽا ظؼ ُوبى ظّؼاًی کَ زکْهت نبٍ قؽًگْى نع ّ
اغلت هكئْالى ّ هعیؽاى اؾ کهْؼ ضبؼج نعًع یب ثَ
ُؽ تؽتیت قوت هعیؽیتی ًعانتٌع ،ثَ قوت ایي ًؽفتیع
کَ اظاؼٍی اهْؼ هؽثِْ ثَ تئبتؽ ؼا ظؼ ظقت ثگیؽیع؟
ث ٚایٖ ؾُیَ ک ٚظمةاُِٜیٛب ؼیِی لٝؾ ویىحْ ٓؿیكیحی
قا ثب ٖككؿاقإ ؼٞؾٌبٕ پك کكؾٗؿ .إٓ اٝایَ کبقٛب
ؾوث ٓب ثٞؾ آب ؼیِی لٝؾ قییهٛبی ظمةاُِٜی ال قاٙ
قویؿٗؿٓ .رِٖ ثب جٞش ٚث ٚایٖک ٖٓ ٚإٓ لٓبٕ کبقٓ٘ؿ
جِٞیمی ٕٞثٞؾّ ث ٚیبؾ ؾاقّ ٝهحی ثؼؿ ال پبیبٕ اػحّبة
کبقٓ٘ؿإ جِٞیمی ،ٕٞاقجً جِٞیمی ٕٞقا جكک کكؾ ػِٖٔ
ٓب ٛلؿٗ ٙلك ثٞؾیْ ک ٚثبهی ٓبٗؿیْ  ٝآٞق جِٞیمی ٕٞقا
اؾاقٓ ٙیکكؾیْ آب ث ٚوكػث هطتلاؾٓ ٝ ٙؿیكاٗی کٚ
اّٞ٘ٓ ٝة کكؾ شبیگمیٖ ٌؿٗؿ .ثب ایٖ ٝشٞؾ  ٚٔٛكکك
ٓیکكؾٗؿ االٕ لٓبٕ إٓ اوث ک ٚویىحْٛبی اؾاقی جـییك
ک٘ؿ  ٝویىحْ ٛبی ٌٞقایی آٞق قا اؾاق ٙک٘٘ؿ  ٝث ٚایٖ
جكجیت آٞق جئبجك لیك ٗظك ؼٞؾ ثچٛٚبی جئبجكی ثبٌؿ.

چؽا ایي لجلي ثَ غُي ثچَُبی تئبتؽ ًؽقیعٍ ثْظ؟ هثلي
لجل اؾ اًمالة؟

ضت نبیع تلْیؿیْى کوی هتفبّت ثبنع ّ ِجیؼی اقت
کَ ُؽ ًیؽّیی ثطْاُع زبکن نْظ ظؼ ُوبى لعمُبی اّل
ثب تْخَ ثَ هطبِت ػبم تلْیؿیْى ،تالل کٌع کَ

چ ٕٞهجِٖ ٗٔیٌؿ .اشحٔبػبت ٓٔ٘ٞع ثٞؾ ٛ ٝك کبقی
ویبوی ٓعىٞة ٓیٌؿ.
ّلی ُوبى ؾهبى ثَ ُؽ زبل تؼعاظی اؾ قٌعیکبُب ّخْظ
ظانتٌع ّ فؼبلیت هیکؽظًع گیؽم کَ ّاثكتَ ثَ ظّلت
ثْظًع.
ایٖ و٘ؿیکبٛب ؾق ٓعیٗٛبی کبقگكی ٝشٞؾ ؾاٌث آب
ؾق ٓیبٕ ٘ٛكٓ٘ؿإ جئبجك ٗٝ ٚشٞؾ ؾاٌث ٓ ٚٗ ٝیٌؿ کٚ
ٝشٞؾ ؾاٌح ٚثبٌؿ چ ٕٞقٝی كٕبی جئبجكی ث ٚؾُیَ
ایٖک ٚؼیِی ال ثچٛٚب گكایًٛبی ویبوی چپ ؾاٌح٘ؿ
ظىبویث ٝشٞؾ ؾاٌث.
ایي ایعٍ کَ هعیؽیت تئبتؽ ؼا ضْظ ثچَُبی تئبتؽی ّ اؾ
ِؽیك نْؼاُب ظؼ ظقت ثگیؽًع ثَ کدب ؼقیع؟
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کبؼُبی اظاؼی تئبتؽ چَ هینع؟

ثٛ ٚیچ کصبیی ٗكویؿ ثكای ایٖکٓ ٚىئِٚی وكکٞةٛبی
ویبوی ٌكٝع ٌؿ  ٝػِٖٔ ش٘گ ک ٚآؿبل ٌؿ  ٚٔٛچیم
جؼطیَ ٌؿ .ویىحْ ثٔٛ ٚبٕ ٌکَ هؿیٔی ثبلوبلی ٌؿ ٝ
آؾّٛبیی ّٓ٘ٞة ٌؿٗؿ  ٝثكؼی قا  ْٛاؼكاز کكؾٓ .رِٖ
ٌؽّی ثٗ ٚبّ كؽكاُؿیٖ اٗٞاق آٓؿ ٙثٞؾ ک ٚوٞوٖ
جىِیٔی قا ؾق ٝاهغ ٝاؾاق کكؾ اوحؼلب ؾٛؿ .ایٜ٘ب کىبٗی
ثٞؾٗؿ ک ٚاِِٖ ٗٔیؾاٗىح٘ؿ جئبجك یؼ٘ی چ.ٚ

جب ٓؿجی  ٚٔٛچیم جن ُ ٝن ثٞؾ .ایٜ٘ب ٝاهؼٖ ایٖ پىثٛب
قا اٌـبٍ کكؾٗؿ یؼ٘ی ٔٛبٕ ویىحْ ثك شب ٓبٗؿ  ٝكوٗ ایٖ
اككاؾ پىث ٛب قا ثٓ ٚؼ٘بی ٝاهؼی کِٔ ٚاٌـبٍ کكؾٗؿ.
ٌٞقای ٘ٛكٓ٘ؿإ جئبجك آیؿٝاق ثٞؾ ک ٚایٖ ٔٝؼیث قا
ؾقوث ک٘ؿ چ ٕٞثٛ ٚك ظبٍ اٗوالة ٌؿ ٙثٞؾ ٚٔٛ ٝی ٓب
ؾق اٗوالة ٌكکث ؾاٌحیْ.

کهوکم ثیي نوب ثَ ػٌْاى ٌُؽهٌعاى تئبتؽ کَ ثب ُن
خلكَ ُن ظانتیع ّ هعیؽیت خعیعی کَ قؼی هینع اؾ
ثبال اػوبل نْظ ،اؾ کدب ًبنی هینع؟

ّلی هبخؽا ایي اقت کَ ثَ ُؽ زبل آى ظقتگبٍ ثبیع کبؼ
کٌع ،ایي هعیؽیتی ُن کَ ثَ لْل نوب پكتُب ؼا انغبل
کؽظٍ ثْظ ًوی تْاًكت هعیؽیتی اػوبل کٌع ،پف ظقتگبٍ
چگًَْ کبؼ هیکؽظ؟

ال آٗصبیی ک ٚثؼؿ ال اٗوالة اِِٖ ٓب ایٜ٘ب قا ث ٚقؤیث
ٗٔیٌ٘بؼحیُْٝ .ی ؾق ؾٝقاٗی ک ٖٓ ٚجئبجك جؿقیه
ٓی کكؾّ  ٝآیؿٝاق ثٞؾیْ ثحٞاٗیْ ویىحْ قا ػ ْٞک٘یْ ٝ
ؼٞؾٓبٕ کبق قا ث ٚؾوث ثگیكیْٜٓ ،ؿی کِٜك ،ویؿ
ٓعٔؿ ثٍٜحیٜٓ ،ؿی ظصث  ٝكؽكاُؿیٖ اٗٞاق ث ٚػ٘ٞإ
ٌٞقای ثبلثی٘ی ٌكٝع کكؾٗؿ ک٘حكٍ کكؾٕ جئبجك.
قٝلی ک ٚثٜكاّ ثیٕبیی «ٓكگ یمؾگكؾ» قا ثؼؿ ال
ٓبٛ ٙب جٔكیٖ ثكای اشكا آٓبؾ ٙکكؾ ٙثٞؾ  ٝایٜ٘ب آٓؿٗؿ کٚ
ث ٚػ٘ٞإ کٔیحٚی وبٗىٞق ٗظك ثؿ٘ٛؿ ٖٓ ،ؼیِی ظبٍ
ثؿی ؾاٌحْ ک ٚاِِٖ چكا ایٜ٘ب ثبیؿ ث ٚؼٞؾٌبٕ اشبلٙ
ؾ٘ٛؿ ؾق ٓٞقؾ کبق ثیٕبیی هٕبٝت ک٘٘ؿ .ؾق ٝاهغ
اِِٖ ٛیچ چیمی ال جئبجك ٗٔیكٜٔیؿٗؿ.

ؾق ٝاهغ کبق ٗٔیکكؾ.
یؼٌی ثطم اظاؼی تئبتؽ تؼطیل ثْظ؟
جؼطیَ ثٞؾ ُٝی جئبجكٛبیی کصؿاق ٓ ٝكیم اشكا ٓیٌؿ.
ٓرِٖ ؾاقیٞي كك٘ٛگ ؾایكٙی گچی هلوبلی ثكٌث قا
کبق کكؾ  ٝثؼؿ یک ػؿ ٙال لٗبٕ اوالٓی آٓؿٗؿ اػحكاْ
کكؾٗؿ ک ٚایٖ ؼبْٗ ک ٚوٞوٖ جىِیٔی ثبٌؿ ؾق ایٖ
ِع٘ ٚقهّیؿ ٙاوث .یؼ٘ی ظحب جب ٓؿجی ک ٚایٜ٘ب ٞ٘ٛل
 ٚٔٛشب قا جىؽیك ٗکكؾ ٙثٞؾٗؿ ٓب جالي ٓیکكؾیْ کبق
ک٘یْ ُٝی ثؼؿ ال کبق ؾقؾوك ؾاٌحیْٛ .كچ٘ؿ جب ٓؿجی
ٓی ٌؿ ثٖ ٚكیوی کبق کكؾٓ ،رِٖ یک ؼبٗٔی اشكای
ثىیبق لیجبیی ال «ؼبٗٚی ثكٗبقؾ آُجب» قا ؾق جبالق

ّلتی نوب ایٌِب ؼا ثَ ؼقویت ًوینٌبضتیع تکلیف
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یک ؾُیَ اِِی إٓ ؾػٞاٛبی ایؿئُٞٞژیک  ٝویبوی ثٞؾ
 ٝیک ؾُیَ ؾیگك إٓ  ْٛایٖ ثٞؾ ک٘ٛ ٚكٓ٘ؿإ جئبجك ؾق
ثؽًٛبی ٓؽحِق کبق ٓیکكؾٗؿ .یؼ٘ی شبی ٓحٔكکمی
ٝشٞؾ ٗؿاٌث ث ٚؿیك ال شبٛبیی ٓبٗ٘ؿ کبقگبٔٗ ٙبیً کٚ
چیمی ثكای جىؽیك ؾق آٜٗب ٝشٞؾ ٗؿاٌث چ ٕٞاِِٖ
ؾوث ؼٞؾ ٘ٛكٓ٘ؿإ ثٞؾ.

قٝؾکی ثِ ٚع٘ ٚثكؾ ک ٚقٝی كکك ُٞقکب ال یک ٌکَ
ٓفٛجی ؾق ؼبٗٞاؾ ٝ ٙكٍبقی ک ٚث ٚلٗبٕ ؾق ایٖ
ٔٝؼیث ٝاقؾ ٓیٌٞؾ اٗگٍث گفاٌح ٚثٞؾ .یب ٓرِٖ ال
ثچٛٚبی چپ ككٛبؾ ٓصؿآثبؾی یب ٗبِك قظٔبٗیٗژاؾ ْٛ
کبقٛبیی قا ثِ ٚع٘ ٚثكؾٗؿ یب ٌ٘ٞٛگ جٞکِی ک ٚثب
کِٜك ٗىجث ؼبٗٞاؾگی ؾاٌث جٞاٗىث وبُٖ جئبجك ٌٜك قا
ثگیكؾ ٔٗ ٝبیٍ٘بٓٚی ٓؼِٔبٕ ٓعىٖ یِلبٗی قا اشكا ک٘ؿ
ک ٚؼٞؾ یِلبٗی  ْٛؾق إٓ ثبلی ٓیکكؾ.

ّلی هثلي ظؼ اظاؼٍی تئبتؽ چَ؟ ظؼ تئبتؽ نِؽ چَ؟
ؾق جئبجك ٌٜك کٓ ٚؿیكیث إٓ ال ٖكف جِٞیمیٕٞ
ّٓ٘ٞة ٓیٌؿ کىبٗی ٓیآٓؿٗؿ اشكا ٓیکكؾٗؿ ٝ
ٓیقكح٘ؿ  ٝؾٗ ٙلك ثیٍحك آٗصب کبق ٗٔیکكؾٗؿٔٛ .یٖٖٞق
ؾق جئبجك و٘گِس ک ٚؾوث اؾاقٙی جئبجك ثٞؾ .ثؼؿ
ثبلیگكٛب ؾق وكیبٍٛبی جِٞیمیٗٞی کبق ٓیکكؾٗؿ ،ؾق
قاؾی ٞکبق ٓیکكؾٗؿ ،ؾق ؾاٍٗگب ٙکبق ٓیکكؾٗؿ ،ؾق
شبٛبی ٓؽحِق کبق ٓیکكؾٗؿ .ث٘بثكایٖ ؾق ثؽًٛبی
ٓؽحِق ٗٔی ٌؿ ایٖ پكاک٘ؿگی قا وبلٓبٗؿٛی کكؾ ٝ
اِِٖ ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٌٞقای ٘ٛكٓ٘ؿإ جئبجك ثٝ ٚشٞؾ
آٓؿ ک ٚٔٛ ٚقا ال ٚٔٛی اقگبٕٛب  ٝوبلٓبٕٛبی جئبجكی
ؾق یک جٍکَ شٔغ ک٘ؿ .ؼٞاوث ایٖ کبق ثٞؾ ٓ٘حٜب ثٚ
شبیی ٗكویؿ چ ٕٞؼٞاوثٛب ٓؽحِق ثٞؾ ،ایؿٛٙبی
ویبوی  ٝؾقک ال کبق ؼاله٘ٛ ٝ ٚكی ٓحلبٝت ثٞؾُٝ .ی
ثب ٝشٞؾ ایٖ ثچٛٚب ٓیؼٞاوح٘ؿ چیمی قا وبلٓبٗؿٛی
ک٘٘ؿ آب ٍٗؿ .ؾق ٛك کصبیی جالي کكؾیْ کٌٞ ٚقا
جٍکیَ ؾٛیْٓ .رِٖ ؾق جِٞیمی ٕٞآٓٞلٌی ٌٞقای
کبقٓ٘ؿإ جٍکیَ ؾاؾیْ  ٝآهب یؿهللا قا ک ٚؾق ٖ ٍٞقٝل
ثٓ ٚب چبی ُٞ ٝثیب پؽحٓ ْٛ ٚیؾاؾ ثٌٞ ٚقا آٝقؾیْ.
جصكثٛ ٚبی کٞچک ثٞؾ آب ٌٞقای ٘ٛكٓ٘ؿإ جئبجك ؾق
ٜٗبیث ججؿیَ ث ٚو٘ؿیکبیی ٌؿ ک ٚالاهَ ثحٞاٗؿ ال ظوٞم
٘ٛكٓ٘ؿإ جئبجك ؾكبع ک٘ؿ ک ٚإٓ  ْٛػٔك چ٘ؿاٗی ٗؿاٌث.

ثْظخَی ایي کبؼُب اؾ کدب تبهیي هینع؟
ٔٛبٕ ثٞؾشٛٚبی هؿیٔی ثٞؾ ٓ ٝؼِٗ ّٞجٞؾ چ ٚکىی
چوؿق ثٞؾشٓ ٚیگیكؾ آب ثكای گككحٖ ثٞؾش ٚثبیؿ ثب ایٜ٘ب
ٓفاکكٓ ٙیکكؾیٔٝ .ؼیث ثِجٍٞیی ثٞؾ .إٓ ٝهث
ٌٞقاٛبیی ک ٚثچٛٚب ؾٗجبٍ إٓ ثٞؾٗؿ ایٖ آیؿ قا ؾاٌح٘ؿ
ک ٚاگك ثحٞاٗیْ ٌٞقایی ال ٘ٛكٓ٘ؿإ جئبجك ؾاٌح ٚثبٌیْ
ٓیجٞاٗیْ ؼٞؾٓبٕ قا ث ٚؾُٝث  ْٛجعٔیَ ثک٘یْ ٝ
ٓطبُجبجٔبٕ قا ث ٚؾوث آٝقیْ.
خْ ظاضلی ضْظ نْؼا چگًَْ ثْظ؟
ؼیِی ش ٞآٌلحٚیی ؾاٌث .ثؿٛ ٕٝیچ وبلٓبٗؿٛی
ٍٓؽّیٓ .رِٖ «ویكٝن ٌبِٓ »ٞیک قٝل ؾق جئبجك
ٌٜك قكث ثبالی ِع٘ٛ ٝ ٚلث جیكی ال شیجً ثیكٕٝ
آٝقؾ  ٝگلث ٛك که ثؽٞاٛؿ ال وبُٖ ؼبقز ٌٞؾ ثب جیك
ا ٝقا ٓیلْٗ .اٗحظبٓی ثِ٘ؿ ٌؿ ک ٚثكٝؾ ک ٚگلث اگك
ثكٝی ثب جیك ٓیلٗٔث .ثؼؿ گلث :ؾقثبٕ جئبجك  ْٛثبیؿ
ثحٞاٗؿ ؾق ٓٞقؾ جئبجك ٗظك ثؿٛؿ .گلحیْ ؼت اگك ؼٞاوث
ثیبیؿ ٗظك ثؿٛؿ ،ؾیگك اوِع ٚکٍیؿٕ ٗؿاقؾ .ثٛ ٚك ظبٍ
ثكٗبٓٚی شِىبت ثیٍحك ایٖٖٞق ثٞؾ کٛ ٚك کىی
ٍٓکالجی قا ک ٚؾق کبق ثب إٓ قٝثٚقٌ ٝؿ ٙثٞؾ ٓیگلث
 ٝپیٍٜ٘بؾ ٓ ْٛیؾاؾ ک ٚچگ ٚٗٞثبیؿ ایٖ ٍٓکالت
ثكٖكف ٌٞؾ٘ٓ ،حٜب ایٖ پیٍٜ٘بؾٛب شٔغث٘ؿی  ٝجؿٝیٖ
ٗٔیٌؿ .ثكای ٓب جبل ٙجصكثٚی ٌکِی ؾیگك ال لٗؿگی
ثٞؾ .ؾیگك وبٝاکی ٝشٞؾ ٗؿاٌث ،ویىحْ ٝشٞؾ ٗؿاٌث ٝ
آلاؾی اٗوالثی ث ٚؾوث آٓؿ ٙثٞؾ .ظبال ٓب اٗوالة کكؾٙایْ
ٓ ٝیؼٞاٛیْ کبقٛبیٔبٕ قا ؼٞؾٓبٕ وبلٓبٗؿٛی ک٘یْ
ث٘بثكایٖ ظبال ثبیؿ ٌكٝع ک٘یْ ث ٚكکك کكؾٕ  ٝشٔؼی
كکك کكؾٕ .ایٜ٘ب ٝشٞؾ ؾاٌث ُٝی كٍبقٛب  ْٛکْ کْ
ؾاٌث آؿبل ٓیٌؿ.

آى خلكبت ثَ کدب ؼقیع؟
ثب ٌكٝع ش٘گ کْ کْ جؼؿاؾ ٌكکثک٘٘ؿگبٕ ؾق إٓ کٔحك
 ٝکٔحك ٌؿ .وبٍ  59شِىبت ٛك ؾ _ ٙپبٗمؾ ٙقٝل
ثكگماق ٓیٌؿ .ایٖ ثعدٛب جب ٓؿجی  ْٛؾق ؼبٗٛٚب ظحب
اؾآ ٚؾاٌث ُٝی ٌكایٗ ویبوی  ْٛؼیِی قٝی  ٚٔٛچیم
جبذیك گفاٌث .ثؼؿ  ْٛؼیِی ال ٓب ک ٚآیؿ اٗوالة ؾاٌحیْ،
آیؿ ث ٚجـییك یبكحٖ ویىحْ  ْٛؾاٌحیْ ُٝی ویىحْ ث ٚیک
ٓؼ٘ب جـییكی ٗکكؾ  ٝكوٗ اوالٓی ٌؿ.

ثَ ًظؽ نوب چؽا ظؼقت ظؼ ؾهبًی کَ نْؼاُب ظؼ
ثكیبؼی اؾ کبؼضبًَُب ّ ظاًهگبٍُب اظاؼٍی اهْؼ ؼا ثَ
ظقت گؽفتٌعٌُ ،ؽهٌعاى تئبتؽ اؾ اًدبم ایي کبؼ ًبتْاى
ثْظًع؟

ثَ ُؽ زبل قیكتن کَ ضْظ ثَ ضْظ تغییؽ ًویکؽظ،
ُوبى آظمُبیی کَ اًمالة کؽظٍ ثْظًع ثبیع آى ؼا تغییؽ
هیظاظًع.
ایٖ شِىبت  ٝؾٝق  ْٛشٔغ ٌؿٕٛب  ْٛثكای ٔٛیٖ ثٞؾ.
ٓب ؼٞاوحیْ ویىحْ قا جـییك ؾٛیْ آب ٗحٞاٗىحیْ.
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ثؽای چِبؼ ُفتَ اؼتم ظیگؽی ظانتین
گفت ّ گْ ثب زویع ًْغؼی
ٍُ کك لقٛی اٞٛال
آلبی ًْغؼی! اؾ چَ ؾهبًی قؽثبؾ ثْظیع؟
ٖٓ وكثبل ٗجٞؾّ  ٝچٓ ٕٞؼؿٍ ؾیپِْٔ ؼٞة ثٞؾ،
ؾقشٚؾاق ٌؿّ .یؼ٘ی إٓ ؾٝقٙی آٓٞلٌی قا گفقاٗؿّ کٚ
ثؼؿ ال آٓٞلي ؾقشٚؾاق ٌ .ّٞلٓبٕ ٌب ٙچ٘یٖ ثٞؾ کٚ
کىبٗی ک ٚؾیپِْ ؾاٌح٘ؿ ٓ ٝؼؿٍُبٕ ثبالی چٜبقؾ ٙثٞؾ
ٓیقكح٘ؿ ثكای آٓٞلي ؾقشٚؾاقیٓ ،ؼؿٍ کَ لیك
چٜبقؾٓ ٙیٌؿ وكثبل ٖٓ .چٓ ٕٞؼؿٍ کِْ ٌبٗمؾ ٙثٞؾ ال
ٓكؾاؾ  56وٓ ٚب ٙؼؿٓث آٓٞلٌیاّ قا ؾق ؼكّآثبؾ
گفقاٗؿّ  ٝؾق آثبٕ ،چ ٕٞؼٞؾت ٓیجٞاٗىحی ٓعَ
ؼؿٓحث قا اٗحؽبة ک٘ی ،اٞٛال قا اٗحؽبة کكؾّ  ٝثٚ
اٞٛال آٓؿّٓ .ب قا ككوحبؾٗؿ ٍُکك لقٛی ٗٞؾ  ٝؾ ٝکٚ
ؾق ؼٞلوحبٕ ثٞؾ .وٓ ٚب ْٛ ٙآٓٞلي وكؾٌٝی قا
گفقاٗؿّ  ٝث 56 ٖٜٔؾقشٚی گكٛٝجبٕ وٓٞی گككحْ .ثؼؿ
جوىیْ ٌؿّ ث ٚگكٛٝبٕ یک یب ؾٝی جٞپؽبٗٚی اٞٛال ٝ
چ ٕٞؾیپِْ قیبٔی ؾاٌحْ ٓؼب ٕٝجٞپ ٌؿٌّ .كٝع کبق
ٓب اِ ُٖٞثب ؾٝقإ اػحكأبت ٓكؾٓی ْٛلٓبٕ ٌؿ ٝ
قٝلٛبیی ک ٚظٞاؾخ ججكیم اجلبم اكحبؾ ٙثٞؾ .شب اكحبؾٕ
ٖٓ ؾق اقجً ثب یک ٕٓٔ ٕٞآ٘یحی _ ویبوی ثٞؾ.

ثؽگؽظین ثَ پبظگبى ظؼ قبل .56
ثٛ ٚك جكجیت لٓبٗی کٓ ٚب ؾقشٚؾاق ٌؿیْ ػِٖٔ
ٔٝؼیث ٓبٗ٘ؿ ٔٝؼیث وبٍ گفٌحٗ ٚجٞؾ .ؾق شبٓؼٝ ٚ
ؾق اقجً ایٖ قا اظىبن ٓیکكؾی .ظبؾذٚی ججكیم
ظبؾذٚی جؼییٖک٘٘ؿٙیی ثٞؾ ک ٚٔٛ ٚثبیؿ ظٞاوٍبٕ ثبٌؿ.
ثؼؿ ال چ َٜقٝل  ْٛؾق ٌٜكٛبی ؾیگك ٌكٝع ٌؿ ٝ
چ َٜقٝل ث ٚچ َٜقٝل اجلبهی ؾق یک گٌٚٞی ایكإ
اجلبهی ٓیاكحبؾ .ث ٚیبؾ ؾاقّ ؾق ٗٞقٝل وبٍ ٌٔ 57ه
ججكیمی ،ككٓبٗؿٙی ٍُکك ؼٞلوحبٕ ک ٚثكای ػیؿ آٓؿٙ
ثٞؾ  ٝوبٕ ٓیؾیؿ ٍٛؿاق ٓیؾاؾ ک« ٚث ٚظ ٝ ٍٞظٌٞحبٕ
ظٞاوحبٕ ثبٌؿ .ثب آؾّٛبی ؿكیج ٚوك اقجً ٓ ٝىبئَ
اقجً ِعجث ٗک٘یؿٔٝ .ؼیث کٍٞق ٓبٗ٘ؿ پبقوبٍ
ٗیىث .یک ػؿٓ ٙیؼٞا٘ٛؿ ؼكاثکبقی ک٘٘ؿ» .ایٖ
ؾٝقإ آؿبل ؾٝقاٗی ثٞؾ کٓ ٚب ث ٚچپ گكایً پیؿا
کكؾیْ  ٝایٖ قا ٓؿی ٕٞو ٚاكىك ٝظیلٚیی ثٞؾیْ ک ٚثب ٓب
ثٞؾٗؿ  ٝثچٛٚبی چپی ثٞؾٗؿ ک ٚؾٝقإ ؼؿٓحٍبٕ قا
ٓیگفقاٗؿٗؿ  ٝال آٗصبیی کُ ٚیىبٗه ؾاٌح٘ؿ وحٞإ
ثٞؾٗؿٝ .اهؼٖ ٓٞهؼی کٓ ٚب ؾق شٔغ ؼٞؾٓبٕ ثٞؾیْ ٝ
ِعجث ٓیکكؾیْ ثٞٔٝ ٚض ثك وك ٌٞقيٛبی ٌٜكی
ؾق ٌٜكٛبی ٓؽحِق ظكف ٓیلؾیْ .پیً ال ٓبشكای
وی٘ٔب قکه یک ثبق ٙؼكؾاؾ یب جیك  57ثٓ ٚب گلح٘ؿ
گكؾإ ٓب ٓیثبیىحی یک آٓٞلي ِعكایی ثجی٘ؿٓ .ب قا
ثٓ ٚؿت چ٘ؿ ٓبٛ ٙك قٝل ٓیككوحبؾٗؿ ؾق ثیبثبٕٛبی
اٖكاف اٞٛال جب آٓٞلي ٗظبٓی ثجی٘یْ .جب ایٖک ٚاگك
اٌحجبٗ ٙکْ٘ ظبؾذٚی اِلٜبٕ ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ک ٚثبػد
اوحؼلبی ٞٛیؿا ٌؿٓ .ب ؾیگك ؾق ؾٝقاٗی ثٞؾیْ ک ٚیٞاي
یٞاي ٓىبئِی ثكایٔبٕ قٓ ٌٖٝیٌؿ  ٝؼیِی لیبؾ
ؼٞؾٓبٕ قا ٓؽبُق إٓ چیمی ٓیؾاٗىحیْ کٞٓ ٚشٞؾ ثٞؾ.
چیمی ک ٚثبػد ٌؿ ؾیگك ِؿ ؾق ِؿ ثب ظکٓٞث
ٓؽبُق ٌٞیْ ثكای ٓب ثب جٞش ٚثٌٜ ٚكٓبٕ ظبؾذٚی وی٘ٔب
قکه آثبؾإ ثٞؾ .إٓ ٓٞهغ ٌبیؼٌ ٚؿ ک ٚایٖ کبق وبٝاک
ثٞؾ ٙاوث.

یؼٌی چَ؟
یؼ٘ی ث ٚؼبٖك ایٖک ٚایٖ ٓىبئَ پیً آٓؿ ٙثٞؾ ؾق
جصٔغٛبیی کٛ ٚلحٚیی یک ثبق ؾاٌحیْ ٚٔٛ ٝی گكؾإ ٝ
ٚٔٛی ٍُکك شٔغ ٓیٌؿٗؿ  ٝقژٙی ػٔٓٞی ؾاٌحیْ ،ؾق
ِعجثٛبیی ک ٚككٓبٗؿٙی گكؾإ یب ككٓبٗؿٙی ٍُکك
ٓیکكؾٗؿٔٛ ،یٍٓ ٚیگلح٘ؿ ک ٚظٞاوحبٕ ثبٌؿ چٕٞ
ٔٝؼیث جـییك کكؾ ٙاوث .ایٖ قا  ْٛثگٞیْ ک ٖٓ ٚال
ظؿٝؾ ؾٓ ٙب ٙپیً ال إٓ آقاّ آقاّ ویبوی ٌؿ ٙثٞؾّ ٝ
ٓرِٖ ؾق آثبؾإ ٓیٌ٘یؿیْ ؾق ؾاٍٗکؿٙی ٗلث یب
ؾاٍٗکؿٙی جكثیث ٓؼِْ اػحّبة ٌؿ ٙاوث  ٝال ؼٞؾٓبٕ
ٓیپكویؿیْ ک ٚچكا ایٖ اجلبم ٓیاكحؿ .ثكای اُٝیٖ ثبق
ثٞؾ کٓ ٚب ؾاٌحیْ ثب ٓىبئَ ویبوی آٌ٘ب ٓیٌؿیْ .یک
ؾُیَ ؾیگكي  ْٛجٍکیَ ظمة قوحبؼیم ثٞؾ  ٝاُٝیٖ
ثكؼٞقؾ ویبوی ٓب ایٖ ثٞؾ ک ٚؾق ؾثیكوحبٕ ال ٝلاقت
آٓٞلي  ٝپكٝقي وك کالنٛب ٓیآٓؿٗؿ ٓ ٝیگلح٘ؿ ٚٔٛ
ثبیؿ ػٕ ٞظمة قوحبؼیم ٌٗٞؿٓ .ب ؾق ایٖ ؾثیكوحبٕ
چ٘ؿ ؾثیك شٞإ  ٝؾاٍٗص ٞؾاٌحیْ کٓ ٚیگلح٘ؿ !ٚٗ« :چكا
ثبیؿ ػٌٕٞ ٞیْ؟» ٓب  ْٛجعث جبذیك آٜٗب ٓیگلحیْ کٚ
ػٕٔٗ ٞیٌٞیْ.

آى ؾهبى نوب ٌُْؾ ظؼ پبظگبى ثْظیع؟
ثِٓ !ٚب ؾق پبؾگبٕ ثٞؾیْ .جب اػالّ ظکٓٞث ٗظبٓی ثؼؿ ال
ٌٜ 17كیٞق  57لٗؿگی ٓؼُٔٞی ؼٞؾٓبٕ قا ؾاٌحیْ17 .
171

98

تاریخ مفقود شوراهای 57
ككِثٛب ثٝ ٚشٞؾ ٗیبیؿُٝ .ی ال ثؼؿ ال ظبؾذٚی وی٘ٔب
قکه ػِٖٔ ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ .یؼ٘ی ؾق ٛك قاثطٚی ثیٖ ٓب
اگك وبثن شٞک ثٞؾ ٌٞ ٝؼی  ٝؼ٘ؿٝ ،ٙاهؼٖ ثؼؿ ال
یک قثغ ثعد ویبوی ؾقٓیگككث .یؼ٘ی یٞاي یٞاي
ویبوی ٌؿٕ ش ٞقا ٗ ٚؾق ای٘صب ثِک ٚظحب ؾق ٜٓٔبٗیٛبی
ؼبٗٞاؾگی ٓ ْٛیؾیؿی .ؾق ٝاهغ ثؼؿ ال ظبؾذٚی وی٘ٔب
قکه جب ظکٓٞث ٗظبٓی ٌٜ 17كیٞق ش ٞؼٞلوحبٕ
ؾیگك کبِٖٓ ویبوی ٌؿ ٙثٞؾ ٖٓ .جب چ٘ؿ قٝل آ ٍٝبٙ
آثبٕ ٞ٘ٛل ؾق ؼؿٓث ثٞؾّ جب یک ؼٞاوحی ال ٖكف
ؼٔی٘ی اػالّ ٌؿ ک ٚجٔكؾ ک٘یؿ  ٝپبؾگبٕٛب قا جكک ک٘یؿ.
ایٖ ک ٚآٓؿ ثٌ ٚؿت ثیٖ ٓب ایٖ ثعد ؾقگككث ک ٚككاق
ک٘یْ یب ٗ .ٚال اٝاؼك ٜٓك ٛك قٝل ک ٚث ٚپبؾگبٕ ٓیقكحیْ
یک یب ؾٗ ٝلك ال ٓب ٗجٞؾٗؿ .ا ٍٝوكگكٛٝجبٕ ٓیگلث
ایٜ٘ب ٓكیٓ ٌؿٙاٗؿ ُٝی ٓب ٓیكٜٔیؿیْ ک ٚأٛ ٍٝبٕ چ٘ؿ
اكىك  ٝثؼؿ چ٘ؿ ٗلك ال ؾٝوحبٕ ؼٞؾٓبٕ ػِٖٔ ؾیگك ثٚ
پبؾگبٕ ٗٔیآٓؿٗؿ  ٝككاقی ثٞؾٗؿ .جب ثٓ ٚب ؼجك قویؿ کٚ
ٗٞثث گكؾإ ٓب قویؿ ٙاوث ث ٚؼیبثبٕ ثكٝیْ .ؾق إٓ
ؾٝقإ چ ٕٞظکٓٞث ٗظبٓی ثٞؾ ث ٚجكجیت گكؾإٛبی
اقجً ث ٚؼیبثبٕ ٓیقكح٘ؿ  ٝػِٖٔ ٝظیلٚی ٌٜكثبٗی قا
اٗصبّ ٓیؾاؾٗؿ .ث ٚای٘صب ک ٚقویؿ ٖٓ  ٝچ٘ؿ ٗلك ال
ثچٛٚب ؾق آثبٕ ٓب ٙؾیگك ٗككحیْ .ؼیِی ٓ ْٛیجكویؿیْ.
چٓ ٕٞیٌ٘یؿیْ ؾژثبٕ وكاؽ ؼبٗٚی ثچٛٚبیی کٚ
ٗیبٓؿٙاٗؿ قكح ٚاوث  ٝگب ٖٛکىی قا  ْٛپیؿا کكؾٙاٗؿ ٝ
ث ٚلٗؿإ اقجً ٓیثكٗؿ.

ٌٜكیٞق ْٛ 57لٓبٕ ؾق یبلؾٌٜ ٙك ال شِٔ ٚآثبؾإ ٝ
اٞٛال اػالّ ظکٓٞث ٗظبٓی ٌؿ .اگك اٌحجبٗ ٙکْ٘ ؾق
جٜكإ ،آثبؾإ ،اٞٛال ،اِلٜبٌٕ ،یكال ،ججكیمٍٜٓ ،ؿ ٝ
چ٘ؿ ٌٜك ثمقگ ؾیگك اػالّ ظکٓٞث ٗظبٓی ٌؿ ک ٚثؼؿ
ال إٓ ظبؾذٚی ٌٜ 17كیٞق ٓ ٝیؿإ ژاُ ٚؾق جٜكإ پیً
آٓؿ .ؾق ؼٞلوحبٕ ثب ایٖک ٚظکٓٞث ٗظبٓی ثٞؾ آب
ٞ٘ٛل لٗؿگی ٓبٗ٘ؿ قٝلٛبی هجَ ثٞؾٓ .ىئِٚی اِِی ؾق
ش٘ٞةٓ ،ىئِٚی وی٘ٔب قکه ثٞؾٓ .ىئِٚی ایٖ ٓطكض
ثٞؾ ک ٚجصٔؼی ال ؼبٗٞاؾٛٙب ایصبؾ ٌٞؾ .ككض  ْٛؾق
جالي ثٞؾ ثب ؼبٗٞاؾٛٙب ؾیبُٞگی ثكهكاق  ٝؼىبقت قا
شجكإ ک٘ؿ .یک ػؿٞٓ ٙاكن ثٞؾٗؿ  ٝیک ػؿٓ ٙؽبُلث
ٓیکكؾٗؿ کٗ !ٚٗ ٚجبیؿ ثب ایٜ٘ب ٓؼبِٓ ٚکكؾ ٖٓ .چ ٕٞؾق
پبؾگبٕ ثٞؾّ كوٗ آؼك ٛلحٛٚب ک ٚث ٚؼبٗ ٚؾق آثبؾإ
ٓیقكحْ چیمٛبیی ال ؼبٗٞاؾ ٝ ٙاٖكاكیبٕ ٓیٌ٘یؿّ.
آى ؾهبى خْ پبظگبى چطْؼ ثْظ؟ چْى پیم اؾ آى
کكبًی کَ ظؼ اؼتم ثْظًع کوتؽ هیتْاًكتٌع ظؼ هْؼظ
هكبئل قیبقی ثسث کٌٌع.
اِِٖ ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ ِعجث ک٘٘ؿ .یک ظٞلٙی شؿی
قکٖ ؾ ّٝاقجً ک٘حكٍ ٗیكٛٝبی ٝظیل ٚثٞؾ .چٓ ٕٞب
ٓیآٓؿیْ ٓ ٝیقكحیْ ٛ ٝلؿٛ _ ٙصؿٓ ٙب ٙث ٚه ٍٞؼٞؾٌبٕ
ٜٓٔبٍٗبٕ ثٞؾیْ ٓ ٝیقكحیْ ٚٔٛ ٝی اهٍبق ظىبن
شبٓؼ ،ٚیؼ٘ی ؾیپِٔٛٚب  ٝكبقؽاُحعّیالٕ ٓصجٞق ثٞؾٗؿ
ثٞٗ ٚػی  ٝؾق شبیی ؼؿٓث ثک٘٘ؿ؛ ظبال یب اكىك ٓیٌؿٗؿ
یب ٓبٗ٘ؿ ٓب ؾقشٚؾاق ٓیٌؿٗؿ یب وكثبل ٓیٌؿٗؿٝ .اهؼٖ
ؾق وبٍ  ٝ 56اٝایَ  57ایٖٖٞق ٗجٞؾ آب ال اٝاؼك ثٜبق
 57ؼیِی ظٞا وٍبٕ ث ٚایٖ ثٞؾ ک ٚلیبؾ اكىكٛبی ٝظیلٚ
 ٝؾقشٚؾاقٛب  ٝوكثبلٛب ؾٝق ٍ٘ٗ ْٛی٘٘ؿٓ .رِٖ پیً ال
إٓ ٝهحی اقؾٓ ٝیقكحیْ یب ٓبٗٞق ؾاٌحیْ اوحٞاقٛب ٝ
کبؾقٛبی ذبثث ؾٝق  ْٛشٔغ ٓیٌؿٗؿ ٓ ٝب  ْٛؾٝق ْٛ
شٔغ ٓیٌؿیْ .آب ظبال ایٜ٘ب وؼی ٓیکكؾٗؿ لیبؾ ایٖ

ظژثبى ؾیؽ ًظؽ ؼکي ظّم ثْظ؟
ٗ !ٚث ٚپِیه اقجً ٓیگٞی٘ؿ ؾژثبٕ .ظبال كکك کٖ ٖٓ ؾق
ؼبٗٚی یکی ال آٌ٘بٛب لٗؿگی ٓیکكؾّ .ثچٛٚبیی کٚ
کىی قا ٗؿاٌح٘ؿ ؾ _ ٝوٗ ٚلكی ؼبٗٓ ٚیگككح٘ؿ آب ٖٓ
آٌ٘ب ؾاٌحْ .ظبال گلحٚییْ ثچٛٚب ككاق ک٘یْ آب اِِٖ
ٗٔیؾاٗیْ ككاق چیىث  ٝثبیؿ چ ٚکبق ک٘یْٓ ْٛ .یجكویْ
 ْٛیک ٓوؿاقی ؾٍ  ٝشكات پیؿا کكؾٙییْ ٔٗ ٝیؼٞاٛیْ
ؾق ایٖ ٔٝؼیث ثبهی ثٔبٗیْ ٖٓ .ثٔٛ ٚكا ٙیکی ال
ْٛؾٝقٙییٛبیْ ثٗ ٚبّ اٗٞي  ٝیکی ؾیگك ال ثچٛٚب کٚ
ا َٛؼٞؾ اٞٛال ثٞؾ یک ثبق کٍٗ ٚىح ٚثٞؾیْ گلحیْ ٓب
ٗٔیؼٞاٛیْ ثكٝیْ جٞی ؼیبثبٕ  ٝثبیؿ یک کبقی ثک٘یْ.
ثؼؿ گلحیْ :ؼت! چ ٚکبق ک٘یْ؟ ای٘وؿق ث ٚكکكٓبٕ قویؿ
ک ٚث ٚؼبٗٛٚبی ؼٞؾٓبٕ ؾق اٞٛال ٗٔیجٞاٗیْ ثكٝیْ .ثٚ
ؼبٗٛٚبی پؿقیٓبٕ ؾق ٌٜكٛبی ؼٞؾٓبٕ ٔٗ ْٛیجٞاٗیْ
ثكٝیْ .په کصب ثكٝیْ؟ ؾٝوث ٓب ک ٚاٞٛالی ثٞؾ ثٓ ٚب
گلث ٖٓ :ؾٝوحی ؾق ؾلك ٍٞؾاقّ ک ٚث ٖٓ ٚگلح ٚاوث
اگك ككاق ک٘ی ٓیجٞاٗی ث ٚؼبٗٚی ٓب ثیبیی ،ثٖٓ ٚ
ككِث ثؿٛیؿ جب ال ا ٝثپكوْ کٌٔ ٚب قا ٓ ْٛیجٞاْٗ ثٚ
آٗصب ثجكّ یب ٗٓ ٖٓ .ٚؼٔٛ ُٖٞلحٚیی یک ثبق یب ٛك ؾٝ
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چمعؼ زؽف ضویٌی ظؼ آغبؾ فؽاؼُب تبثیؽ ظانت؟

ٛلح ٚیک ثبق آؼك ٛلح ٚث ٚآثبؾإ  ٝؼبٗٚی پؿقیاّ
ٓیقكحْ جب ؼبٗٞاؾ ٝ ٙؾٝوحبْٗ قا ثجیْ٘ .یک لٓبٗی ؾیگك
ٓب جّٔیْ گككحیْ ؾیگك ث ٚپبؾگبٕ ٗكٝیْ .ظبال ٖٓ ا ٍٝثٚ
شبیی ک ٚؾق إٓ لٗؿگی ٓیکكؾّ گلحْ ٓب قا ثكای چ٘ؿ
ٛلح ٚجؼِیٔبجی ثٌٜ ٚك ؾیگكی ٓ٘حوَ ٓیک٘٘ؿ .ثؼؿ
ٓیپكویؿٗؿ کصب ٓیقٝیؿ ٔٗ ٖٓ ٝیؾاٗىحْ چ ٚثگٞیْ،
یؼ٘ی ٛی ثبیؿ پٍث وك  ْٛؾقٝؽ ٓیگلحْ  ٝثِؿ ٗ ْٛجٞؾّ
چگ ٚٗٞؾقٝؽ ثگٞیْ .ا ٍٝگلحْ ث ٚجٜكإ ٓ٘حوَ ٓیٌٞیْ.
ثؼؿ ک ٚپكویؿٗؿ چكا جٜكإ؟ گلحْ ٚٗ :ثب جٞش ٚثٚ
ٔٝؼیث اقجً ؾٛ ٝلح ٚؾق ؼكّآثبؾ ؼٞاٛیْ ثٞؾ ،ؾٝ
ٛلح ٚث ٚیک ٌٜك ؾیگك ٓیقٝیْ ،ؾٛ ٝلحٓ ٚبٗٞق ؾاقیْ.
آٜٗب  ْٛؼٌٞجؽحبٗ ٚلیبؾ ال ٓىبئَ اقجً  ٝؼؿٓث
ٝظیلٔٗ ٚیؾاٗىح٘ؿ  ٝهج ٍٞکكؾٗؿ .ثؼؿ ثب جٞش ٚث ٚوٖ ٝ
وبُٔبٕ ٓب ثبیؿ ظحٖٔ الاهَ ٛلحٚیی یک ثبق ثب ؼبٗ ٚجٔبن
ٓیگككحیْ  ٝال ؼٞؾٓبٕ ؼجك ٓیؾاؾیْ ،ظبال ؾقٓبٗؿٙ
ثٞؾیْ ک ٚایٖ قا چ ٚک٘یْٛ .لحٚی ا ٍٝلٗگ لؾّ گلح٘ؿ
کصبیی؟ گلحْٓ :ب ؾق ؾٌث اقژٗیْ .گلح٘ؿ :ؼت په ثٚ
كالٗی ک ٚال اهٞاّ اوث  ْٛیک وكی ثمٕ .ظبال
ٗٔیؾاٗىحیْ چ ٚک٘یْ  ٝؾقٝؽ
قٝی ؾقٝؽٓ .یگلحْ:
ٗٔیجٞاْٗ ٔٗ ٝیٌٞؾ ال
پبؾگبٕ ؼبقز ٌٛ .ّٞلحٚی
ثؼؿ ٓیگلحٌٌْٞ :حكیْ.
ٓیگلح٘ؿ :یک ٌٔبقٙی جِل٘ی
ثؿ ٙکٓ ٚب ثب ج ٞجٔبن ثگیكیْ.
ٓیگلحْ :ای٘صب جِلٖ ٗؿاقیْ.
جؼصت ٓ ْٛیکكؾٗؿ ک ٚیؼ٘ی
چ ٝ ٚچطٞق ٓیٌٞؾ ک ٚجِلٖ
ٗؿاٌح ٚثبٌیْ .ؼالِٔٝ ٚؼیث ؿكیجی ثٞؾ .ثؼؿ ال وٚ
_ چٜبق ٛلحٓ ٚیگلح٘ؿ :چكا اِِٖ ث ٚؼبٗٔٗ ٚیآیی؟
ٓیگلحْٔٗ :یٌٞؾ  ٝکبق ؾاقّ .ؾق ٜٗبیث اٝاؼك آـق ثب
ؼبٗ ٚجٔبن گككحْ ٝ ٝهحی پكویؿٗؿ کصبیی؟ گلحْ ثكگٍحیْ
اٞٛال ُٝی ٗٔیجٞاْٗ ث ٚؼبٗ ٚثیبیْ .ثكاؾقّ گٌٞی قا
گككث  ٝگلث :ؼك ؼٞؾجی! ج ٞؾٓ ٝب ٙاوث ككاق
کكؾٙیی .ؾژثبٕ ؾق آثبؾإ ث ٚؼبٗٚی ٓب آٓؿ ٙاوث ٝ
ٓیگٞیؿ اِِٖ ج ٞؾٓ ٝب ٙاوث ث ٚپبؾگبٕ ٗٔیقٝی .ثٚ
ٛك ظبٍ جٔٞیط ؾاؾّ کٔٝ ٚؼیث ایٖٖٞق اوث ٓ ٝب
ٗٔیؼٞاٛیْ ث ٚؼیبثبٕ ثكٝیْ  ٝث ٚؼبٖك ٔٛیٖ ككاق
کكؾٙییُْٝ .ی ش ٞػٔٓٞی شبٓؼٖٞ ٚقی ٌؿ ٙثٞؾ کٚ
ثكاؾقّ ثؼؿ ال ایٖک ٚکٔی وكلًٗ کكؾ ک ٚظبال ٓٔکٖ
اوث گیك ثیلحی ثؼؿ ال ؾ ٙؾهیو ٚگلث :ظبال ظٞاوحبٕ ثٚ
ؼٞؾجبٕ ثبٌؿ .پٔٗ ٍٞیؼٞاٛیؿ؟ گلحْ !ٚٗ :ث ٚپٗ ٍٞیبلی
ٗؿاقّ .ؾق ٖٔٔ أٝبع اقجً آٗچ٘بٕ ؾق ْٛقیؽح ٚثٞؾ
ک ٚثب ٝشٞؾ ایٖکٓ ٚب ككاقی ثٞؾیْ آب ٛك ٓب ٙپُٞی ثٚ
ظىبة ٓب ٝاقیم ٓیٌؿ.

جبذیك ؾاٌث .اُجح ٖٓ ٚاِِٖ ٗٔیؾاٗىحْ ؼٔی٘ی کیىث.
إٓ اكىكٛب ٓیگلح٘ؿ ككؾی اوث ک ٚؾق ثكاثك ٌبٙ
ٓوبٓٝث ٓیک٘ؿ ُٝی ٓب ٛیچ جّٞقی ال ؼٔی٘ی ٗؿاٌحیْ.
ّلی فکؽ ایيکَ فؽاؼ کٌیع اؾ ایٌدب آهع؟
ثؼؿ ال ظکٓٞث ٗظبٓی ٓ ٝیؿإ ژاُ ٚثیٖ ٓب ِعجث
جٔكؾ ٓطكض ٌؿ ٙثٞؾُٝ .ی ٓب ال آٗصبیی ک ٚلٗؿگی
ػبؾی ٓیکكؾیْ ٛ ٝك قٝل ثك اوبن ٔٛبٕ ثكٗبٓٚی
هجِی ث ٚپبؾگبٕ ٓیقكحیْ ٓ ٝیآٓؿیْ ؼیِی ثب ٓىئِ ٚؾقگیك
ٍٗؿ ٙثٞؾیْ  ٝشؿی ث ٚإٓ كکك ٗکكؾ ٙثٞؾیْ .آب لٓبٗی
کٌ٘ ٚیؿیْ هكاق اوث ٓب قا ث ٚؼیبثبٕ ثلكوح٘ؿ اٗگبق یک
ؾكؼٓ ٚحٞشٌ ٚؿیْ ٓىئِ ٚیؼ٘ی چ ،ٚچ ٕٞثالٝاوط ٚثب
ٍٓکَ ؾوث ث ٚگكیجبٕ ٌؿیْ .ؾق ثكاثك ایٖ ٔٝؼیث
هكاق گككحیْ ک ٚاگك ث ٚؼیبثبٕ ثكٝیْ ال ٓب ٓیؼٞا٘ٛؿ
ٓكؾّ قا وكکٞة ک٘یْ ،ؾق ظبُی کٓ ٚب ثب ایٖ ٓكؾّ
ٔٛؿُیْٓ .ب ٌتٛب ک ٚث ٚؼبٗٓ ٚیقكحیْ ُ ٝجبن ٌؽّی
ٓیپٌٞیؿیْ ٓبٗ٘ؿ ثویٚی ٓكؾّ
ث ٚؼیبثبٕ ٓیقكحیْ .ثیكٕٝ
ال پبؾگبٕ ثب  ٝ ْٛثٝ ٚیژ ٙثب
ؾیؿاق
چپ
اكىكٛبی
ٓیکكؾیْ  ٝآٜٗب ؾق ٓٞقؾ
ٗبثكاثكی ثكای ٓب ظكف
ٓیلؾٗؿ ،ؾق ٓٞقؾ ٔٝؼیث
ثؿ ،وكوپكؾگی ؾق اقجً،
ؾق ٓٞقؾ ایٖک ٚچكا اقجً
ٓب قا آٓكیکبییٛب اؾاقٙ
ٓیک٘٘ؿ ظكف ٓیلؾیْ .اُجحٚ
ٓب ثیٍحك گٞي ٓیؾاؾیْ  ٝاكىكٛبی ٝظیل ٚثكای ٓب
ظكف ٓیلؾٗؿ .اظىبن ثؿی  ْٛثٓ ٚب ؾوث ٓیؾاؾ کٚ
چكا ؾق وبٍ ٛبی گفٌح ٚاِِٖ ث ٚایٖ چیمٛب كکك
ٗٔیکكؾیْ  ٝكوٗ ث ٚكکك وی٘ٔب قكحٖ  ٝجلكیط کكؾٕ
ثٞؾیْ.

ظؼ ثؽاثؽ ایي َّؼیت لؽاؼ
گؽفتین کَ اگؽ ثَ ضیبثبى
ثؽّین اؾ هب هیضْاٌُع هؽظم
ؼا قؽکْة کٌین ،ظؼ زبلی کَ
هب ثب ایي هؽظم ُوعلین

ثؽگؽظین ثَ آغؼ  ّ 57ظؼخَظاؼُبی فؽاؼی ظؼ ظؾفْل.
ؾق ؾلكٓ ٍٞب ٛك قٝل ث ٚؼیبثبٕ ٓیقكحیْ .اگك ظكکحی
ثٞؾ ؾق إٓ ٌكکث ٓیکكؾیْ .اگك اػالٓیٚیی ث ٚؾوحٔبٕ
ٓیقویؿ إٓ قا پؽً ٓیکكؾیْ .ثب ؾیگكإ ؾق ٓٞقؾ
ٓىبئَ قٝل ظكف ٓیلؾیْ .وؼی ٓیکكؾیْ ٗٞع ُجبن
پٌٞیؿٗٔبٕ قا جـییك ؾٛیْ .ؾاٌحیْ یک ٖٞق ؾیگكی
ٓیٌؿیْٓ .ب ؾق چٜبق _ پ٘س ٛلح ٚکِی جـییك کكؾیْ.
ثؼٕی ٝهثٛب  ْٛثٓ ٚىصؿ ٓیقكحیْ چ ٕٞثؽً ثمقگی
ال جوىیْ کبقٛب ٔٛ ٝب٘ٛگیٛب ؾق ٓىصؿ اٗصبّ ٓیٌؿ .جب
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وبٝاک .ثؼؿ ال ایٖ ثٞؾ ک ٚاػالّ ٌؿ کىبٗی ک ٚجٔكؾ
کكؾٙاٗؿ ث ٚؼؿٓث ثبلگكؾٗؿ.

ٌب ٙقكثٌ .ب ٙؾق ؾی ٓب ٙقكث  ٝجب ث ٚؼٞؾٓبٕ آٓؿیْ
ؼٔی٘ی آٓؿ .کٍٞق ؾیگك ث ٚکَ کٍٞق ؾیگكی ٌؿ ٙثٞؾ.
یؼ٘ی ػِٖٔ ظکٓٞث وبثن قكح ٚثٞؾ  ٝظکٓٞث شؿیؿی
ٝ ْٛشٞؾ ٗؿاٌث٘ٓ .حٜب جلبٝت ٓ٘طوٚی ٓب ثب ٗوبٖ ؾیگك
ایٖ ثٞؾ ک ٚاقجً ؼٞلوحبٕ ،جٜ٘ب اقجٍی ثٞؾ کٝ ٚهحی
ٌب ٙقكث ٌٞقي کكؾ .اقجٍیٛب ؾق اٞٛال ث ٚؼیبثبٕ
آٓؿٗؿ  ٝػؿٙیی ال ٓكؾّ قا کٍح٘ؿ.

یؼٌی چَ ؾهبًی ثَ پبظگبى ثؽگهتیع؟
ٖٓ ؾقوث ا ٍٝاول٘ؿ  1357ث ٚپبؾگبٕ ثكگٍحْ.
چَ کكبًی اػالم کؽظٍ ثْظًع کَ ثَ پبظگبىُب ثؽگؽظیع؟
ؾق قاؾی ٝ ٞجِٞیمیٓ ٕٞؿاّ اػالّ ٓیٌؿ .ككٓبٗؿٛی
ٓٞهث اقجً ال کىبٗی ک ٚث ٚپیكٝلی اٗوالة کٔک
کكؾ ٙثٞؾٗؿ ؼٞاوح ٚثٞؾ ک ٚث ٚپبؾگبٕٛب ثبلگكؾٗؿ چٕٞ
ث ٚظٕٞق آٜٗب ٗیبل ؾاقٗؿ .ثچٛٚبی ؾیگك  ْٛثكگٍح٘ؿ.
اوحوجبٍ پك ٌٞقی  ْٛال ٓب کكؾٗؿ .ال ایٖ لٓبٕ ثٞؾ کٚ
ٓب ثكای چٜبق ٛلحٝ ٚاهؼٖ اقجً ؾیگكی ؾاٌحیْ.

یؼٌی چَ نْؼل کؽظ؟ ػلیَ چَ کكی؟
ایٖٖٞق اجلبم اكحبؾ کٝ ٚهحی ٌب ٙقكث ث ٚؾوحٞق ٓوبٓبت
ظکٓٞحی ٓعِیٌ ،جبٗٓ ٚصىٔٚی ٌب ٙقا ثب ٝوبیَ
شٌٞکبقی ک٘ؿ ٝ ٙث ٚشبی ؾیگكی ٓ٘حوَ کكؾ ٙثٞؾٗؿ.
ِجط ک ٚاقجٍیٛب ث ٚپبؾگبٕ ٓیآی٘ؿ ٓ ٝیثی٘٘ؿ ٓصىٔٚ
ٗیىث ثب جبٗک  ٝاوِع ٚث ٚؼیبثبٕ ٓیقٗٝؿ .یک ٓوؿاق
قػت ٝ ٝظٍث ایصبؾ ٓیک٘٘ؿٌ ،بغ ٌ ٝبٗٓ ٚیکٍ٘ؿ ٝ
جیكاٗؿالی ٓیک٘٘ؿ.

ایي «اؼتم ظیگؽ» یؼٌی چَ؟
یؼ٘ی ٓب ال وكگكٛٝجبٕ  ٝككٓبٗؿٙی گكؾإ
ٗٔیجكویؿیْ ،ثِک ٚثٞٔٝ ٚض آٜٗب ال ٓب ٓیجكویؿٗؿ.
ٝهحی ٓب ٓیآٓؿیْ ؾاؼَ پبؾگبٕ  ٚٔٛؾٝق ٓب شٔغ ٓیٌؿٗؿ
 ٝآٜٗب  ْٛثب جكن  ٝاظحكاّ ثٓ ٚب والّ ٓیؾاؾٗؿ .یک
ػؿ ٙآؾّ ٛبیی ک ٚؾق إٓ ٌٞقي ٌكکث کكؾ ٙثٞؾٗؿ جٞوٗ
ثچٛٚب ثبلؾاٌث ٌؿ ٙثٞؾٗؿ .یک ػؿ ٙثٞؾٗؿ ک ٚوكٌبٕ
جٞی الک ؼٞؾٌبٕ ثٞؾ  ٝثب کىی کبقی ٗؿاٌح٘ؿ آب یک
ػؿ ٙثٞؾٗؿ ثٝ ٚیژ ٙاوحٞاقٛب ک ٚػكم ٌبٙپكوحیٌبٕ ثبال
لؾ ٙثٞؾ  ٝکبقٛبی ػصیت  ٝؿكیجی کكؾ ٙثٞؾٗؿٓ .رِٖ
یک ػؿ ٙال ثچٛٚب قا ؾاؼَ پبؾگبٕ لؾ ٙثٞؾٗؿ .گٞیب ؾاؼَ
پبؾگبٕ ٛب ال شِٔ ٚپبؾگبٕ ٓب  ْٛاػحكأبجی ٌکَ گككحٚ
ثٞؾ ک ٚایٜ٘ب ثچٛٚب قا ظىبثی کحک لؾ ٙثٞؾٗؿ.
کٔیحٛ ٚبیی ؾقوث ٌؿ ٙثٞؾ ک ٚؾق ٓٞقؾ قكحبقٛبی
ٗبٓكث ٖٞکبؾقٛب ؾق لٓبٕ ٌب ٙگماقي جٜیٓ ٚیکكؾٗؿ ٝ
ٓب کٗ ٚیكٛٝبی اٗوالثی پبؾگبٕ ثٞؾیْ یک اجٞقیحٚیی ْٛ

پف ظؼ ثؽاثؽ اًمالة نْؼل کؽظًع؟
ؾهیوٖٓ .ؼحوؿ ثٞؾٗؿ ک ٚکىبٗی ک ٚككٓبٕ ؾاؾٙاٗؿ ٓصىٔٚی
ٌب ٙقا ال ٓوبثَ ؾق ٝقٝؾی پبؾگبٕ ثكؾاقٗؿ ؾاقٗؿ ؼیبٗث
ٓیک٘٘ؿ .اوحبٗؿاق ؼٞلوحبٕ کىی ثٞؾ ثٗ ٚبّ وپٜجؿ ثوكاٖ
شؼلكیبٕ ک ٚثؼؿ ال وكٗگٗٞی اػؿاّ ٌؿ )1(،ؿالٓعىیٖ
ٌٔه ججكیمی ،ككٓبٗؿٙی ٗظبٓی اٞٛال ثٞؾ ک ٚاػؿاّ
ٌؿٓ ،ؼب ٕٝا ٝک ٚككٓبٗؿاق ٗظبٓی آثبؾإ ٌؿ ٙثٞؾ
وكجیپ شٜبٗگیك اول٘ؿیبقی ثٞؾ ک ٚشِٞی ؾثیكوحبٕ
جؽث شٍٔیؿ آثبؾإ اػؿآً کكؾٗؿٓ ،ؼب ٕٝا ٝوك٘ٛگ
ٓوؿّ ثٞؾ ک ٚككٓبٗؿٙی جٞپؽبٗ ٝ ٚككٓبٗؿٙی ٓىحویْ ٓب
ثٞؾ  ٝاػؿآً کكؾٗؿ .ایٜ٘ب ال هكاق ٓؼِ ّٞثك ؼالف
ثكؼی ٓىئُٞیٖ ظکٓٞحی ؾق ٓ٘طو ٚک ٚثؼؿ ال قكحٖ ٌبٙ
 ٝوكٗگ ٕٞکكؾٕ ٓصىٔٛٚب جٞوٗ ٓكؾّ ،ثكای ایٖکٚ
کىی ایٖ کبق قا ٗک٘ؿ ،ؼٞؾٌبٕ ٓصىٔ ٚقا ثكؾاٌحٚ
ثٞؾٗؿٓ ،ؽبُق ثٞؾٗؿ  ٝیک قٝل جٔبّ ایٜ٘ب ؼیبثبٕٛبی
اٞٛال قا هكم کكؾ ٝ ٙچ٘ؿ ٗلك قا  ْٛکٍح ٚثٞؾٗؿٓ .ب
قٝل ثؼؿ ال إٓ ث ٚاٞٛال آٓؿیْ ٝ ٝاهؼٖ اٞٛال ٓبٗ٘ؿ
ٓ٘طوٚی ش٘گی ثٞؾ .پك ال ؾقؼثٛبی ٌکىحٝ ٚ
و٘گكٛبی ٓحكٝک  ٝآذبق آجًوٞلی ؾق جٔبّ ٌٜك.
ثؼع اؾ اُْاؾ ثَ آثبظاى ؼفتیع؟
ؾق اٞٛال ثٞؾیْ ک ٚاػالّ کكؾٗؿ اقجً اػالّ ثی ٖككی
کكؾ ٙاوث  ٝجٔبّ ٌؿ  ٝقكث ٖٓ .ؼٌٞعبٍ ث ٚآثبؾإ
ثكگٍحْ .ال قٝل  23 ٝ 22ث ٖٜٔچ٘ؿ ٌت ؾق
ؼیبثبٕ ٛبی اٞٛال  ٝآثبؾإ  ٝؾلك ٍٞشٍٖ  ٝپبیکٞثی
ٓیکكؾٗؿ .جظبٛكات ثٞؾ  ٝجىؽیك پبؾگبٕٛب ٓ ٝكاکم
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ؾق ایٖ ٓٞقؾ ؾاٌحیْ  ٝاگك ؾق ٓٞقؾ کىی ثؿ یب ؼٞة
ٓیگلحیْ ٝاهؼٖ ؾق پكٗٝؿٙی ایٖ ككؾ جبذیك ؾاٌث .ؾق
ٌكایٗ ػبؾی ٔٛیٍ ٚیک جٕبؾی ؾق پبؾگبٕٛب ثیٖ
کبؾقٛب ٝ ٝظیلٛٚب ٝشٞؾ ؾاٌث ،ایٖ جٕبؾ ججؿیَ ٌؿٙ
ثٞؾ ث ٚجٕبؾ کىبٗی ک ٚثب اٗوالة ٔٛكاٛی کكؾ ٙثٞؾٗؿ ٝ
کىبٗی ک ٚؾق ٓوبثَ اٗوالة ٓوبٓٝث کكؾ ٙثٞؾٗؿ.
اكىكٛبی
ثؿ ُؼِوی ک ٚثب
ٝظیلٛٚبی
لیك ؾوحٍبٕ،
ٓب
کٚ
وكثبلٛب ٝ
ؾقشٚؾاقٛب
ثٞؾیْٔٛ ،یٍٚ
ثؿقكحبقی
ٓیکكؾٗؿ،
ظبال
ٓیؼٞاوح٘ؿ
ؾٍ ٓب قا ثٚ
ؾوث آٝقٗؿ.
ثؼؿ ال وٚ
قٝل ٓب ٍٗىحیْ  ٝگلحیْ کٓ ٚب ٓیؼٞاٛیْ وكگكٛٝجبٕ قا
ؼٞؾٓبٕ اٗحؽبة ک٘یْ.

ثک٘٘ؿ .جب ٓب ث ٚؼٞؾٓبٕ آٓؿیْ ػیؿ ٌؿ  ٚٔٛ ٝچیم،
ؾ ٝقإ ؾٓٞکكاوی ٓىحویْ ٓب  ٝؾؼبُث ٓىحویْ ٓب جٔبّ
ٌؿُٝ .ی ؾق ٔٛبٕ ؾٝقإ کٞجبٓ ٙب ؾق  ٚٔٛچیم ؾؼبُث
ٓىحویْ کكؾیْٔٛ .بٕ اُٝیٖ قٝلی کٝ ٚاقؾ پبؾگبٕ ٌؿیْ
قکٖ ؾ ّٝاقجً قا اٌـبٍ کكؾیْٓ .ىئُٞیٖ إٓ قا ْٛ
ثبلؾاٌث کكؾیْ  ٝجعٞیَ ؾاؾیْ .ثؽٍی ال پكٗٝؿٛٙب قا
 ْٛؾق ٔٛبٕ
قٝل ا ٍٝال
ثیٖ ثكؾیْ آب
ككؾای إٓ
قٝل کىبٗی
ثیٖ
ال
ؼٞؾٓبٕ
گلح٘ؿ ٗبثٞؾی
پكٗٝؿٛٙب قا
اؾآٗ ٚؿٛیؿ
چ ٕٞاقجً
ؼِوی ٌؿٙ
اوث ٓ ٝب ْٛ
هج ٍٞکكؾیْ.
ظحب ؿفای
قٝلاٗٓٚبٕ قا ؼٞؾٓبٕ اٗحؽبة کكؾیْ ُ ٝیىحی ثٚ
آٌپمؼبٗ ٚؾاؾ ٙثٞؾیْ ک ٚال قٝی إٓ ثٓ ٚب ؿفا ثؿ٘ٛؿ.

ایي «هب» کَ هیگْییع یؼٌی چَ کكبًی؟

ظؼ ُوبى ظّؼٍی یک هبَُ گؽایم قیبقی هْخْظ ظؼ
پبظگبى ثَ چَ تؽتیت ثْظ؟

یؼ٘ی اككاؾ إٓ گكٛٝبٕ ،وكثبلٛب  ٝؾقشٚؾاقٛب ٝ
اكىكٛب کٌّ ٚث _ ٛلحبؾ ٗلك ثٞؾیْ ٍٗىحیْ  ٝگلحیْ
ؾیگك ٗٔیگفاقیْ وكگكٛٝجبٕ قا ال ثبال اٗحؽبة ک٘٘ؿ ٝ
ٓب ؼٞؾٓبٕ اٗحؽبة ٓیک٘یْ .یؼ٘ی ؾق جٔبّ گكؾإ کٚ
ٌبَٓ چٜبق گكٛٝبٕ یک  ٝؾ ٝ ٝو ٝ ٚپٍحیجبٗی ثٞؾ،
چ٘یٖ ٌؿ ک ٚؾق ٛك کؿاّ ال گكٛٝبٕٛب ،وكگكٛٝجبٕٛب
جٞوٗ ثچٛٚب اٗحؽبة ٌؿٗؿٓ .ب وكگكٛٝبٕ ؼٞؾٓبٕ قا
ثكک٘بق  ٝیک ٗلك ؾیگك قا ث ٚشبی ا ٝاٗحؽبة کكؾیْ .یب
ٓرِٖ ككٓبٗؿٙی گكٛٝبٕ ،وكگكؾ كالٗی ک ٚوبثوٖ ٓب اٝ
قا ال ؾٝیىث ٓحكی ٓیؾیؿیْ ٓیجكویؿیْ ظبال ٓیٍٗىث
ک٘بق ٓب  ٝثب ٓب ٍٓٞقت ٓیکكؾ .ؾق ٓكظِٚی ثؼؿ
ككٓبٗؿٙی گكؾإ قا  ْٛؼٞؾٓبٕ اٗحؽبة کكؾیُْٝ .ی ایٖ
ؼیِی کٞجب ٙثٞؾ .ظؿٝؾ ثیىحْ اول٘ؿ ثٞؾ ک ٚثؽٍ٘بٓٚیی ال
ٖكف جیٔىبق اظٔؿ ٓؿٗی ،کٝ ٚلیك ؾكبع ثٞؾ ،اثالؽ ٌؿ
ک ٚثك اوبن ّٓٞثٚی ٌٞقای اٗوالة جٔبّ کىبٗی کٚ
ثیً ال یک وبٍ ؼؿٓث کكؾٙاٗؿ ٓؼبف ٓیٌٗٞؿ .ایٖ
ؾهیوٖ ؾُیَ ویبوی ؾاٌث  ٝؾهیوٖ ٓیؼٞاوح٘ؿ ٗىَ ٓب قا
ک ٚلیك ثبق ؾوحٞقات ككٓبٗؿٛبٕ اقجً ٗٔیقكحیْ جّلیٚ

ا ٍٝایٖک ٚظٕٞق ظمةاُِٜیٛب اِِٖ ٓعىٞن ٗجٞؾ.
ؾق ػیٖ ظبٍ کبؾقٛبی ٝظیلٓ ٚبٗ٘ؿ ٓب چ ٚؾقشٚؾاقٛب ٝ
اٗوالثی
چ ٚاكىكٛب ثٞٔٝ ٚض گكایً ٔؿٌب ِٙ
ِ
ؿیكاوالٓی ؾاٌحیْ .اٝاوٗ اول٘ؿ یک قٝظبٗی قا
ككوحبؾ ٙثٞؾٗؿ ک ٚؾق ٓكاوْ ِجعگبٓ ٙب وؽ٘كاٗی ک٘ؿ ٝ
ٓب ا ٝقا ٓىؽكٓ ٙیکكؾیْ .ث ٚیبؾ ؾاقّ ثكای اُٝیٖ ثبق
ٌ٘یؿّ ک ٚیکی ال اكىكٛب گلث ایٖ آؾّ اقجصبػی اوث.
پكویؿیْ یؼ٘ی چٚ؟ گلث یؼ٘ی ٓیؼٞاٛؿ ٓب قا ث ٚهجَ ال
اٗوالة ثبلگكؾاٗؿٓ .ب اٗوالة کكؾٙییْ ک ٚاقجً وبؼحبق
ؾیگكی ؾاٌح ٚثبٌؿ .چیمی ک ٚیک ٓب ٙإٓ قا جصكثٚ
کكؾیْ  ٝاؾآ ٚپیؿا ٗکكؾ.
پبًْنت:
 _ 1ثٌٞٗ ٚحٚی ثكؼی ٓ٘بثغ وپٜجؿ ثوكاٖ شؼلكیبٕ ؾق
ظبُی ک ٚثب ِٛیکٞپحك ػبلّ جٜكإ ثٞؾ ؾق شكیبٕ ووٖٞ
ِٛیکٞپحك ک ٚثٌٞٗ ٚحٚی ثكؼی ٓ٘بثغ ث ٚگِ ُٚٞثىحٌ ٚؿٙ
ثٞؾ ،کٍحٌ ٚؿ.
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هؽظم کَ ثَ ضیبثبى آهعًع
قؽثبؾُب لعؼت ؼا اؾ هب گؽفتٌع
گفت ّ گْ ثب کؽین
 گكؾإ ٌیكال
آلبی کؽین! نوب ظؼ همطغ اًمالة ظؼ کعام ثطم اؼتم
ثْظیع؟
إٓ لٓبٕ ٖٓ ؾق پبؾگبٕ ٗٞشٞاٗبٕ ،ؾق جٜكإ پبقن
ككٓبٗؿٙی گكؾإ ثٞؾّ .اٝایَ كوٗ ٓیؾیؿیْ ٓ ٝیٌ٘یؿیْ
کٓ ٚكؾّ ث ٚؼیبثبٕٛب ٓیقیمٗؿ  ٝجظبٛكات ٓیک٘٘ؿ ،ثؼؿ
ایٖ كٕب ث ٚاقجً  ْٛوكایث کكؾ .ؾق اقجً  ْٛؼیِیٛب
ٖككؿاق ٓكؾّ ثٞؾٗؿ  ٝؾق ؼیبثبٕٛب ثٓ ٚكؾّ ٓیپیٞوح٘ؿ
 ٝؼیِیٛب  ْٛثٞؾٗؿ ک ٚوكکٞة ٓیکكؾٗؿ ٓ ٝؽبُق
ثٞؾٗؿ .ال شِٔ ٚؼٞؾ ٖٓ  ْٛشمٓ ٝؽبُلیٖ ثٞؾّ .ؾق
ٔٛیٖ كبِِ ٝ ٚثٓ ٚكٝق ٞٛاؾاقإ ٓصبٛؿیٖ جوكیجٖ ثٚ
اقجً ٓىِٗ ٌؿٗؿ  ٝثٔٛ ٚكآ ٙفٛجی ٝ ٕٞآؼٗٞؿٛب ٓب قا
جعث ک٘حكٍ ٌؿیؿ هكاق ؾاؾٗؿ کٓ ٚجبؾا کبقی ؿیك ال
ؼٞاوحٚی آٜٗب اٗصبّ ثؿٛیْ .ثؼؿ ال اٗوالة ٛ ْٛك ثؼؿال
ظٜك ال ٖكف وبلٓبٕ ػویؿجی _ ویبوی ک ٚیٞاي
یٞاي ؾاٌث جٍکیَ ٓیٌؿ ٓب قا ٓیؼٞاوح٘ؿ  ٝثٓ ٚب
ؾیکحٓ ٚیکكؾٗؿ ک ٚثبیؿ چ ٚکبق ک٘یْ  ٝوكثبلإ ٝ
ؾقشٚؾاقإ لیك ؾوحٔبٕ قا چطٞق ثبیؿ ک٘حكٍ ثک٘یْ کٚ
ثٗ ٚیكٛٝبی ٓؽبُق ٗپیٗٞؿٗؿ.

ؾیگك وكثبل ٗؿاٌحیْ .ث ٚایٖ جكجیت پبؾگبٕٛب ٔؼیق ٌؿ
 ٝثبػد ٗلٞـ ػكام  ٝهؿقت گككحٖ ٓفٛجیٛب ٌؿ.
هیگْییع ثطهی اؾ ثعًَی اؼتم ثَ هكبخع پیْقتٌع اهب
آیب ظؼ ثعًَی اؼتم فمّ هػُجیُب ثْظًع یب ُْاظاؼاى
قبؾهبىُبی ظیگؽ ُن ثْظًع؟
ؼیِی لیبؾ ٖٓ .إٓ لٓبٕ ؼیِی آگبٛی ٗؿاٌحْ ال ایٖ
ٓىبئَ ُٝی ٓصبٛؿیٖ  ٝچكیکٛبی كؿایی  ْٛؾق اقجً
ٗلٞـ کكؾٗؿ  ٝؼیِیٛب ٞٛاؾاق آٜٗب ٌؿ ٙثٞؾٗؿ.
پف ظؼ ّالغ ظؼ ثعًَی اؼتم فمّ هػُجیُب ًجْظًع کَ
ثَ اًمالة پیْقتٌع؟
ٗٞٛ !ٚاؾاقإ ٓصبٛؿیٖ  ٝچكیکٛبی كؿایی  ْٛؼیِی
ثٞؾٗؿ.

یؼٌی نوب تب پیؽّؾی اًمالة ّ ثؼع اؾ آى ظؼ تِؽاى
ثْظیع؟

ظؼ یک تبؼیطی ضویٌی فؽهبًی ظاظ ضطبة ثَ اؼتهیُب
کَ فؽاؼ کٌٌع ّ ثَ هؽظم ثپیًْعًع .هی ضْاُن ههبُعات
ضْظتبى ؼا اؾ ایيکَ ظؼ آى همطغ چَ اتفبلی افتبظ
ثهٌْم.

ٗ !ٚهجَ ال وو ٖٞظکٓٞث ٌب ٖٓ ٙث ٚججكیم ٓ٘حوَ ٌؿّ.
ٖٓ إٓ ٓٞهغ وكٝإ ثٞؾّ ک ٚث ٚججكیم قكحْ  ٝلٓبٗی ثٞؾ
کٌ ٚب ٙال ایكإ قكث.

لٓبٗی ک ٚایٖ ؾوحٞق ث ٚاقجً قویؿ ،لٓبٗی ثٞؾ کٚ
اِِٖ لیكؾوثٛب یک ـق ٙظكف ٓب قا گٞي
ٗٔیکكؾٗؿٓ .ب ث٘ؿٙی آٜٗب ثٞؾیْ  ٝآٜٗب ؼؿا  ٝككٓبٗؿٙی
پبؾگبٕ ثٞؾٗؿ  ٚٔٛ ٝکبق ٙثٞؾٗؿ ؾق ظویوث .یؼ٘ی ث ٚیک
وكثبل ٗٔیجٞاٗىحی ثگٞیی ایٖ کبق قا ثکٖ یب چكا
جل٘گات ایٖٖٞقی اوثُ ،جبوث ایٖٖٞقی ٗیىث .ؾٝ
جب كعً  ْٛث ٚآؾّ ٓیؾاؾ ٓ ٝیقكثٓ .ب ؼٞؾٓبٕ قا ثی
ٌؽّیث ٔ ٝؼیق ظه ٓیکكؾیْ.

ظؼ ثعًَی اؼتم ظؼ ظّؼٍی اًمالة چَ اتفبلی افتبظ؟
ؾق ثؿٗٚی اقجً ؾ ٝؾوحٚگی ایصبؾ ٌؿ .ث ٚایٖ ؾُیَ کٚ
ؾق ثؿٗٚی اقجً ٓ ْٛفٛجی ٕٞلیبؾ ثٞؾٗؿ .ال شِٔٚ
ؾقشٚؾاقٛب  ٝاوحٞاقٛبیی ثٞؾٗؿ ک ٚكٞقی ثٓ ٚىبشؿ پ٘بٙ
ثكؾٗؿ  ٝاِِٖ قٗگ ػ ْٞکكؾٗؿٖ .ككؿاق ٓىحٕؼلیٖ
ٌؿٗؿٖٞ .قی ٌؿ ک ٚؾق ظویوث اقجً یک ٓوؿاق
ٔؼیق ٌؿٔ .ؼیق ٌؿٕ اقجً  ْٛال ای٘صب ٌكٝع ٌؿ
ک ٚؼٔی٘ی ؾوحٞق ؾاؾ وكثبلیٛب قا ال ٓؿت ؾ ٝوبٍ ثٚ
ٍٛث ٓب ٙیب ٗٓ ٚب ٙجوِیَ ؾاؾٗؿ ٖٓ .ک ٚؼٞؾّ ككٓبٗؿٙی
گكؾإ ثٞؾّ ؾیؿّ ک ٚوكثبلٛب ٓ ٚٔٛؼبف ٌؿٗؿ ٓ ٝب

یؼٌی نوب ثَ ػٌْاى فؽهبًعٍی گؽظاى ُیچ ًفْغی ؼّی
قؽثبؾاى ًعانتیع؟
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ٗک٘٘ؿ .ؼت ٖٓ  ْٛپؿق ٓ ٝبؾقّ ٌیكال ثٞؾٗؿ ٚٗ .جٜ٘ب
ٖٓٛ ،ك کىی جوبٔب ٓیٌٗٞث کٓ ٖٓ ٚی ؼٞا ْٛثٚ
كالٕ پبؾگبٕ ٓ٘حوَ ٌ٘ٓ ٝ ّٞحوَ ٓیٌؿٍُ .کك  64اٞٛال
ک ٚهجَ ال اٗوالة ٖٓ ٓؿجی ؾق إٓ ثٞؾّ ،ال إٓ
ؾقشٚؾاقاٗی ک ٚوبٍٛب ؾق إٓ گكٓبی ؼٞلوحبٕ کبق
ٓیکكؾٗؿ  ٝؾٍُبٕ ٓیؼٞاوث پیً لٕ  ٝككلٗؿٌبٕ
ثبٌ٘ؿ ،ثب یک جوبٔب ٌٗٞحٖ ؼبُی ٌؿ .کٔب ایٖکٍُ ٚکك
اٞٛال ؼبُی ٓبٗؿ  ٝػكام جٞاٗىث ؼیِی قاظث ٝاقؾ
ؼٞلوحبٕ ٌٞؾ ْٛ ٖٓ .ک ٚجٜكإ ثٞؾّ چ ٕٞپؿق ٓ ٝبؾق
 ٝثىحگبْٗ ؾق ٌیكال ثٞؾٗؿ ثب ٌٗٞحٖ یک جوبٔبی
اٗحوبُی ال جٜكإ ثٌ ٚیكال ٓ٘حوَ ٌؿّ ٖٓ .ال شِٔٚ
اكىكإ ٗٔ ٝ ٚٗٞوكٌ٘بن ثٞؾّ ٓ ٝكجت شبیمٝ ٙ
جٍٞینٗبٓٓ ٚیگككحْ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ؾق ٌیكال ككٓبٗؿٙی
گكؾإ ٌیكال ٌؿّ.

ٓٞهؼی ک ٚایٖ ؾوحٞق ث ٚاقجً قویؿ ک ٚوكثبلإ
پبؾگبٕ ٛب قا جكک ک٘٘ؿٓ ،ب ؾیگك ٛیچ هؿقجی ٗؿاٌحیْ ٝ
ایٖ ثبػد جٕؼیق اقجً ٌؿ.

ؼاثطَی ضْظ نوب ظؼ همطغ اًمالة ثب همبم هبفْقتبى
ثَ چَ نکلی ظؼآهعٍ ثْظ؟ آیب نوب ُنچٌبى فؽهبىثؽی
هیکؽظیع؟

پیم اؾ آى چَ؟ ثَ ُؽ زبل اؼتم یک قبضتبؼ قفت ّ
قطت قلكلَهؽاتجی ظاؼظ کَ ثٌبی آى ثؽ فؽهبىظُی ّ
فؽهبىثؽی گػانتَ نعٍ اقت .تب چَ ؾهبًی ایي قبضتبؼ
قفت ّ قطت ّ اقتْاؼ خبی ضْظل ثْظ؟

ٖٓ ككٓبٕ ٓیثكؾّ ُٝی ایٖ قاثط ٚؼیِی ؾٝوحبٌٗ ٚؿٙ
ثٞؾ .ؾیگك إٓ ظبُث ٗظبٓیگكی وبثن ثكهكاق ٗجٞؾ کٚ
ؼیِی ولث  ٝؼٍک ثبٌؿٓ .بٗ٘ؿ ٓؿقو ٚیب ؾاٍٗگبٌ ٙؿٙ
ثٞؾ.

جب لٓبٗی ک ٚجظبٛكات ٍٗؿ ٙثٞؾٓ ،كؾّ ث ٚؼیبثبٕ ٗیبٓؿٙ
ثٞؾٗؿ  ٝثبٗکٛب قا آجً ٗٔیلؾٗؿ ٔٝؼیث اقجً ٔٛیٍٚ
یکىبٕ  ٝیک٘ٞاؼث ثٞؾ ٝ ٝاهؼٖ وكثبل ٔٛبٕ وكثبلی
ثٞؾ ک ٚؾ ٙوبٍ پیً ثٞؾ .ثؼؿ ال ایٖکٓ ٚكؾّ ث ٚؼیبثبٕ
آٓؿٗؿ وكثبلٛب هؿقت قا ال ٓب گككح٘ؿ ،یؼ٘ی ٓب قا ثی
ػكٔ ٚظىبة کكؾٗؿ .ایٜ٘ب پكقٌ ٝؿٗؿ  ٝؾیگك ال
هٞاٗیٖ ككٓبٕثكؾاقی ٗٔیکكؾٗؿ .وك کالنٛب ٗٔیآٓؿٗؿ.
ؿیجث ٓیکكؾٗؿ .ؾیك ٓیآٓؿٗؿ .لٝؾ ٓیقكح٘ؿ.

فکؽ هیکٌیع چَ اتفبلی ظؼّى اؼتم افتبظٍ ثْظ کَ
ؼاثطَی نوب ُن ثب همبم هبفْقتبى تغییؽ کؽظٍ ثْظ؟
اجلبم ایٖ ثٞؾ کٓ ٚیگلح٘ؿ" :چكا ٓب ثبیؿ شِٞی إٓ کٚ
وك٘ٛگ اوث ویػ ثبیىحیْ؟ ا ْٛ ٝیک آؾٓی ٓبٗ٘ؿ ثویٚ
اوث .چكا ٓب ثبیؿ ال ا ٝاٖبػث ک٘یْ  ٝظكف ا ٝقا
گٞي ثؿٛیْ؟" اگك  ْٛاكىكی ٓیؼٞاوث ؾق ٔٛبٕ
چٜبقچٞة وبثن ؼٞؾي ثبٌؿ ،ثالكبِِ ٚال ؤثاي
ٓؼمٓ ًُٝیکكؾٗؿ .کٔب ایٖک ٚؾق ٌیكال اكىكی ؾاٌحیْ
کٓ ٚیؼٞاوث ٓبٗ٘ؿ لٓبٕ ٌب ٙقكحبق ثک٘ؿ ،یک قٝل
چٜبق اوحٞاق  ٝگكٛٝجبٕ قكح٘ؿ جٞی ؾكحكي ،ؾوثٛب ٝ
پبٛبیً قا ثىح٘ؿ ،ثیك ٕٝآٝقؾٗؿي ،پبگٕٛٞبیً قا
ک٘ؿٗؿ  ٝآثك ٝ ٝظیریثاي قا  ْٛثكؾٗؿ .ؼت کىی کٚ
شبی ا ٝآٓؿ ٙثٞؾ ٓصجٞق ثٞؾ یک ٓوؿاق ثیٍحك ٓؿاقا ک٘ؿ
 ٝث ٚایٖ جكجیت ٗجبٌؿ ک ٚآثكٌ ٝ ٝؽّیث  ٝلٗؿگیاي
قا ال ثیٖ ثجكؾ .ث ٚایٖ جكجیت ظبُث اكث  ٝقؼٞت ٝ
وىحی ثیٖ  ٚٔٛثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ٙثٞؾ ْٛ ٖٓ .ک ٚككٓبٗؿٙی
گكؾإ ٌؿ ٙثٞؾّ وؼی ٓیکكؾّ ثب لیك ؾوثٛبیْ ٓؿاقا
کْ٘ٛ .كچ٘ؿ ٖٓ ٔٛیٍٔٛ ٚیٖٖٞق ثٞؾّ .لٓبٕ ٌبٓ ٙرِٖ
ٓب اشبلٗ ٙؿاٌحیْ ثب اوحٞاقٛب  ٝلیكؾوثٛبیٔبٕ ؾوث
ثؿٛیْٝ ٖٓ ،هحی ٓیقكحْ ثب اوحٞاقّ ؾوث ٓیؾاؾّ قٝل
ثؼؿي ككٓبٗؿٙی پبؾگبٕ ٖٓ قا ٓیؼٞاوث ک ٚوكٝإ!

ضت یک فبيلَ یی اقت ثیي ؾهبًی کَ تظبُؽات آغبؾ
هینْظ ّ ضویٌی فؽهبى هیظُع ظؼ ایي هعت َّؼیت
نوب چطْؼ ثْظ؟
ظه ٓیکكؾیْ ک ٚیک ٔؼلی ؾق ٓب اوث .جظبٛكات
ٓكؾّ ؾق ؼیبثبٕ ثبػد ٌؿ ٙثٞؾ ک ٚکىبٗی ؾق اقجً
ثیٍحك ث ٚجظبٛكاتک٘٘ؿٙگبٕ گكایً ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ  ٝظكف
آٜٗب قا گٞي ثؿ٘ٛؿ جب ظكف ٖٓ یب كالٕ وك٘ٛگ قا.
اؾ چَ ؾهبًی ایي تؽک خعی نع ّ نوب ظیگؽ لعؼتی
ًعانتیع؟
ال لٓبٗی ک ٚوكثبلٛب جكک کكؾٕ پبؾگبٕٛب قا آؿبل
کكؾٗؿ ٓب ؾیگك ثی والض ٌؿیْ  ٝؾوحٔبٕ ؼبُی ٌؿٖٓ .
إٓ ٓٞهغ ججكیم ثٞؾّ .قكح ٚثٞؾّ ثكای ؾٝقٙی ػبُی ٝ
ثؼؿ ال ؾٝق ٙثكگٍحْ جٜكإ .ؼٞؾ ؼٔی٘ی ؾوحٞق ؾاؾ کٚ
چكا اكىكإ  ٝؾقشٚؾاقإ آٗصبیی کٓ ٚیؼٞا٘ٛؿ ؼؿٓث
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ٖٓ ٌ٘یؿٙاّ ج ٞثب اوحٞاقٛب ؾوث ٓیؾٛی  ٝایٖ اِِٖ إٓ
ٓٞهغ ؾق اقجً پى٘ؿیؿٗ ٙجٞؾُٝ .ی یکی ال ؾالیِی کٚ
اكىكإ  ٝككٓبٗؿٛٙبٕ ٓصجٞق ٌؿٗؿ ثب لیكؾوحبٍٗبٕ ثب
ٓؿاقا قكحبق ک٘٘ؿ  ٝظحب ؾق ثؼٕی ال کبقٛب ثب آٜٗب
ٍٓٞقت ک٘٘ؿٔٛ ،یٖ ثٞؾ.

ؾقشٚؾاقإ لیك ؾوحْ قكث  ٝآٓؿ ؾاٌحْٓ .كیٓ
ٓیٌؿٗؿٓ ،یقكحْ ثیٔبقوحبٕ ث ٚآٜٗب وك ٓیلؾّ .یکی ال
ؾالیِی ک ٖٓ ٚقا آلاؾ کكؾٗؿ آب وكٝإ کٍبٝقل  ٝیک
وحٞإ ؾیگك قا کٍح٘ؿ ایٖ ثٞؾ ک ٚإٓ اكىك ككاقی ٖٓ قا
ٓیٌ٘بؼث.

نوب گفتیع قؽثبؾاى ّ ؾیؽظقتبىتبى ثَ ظلیل گؽایم ثَ
هػُجیُب ّ ثطهي قبؾهبىُبی قیبقی ظیگؽ
فؽهبىثؽظاؼی ًویکؽظًع .ضْظ نوب چؽا ؼاثطَی
ضْظتبى ؼا ثب افكؽ هبفْقتبى تغییؽ ظاظیع؟

ّلتی نوب َؼیف نعیع اهْؼ ؼّؾهؽٍی اؼتم چگًَْ
هیگػنت؟ آیب ضْظ قؽثبؾاى تالنی هیکؽظًع ثؽای
هعیؽیت اؼتم؟
جب ٓؿجی کبقی ث ٚإٓ ِٞقت اٗصبّ ٗٔیٌؿ  ٝکبقٛب
ٔؼیقجك اٗصبّ ٓیٌؿ .یؼ٘ی ثب ؼٞا ٝ ًٛجٔ٘ب  ٝچبکكّ
ٓ ٝؽِّْ کبقٛب قا پیً ٓیثكؾیْ جب ظبُث ؾوحٞق
اقجٍی .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٓب ظه ٓیکكؾیْ ک ٚؾیگك ایٖ
کبق ث ٚؾقؾ ٓب ٗٔیؼٞقؾ ٖٓ .ؾاٌحْ شبیی ٗیكٝ
ٓیگفاٌحْ ک ٚاظىبن ٓیکكؾّ ؾیگك إٓ وكٝإ وبثن
ٗیىحْ  ٝػٔكّ قا ؾاقّ ٛؿق ٓیؾ.ْٛ

ٖٓ ث ٚإٓ ٌکَ جـییك ٗؿاؾّ ُٝی ؼت آؾّ ٓصجٞق ثٞؾ
ْٛقٗگ ٓعیٗ ٌٞؾ .اُجح ٚهجَ ال إٓ  ٖٓ ْٛثب
لیكؾوثٛبیْ ؼیِی ؼٞة قكحبق ٓیکكؾّٔٛ .یٖ
قاثطٚی ؼٞة یک ثبق شبٕ ٖٓ قا ٗصبت ؾاؾ .لٓبٗی کٚ
ؾق کكؾوحبٕ ؼؿٓث ٓیکكؾّ ؾق قكث  ٝآٓؿٛب ،ؾق
شبؾٙی و٘٘ؿز اویك کٌ ِٚٓٞؿّ  ٝوٛ ٚلح ٚؾق کٛٙٞبی
آٗصب ؾق لٗؿإ آٜٗب ثٞؾّ .یکی ال چیمٛبیی ک ٚثبػد ٌؿ
ٖٓ کٍحُٝ ٍّٞٗ ٚی ؾ ٝاكىكی ک ٚثب ٖٓ ثٞؾٗؿ کٍحٚ
ٌٗٞؿ ،ایٖ ثٞؾ ک ٚیکی ال اػٕبی ک ٖٓ ِٚٓٞقا
ٓی ٌ٘بؼث  ٝیکی ال کىبٗی ک ٖٓ ٚقا ثبلشٞیی ٓیکكؾ
ؾق ٝاهغ ال اكىكإ لیك ؾوث ٖٓ ثٞؾ کٓ ٚیؾاٗىث ٖٓ
چ ٚکىی ٛىحْٓ .یؾاٗىث ک ٖٓ ٚثب ثوی ٚككم ؾاقّ ٝ
ؼٍک  ٝوؽث ٗیىحْ .گفٌث ؾاٌحْ .ث ٚؼبٗٚی

ؾهبًی کَ نوب ثَ نیؽاؾ ؼفتیع ٌُْؾ فؽهبى ضویٌی ظؼ
هْؼظ ػعم ظضبلت ًظبهیُب ظؼ قیبقت يبظؼ ًهعٍ
اقت ،خْ پبظگبى چگًَْ ثْظ؟
ث ٚإٓ ٌ کَ آٌکبق ٗجٞؾ ک ٚچ ٚکىی ث ٚچ ٚوبلٓبٗی ٝ
چ ٚگكٛٝی گكایً ؾاقؾ .اقجٍیٛبیی ک ٚكؼبُیث ویبوی
ٓیکكؾٗؿٌ ،جبٗ ٝ ٚثیك ٕٝال پبؾگبٕ ثب  ْٛؾق جٔبن
ثٞؾٗؿ  ٝثیٍحك ٓصبٛؿیٖ  ٝچكیکٛبی كؿایی ثٞؾٗؿ کٚ
وكثبلإ  ٝؾقشٚؾاقإ ث ٚآٜٗب جٔبیَ ؾاٌح٘ؿ.
ّ هعیؽیت نوب ثَ چَ نکلی اػوبل هینع؟
هؿقت ٓب ؼیِی ٔؼیق ٌؿ ٙثٞؾ  ٝث ٚظبُث ؾٝوحبٗٝ ٚ
ٓؿاقا کبق ٓیکكؾیْ.
آیب ؾیؽظقتبى نوب ُن ظؼ هعیؽیت پبظگبى زُْؼ ظانتٌع
یب ًَ؟
ٓبشكا ایٖ ثٞؾ ک ٚلیكؾوحبٕ ٓب ظن ؼٞؾٌبٕ ٓیؾاٗىح٘ؿ
ک ٚؾق جّٔیْگیكیٛبی ٓب ؾؼبُث ک٘٘ؿٓ .ب  ْٛؼٞؾٓبٕ
یک کٔیىیٗٞی ؾاٌحیْ کٝ ٚهحی ٓیؼٞاوحیْ جّٔیْ
ثگیكیْ ٓیگلحیْ وكگكٛٝجبٕ ؾوحٚی كالٕ  ْٛثیبیؿ یب
ككٓبٗؿٙی كالٕ گكٛٝبٕ  ْٛثیبیؿ .ث ٚایٖ جكجیت
جّٔیْگیكی ٓیکكؾیْ ؾق ظبُی ک ٚهجَ ال ایٖ ٓبشكا
جّٔیْگیكٗؿ ٙیک ٗلك ثٞؾُٝ .ی االٕ ؼٞؾ ایٜ٘ب ٓؼحكْ
ثٞؾٗؿ کٓ ٚرِٖ چكا كالٕ گكٛٝبٕ ثكٝؾ آكٝل ایٖ کبق
قا اٗصبّ ؾٛؿ؟ چ ٚکىی گلحٚ؟ ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٓصجٞق
ثٞؾیْ آٜٗب قا  ْٛؾق جّٔیْگیكیٛب ٌكکث ؾٛیْ.
ایي کویكیْى چَ ثْظ؟
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اؤً قا گفاٌح ٚثٞؾٗؿ کٔیىی ٕٞجّٔیْگیكی .ثؼؿ ال
ایٖک ٚاقجً ث ٚایٖ جكجیت جٕؼیق ٌؿ ٙثٞؾ یک
کٔیىی ٕٞجّٔیْگیكی ؾق ٛك گكؾاٗی جٍکیَ ٌؿ ٙثٞؾ
کٓ ٚحٍکَ ٓیٌؿ ال
ككٓبٗؿٙی گكؾإ ،یکی ال
چٜبق ككٓبٗؿٙی گكٛٝبٕ ٝ
وكگكٛٝجبٕٛب  ٝاوحٞاق یک
 ٝاوحٞاق ؾٝیی ک ٚؾق ٛك
گكٛٝبٗی ٝشٞؾ ؾاقؾ .یؼ٘ی
جّٔیْگیكیٛب ٍٓٞقجی ٌؿٙ
ثٞؾ  ٝیک جیْ ؾق ٝاهغ
جّٔیْگیكی ٓیکكؾ.
نوب چؽا ظؼ اؼتم ًوبًعیع؟

ثـَ ٓكل ثٞؾ  ٝقٝلی چ٘ؿ ثبق ٓكگ قا ث ٚچٍْ
ؼٞؾٓبٕ ٓیؾیؿیْ.

هبخؽا ایي ثْظ کَ
ؾیؽظقتبى هب زك ضْظنبى
هیظاًكتٌع کَ ظؼ
تًوینگیؽیُبی هب ظضبلت
کٌٌع .ظؼ زبلی کَ لجل اؾ
ایي هبخؽا تًوینگیؽًعٍ
یک ًفؽ ثْظ

ثب ػؽاق ظؼ خٌگ ثْظیع یب
ثب کْهلَ ّ ظهْکؽات؟

ثیٍحك ثب ٔٛیٖ اظماة کكؾ.
ثؼؿ ال ًٌ ٓب ٖٓ ٙؾق یک
ٓبٓٞقیث ٔٛبٕٖٞق ک ٚگلحْ
اویك ٌؿّ  ٝثؼؿ ال آلاؾی
ٓعجٞثیث ؼبِی پیؿا کكؾّ ٝ
ٔٛیٖ ٓىئِٚی ٓعجٞییث ٖٓ
ثبػد ٌؿ ٖٓ قا پبکىبلی
ک٘٘ؿ .ؾق ٖٔٔ كکك
ٓیکكؾٗؿ ٖٓ ثب اظماة کكؾ
قاثط ٚؾاقّ چ ٕٞیک وكی
اوِع ٚال ٍُکك  ُٞ 28قكحٚ
ثٞؾ  ْٛ ٖٓ ٝككٓبٗؿٙی
گكؾإ آٓبق  ٝجكاثكی ثٞؾّ ٝ
ال ٔٛبٕ گكؾإ اوِع ٚؼبقز
ٌؿ ،ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ كکك ٓیکكؾٗؿ یکی ال ؾالیِی کٖٓ ٚ
ال لٗؿإ ک ِٚٓٞآلاؾ ٌؿّ  ٝؾ ٝاكىكی ک ٚثب ٖٓ ثٞؾٗؿ
کٍحٌ ٚؿٗؿٓ ،یجٞاٗؿ ٔٛیٖ ثٞؾ ٙثبٌؿ.

ٖٓ ال ٌیكال ث ٚکكؾوحبٕ
قكحْ .ككٓبٗؿٙی ٗیكٝی
لٓی٘ی ؼٞاوح٘ؿ ک ٚاكىكاٗی
ک ٚؼٞة ٛىح٘ؿ ثكای
ثبلوبلی ٍُکك کكؾوحبٕ ثٚ
و٘٘ؿز ٓ٘حوَ ک٘٘ؿ ٖٓ .قا ث ٚو٘٘ؿز ٓ٘حوَ کكؾٗؿ ٌ ٝؿّ
ٓؼب ٕٝوك٘ٛگ ظىٖ آـقكك ک ٚثؼؿٛب ٓؼٌِ ّٞؿ ػٕٞ
ظمة جٞؾ ٙثٞؾ ٝ ٙاػؿاّ ٌؿ ،ؾق ٝاهغ ٓؼبٍُ ٕٝکك 28
کكؾوحبٕ  ٝككٓبٗؿٙی پبؾگبٕ ٓكیٞإٓ .كیٞإ  ْٛکٚ
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کویتَُبی هسلَ ؼا
ثب هالیوت ضلغ قالذ کؽظًع
گفت ّ گْ ثب قیبهٌع ؾًعی
ٓ عِٚی آیكی٘ٓ ٝ ٚیكیٚ
آلبی ؾًعی! َّؼیت هسلَی اهیؽیَ ّ هٌیؽیَ ظؼ
ظّؼٍی اًمالة چگًَْ ثْظ؟
ؼیبثبٕ ٓ٘یكیٚی جٜكإ ؾق ٓیبٕ ؾ ٝپبؾگبٕ اِِی ٝاهغ
ٌؿ ٙثٞؾ .یکی ال آٜٗب ؾاٍٗکؿٙی اكىكی ثٞؾ ک ٚکبِٖٓ
ثٓ ٚصِه ٌٞقای وبثن ٍٓكف ثٞؾ .پبؾگبٕ ؾیگك ْٛ
پبؾگبٕ ثبؽ ٌب ٙثٞؾ .ال وٞی ؾیگك وبؼحبق ٓعِ ٚال
ؤث ٌكم ٍٓكف ث ٚثبلاق جٜكإ ٓیٌؿ  ٝجؼؿاؾ
لیبؾی ال ثبلاقیٛب ک ٚؾق ٓعالت و٘حی لٗؿگی
ٓیکكؾٗؿ ٞ٘ٛل ؾق ٓعِٚی آیكی٘ٓ ٝ ٚیكی ٚثٞؾٗؿ ٝ
اظحٔبُٖ ٞ٘ٛل  ْٛثؽٍی ال آٜٗب ؾق ٔٛبٕ ٓعِ ٚوبکٖ
ثبٌ٘ؿ .ثٛ ٚك ق ٝوبؼحبق ٓعَٓ ،عِٚیی ثٞؾ ٍٓكف ثٚ
ثبلاق ال شبٗجی  ٝال ٖككی ؾیگك ٍٓكف ث ٚؾ ٝپبؾگبٕ
اِِی ظکٓٞحی ک ٚایٖ ؾ ٝپبؾگبٕ ٖٓ ٗٔیجٞاْٗ ثگٞیْ
ؾق وكکٞة ٗوً ؾاٌح٘ؿ آب ؾق قٝلٛبی ظکٓٞث
ٗظبٓی ،پبؾگبٕ ثبؽ ٌبٚٔٛ ٙی ٗیكٛٝبیً قا ث ٚؼیبثبٕ
گىیَ کكؾ ٙثٞؾ.

ؾاؼَ یک آٓجٞالٗىی ک ٚؾاٌث ال إٓ ؼیبثبٕ ػجٞق
ٓیکكؾ ٍٗىحْ  ٝؼٞؾّ قا ثٌ ٚكم جٜكإ قوبٗؿّ.
ث٘بثكایٖ ؾق قٝل  21ث ٖٜٔجٜ٘ب ٓ٘طوٚی ؾقگیكی ٌكم
جٜكإ ثٞؾ .قٝل  22ث ٖٜٔایٖ ؾقگیكی ٝویغجك ٌؿٙ
ثٞؾ .ػِیقؿْ ایٖک ٚپبؾگبٕٛبی ؾیگك جعكکی ال
ؼٞؾٌبٕ ٍٗبٕ ٗؿاؾٗؿ آب ٓكؾّ ثب ٛؿف جىِیط ػٔٓٞی
وكاؽ پبؾگبٕٛب قكح٘ؿ .قٝل  22ث ٖٜٔظِٔ ٚث ٚپبؾگبٕٛب
آؿبل ٌؿ .ایٖ ظِٔٓ ٚىِعبٗٗ ٚجٞؾ ٓ ٝكؾّ ثب ؾوث ؼبُی
ث ٚپبؾگبٕٛب ظِٔٓ ٚیکكؾٗؿ .ال شبٗت ایٖ ؾ ٝپبؾگبٕ کٚ
ٖٓ ث ٚیبؾ ؾاقّ ،جیكاٗؿالیٛبیی ث ٚؤث ٓكؾّ ٌؿ آب ثٚ
ٛیچ ػ٘ٞإ جیكاٗؿالیٛبی شؿیای ٗجٞؾ ،جؼؿاؾی لؼٔی
ٌؿٗؿ آب ٗٔیؾاْٗ کٍحٚیی  ْٛؾاٌث یب ٗ .ٚثؼؿ ال چ٘ؿ
وبػث  ْٛایٖ پبؾگبٕٛب جىِیْ ٌؿٗؿ ٓ ٝكؾّ  ٝػٖٔٓٞ
شٞإٛب ٝاقؾ پبؾگبٕٛب ٌؿٗؿ ٌ ٝكٝع کكؾٗؿ ث ٚثیكٕٝ
آٝقؾٕ والضٛبی اٗلكاؾی  ٝاُجح ٚؾیؿّ ک ٚشیپ ْٛ
ثیك ٕٝآٝقؾٗؿ .ثؼؿ ال إٓ ؾق ظِٔٚی ؾ ٝ ّٝلٓبٗی کٚ
پبؾگبٕٛب ػِٖٔ جىؽیك ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ٖٓ ؼٞؾّ ػؿٙیی ال
ایٖ آهبیبٕ ثبلاقی قا ٓیؾیؿّ ک ٚال ؾاؼَ پبؾگبٕ ثب پیث
ٗلث ثیكٓ ٕٝیآٓؿٗؿ یب ثب ثىحٚی ه٘ؿ ٞٓ ٝاؾ ؿفایی
ثیكٓ ٕٝیآٓؿٗؿ.

ثٌبثؽایي ثبیع ظؼ ؼّؾُبی قمِْ زکْهت پِلْی ّ فتر
پبظگبىُب ظؼ ایي هسلَ ظؼگیؽی نعٍ ثبنع.
قٝل  21ث ٖٜٔظكکث ال ٌت هجًِ ؾق پبؾگبٕ ٗیكٝی
ٞٛایی آؿبل ٌؿ ٙثٞؾ .قٝل  21ث ٖٜٔوبلٓبٕ كؿایی
اػالّ جظبٛكات کكؾ ٙثٞؾ  ٝؾػٞت کكؾ ٙثٞؾ کٓ ٚكؾّ
ث٘ٓ ٚبوجث وبُگكؾ  19ث ٝ ٖٜٔویبٛکَ ث ٚؤث ٓیؿإ
آلاؾی جظبٛكات ک٘٘ؿ .هكاق ثٞؾ ایٖ جظبٛكات ؾق قٝل
 19ث ٝ ٖٜٔؾق ٔٛیٖ ٓىیك اٗصبّ ٌٞؾ آب ؼٔی٘ی ثٚ
ٗظك ٖٓ ث ٚػٔؿ  ٝکبِٖٓ آگبٛبٗ ٝ ٚثكای ایٖکٚ
جظبٛكات وبلٓبٕ كؿایی قا ثك  ْٛثمٗؿ ،اػالّ کكؾ
ٓكؾّ ؾق ایٖ قٝل ثكای جبئیؿ ؾُٝث ثبلقگبٕ جظبٛكات
ک٘٘ؿ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ  ْٛكؿاییٛب جظبٛكاجٍبٕ قا ؾ ٝقٝل
ػوت اٗؿاؼح٘ؿ .قٝل  21ثٝ ٖٜٔهحی  ٚٔٛؾق ؾاٍٗگبٙ
جٜكإ شٔغ ٌؿٗؿ ،ؼجكٛبی پبؾگبٕ ككضآثبؾ ٓ ٝیؿإ ژاُٚ
ٌ٘یؿٌ ٙؿ ٙثٞؾ ،ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٓىیك جظبٛكات جـییك کكؾ
 ٝگلح٘ؿ ث ٚؤث ٌكم جٜكإ جظبٛكات ٓیک٘یْ.
جظبٛكات ث ٚوك چٜبققا ٙکبُس ٗكویؿ ٙثٞؾ ک ٚپؽً ٌؿ.
یؼ٘ی ٛك کىی ثب ٛك ٝویِٚیی ک ٚث ٚؾوث ٓیآٝقؾ وؼی
ٓیکكؾ ؼٞؾي قا ثٌ ٚكم جٜكإ ثكوبٗؿ ٖٓ .ؼٞؾّ

نوب ضْظتبى ُن هكلر نعیع؟
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ؼجك آٓؿ ؼىكٝؾاؾ اػؿاّ ٌؿ ٙاوث ،ال آٗصبیی ک ٚػِی
ؾق إٓ قٝلٛبی آؼك ٓعبكع ؼىكٝؾاؾ ثٞؾ ٖٓ  ٝیکی ال
ؾٝوحبْٗ ث ٚثٜبٗٚی ایٖک ٚؼٞاثٔبٕ ٓیآیؿ ٓ ٝیؼٞاٛیْ ثٚ
ؼبٗ ٚثكٝیْ ،قكحیْ ؾاؼَ یکی ال وبؼحٔبٕٛبی ٓوبثَ
و٘گك ک ٚؼبُی ثٞؾ  ٝال ثبُکٖ ایٖ ؼبٗ ٚثؿ ٕٝایٖک ٚاٝ
ثلٜٔؿ جب ِجط اوِعٓٚبٕ قا ق ٝث ٚػِی ؾقیبیی هكاٍٝ
قكح ٚثٞؾیْ ک ٚاگك ا ٝجعث جبذیك ایٖ ؼجك هبٖی کكؾ ٝ
ؼٞاوث ث ٚثچٛٚب آویجی ثمٗؿ ،چٓ ٕٞب ٛیچکؿاّ ثُ ٚعبظ
شىٔی جٞإ ٓوبثِ ٚثب ایٖ آؾّ قا ٗؿاقیْ ظؿاهَ ٓب ال ثبال
ثحٞاٗیْ ا ٝقا ثمٗیْٛ .یچ اجلبهی ٗ ْٛیلحبؾ .ایٖ آؾّ ْٛ
یکی ال آؾّ ٛبیی ثٞؾ ک ٚجب قٝل آؼك و٘گك ث ٚؼبٖك إٓ
قٝلٛب ؾق ک٘بق ثچٛٚب ثٞؾ آب ثؼؿٕ ؾق شكیبٕ کٞؾجبی
ٗٞژ ٙاػؿاّ ٌؿ.

ثِ ْٛ ٖٓ !ٚاوِعٚیی ال پبؾگبٕ ثكؾاٌحْ ٓ ٝىِط ٌؿّ .ال
ٔٛبٕ ٌت جٞوٗ ثچٛٚبی ٓعَ ث ٚؾُیَ ٌبیؼٚیی ک ٚؾق
جٜكإ پؽً ٌؿ ٙثٞؾ کٓ ٚبٓٞقإ وبٝاک ؾق جیْٛبی وٚ
ٗلكی ؾاؼَ اجٞٓٞثیَٛبی آقیبٌبٛی ؾق ٌٜك گٍث
ٓیلٗ٘ؿ  ٝثٓ ٚكؾّ ظِٔ ٝ ٚجیكاٗؿالی ٓیک٘٘ؿ  ٝاللّ
اوث ک ٚشِٞی آٜٗب گككحٌٞ ٚؾ ،و٘گك کٞچکی ثك پب
کكؾٗؿ .ایٖ و٘گك وك یکی ال کٞچٛٚبی ٍٓكف ثٚ
ؼیبثبٕ ٓ٘یكی ٚػِٖٔ قٝثٚقٝی ٓىصؿ لػیْ ثكپب ٌؿ ٝ
ٖیق ثچٛٚبیی ک ٚإٓ ٌت ؾق ایٖ و٘گك ٍٗىح٘ؿ
ٓیجٞاْٗ ث ٚشكات ثگٞیْ کٛ ٚیچ کؿاّ جیپ ثچٛٚبیی
ٗجٞؾٗؿ ک ٚثؼؿٕ ظمةاُِٜی ٌٗٞؿ یب ػالهٚیی ث ٚاٗوالة
اوالٓی ؾق ٓؼ٘بی اوالٓی اٗوالة ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ .شٔؼی
ثٞؾ ٓحٍکَ ال ؾ ٙجب پبٗمؾٗ ٙلك .یکی ال اككاؾی ک ٚإٓ
ٌت ٌ ٝت ٛبی ثؼؿ ؾق ایٖ و٘گك ٍٗىث ،ككؾی ثٞؾ ثٚ
ٗبّ ػِی ؾقیبیی ک ٚایٖ ككؾ ثؼؿٕ ؾق شكیبٕ کٞؾجبی
ٗٞژ ٙثبلؾاٌث  ٝجیكثبقإ ٌؿ .ایٍبٕ ؾق إٓ لٓبٕ ال
اككاؾ جیپ ٝیژٙی ٗٛٞؿ اقجً ٌب ٙثٞؾ ،یک شٞاٗی ثٞؾ
ک ٚكوٗ ؼٞؾي ثٞؾ ٓ ٝبؾقي ٛ ٝیچکه ؾیگكی قا ْٛ
ٗؿاٌث .ؾق ایٖ ٓعَ لٗؿگی ٓیکكؾ  ٝکٔبٗؿ ٝ ٝکالٙ
وجم  ٝال ایٖ جیپٛب ثٞؾٓ .ب ثؼؿٕ ٌ٘یؿیْ ک ٚؾق
قٝلٛبی اٗوالة ٓعبكظث ؼىكٝؾاؾ قا ث ٚایٖ وپكؾٙ
ثٞؾٗؿ ،ایٖ ككؾ یک یٞلی ؾاٌث  ٝثب ٔٛیٖ یٞلی آٓؿٙ
ثٞؾ  ٝؾق و٘گك ٍٗىح ٚثٞؾ ؾق ک٘بق ثچٛٚبی ؾیگك.
چ ٕٞثبالؼك ٙثب ثچٛٚبی ٓعَ ؾٝوث ثٞؾ  ٝثٔٛ ٚیٖ
ٝاوط ٚثكای ٗگٜجبٗی ث ٚایٖ و٘گك آٓؿ .یب یکی ؾیگك ال
ایٖ ثچٛ ٚب ٗكیٔبٕ ٗبوٞجی ثٞؾ کٞٛ ٚاؾاق ٓصبٛؿیٖ ثٞؾ
ٞ٘ٛ ٝل ٓ ْٛؼِٗ ّٞیىث ک ٚؾق کٍحبق جبثىحبٕ  67اػؿاّ
ٌؿ ٙاوث یب پیً ال إٓ اػؿاّ ٌؿ ٙثٞؾ.

ایي قٌگؽ تب چَ ؾهبًی پبثؽخب ثْظ؟
ثؼؿ ال ایٖک ٚایٖ و٘گك ثكهكاق ٌؿ ػٔ ٖٓٞججؿیَ ٌؿ ثٚ
پبجٞهی ثكای ثچٛٚبی ٓعَ .شٞإٛبی ٓعَ ٌتٛب ؾق
ایٖ و٘گك شٔغ ٓیٌؿٗؿ  ٝجب ِجط ثب اوِع ٚآٗصب ثٞؾٗؿ ٝ
چ ٕٞکبق  ٝلٗؿگی  ْٛػِٖٔ جؼطیَ ثٞؾ کىی ال چیمی
ثبلٗٔیٓبٗؿ .ایٖ قا  ْٛثگٞیْ کٓ ٚىصؿ ٓعِٛ ٚیچ ٗوٍی
ؾق وبلٓبٗؿٛی ایٖ و٘گك ٗؿاٌث .ظحب ایٖ ٓىصؿ ؾق
جٞلیغ ؿفا  ٝقویؿٕ ث ٚثچٛٚبی و٘گك ٗوٍی ٗؿاٌث.
ؼٞؾ ٓكؾّ ٓعَ ال ؼٞاثٍبٕ ٓیلؾٗؿ  ٝوبػث ؾ ٝ ٝوٚ
ِجط چبی ؾقوث ٓیکكؾٗؿ  ٝثكای ثچٛٚب ٓیآٝقؾٗؿ.
جٜ٘ب چیمی کٓ ٚب ال شبٗت ٓىصؿ ایٖ ٓعَ ؾیؿیْ ایٖ ثٞؾ
ک ٚپىك ؼبؾّ ٓىصؿ کٓ ٚىِط ٗ ْٛجٞؾ گبٛی اٝهبت
ٓیآٓؿ  ٝؾق و٘گك ک٘بق ثچٛٚبی ؾیگك ٓعَ ثكای گپ
لؾٕ ٓیٍٗىث.

یؼٌی فؽظی هبًٌع ػلی ظؼیبیی ،یک قؽثبؾ تیپ ّیژٍی
نبٌُهبُی ُن ثب اًمالة ُوؽاٍ نعٍ ثْظ؟

گفتیع کَ نبیؼَ نعٍ ثْظ قبّاکیُب ثَ هؽظم زولَ
هیکؽظًع ،آیب ُؽگؿ هؼلْم نع کَ ایي هبخؽا نبیؼَ
اقت یب ّالؼیتی ُن ظؼ کبؼ ثْظ؟

ثٛ ٚك ظبٍ ٓب  ْٛکٔی ٍٓکٞک ثٞؾیْ .ثٝ ٚیژٌ ٙجی کٚ
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ٖٓ كکك ٓیکْ٘ ٝاهؼٖ ٌبیؼ ٚثٞؾ  ٝال كٕبی ٗلكت
ػٔٓٞی ٗىجث ث ٚوبٝاک ثكؼبوح ٚثٞؾ ٖٓ .ؼٞؾّ ٌبٛؿ
چ٘یٖ اجلبهی ٗجٞؾّ.

پف ضیلی ؾّظ ّ ظؼ یک فبيلَی ظٍ ؼّؾٍ ظقت ثَ کبؼ
نعًع.
ػِٖٔ ؾ _ ٙؾٝالؾ ٙقٝل ثؼؿ ال اٗوالة ،کٔیحٚی ٓكکم
جٞوٗ آیثهللا ؼىكٌٝبٛی جبویه ٌؿ.

کویتَُبی اًمالة اقالهی اؾ ظل ُویي قٌگؽُب ّ
کویتَُبی هسلی ثیؽّى آهعًع یب نکلگیؽی آًِب ؼًّع
خعاگبًَیی ظانت؟

ّ ثؼع ّلتی ثچَُبی قٌگؽ نوب ثَ ایي کویتَُبی
اقالهی ًپیْقتٌع کبؼ قٌگؽ نوب ثَ کدب ؼقیع؟

ٗؽیك! کٔیحٛ ٚبی ظکٓٞحی ٛیچ قثطی ث ٚایٖ و٘گكٛب
ٗؿاٌح٘ؿ .ثؼؿ ال ٓؿجی گلح٘ؿ ک ٚؾق ٓیؿإ ظىٖآثبؾ،
ٗمؾیک کالٗحكی ٓكکم ،پبیگبٓ ٙكکمی کٔیح ٚلؾٌ ٙؿٙ
 ٝآیثهللا ؼىكٌٝبٛی ٓىئُٞیث کٔیحٚی ٓكکم قا ثك
ػٜؿ ٙگككح ٚاوث .چ٘ؿ ٌت ثؼؿ ال إٓ ثٞؾ ٓ ٝیجٞاْٗ
ثگٞیْ ؾٌ ٙجی  ْٛال  22ث ٖٜٔگفٌح ٚثٞؾ ک ٚیک شیپ
اقجٍی ک ٚؾ ٝوٗ ٚلك ؾاؼَ إٓ ثٞؾٗؿ آٓؿٗؿ  ٝوؼی
کكؾٗؿ ثب ایٖ ؾٝوحبٕ و٘گك ٓب ِعجث ثک٘٘ؿ ک ٚثِٚ
کٔیحٚیی جٍکیَ ٌؿ ٝ ٙال ایٖ ث ٚثؼؿ ٛك و٘گكی
ٓیثبیىث ث ٚایٖ کٔیح ٚپبوؽگ ٞثبٌؿ ،ثٞٗ ٚػی ؾػٞت
ثٔٛ ٚکبقی ثٞؾ آب ٖٓ ث ٚیبؾ ٗؿاقّ ٛیچکؿاّ ال
ثچٛٚبیی ک ٚؾق ایٖ کٔیح ٚثٞؾٗؿ ٔٛکبقیای ثب ایٖ
کٔیح ٚکكؾ ٙثبٌ٘ؿ.

ؼكؾ ؼكؾ ال ثیٖ قكث .آب ال ثیٖ قكحٖ إٓ ثِٞ ٚقت
کبِٖٓ ثطئی پیً قكث  ٝثٛ ٚیچ ػ٘ٞإ وكیغ ٗیبٓؿٗؿ
چ ٕٞک ٚثٛ ٚك ظبٍ ٓ ٚٔٛىِط ثٞؾٗؿ .ؼیِی ؼیِی آقاّ
وؼی کكؾٗؿ ک ٚو٘گك قا جؼطیَ  ٝثچٛٚب قا ؼِغ والض
ک٘٘ؿ .اِِٖ جالي ٗکكؾٗؿ اوِع ٚقا ال کىی ثگیكٗؿ آب
اػالّ کكؾٗؿ ک ٚثبیؿ اوِعٛٚب قا ث ٚكالٕ ٓعَ جعٞیَ
ثؿٛیؿ .ؼت ٛیچکىی  ْٛجّٞقی ال ایٖ ٗؿاٌث ک ٚاگك
اوِعٚاي قا ٗگب ٙؾاقؾ ث ٚچ ٚؾقؾ ا ٝؼٞاٛؿ ؼٞقؾ.
ث٘بثكایٖ ثؼؿ ال ٓؿجی ٛك کىی والض ؼٞؾي قا ٓیثكؾ
 ٝجعٞیَ ٓیؾاؾ.
الجتَ آًِبیی ؼا کَ ثَ کویتَُب ؼفتٌع ؼا ُن تًفیَ
کؽظًع.
کبِٖٓ .الاهَ یک ٓٞقؾي ک ٚال ؾٝوحبٕ ؼٞؾ ٓب ثٞؾ ٝ
ٝاقؾ کٔیحٌ ٚؿ ٙثٞؾ ،ث ٚكبِِٚی ؼیِی کٞجبٛی جّلیٚ
ٌؿ  ٝاُجحٓ ٚیجٞإ گلث كٕب ث ٚگٚٗٞیی ٌؿ ک ٚؾیگك
ٗحٞاٗىث اؾآ ٚثؿٛؿ .ؼٗ ویبوی ؼبِی ٗ ْٛؿاٌث آب
اٗىبٕ ثىیبق ؾٓٞکكاجی ثٞؾ  ٝاِِٖ ٓفٛجی ٗجٞؾ  ٝثٚ
اٗوالة  ْٛػاله ٚؾاٌث .ایٖ قكث  ٝث ٚكبِِٚی وٓ ٚبٙ
گلث ای٘صب شبی ٖٓ ٗیىث  ٝثیك ٕٝآٓؿ.
یک هبخؽایی ُن ثَ ػٌْاى تًفیَی کویتَُب ّ تست
لْای تًفیَی کویتَُب اؾ اؼاغل ّ اّثبل ّ کكبًی کَ
هثلي ظؾظی کؽظٍ ثْظًع آغبؾ نع ّلی ػولي ًیؽُّبی
قیبقی هطبلف زؿةاللِیُب ؼا اؾ کویتَُب تًفیَ
کؽظًع.
کبِٖٓ ؾقوث اوث .یک ٓٞقؾی قا ک ٖٓ ٚث ٚؼبٖك
ؾاقّ ایٖ ثٞؾ ک ٚؾق قٝلٛبی اٗوالة ک ٚؼیِیٛب ٓىِط
ٌؿ ٙثٞؾٗؿ  ٝث ٚثكؼی ال ؼبٗٛٚب ظِٔٓ ٚیٌؿ ،پكٝیم
ثبؾپب ،ک ٚثٞکىٞق و٘گیٖ ٝلٕ ثٞؾ ثب التٛبی ؾٝق  ٝثك
ؼٞؾي ظِٔٓ ٚیک٘٘ؿ ث ٚؼبٗٚی یکی ال ٗظبٓیٛب  ٝثٚ
لٕ  ٝؾؼحك ٛ ٝك ككؾ ٓٗٞری ک ٚؾق ایٖ ؼبٗ ٚثٞؾٙ
اوث ،جصبٝل ٓیک٘٘ؿ .إٓ قٝلٛب كٞقی ٖكض ٌؿ کٚ
پكٝیم ثبؾپب ؾوحگیك ٌؿ ٝ ٙاػؿاّ ؼٞاٛؿ ٌؿٛ .یچ ؼجكی
 ْٛال اٗ ٝجٞؾ جب ثؼؿٕ گلحٌ ٚؿ ک ٚا ٝقا ؾق ٓیحی٘گ
ٓصبٛؿیٖ ؾق جكٓی٘بٍ ؼماٗ ٚؾیؿٙاٗؿ ک ٚقٛجكی چ٘ؿ ؾوحٚ
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ال اکیپٛبی ظمة اُِٜی قا ک ٚثٓ ٚیحی٘گ ظِٔٚ
ٓیکكؾٗؿ ث ٚػٜؿ ٙؾاٌح ٚاوث .ثؼؿ ال إٓ ثبل ؼجكی ال
ایٖ آؾّ ٍٗؿ.
پف ظؼّالغ اؼاغل ّ اّثبل
ؼا تًفیَ ًکؽظًع؟

ٖٓ آكٝل کٓ ٚیؼٞآ ْٛصؿؾ ث ٚهٕیٗ ٚگب ٙکْ٘ ثٚ
ٗظكّ ثكٗبٓٚیی ظىبة ٌؿ ٙثٞؾ .ؾقوث ؾق ُعظٚیی کٚ
پبؾگبٕٛب ؾاٌح٘ؿ جؽِیٚ
ٓیٌؿٗؿ ٓ ٝكؾّ ٝاقؾ
پبؾگبٕٛب ٌؿ ٙثٞؾٗؿٌٔ ،ب
ػؿٙیی
کٚ
ٓیؾیؿیؿ
ٓیایىحبؾٗؿ گٌٚٞیی  ٝال
ٓكؾّ ٓیؼٞاوح٘ؿ اوِعٛٚب قا
ث ٚآٜٗب ثؿ٘ٛؿ یب کبٓیٕٛٞبی
ٗظبٓی ک ٚؾق ِع٘ ٚظٕٞق
ؾاٌح٘ؿ  ٝوؼی ٓیکكؾٗؿ
اوِعٛٚب قا شٔغآٝقی ک٘٘ؿ ٝ
ثجكٗؿ ٖٓ .ایٖ ثكٗبٓٚقیمی
قا ال جصكثٚی ؾ ٝپبؾگبٗی کٚ
ؾق ٓعِٚی ؼٞؾٓبٕ جٞوٗ
ٓكؾّ جّكف ٌؿٗؿ ،اظىبن ٓیکْ٘ .ثؼؿ  ْٛک ٚیک ػؿٙ
ٓىِط ٌؿ ٙثٞؾٗؿ  ٝث٘ب ثٞؾ ک ٚایٜ٘ب ؼِغ والض ٌٗٞؿ.
ٔٛبٕٖٞق ک ٚگلحْ کٔیح ٚؾق قٝلٛبی اُٝی ک ٚجٍکیَ
ٌؿ ٙثٞؾ ؼیِی ؼیِی وؼی ٓیکكؾ ثب ٓؿاقا ٓ ٝالیٔث ثب
ایٜ٘ب قكحبق ک٘ؿ ٞٓ ٝشت ثكؼٞقؾ ٓحوبثَ ٍٗٞؾ .وؼی
ٓیکكؾٗؿ ایٖ هٕیٚی ؼِغ والض قا ایٖٖٞق پیً ثجكٗؿ
ک ٚؼت اٗوالة ثٞؾ  ٝجٔبّ ٌؿ  ٝظبال ثبیؿ ٝظبیق ثٚ
اقگبٕٛبی ؾیگكی وپكؾٌٞ ٙؾ ،ؼت ؼیِی ٕٓٔ٘ٞ
لظٔث کٍیؿیؿ ،هكثبٕ ٌٔب ،ؾوححبٕ ؾقؾ ٗک٘ؿ آب اوِعٚ
قا ثؿٛیؿ .ػٔؿجٖ ٗٞع ثكؼٞقؾ ایٖ ٌکِی ثٞؾ جب ایٖکٚ
ثؼؿٛب ثٌ ٚکَ ؾیگكی ؾقآٓؿ  ٝکبِٖٓ ٓىِٗ ٌؿٗؿ.

نوب هیظیعیع کَ ػعٍیی
هیایكتبظًع گْنَیی ّ اؾ هؽظم
هیضْاقتٌع اقلسَُب ؼا ثَ آًِب
ثعٌُع یب کبهیْىُبی ًظبهی کَ
ظؼ يسٌَ زُْؼ ظانتٌع ّ قؼی
هیکؽظًع اقلسَُب ؼا خوغآّؼی
کٌٌع ّ ثجؽًع

ػِٖٔ ظحب ٓیٌٞؾ گلث اقاـٍ
 ٝاٝثبي قا ث ٚاوحؽؿاّ
ؾقآٝقؾٗؿ .ال ٓبٌبهللا هّبة
ولبقت آٓكیکب جب التٛبی
ؾیگك قا اوحؽؿاّ کكؾٗؿ .ایٖ
قا ظحب ؾق ٓعالت ٓ ْٛیٌؿ
اظىبن کكؾ ثچٛٚبیی کٚ
یک ٓوؿاق ؾق ٓعالت قیٍٚ
ؾاٌح٘ؿٌ٘ ،بؼحٌ ٚؿ ٙثٞؾٗؿ ٝ
وكٌبٕ ث ٚجٌٖبٕ ٓیاقلیؿ ػٔٝ ٖٓٞاقؾ کٔیحٛٚب ٍٗؿٗؿ
آب اقاـٍ  ٝاٝثبي الاهَ ؾق ٓعالت و٘حی جٜكإ ثٚ
ؤث کٔیحٛٚب قكح٘ؿ.
فکؽ هیکٌیع کَ تهکیل ایي کویتَُبی اًمالة اقالهی
ثَ فبيلَی ضیلی ضیلی کْتبُی ثؼع اؾ اًمالة ،تالل
ثؽای خػة کكبًی کَ ظؼ خؽیبى اًمالة هكلر نعٍ
ثْظًع ثَ ایي کویتَُب ّ ثؼع تًفیَی کویتَُب اؾ
ًیؽُّبی اًمالثی ثؽ اقبـ یک ثؽًبهَؼیؿی اًدبم
هینع یب ثعّى ثؽًبهَؼیؿی ّ اتفبلی ثْظ؟

185

112

تاریخ مفقود شوراهای 57

کویتَُبی هسلَ ثب
کویتَُبی اًمالة اقالهی هتفبّت ثْظًع
گفت ّ گْ ثب ثِؽّؾ ؼَْاًی
 ؼیبثبٕ آیكٌككی جٜكإ
آلبی ؼَْاًی! نوب قبکي کعام هسلَی تِؽاى ثْظیع ّ
فُبی هسلَ ظؼ هبٍُبی آضؽ هٌتِی ثَ قؽًگًْی نبٍ
چگًَْ ثْظ؟
گِچیٖ ؾ ٝکٔیح ٚؾاٌحیْٓ .كکم اِِی یکی ال آٜٗب ؾق
ٓىصؿ ظصحی ٚثٞؾٓ ،كکم یکی ؾیگك  ْٛؾق ؼبٗٚی ككؾی
ثٞؾ ثٗ ٚبّ ظبز آهب ٌیكیٖ .اجلبهٖ یکی ال پىكٛبی ظبز
آهب ٌیكیٖ ثٗ ٚبّ اظٔؿ ث ٚؾُیَ إٓکٖ ٚكل اوحلبؾ ٙال
اوِع ٚقا ثِؿ ٗجٞؾ ،پىك ؾیگكيٓ ،عٔؿ قا کٍثٔٛ .بٕ
قٝلٛبی ا ٍٝثؼؿ ال اٗوالة ثٞؾ ک ٚگلح ٚثٞؾٗؿ ؾق كالٕ
ؼبٗ ٚوبٝاکی ٛىث  ٝثكٝیْ آٜٗب قا ؾوحگیك ک٘یْ .اظٔؿ
ٝهحی ٓیؼٞاوث اوِعٚی کِث قا ال کٔكی ؼبقز
ثک٘ؿ ،جیكاٗؿالی کكؾ  ٝثكاؾقي کٍحٌ ٚؿ .اػٕبی ایٖ
کٔیح ٚث ٚایٖ ثچٛٚبی ؼٞؾی ٔٛ ٝجبلیٛبی ؾٝقإ
کٞؾکی ثٞؾٗؿٝ .اهؼیث  ْٛایٖ ثٞؾ کٓ ٚب ٛیچ ؾیؿگبٙ
ٗظكی ؼبِی ٗؿاٌحیْ ،ایٖٖٞق ٗ ْٛجٞؾ ک ٚال آگبٛی ثٚ
ؼِّٞی ثكؼٞقؾاق ثبٌیْ .ؾق ٗحیصٚی كٍبقٛبی
وؽحی ک ٚثٓ ٚكؾّ ٓعِٝ ٚاقؾ ٓیٌؿ ٔٛیٖ هؿق
ٓیؾاٗىحیْ ک ٚقژیْ ٌب ٙقا ٗٔیؼٞاٛیْ .ایٖ قا  ْٛثبیؿ
ثگٞیْ ک ٚؾق إٓ ٓ٘طوٝ ٚاهؼٖ ثٞؾٗؿ وكپبوجبٕٛبیی کٚ
ثؼؿٕ  ْٛؾوحگیك ٓ ٝصبلات ٌؿٗؿ ،وكپبوجبٕٛبیی کٚ
ؼیِی ٌبٛؿٝوث ثٞؾٗؿ  ٝوبٝاکی  ْٛؾاٌحیُْٝ .ی ثیٍحك
اٛبُی آؾّٛبی ؼیِی ٓؼُٔٞی ثٞؾٗؿ.

ٖٓ ؾق ؼیبثبٕ آیكٌككی  ٝؾق کٞچٚی ؾاقاثی لٗؿگی
ٓیکكؾّ ک ٚؾق ٝاهغ لاؾگب ٖٓ ٙثٞؾ .ؼیبثبٕ آیكٌككی
ؾق ٗمؾیکی ٓیؿإ آبّ ظىیٖ آكٝلی ٓ ٝیؿإ كٞلیٚی
وبثن ٝاهغ ٌؿ ٙاوث .ایٖ ؼیبثبٕ ثیٖ جٜكإ ٗٝ ٞ
ٗظبّآثبؾ هكاق ؾاٌث .جٜكإ ٗ ٞال ٓیؿإ كٞلی ٚث ٚؤث
ٌكم  ٝجٜكإ پبقن ٓیقكث ک ٚثیٔبقوحبٕ شكشبٗی،
ثیٔبقوحبٕ ثٞػِی وی٘ب ٔٛ ٝبٕ پبؾگبٕ ٔٛبككٛب کٚ
ؾقگیكی ٓؼكٝف ؾق إٓ اجلبم اكحبؾ ،ؾق ایٖ ؼیبثبٕ
ثٞؾٗؿ .کٞچٚی ؾاقاثی ،کٞچٚیی ثٞؾ ؾاؼَ ؼیبثبٕ
آیكٌككی کٞٓ ٚهؼیث شبُجی ؾاٌث ْٛ ،ث ٚؼیبثبٕ ٗبشی
قا ٙؾاٌث  ْٛ ٝال ٖكین کٞچٚی گِچیٖ ث ٚؼیبثبٕ
ٗظبّآثبؾ .پٍث إٓ  ْٛثبؽ ٓؼكٝف آیكٌككی هكاق
ؾاٌث .ایٖ ٓعِ ٚؾق ٓ٘طوٚیی ثٞؾ ک ٚاکركٕ آؾّٛبی
لظٔحکً آٗصب لٗؿگی ٓیکكؾٗؿ  ٝآؾّٛبیی ثٞؾٗؿ ک ٚثبیؿ
ثكای آكاق ٓؼبي کبقٛبی وؽث ٓیکكؾٗؿ ،ث٘بثكایٖ
چ ٕٞقكبٛی ؾق ٓ٘طوٝ ٚشٞؾ ٗؿاٌث ٗبقٔبیحی ثیٍحك
ثٞؾ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٝهحی ؾق وبٍ  56ش٘جً ٌکَ گككحٚ
ثٞؾ ِؿای هللا اکجك ثك قٝی پٍث ثبّٛب ؼیِی گىحكؾ ٙثٚ
گٞي ٓیقویؿ ٖٓ .قكین ػمیمی ؾاٌحْ ثٗ ٚبّ ایكز کٚ
ال اكىكإ ثی ثبک اقجً ثٞؾ ٛ ٝك ٌت ث ٚؼبٗٚی ٓب
ٓیآٓؿ  ٝثب  ْٛث ٚکٞچٓ ٚیقكحیْٝ .هحی  ْٛک ٚوكثبلإ
ٓیقویؿٗؿ  ٝجیك ٞٛایی ؾق ٓیکكؾٗؿ ٓب  ْٛثبالی ثبّ
ٓیقكحیْ.

اؾ چَ ؾهبًی تهکیل ایي کویتَُب آغبؾ نع؟
ِعجث إٓ ال قٝلٛبی اٗوالة ٓطكض ثٞؾ .آب قٝلٛبی
اٗوالة ٌکَ ٗٔیگككث چ ٕٞؾق إٓ قٝلٛب ٓب ثیٍحك ؾق
جظبٛكات ٌكکث ٓیکكؾیْ٘ٓ .ظٞقّ ال قٝلٛبی
اٗوالة ال اٝایَ ث ٖٜٔک ٚؾیگك ش٘جً ث ٚاٝز قویؿ ٙثٞؾ
جب ثیىث  ٝو ٝ ٚثیىث  ٝچٜبق ث ٖٜٔاوث.ؾق ٝاهغ
ؾیگك ٝاقؾ اول٘ؿ ٓبٌ ٙؿ ٙثٞؾیْ ،یؼ٘ی لٓبٗی ک ٚؾیگك
قژیْ وكٗگٌ ٕٞؿ ٙثٞؾ ک ٚکٔیحٛٚب ٌکَ گككث .چیمی
ک ٖٓ ٚیبؾّ ٗٔیقٝؾ ایٖ اوث ک ٚجعث ٛؿایث ٛبؾی
ؿلبقی ؾ ٝیب و ٚاجٞثٞن ٛك قٝل ؾق ٓیؿإ كٞلیٝ ٚ
ؼیبثبٕ ٛبی اٖكاف كٞلی ٚک ٚثٓ ٚیؿإ ؼكاوبٕ ،جٜكإ
ٗٗ ،ٞظبّآثبؾ ٌ ٝب ٙقٔب ٓ٘حٜی ٓیٌؿ ،ظكکث ٓیکكؾٗؿ
 ٝال ٓكؾّ ٓیؼٞاوح٘ؿ ک ٚث ٚككٓبٕ آبّ اوِعٛٚب قا
په ثؿٛیؿ  ٝث ٚؼبٗ ٚثكٝیؿ ک ٚاٗوالة جٔبّ ٌؿ ٙاوث.

آیب ظؼ هسلَی نوب ُن کویتَی هسلَ نکل گؽفت ّ اگؽ
آؼی ،آغبؾ نکلگیؽی آى ثَ چَ تؽتیت ثْظ؟
ثجی٘یؿ جكکیت کٔیحٛٚب ٌٔب ثٞؾیؿ  .ٖٓ ٝکٔیحٛٚب ثچٛٚبی
ٓعَ ثٞؾٗؿ .یؼ٘ی ٔٛبٕ ثچٛٚبیی ک ٚجب ؾیكٝل ثب  ْٛگَ
کٞچک ثبلی ٓیکكؾیٌْ ،ؿٗؿ اػٕبی کٔیح .ٚایٖ
کٔیحٛٚب کبِٖٓ ثب کٔیحٛٚبیی ک ٚجعث ػ٘ٞإ کٔیحٛٚبی
اٗوالة اوالٓی جبویه ٌؿٓ ،حلبٝت ثٞؾٗؿ .ایٖٖٞق ثٞؾ
کٛ ٚك ؾ ٝیب و ٚؼیبثبٕ ثب ٍٓ ْٛحكکٖ یک کٔیح ٚجٍکیَ
ؾاؾ ٙثٞؾٗؿ .اظحٔبٍ ایٖک ٚؾق یک ؼیبثبٕ ؾ ٝکٔیحْٛ ٚ
ثبٌؿ ،ثٞؾ .کٔب ایٖک ٚؾق ؼیبثبٕ ٗظبّآثبؾ ٘ٓ ٝطوٚی
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ٝاهؼٖ ٔٛ ْٛیٖ ٌؿ  ٝؼیِیٛب اوِعٛٚبیٍبٕ قا جعٞیَ
ؾاؾٗؿ .اُجحٓ ٚب جعٞیَ ٗؿاؾیْ  ٝظحب یکی ؾیگك  ْٛگككحیْ،
آب ؼیِیٛب جعٞیَ ؾاؾٗؿ  ٝشبُت ایٖ ثٞؾ ک ٚإٓ
کٔیحٛٚبیی ک ٚال اٝایَ اول٘ؿ جٍکیَ ٌؿ ٙثٞؾ  ٝآؾّٛبی
ٓؼُٔٞی ثٞؾیْ ک ٚپبٗمؾ ٙوبٍ ثٞؾ ٔٛؿیگك قا
ٓی ٌ٘بؼحیْ ،یک ؾكؼ ٚیک قٗگ  ٝككّ ؾیگكی ثٚ
ؼٞؾي گككث .یؼ٘ی یک ظبُث ٓكاهت ثٞؾٕ ،یک ظبُث
ک٘حكٍ کكؾٕ پٍث ایٖ شكیبٗبت ثٞؾ ٖٓ .ؾق ؾٝقإ
کٞؾکی ٓٞـٕ ثٞؾّ  ٝؾق ٓىصؿ اـإ ٓیگلحْ ،ث٘بثكایٖ
ٓىصؿ آٗصب  ٝآؼٗٞؿ ٓعَ ،ظبز آهب ّٓطلب قا  ْٛؼٞة
ٓیٌ٘بؼحْ ،ایٖ ٔٛبٕ کىی ثٞؾ ک ٚثب کٔیحٚی ٓىصؿ آبّ
ظىیٖ ؾق قاثطٚی ٓىحویْ ثٞؾ ٓ ٝب ثؿ ٕٝإٓک ٚآؾّٛب قا
ثٍ٘بویْ ٓحٞشٓ ٚیٌؿیْ ک ٚقٝل ث ٚقٝل ظبُث
وبلٓبٗؿٛی جٍکیالجی ؾاؼَ ایٜ٘ب ؾاقؾ ثیٍحك ٓیٌٞؾ.
ٔٛبٕ ثچٛٚبیی ک ٚپبٗمؾ ٙوبٍ ثب ٔٛ ْٛجبلی ثٞؾیْ یک
ؾكؼ ٚثب ٗگبٛٙبی ؾیگكی ثٗ ٖٓ ٚگبٓ ٙیکكؾٗؿ یب ثیٍحك
ال ٖٓ ث ٚثكاؾقّ چ ٕٞا ٝؼیِی كؼبٍ ثٞؾ  ٝثٓ ٚب
ٓیگلح٘ؿ کٌٔ ٚب کٔٗٞیىث ٛىحیؿ .شكّ ٓب ایٖ ثٞؾ کٚ
چكا ؾق ككاؼٞإ جظبٛكات چكیکٛبی كؿایی ؼِن
ٌكکث ٓیک٘یْ .آب ؾق ظیٖ اٗوالة ایٖ شكّ ٗجٞؾ ،ؾق
قٝلٛبی اٗوالة ؼیِی ؾیگك ال ثچٛٚب  ْٛثب ٓب ؾق ایٖ
جظبٛكات ٌكکث ٓیکكؾٗؿ .ؾق ثعدٛبی شٔؼی
ؾاٍٗگب ٝ ٙپٍث ؾاٍٗگب ٝ ٙؼیبثبٕ آٗبج ٍٞككاٗه  ٚٔٛثب
 ْٛثٞؾیْ .آب لٓبٗی ک ٚکٔیحٛٚب جٍکیَ ٌؿ  ٝككّ گككث
إٓ ٓٞهغ شكّ ٌؿ .یکی ؾیگك ال ٌبؼُٛبی ایٖکٚ
قكح ٚقكحٌ ٚكایٗ وؽثجك ٓیٌؿ ایٖ ثٞؾ کٓ ٚب ؾٝوحی
ؾاٌحیْ ثٗ ٚبّ ػجبن ،ک ٚث ٚا ٝػجبن شیـیَ ٓیگلحیْ
چ ٕٞکٔی هؿي کٞجب ٙثٞؾ  ٝكٞججبُیىث ؼیِی ؼٞثی ْٛ
ثٞؾ ،گٍثٛبی ٌجبٗٚی ٓب ؾٗ ٝلك ثب  ْٛثٞؾ  ٝیک هجٕٚ
یٞلی ؾاٌحیْ .یؼ٘ی ال وك آیكٌككی جب ج ٚآیكٌككی
ٓیقكحیْ ،ثؼؿ ثكٓیگٍحیْ  ٝؾاؼَ کٔیحٚیی ٓیقكحیْ کٚ
ؾق ؼبٗٚی ظبز آهب ٌیكیٖ ثٞؾ  ٝیک ووبؼبٗ ْٛ ٚشِٞی
ؾق إٓ هكاق ؾاٌث ،آٗصب ٓیٍٗىحیْ جب ؾٝثبقٞٗ ٙثث
کٍیک ٓب ٓی ٌؿ کٛ ٚك ؾ ٝوبػث یک ثبق ثبیؿ ٓیقكحیْ
ٓ ٝیآٓؿیْ .ؾق ثیٖ ایٖ ؾ ٝوبػث ؾٝوحبٕ ؾیگكی ؾق
جیْٛبی ؾٗ ٝلك ٙکٍیک ٓیؾاؾٗؿ .ثؼؿ ال یک ٓؿت ثٖٓ ٚ
ظحب اشبلٙی ظَٔ اوِع ٚؾق ظیٖ کٍیک قا ٔٗ ْٛیؾاؾٗؿ
 ٝاوِع ٚكوٗ ؾوث ػجبن ثٞؾ.

ٌؽّی ثٍٜحی ٌؿ ُٝی ؾق ٓٞقؾ ٖٓ ؿیك ال کٔک
کبقی ٗٔیکكؾ .ثبقٛب ؾق کٔیح ٚث ٚثوی ٚک ٚثٝ ٖٓ ٚ
ؼبٗٞاؾٙی ٖٓ اٛبٗث ٓیکكؾٗؿٓ ،یپكیؿ ک ٚچكا ثب کىی
ک ٚػویؿٙیی ؿیك ال ػویؿٙی ج ٞؾاقؾ چ٘یٖ ثكؼٞقؾی
ٓیک٘ی.
قؽًْنت ایي ػجبـ ثؽؾیل چَ نع؟
ػجبن ؾق كك٘ٛگ ؼٞؾي ایٖ ٓكؾاٗگی قا ؾاٌث کٚ
هجَ ال ظِٔ ٚث ٚؼبٗٛٚبی جیٔی ثچٛٚبی ٓصبٛؿیٖ ،شِٞ
ٓیقكث  ٝوؼی ٓیکكؾ کىبٗی قا ک ٚؾق ؼبٗٚی جیٔی
ثٞؾٗؿ هبٗغ ک٘ؿ ک ٚؼٞؾٌبٕ قا جىِیْ ک٘٘ؿ .یکی ال ایٖ
قٝلٛب ٝهحی ٓیؼٞاوح٘ؿ ث ٚؼبٗٚیی یٞقي ثجكٗؿ ایٖ
ٓرَ ٔٛیٍٓ ٚیقٝؾ ؾق ٓیلٗؿ  ٝثب آؿبل ؾقگیكی ال
پٍث جیك ٓیؼٞقؾ .ثكؼی ٓؼحوؿٗؿ وبک٘یٖ ایٖ ؼبٗ ٚثٚ
اٌِ ٝیک ٗکكؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝجٞوٗ ٓمؾٝقإ ظمةاُِٜی
کٍحٓ ٚیٌٞؾٝ .هحی ثكاؾق ٖٓ ،ثٜكاّ قا اٝایَ وبٍ 59
گككح ٚثٞؾٗؿ  ٝاٝاؼك ٌّث ثیك ٕٝآٓؿ ٙثٞؾ ،ػجبن
ثبٝق ٗٔیکكؾ ٙک ٚا ٝقا ؾق لٗؿإ ٌک٘ص ٚؾاؾٙاٗؿ.
ٓیگلح ٚؼٔی٘ی گلح ٚؾق لٗؿإٛب ٌک٘صٗ ٚیىث  ٝؾق ؾیٖ
اوالّ ٌ ْٛک٘صٗ ٚیىث ،په ٌک٘صٝ ٚشٞؾ ٗؿاقؾ .آب
ٝهحی ثؿٕ ثكاؾق ٖٓ قا ؾیؿ ٙثٞؾ ،ثٜكاّ قا ث ٚؼبٗٚی
یکی ال ٓىئُٞیٖ هٕبیی إٓ لٓبٕ ٓیثكؾ کٌٔ ٚب کٚ
ٓیگٞییؿ ٓب ٌک٘صٔٗ ٚیؾٛیْ آذبق ٌک٘ص ٚقٝی ثؿٕ ایٖ
شٞإ ال کصب آٓؿ ٙاوث؟ ایٜ٘ب  ْٛآحیبلٛبی ٓ٘لی ثكای
ا ٝثٞؾ ٙاوث .كکك ٓیکكؾ اٗوالثی ک ٚا ٝثٗ ٚبّ اٗوالة
اوالٓی ث ٚإٓ اػحوبؾ ؾاقؾ هكاق اوث ٍٓکالت ٓكؾّ قا
ظَ ک٘ؿ.
ایي گهتُبی نجبًَ ظؼ هسلَ اقبقي چؽا ثؽلؽاؼ نعٍ
ثْظ؟

یؼٌی ُوَی اػُبی کویتَ چٌیي ثؽضْؼظی ظانتٌع؟

ث ٚایٖ ؾُیَ ثٞؾ کٔٛ ٚیٍ ٚگلحٓ ٚیٌؿ وبٝاک ٞ٘ٛل
ٝشٞؾ ؾاقؾ ٓ ٝیؼٞاٛؿ ٔكث ٚثمٗؿ ٔ ٝؿاٗوالة ؾق
جؿاقک ٔكث ٚلؾٕ ث ٚاٗوالة اوث .ایٖ ظویوث ؾاقؾ کٚ
جب چ٘ؿیٖ ٓب ٙثؼؿ ال وكٗگٗٞی ٓ ْٛكجت کىبٗی ال
اػٕبی وبٝاک ثبلؾاٌث ٓیٌؿٗؿ.

ٗٓ ،ٚٔٛ ٚرِٖ ككؾی ثٞؾ ثٗ ٚبّ ػجبن یمؾإپ٘ب ٙک ٚث ٚاٝ
ػجبن ثكلیَ ٓیگلحیْ .ایٖ اٗىبٕ ؾق ِؿاهث ٝاهؼٖ کْ
ٗظیك ثٞؾٓ .حبولبٗ ٚایٖ ككؾ ال ٞٛاؾاقإ ؼٔی٘ی ثٞؾ ٝ
ؼیِی ٞٛ ْٛاؾاق وكوؽحی ثٞؾٓ ،ؿجی ٓ ْٛعبكع
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ُؽگؿ اتفبق افتبظ کَ اػُبی کویتَ ؼا ػلیَ ًیؽُّبی
ظیگؽ ُن تسؽیک کٌٌع؟

ثمقگحك اُعبم ٌٗٞؿ جب ٌكٓی ک ٚثچٓ ٚعَٛب ال ْٛ
ؾاٌح٘ؿ ثب ٝقٝؾ اككاؾ ٗبٌ٘بن ال ثیٖ ثكٝؾ.

ثِ !ٚجٜ٘ب چ٘ؿ ٓب ٙثؼؿ ال اٗوالة ججِیؾ ػِی ٚکٔٗٞیىثٛب
قا  ْٛآؿبل کكؾٗؿ ٓ ٝكؾّ ٓعِ ٚقا  ْٛث ْٛ ٚثؿثیٖ
ٓیکكؾٗؿ .ال آٗصبیی ک ٚؼىك ٝگِىكؼی  ْٛگٞیب ٓؿجی
ؾق ایٖ ٓعِ ٚلٗؿگی کكؾ ٙثٞؾ  ٝچكیکٛب  ْٛپیً ال
وكٗگٗٞی چ٘ؿ ؼبٗٚی جیٔی ؾق ایٖ ٓعِ ٚؾاٌح٘ؿٔٛ ،یٍٚ
ٓیگلح٘ؿ کٔٗٞیىثٛب ؾق ایٖ ٓعِ ٚؼبٗٛٚبی جیٔی ؾاقٗؿ
ٓ ٝیؼٞا٘ٛؿ ثٓ ٚب ظِٔ ٚک٘٘ؿ .ثؿثی٘ی آٗوؿق ٌؿیؿ ٌؿ کٚ
ؾٝوحبٕ ؾٝقإ کٞؾکی ٖٓ ثٍٓ ٖٓ ٚکٞک ثٞؾٗؿ .یکی
ال ثمقگٛبی کٔیح ٚثٗ ٚبّ قٔب ه٘ؿی ث ٖٓ ٚػِٖ٘ گلث
ؼٞؾت قا ک٘بق ثکً چٚٔٛ ٕٞی ٌٔب قا ث ٚلٝؾی
ؾوحگیك ٓیک٘یْ ٔٛ ٝیٖ ككؾ ثكاؾق ٖٓ قا ؾوحگیك کكؾ.
آب یک چیم ؾیگك  ْٛایٖ ثٞؾ کٛ ٚیچکؿاّ ال ثچٛٚبی
ٓعَ ؾوث قٝی ٖٓ ثِ٘ؿ ٗکكؾٗؿ .ثؼؿ الٓؿجی ٓحٞشٚ
ٌؿّ ک ٚال کٔیحٚی ٓىصؿ آبّ ظىیٖ یک ٗٔبی٘ؿ ٙجعث
ػ٘ٞإ ٗٔبی٘ؿٙی آبّ ٓیآیؿ ک ٚثٔٝ ٚغ کٔیحٚی ٓعِٚ
قویؿگی ک٘ؿ ،ؾق ٗحیص ٚثٓ ٚكٝق کٔیحٚی گِچیٖ ظفف
ٌؿ  ٝثبهی ٓبٗؿٙی إٓ ث ٚکٔیحٚی آبّ ظىیٖ ِٓعن ٌؿٗؿ.

هبخؽای تًفیَی کویتَُب اؾ اؼاغل ّ اّثبل چَ ثْظ؟
اُجح ٖٓ ٚؾق ایٖ لٓبٕ ؾیگك ایكإ ٗجٞؾّ آب ٌ٘یؿّ ک ٚؾق
ایٖ جّلیٛٚب کىبٗی قا کٓ ٚؽبُق ظمةاُِٜیٛب ثٞؾٗؿ
ثٗ ٚبّ اقاـٍ  ٝاٝثبي جّلی ٚکكؾٗؿ .چ٘ؿ ٗلكی قا  ْٛکٚ
چبهٞکً  ٝهٔٚکً ثٞؾٗؿ اُجح ٚجّلی ٚکكؾٗؿ٘ٓ ،حٜب ایٜ٘ب
ثٜبٗ ٚثٞؾ ثكای ٌكٝع ظِٔٚی ٝویغجك ث ٚثویٓ .ٚب ای٘وؿق
الت  ٝچبهٞکً ٗؿاٌحیْ ک ٚجّلی ٚای٘وؿق ٖٞالٗی ثبٌؿ،
آب جّلی ٚقا ال آٜٗب آؿبل کكؾٗؿ  ٝثؼؿ اؾآ ٚؾاؾٗؿ چٕٞ
ؾق اَِ ؾٗجبٍ جّلیٚی اككاؾ ؾیگكی ثٞؾٗؿ ٖٓ .ؼٞؾّ
ؾق کٔیحٓ ٚیؾیؿّ ک ٚکىبٗی ث ٚکٔیحٓ ٚیآٓؿٗؿ ِ ٝعجث
ٓیکكؾٗؿ  ٝػکهاُؼَٔ ثچٛٚب قا لیك ٗظك ؾاٌح٘ؿ؛ ثٚ
ٝیژ ٙاگك قٝی ككؾی ظىبن  ْٛثٞؾٗؿ .ثبقٛب  ْٛثٖٓ ٚ
گلح ٚثٞؾٗؿ کٓ ٚب ٗٔیكٜٔیْ ج ٞک ٚهجِٖ ای٘صب اـإ
ٓیگلحٚیی چكا إٓ ٖككی ٌؿیٓ ْٛ ٖٓ .یگلحْ ٓب
اٗوالة کكؾیْ ک ٚآلاؾ ثبٌیْ.
یؼٌی ظؼ ظّؼٍی تًفیَی کویتَُب چبلْکمُب ّالؼي
تًفیَ نعًع؟

ایي السبق چَ ؾهبًی ثْظ؟

ٗٚٔٛ ٚی آٜٗب .یک جؼؿاؾ قا ٔٛبٕ قٝلٛبی اٍٝ
ثبلؾاٌث کكؾٗؿ ک ٚگٞیب ثؼؿٛب اػؿاّ ٌؿٗؿ .آب جؼؿاؾی
ال آٜٗب ث ٚػ٘ٞإ کبؾقٛبی کٔیح ٚؾاؼَ ویىحْ ٓبٗؿٗؿ ٝ
ثؽٍی ال ؾوحگب ٙوكکٞة قژیْ ٌؿٗؿٓ .رِٖ التٛبی
ٓؼكٝف ٓعِٚی ٓب ؾق إٓ لٓبٕ یکی قٕٓ ٕٞثٞؾ ٝ
یکی ظىیٖ ػكة.
ٛیچکؿاّ ایٜ٘ب جّلیٚ
ٍٗؿٗؿ .ایٜ٘ب قا اگك ْٛ
ث ٚلٗؿإ ٓیككوحبؾٗؿ
ثكای ایٖ ثٞؾ ک ٚکىی
قا ؾق آٗصب آلاق ثؿ٘ٛؿ.
ال شِٔ ٚالتٛبی یکی
ال ٓعالت ؾیگك ثٗ ٚبّ
قا
جکیٚ
ٓكجٕب
ثبلؾاٌث کكؾٗؿ آب ثٚ
لٗؿاٗی ٓ٘حوَ کكؾٗؿ جب
لٗؿاٗیبٕ ویبوی قا
آلاق ؾ٘ٛؿ .یب ثؼؿٛب ال
التٛبیی ٓبٗ٘ؿ «ظىیٖ
جؽْ ؼك»  ْٛثكای
وكکٞة كؼبالٕ ویبوی
اوحلبؾ ٙکكؾٗؿ.

اٝاؼك  58یب اٝایَ وبٍ  59ثٞؾ ک ٚؾیگك کٔیحٚی گِچیٖ
ث ٚکٔیحٚی آبّ ظىیٖ اُعبم ٌؿ .ؾق ٖ ٍٞوبٍ  58قٝل
ث ٚقٝل ظِوٚی كٍبق ج٘گجك ٓیٌؿ .ؾق ػیٖ ظبٍ
ثچٛٚبی یک ٓعِ ٚقا ٗٔیٌؿ ال ٖكین ثچٛٚبی ٔٛبٕ
ٓعِ ٚوكکٞة کكؾ په اللّ ثٞؾ ک ٚایٜ٘ب ث ٚکٔیحٛٚبی
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ًیؽُّبی قیبقی ػولي ثَ تهکیل
نْؼاُب اػتمبظی ًعانتٌع
گفت ّ گْ ثب ایؽج هًعالی
 ؼبقز ال ٓعؿٝؾٙی ٌكم جٜكإ
آلبی هًعالی! هیضْاُن ظؼ يْؼت اهکبى تَْیسی
ظؼ هْؼظ ایيکَ ايلي «ضبؼج اؾ هسعّظٍ» چیكت
ثعُیع اهب قْال ايلی ایي اقت کَ ثٌب ثؽ اِالع هي
کهوکم هیبى قبکٌبى ضبؼج اؾ هسعّظٍ ّ نِؽظاؼی ّ
ژاًعاؼهؽی تٌِب هؽثِْ ثَ ظّؼاى اًمالة ًجْظ ّ
قبثمَی آى ثَ اّایل ظَُی پٌدبٍ ثؽهیگهت .هجبؼؾٍی
هؽظم قبکي ظؼ ضبؼج اؾ هسعّظٍ ظؼ ظّؼاى اًمالة چَ
تغییؽ کیفیای ثب گػنتَ کؽظٍ ثْظ؟
یکی ال ٍٓکالت اوبویای ک ٚؾق ٌٜكٛبی ثمقگ ٝ
ثٝ ٚیژ ٙجٜكإ ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ٙثٞؾٓ ،ىئِٚی ؼبقز ال
ٓعؿٝؾ ٙثٞؾ  ٝوبؼث  ٝوبلٛبی ؿیكهبٗٗٞیای ک ٚؾق
ؼبقز ال ٓعؿٝؾ ٙاٗصبّ ٓیگككثٓ .ىئِ ْٛ ٚث ٚای٘صب
ثكٓی گٍث ک ٚثؼؿ ال اٗوالة ولیؿ  ٝاِالظبت اقٔی
ثب جٞش ٚث ٚایٖک ٚظکٓٞث ٌب ٙوؼی ٓیکكؾ شٔؼیث قا
ال قٝوحبٛب ث ٌٜ ٚكٛب ثکٍبٗؿ ،ایٖ ٜٓبشكت ٍٓکالت ٝ
ٓؼٕالجی قا  ْٛثٝ ٚشٞؾ ٓیآٝقؾ .یکی ال آٜٗب ٓىئِٚی
آُٗٞکٍٗی٘ی اوث  ٝیکی ٓىئِٚی ؼبقز ال ٓعؿٝؾ ٙکٚ
ؾق ؾٚٛی پ٘صب ٙاٝز گككث  ٝؾق وبٍٛبی هجَ ال
اٗوالة ،ؾهیوٖ كکك کْ٘ ال وبٍ  54ث ٚثؼؿ ایٖ ٓىئِٚ
ؾاٌث ث ٚثعكإ ججؿیَ ٓیٌؿ ٝ .ؼت ؾق ثؼٕی شبٛب ْٛ
ث ٚؾقگیكی ٓ٘صك ٓیٌؿ؛ ظحب ٓكؾّ وكکٞة ٓیٌؿٗؿ ٝ
ؼبٗٛٚبیٍبٕ ؼكاة ٓیٌؿ  ٝؾق ایٖ ؾقگیكیٛب ػؿٙیی
کٍحٓ ٚیٌؿٗؿ .اجلبهٖ یکی ال ٓٞاقؾ کیلكؼٞاوث
ٌٜكؾاق جٜكإ ،ؿالٓكٔب ٗیکپی ثؼؿ ال پیكٝلی
اٗوالة ٔٛیٖ ؼكاة کكؾٕ ؼبٗٚی ٓكؾّ ال ٖكف
ٓبٓٞقإ ٌٜكؾاقی ثٞؾ ک٘ٓ ٚصك ث ٚهحَ ٌ ْٛؿ ٙثٞؾ.
ظبال ثٔبٗؿ ک ٚؾقوث ؾق ككؾای پیكٝلی اٗوالة  ٝؾق
ٔٛبٕ قٝلٛبیی ک ٚایٜ٘ب ٗیکپی قا اػؿاّ کكؾٗؿ ،ثٚ
كبِِٚی ثىیبق ثىیبق کٞجبٛی ؼٞؾٌبٕ ؾق جبثىحبٕ 58
ٔٛیٖ کبق قا جکكاق کكؾٗؿ .په ایٖ ٔٛبٕ ٓٞهغ یک
ٓؼَٕ ثمقگی ثٞؾ ،چ ٚهجَ ال اٗوالة  ٝچ ٚؾق
وبٍٛبی اُٝیٚی ثؼؿ ال اٗوالة .ثؽًٛبی لیبؾی ال ایٖ
ٓ٘بٖن ؼبقز ال ٓعؿٝؾ ٙیب الاهَ إٓ ثؽًٛبیی کٖٓ ٚ
ٓیؾاٗىحْ ؾق ٌكم جٜكإ ثٞؾ .جٜكإ پبقن ثٞؾ،
ٌٔیكإ ٗ ٞثٞؾ ک ٚؾق آٗصب ؾقگیكیٛبی لیبؾی  ْٛپیً
آٓؿ ٙثٞؾ وك ٔٛیٖ ٓىئِٚی ؼبقز ال ٓعؿٝؾ ٝ ٙجؼؿاؾ
لیبؾی آُٗٞک ٛبیی قا ک ٚثب قٗس  ٝثؿثؽحی وبؼح ٚثٞؾٗؿ

ال ؾوث ٓیؾاؾٗؿ چٓ ٕٞبٓٞقإ ٌٜكؾاقی ٓیقیؽح٘ؿ ٝ
ؼبٗٛٚبیٍبٕ قا ؼكاة ٓیکكؾٗؿ .ؾق ٗوبٖ ش٘ٞثی جٜكإ
 ْٛلیبؾ ثٞؾ ٓ٘حٜب ٖٓ چ ٕٞثیٍحك ٌكم قا ٓیؾیؿّ
ثیٍحك ثب ٓىئِٚی ٌكم جٜكإ ٓٞاش ٚثٞؾّ.
ایي ظؼگیؽیُبیی کَ هیگْییع پیم اؾ اًمالة ثْظ یب ثؼع
اؾ اًمالة؟
پیً ال اٗوالة ک٘ٓ ٚصك ث ٚکٍحٌ ٚؿٕ ػؿٙیی ٌؿ ُٝی
ثؼؿ ال اٗوالة  ْٛؾقگیكیٛب ثٞؾ .ثٝ ٚیژ ٙؾق ؼبک ولیؿ
ک ٚؾق وبٍ  58ث ٚلؾ  ٝؼٞقؾ کٍیؿٌ ٙؿ  ٝوكکٞة
ٌؿیؿی کكؾٗؿ .جؼؿاؾ لیبؾی ال ٓبٓٞقإ کٔیح ٚث ٚؼبک
ولیؿ ظِٔ ٚکكؾٗؿ ٓ ٝكؾّ قا وكکٞة کكؾٗؿ آب شِٞی
إٓ قا ٗحٞاٗىح٘ؿ ثگیكٗؿٛ ،كچ٘ؿ ؼبٗٛٚبی ثىیبقی قا
ؼكاة کكؾٗؿُٝ .ی ٓىئِ ٚیک شب  ٝؾ ٝشب ٗجٞؾ .ال إٓ
ٗوٍٚی جٜكإ ثمقگ ٝهحی ٗظبّ شٜٔٞقی اوالٓی آٓؿ،
ِكف ٗظك کكؾٗؿ  ٝجٜكإ ثٔٛ ٚیٖ ٌکَ گىحكي پیؿا
کكؾٝ .گكٗ ٚیک ٗوٍٚیی ثٞؾ ک ٚإٓ لٓبٕ ؼبقز ال إٓ
قا ؼبقز ال جٜكإ یب ؼبقز ال ٓعؿٝؾ ٙجِوی ٓیکكؾٗؿ.
ث ٚایٖ ٓ٘بٖن آة ؾاؾٔٗ ٙیٌؿ ،ثكم ؾاؾٔٗ ٙیٌؿ،
وكٝیه ٌٜكی ؾاؾٔٗ ٙیٌؿ .ثؽًٛبی ثمقگی ال ظحب
اكىكی ٚإٓ لٓبٕ ؼبقز ال ٓعؿٝؾ ٙثٞؾ  ٝثىیبقی ال
ٓكؾٓی ک ٚظحب ؾق آٗصب ؼبٗ ٚؾاٌح٘ؿ ؾاقای آکبٗبت
ٌٜكی ٗجٞؾٗؿ .آقاّ آقاّ ثؼؿٕ آکبٗبت ٌٜكی ثٚ
ای٘صبٛب جؼِن پیؿا کكؾ  ٝظحب ؼیبثبٕٛب  ٝکٞچٛٚب آولبُث
ٌؿٝ .گكٗ ٚکٞچٛ ٚب  ٚٔٛؼبکی ثٞؾ ٓ ٝكؾّ آکبٗبت
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ٌٜكی قا ٗؿاٌح٘ؿ ٌٜ ٝكؾاقی وكٝیهٛبی ؼؿٓبت
ػٔٓٞی قا ث ٚایٜ٘ب ٗٔیؾاؾ.

ٓیٌؿٗؿ ٖٓ .ؼٞؾّ ؾق وبٍ  58جصكثٚی ٌؽّی ال ایٖ
ٓٞٔٞع ؾاٌحْ.

ضت لجل اؾ اًمالة یک نِؽظاؼی تِؽاى ثْظ کَ ثٌب ثَ
گفتَی نوب تالل هیکؽظ لعؼت زبکویت ؼا ظؼ ایي
هٌبِك اػوبل کٌع ،اهب یک ظّؼٍیی ظاؼین ظؼ آقتبًَی
پیؽّؾی اًمالة ّ کوی ثؼع اؾ اًمالة کَ یک ضال لعؼتی
هْخْظ اقت .ظؼ ایي ظّؼاى تفبّت کیفیای کؽظ ؾًعگی
هؽظم ظؼ ایي هٌبِك یب هؽظم نکل خوؼیتؽی ثَ
ؾًعگینبى ظاظًع یب ًَ؟

آلبی هًعالی ثَ تدؽثَی نطًی نوب ثبؾهیگؽظین
هٌتِب نوب ظؼ يسجتُبیتبى گفتیع کَ خوِْؼی اقالهی
ُن ُویي ؼا هیضْاقت .قْال هي ایي اقت کَ چؽا
فکؽ هیکٌیع خوِْؼی اقالهی ُن ُویي ؼا
هیضْاقت؟
یک ٝاهؼیحی کٓ ٖٓ ٚیجٞاْٗ قٝی إٓ ؾوث ثگفاقّ ایٖ
اوث ک ٚاِٗ ُٖٞظبّ شٜٔٞقی اوالٓی جّٔیْ ؾاٌث
وكٓبیٚگفاقی اِِیاي قا قٝی ظبٌیٚی ٌٜكٛب اٗصبّ
ؾٛؿ ٓ ٝیؼٞاوث ال ثیٖ ایٜ٘ب وكثبلگیكی ک٘ؿ .ال ثیٖ
ایٜ٘ب ٓیؼٞاوث ٗیكٝیی قا ثٝ ٚشٞؾ ثیبٝقؾ ک ٚثحٞاٗؿ
پبیٛٚبی ٗظبّ قا جعکیْ ک٘ؿٌٔ .ب اگك ٗگب ٙک٘یؿ ؾق
ثىیبقی ال ٌٜكٛبی ایكإ ،ثؼؿ ال پیكٝلی اٗوالة،
ظبٌیٚی ٌٜكٛب ث ٚوكػث قٌؿ ٓیک٘٘ؿ .شٜٔٞقی
اوالٓی ٓیجٞاٗىث ثب ؾاؾٕ آکبٗبت ث ٚایٜ٘ب ال آٗصب
وكثبلگیكی ٗ ٝیكٛٝبی ؼٞؾي قا جکٔیَ ک٘ؿٗ .یكٝی
اٗىبٗی ٜٗبؾٛبی ؼٞؾي قا جبٓیٖ ک٘ؿ  ٝایٖ کبقٛب قا
ٓیکكؾٝ .اهؼیث آك  ْٛایٖ اوث ک ٚایٖ اجلبم ٓیاكحبؾ .

ٍٓؽُ اوث ک ٚایٖ ؼال هؿقت جبذیكات ثىیبق لیبؾی
ؾاٌث چٓ ٕٞكؾٓی ک ٚؼبٗ ٝ ٚلٗؿگی ٗؿاٌح٘ؿ  ٝاُجحٚ
جؼؿاؾی اككاؾ ككِثِٖت  ْٛایٖ ثیٖ ثٞؾٗؿ ،لٓیٖٛب قا
جّكف کكؾٗؿ  ٝثؼؿ ؾق ایٖ ٓ٘بٖن ٌٜكکٛبیی ؾقوث
ٌؿ ک ٚاالٕ ثؽًٛبی ثمقگی ال جٜكإ آكٝل قا
جٍکیَ ٓیؾٛؿ کٌٜ ٚكکٛبی گبٓ ٙیِیٗٞی ٛىح٘ؿ٘ٓ .حٜب
ِككٖ ؾق إٓ ؼال هؿقت ایٜ٘ب ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ .چ ٕٞهؿقت
جّٔیْگیكی ٗجٞؾ  ٝاظحٔبُٖ ٗظبّ شٜٔٞقی اوالٓی
قٝی ٔٛیٖ ٓكؾٓی  ْٛکٓ ٚیآٓؿٗؿ ؾق ایٖ ٓ٘بٖن
آالکی قا جّكف ک٘٘ؿ ،وكٓبیٚگفاقی کكؾ ٙثٞؾ  ٝایٖ
قا ٓ ْٛیؼٞاوث .ث٘بثكایٖ لٓیٖٛبی لیبؾی قا جّكف
ٓیکكؾٗؿ .ؼت ٓكؾّ ٓعكٓٝی ثٞؾٗؿ ،ؼیِیٛبیٍبٕ ال
ٌٜكوحبٕ ٛب آٓؿ ٙثٞؾٗؿ ،ثىیبقی ثؼؿ ال پیكٝلی اٗوالة
ث ٚجٜكإ ٜٓبشكت کكؾٗؿ .کبق ٗجٞؾ ،ثؼؿ  ْٛش٘گ پیً
آٓؿ ٓ ٝكؾّ ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ ؾق قٝوحبٛب ٌٜ ٝكٛبی
کٞچک ث ٚقاظحی لٗؿگی ک٘٘ؿ  ٝث ٚجٜكإ وكالیك
ٌؿٗؿ .ثٝ ٚیژ ٙک ٚیک لٓبٗی آیثهللا ؼىكٌٝبٛی،
قییه ث٘یبؾ ٓىکٖ اػالّ کكؾ ٓب ث ٚٔٛ ٚؾق جٜكإ ؼبٗٚ
ٓیؾٛیْ ٚٔٛ ٝی ایٜ٘ب ثبػد ٌؿ ک ٚثىیبقی جٍٞین
ٌٗٞؿ ث ٚجٜكإ ثیبی٘ؿ .ؼت ایٖ شٔؼیث ٗیبل ثٓ ٚعَ
لٗؿگی ؾاٌح٘ؿ ٔٛ ٝیٖٖٞق ایٖ لٓیٖٛب جّكف

پف چؽا قؽکْة هیکؽظ؟ چْى گفتیع اؾ تبثكتبى 58
ظّثبؼٍ قؽکْة هؽظم ایي هٌبِك آغبؾ نع.
ثبیؿ ث ٚایٖ جٞش ٚکكؾ ک ٚإٓ لٓبٕ ویبوث یکؾوحی
ٝشٞؾ ٗؿاٌث ٞ٘ٛ ٝل ٗظبّ یکؾوث ٍٗؿ ٙثٞؾُٝ .ی ؾق
ٛك ِٞقت ثكای ٓوبثِ ٚثب ویَ شٔؼیث  ْٛثبیؿ اهؿآبجی
ِٞقت ثگیكؾ ک ٚثٔٛ ٚبٕ ظؿی ک ٚایٜ٘ب ؾق ٗظك
ؾاٌح٘ؿ ٓعؿٝؾ ٌٞؾ  ٝثٔ ٚؿ ؼٞؾي ججؿیَ ٍٗٞؾٛ .كچ٘ؿ
ؾق قٝلٛبی اٝ ٍٝاکً٘ٛبٝ ،اکً٘ٛبیی ثٞؾ ک ٚچ ٚثىب
ظىبة ٍٗؿ ٙثٞؾٔٛ .بٕ ٓٞهغ ؾق وبٍ  58ایٜ٘ب ؼبک
ولیؿ قا وكکٞة کكؾٗؿ ُٝی ثؼؿٕ ایٖ اشبل ٙقا ؾاؾٗؿ.
یک ٛكاوی  ْٛؾق قٝلٛبی اُٝی ٚؾاٌح٘ؿ .ایٜ٘ب هجَ ال
ایٖک ٚوكکٞة گىحكؾٙی وبٍ  60قا اٗصبّ ثؿ٘ٛؿ ،یک
ٛكاوی ال ٓ٘بٖن كویكٍٗیٖ ؾاٌح٘ؿٔٛ .یٖ ٛكان قا
ٓرِٖ ال گٞؾٍٗیٖٛبی جٜكإ  ْٛؾاٌح٘ؿ چٓ ٕٞیؾاٗىح٘ؿ
ٗیكٛٝبی ویبوی  ْٛؾق آٗصب وكٓبیٚگفاقی ٓیک٘٘ؿ .إٓ
لٓبٕ ٗیكٛٝبی ویبوی ؾق شبٓؼ ٚظٕٞق ؾاٌح٘ؿ  ٝكؼبٍ
 ْٛثٞؾٗؿ .ایٜ٘ب ال ایٖ ٓیجكویؿٗؿ کٗ ٚیكٛٝبی ویبوی
ؾق ایٖ ٓ٘بٖن وكثبلگیكی ک٘٘ؿ  ٝایٖ ٓ٘بٖن ججؿیَ ثٚ
شبیی ٌٞؾ کٗ ٚیكٛٝبی ویبوی ثحٞاٗ٘ؿ ؾق آٜٗب قٌؿ
ک٘٘ؿ .آب ثؼؿ ال وكکٞة وبٍ ٞٔٞٓ 60ع ككم کكؾ ٝ
ٓیثی٘یؿ ک ٚؼبک ولیؿ ث ٚیکی ال شكّؼیمجكیٖ ٓ٘بٖن
جٜكإ ججؿیَ ٌؿٞٓ .اؾ ٓؽؿق  ٝكعٍب ؾق آٗصب ؿٞؿب
ٓیکكؾ ٗ ٝظبّ شٜٔٞقی اوالٓی  ْٛایٜ٘ب قا ٓیؾاٗىث.
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«ككیبؾ گٞؾٍٗیٖ» ک ٚؾق ٔٛیٖ ٓ٘طو ٚپؽً ٓیٌؿ  ٝال
آٗصب ٗیكٓ ٝیگككح٘ؿ  ٝایٖ ٓٞذك ثٞؾٛ .كان قژیْ  ْٛال
ٔٛیٖ ٓىئِ ٚثٞؾ چٓ ٕٞیؾاٗىث ٗیكٛٝبی ویبوی
ٓیجٞاٗ٘ؿ ؾق ایٖ ٓ٘بٖن کبق ک٘٘ؿ ،ثكای ایٖک ٚظكف
آٜٗب قا ٓیلؾٗؿ .ؾق ٝاهغ ٌؼبقٛبیی کٗ ٚیكٛٝبی ویبوی
ٓیؾاؾٗؿ ثكای آٜٗب شفاثیث ؾاٌث  ٝثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ قژیْ
ؾق ٓٞقؾ ٓ٘بٖوی کٓ ٚعكٓٝبٕ لٗؿگی ٓیکكؾٗؿ ٝ
ٓ٘بٖن كویكٍٗیٖ ٛكان ؾاٌث .ظحب ٓیجٞاْٗ اؾػب کْ٘ کٚ
ؾق ٓٞقؾ ایٖ ٓ٘بٖن ؾچبق ـ٘ٛیث ٌ ْٛؿ ٙثٞؾ چٕٞ
ٓیؾاٗىث کٗ ٚیكٛٝبی ویبوی ثیٍحك ٌؼبق ایٖ ٓكؾّ قا
ٓیؾ٘ٛؿ  ٝث٘بثكایٖ اظحٔبٍ ایٖک ٚشفة ٗیك ٝثک٘٘ؿ ثیٍحك
اوث.

یک ثؽًٛبیی ال ؼبک ولیؿ اِِٖ ثكای ؼالفکبقٛب
ٓ٘طوٚی آلاؾ ٌؿٓ ٙعىٞة ٓیٌؿ .ایٖ اوث ک ٚیک
جلبٝجی ؾق ویبوثٛبی ٗظبّ ثیٖ وبٍ  58جب  60 ٝ 60ثٚ
ثؼؿ ٝشٞؾ ؾاقؾ .إٓ لٓبٕ شٜٔٞقی اوالٓی جٕبؾ
اِِیاي شبی ؾیگكی ثٞؾ ٍٓ ٝکَ اِِیاي  ْٛچیم
ؾیگكی ثٞؾٓ .رِٖ ٌٔب ثیٖ وبٍ  58جب ٓ 60ىئِٚی
ظصبة قا  ْٛث ٚایٖ ٌکَ ٗؿاٌحیؿ .ظصبة جوكیجٖ آلاؾ
ثٞؾ آب ٗ ٚث ٚایٖ ؾُیَ کٗ ٚظبّ شٜٔٞقی اوالٓی
ٓیؼٞاوث ،ثكای ایٖکٍٓ ٚکالت شؿیجكی ؾاٌث ٝ
كوٗ ٓیجٞاٗىث ثگٞیؿ ؾق اؾاقات ؾُٝحی ٓب ثی ظصبة
قأٗ ٙیؾٛیْ .ثیٍحك ال ایٖ ٗٔیجٞاٗىث ث ٚشبٓؼ ٚكٍبق
ثیبٝقؾ  ٝچیمی قا ث ٚإٓ جعٔیَ ک٘ؿٝ .هحی کٗ ٚیكٝی
ویبوی ؾق شبٓؼ ٚػوت ٍٗىثٝ ،هحی کٗ ٚیكٝی ویبوی
وكکٞة ٌؿٝ ،هحی ٗیكٛٝبی ویبوی ال ؼیبثبٕٛب شٔغ
ٌؿٗؿ جٞاٗىث ظصبة قا  ْٛجعٔیَ ثک٘ؿ .ؾقوث ایٖ قا
ال پبییم  60آؿبل کكؾ  ٝویبوثاي ؾق ظبٌیٚی ٌٜكٛب
 ْٛجـییك کكؾ چ ٕٞإٓ ؼطكی قا ک ٚهجِٖ ٝشٞؾ ؾاٌث،
ؾیگك اظىبن ٗٔیکكؾ.

چمعؼ ثب ایي تسلیل هْافمیع کَ قؽکْة هٌبِك ضبؼج اؾ
هسعّظٍ ثطهی ُن ثَ ایي ظلیل ثْظ کَ کكبًی ظؼ ایي
هٌبِك ضبؼج اؾ هسعّظٍی لعؼت ظؼ زبل نکلگیؽی،
ؾًعگی هیکٌٌع ّ ثبیع تست اًمیبظ لعؼت لؽاؼ ثگیؽًع؟
ایٖ ثؽٍی ال ٝاهؼیث ٛىث ُٝی ٚٔٛی ٝاهؼیث ٗیىث.
ثجی٘یؿ هجَ ال اٗوالة ؾق پبوگبٗ ٙؼٔثآثبؾ ٓرِٖ آؾّ ُؽث
ٓیکكؾٗؿ ُٝی ایٖ ٓ٘طو ٚثؼؿٕ ججؿیَ ٌؿ ث ٚاٍٝ
اوالٍٜٓكٌٔ .ب اگك جٜكإ قا ٓالظظ ٚک٘یؿ كوٗ کٙٞ
شِٞی گىحكي إٓ قا گككح ٚاوث .ثؽًٛبی ثمقگی ال
ایٖ ٓ٘بٖن ،ؼبقز ال ٓعؿٝؾ ٙثٞؾٙاٗؿ .ث٘بثكایٖ ٗظبّ
شٜٔٞقی اوالٓی جالي کكؾ ٙؾق شبٛبیی اػٔبٍ هؿقت

زُْؼ ًیؽُّبی قیبقی ظؼ هٌبِك زبنیًَهیي ّالؼی
ثْظ؟ یؼٌی ًیؽُّبی قیبقی تْاًكتَ ثْظًع ظؼ ایي
هٌبِك پبیگبٍ تْظٍیی ثَ ظقت ثیبّؼًع؟
ثِ ٚظحٖٔ ؾاٌح٘ؿٌٔ .ب ثجی٘یؿ ؾق گٞؾٍٗیٖٛبی جٜكإ ٖٓ
ظحب ث ٚیبؾ ؾاقّ ٓصبٛؿیٖ یک ٍٗكی ٚؾاٌح٘ؿ ثٗ ٚبّ

191

118

تاریخ مفقود شوراهای 57
ؾق کٍحبق وبٍ  67اػؿاّ ٌؿ  ٝؼٞاٛكي  ْٛؾق وبٍ
 62اػؿاّ ٌؿ ،قكحیْ  ٝیکی ال ایٖ لٓیٖٛب قا گككحیْ.
ث ٚیبؾ ٓیآٝقّ یک ٗلك ظىبة کكؾ ٙثٞؾ ک ٚلٓیٖ ٓب ؾق
ِٞقجی ک ٚوبؼحٌٞ ٚؾ ،ؾٗ ٝجً ٓیٌٞؾ ،آٓؿ گلث :آهب
ٓیٌٞؾ ایٖ لٓیٖ قا ث ٖٓ ٚثؿٛیؿٓ .ب  ْٛگلحیْ :ؼت ایٖ
ث٘ؿٙی ؼؿا ثؼؿ ال یک ػٔكی ٓیؼٞاٛؿ ِبظت لٓیٖ
ٌٞؾ ٓ ٝیؼٞاٛؿ لٓیً٘ ؾٗ ٝجً ثبٌؿ .ایٖ لٓیٖ قا
ؾاؾیْ ث ٚایٖ ككؾ  ٝقكحیْ پبییٖجك یک لٓیٖ ؾیگك
گككحیْ .یؼ٘ی ای٘وؿق لٓیٖ ثٞؾ .ثؼؿ ث ٚایٖ ؾُیَ کٓ ٚب
آکبٗبت ٗؿاٌحیْ ظحب یک آُٗٞکی جٞی ایٖ لٓیٖ ثىبلیْ،
پبٗمؾٛ ٙماق جٓٞبٕ ثب هكْ  ٝه ُٚٞككا ْٛکكؾیْ ٝ
ٚٔٛی ؾٝوحبٕ ک ٚال ثچٛٚبی ویبوی ثٞؾٗؿ آٗصب
ػِٔٚگی کكؾیْ  ٝؼبٗ ٚقا
وبؼحیْ .چ ٕٞپٗ ٍٞؿاٌحیْ
ؾیٞاق ؾٖ ٝكف ؼبٗ ٚقا
ثىبلیْ ،یک ٗلك آٓؿ کٚ
لٓیٖ ٗؿاٌثٓ ،ب جٞاكن
کكؾیْ ک ٚلٓیٖ قا ثب ایٖ
ّٗق ک٘یْ کٝ ٚهحی ایٖ
ؼبٗٚاي قا ٓیوبلؾ ،ؾیٞاق
ؼبٗٚاي ،ؾیٞاق ٓب  ْٛثٍٞؾ.
لٓیٖ ثـِی ٝ ْٛهحی وبؼث
ؾیٞاق ؾ ّٝؼبٗ ٚشٞق ٌؿ.
ؼالِ ٚثب وؽحی ؼیِی
لیبؾی ؾ ٝاجبم جٞی ایٖ
لٓیٖ وبؼحیْ ُٝی ؼت ؼیِی
ٝكب ٗکكؾ ایٖ ؼبٗ .ٚچ ٕٞکٚ
ؾق اٝاؼك  58ایٖ ؼبٗ ٚجٔبّ
ٌؿ  ٝؾٝوحْ ثٔٛ ٚكاٙ
ؼبٗٞاؾٙاي ث ٚایٖ ؼبٗ ٚآٓؿٗؿ.
ؼبٗ ٚیی ک ٚثكم ٗؿاٌث  ٝث ٚوؽحی ال وك جیك ثكم
ٓیگككحیْ .ثؼؿ ایٖ ٓ٘طو ٚؼطكٗبک ثٞؾ چٞ٘ٛ ٕٞل
ٓ٘طوٚی ٓىکٗٞی ٗجٞؾ .وگٛبی ُٝگكؾ ؼیِی ثٞؾٗؿ.
آة ٗجٞؾ .ثؼؿ ال چ٘ؿی ثب ؾٌٞاقی یک ٌیك آة ثكای
ؼبٗ ٚکٍیؿٗؿ .ثٛ ٚك ظبٍ آکبٗبت ثىیبق کٔی ثٞؾ .جب
آٓؿیْ ؼبٗ ٚقا  ْٛجکٔیَ ک٘یْ کٚٔٛ ٚی ٓب ككاقی ٌؿیْ
 ٝؼت ا ٍٝشالٍ ؾوحگیك ٌؿ ،ثؼؿ ٓب ک ٚلٗؿإ ثٞؾیْ
ؼٞاٛكي كبٖٔ ٚؾوحگیك ٌؿ ک ٚاػؿآً کكؾٗؿٓ .ب ْٛ
لٗؿإ ثٞؾیْ جب شالٍ ؾق وبٍ  67اػؿاّ ٌؿ .ثؼؿٛب ٝهحی
ٖٓ ال لٗؿإ ثیك ٕٝآٓؿّ  ٝث ٚایٖ ؼبٗ ٚقكحْ ،ؾیگك آٗصب
ججؿیَ ث ٚیک ٓعٌِ ٚؿ ٙثٞؾ ٚٔٛ .شب وبؼحٌ ٚؿ ٙثٞؾ،
ؼیبثبٕٛب آولبُث ثٞؾٓ ،ـبلٛٙبی لیبؾی ثبل ٌؿ ٙثٞؾ.
ٓ٘حٜب إٓ ؼبٗٞ٘ٛ ٚل ٔٛبٕٖٞق ثٞؾ چ ٕٞکىی ٗجٞؾ کٚ
ؼبٗ ٚقا ثٜحك ک٘ؿ .ثچٛٚبی ثمقگ ک ٚؾوحگیك ٌؿ ٙثٞؾٗؿ
 ٝثویٚی ثچٛٚب  ْٛکٞچک ثٞؾٗؿ .پؿق ٓ ٝبؾق ؾٝوحْ ْٛ

ک٘ؿ  ٝؾق شبٛبیی ٍٗبٕ ؾٛؿ ک ٚجّٔیْگیكٗؿٙی اِِی
اٝوث آب ایٖ ٝاهؼیث قا ٗ ْٛجبیؿ ال ٗظك ؾٝق ؾاٌث کٚ
ظبٌیٚی ٌٜكٛب ؾاقٗؿ ٌٜكٛب قا ٓیثِؼ٘ؿ .ؾق ٚٔٛی
ٌٜكٛبی ثمقگ ایكإ ایٖ اجلبم اكحبؾ ٙاوث  ٝجّٞق
ٖٓ ایٖ اوث کٔٓ ٚکٖ اوث ثؽًٛبیی ال ایٖ گىحكي
ال ؾوث قژیْ ؾق قكح ٚثبٌؿ آب ثؽًٛبیی ال إٓ ظحٖٔ
ثب ِالضؾیؿٛبی ؼٞؾ ٗظبّ  ْٛثٞؾ .ٙچ ٕٞثبالؼك ٙآٜٗب
 ْٛقٝی ایٖ ٓٞٔٞػبت كکك ٓیک٘٘ؿ  ٝؼطكات إٓ قا
ؾق ٗظك ٓیگیكٗؿ .جّٞق ٖٓ ایٖ اوث.
آلبی هًعالی! نوب گفتیع یک تدؽثَی نطًی ُن اؾ
هجبؼؾات ضبؼج اؾ هسعّظٍ ظاؼیع .هیتْاًن ایي تدؽثَ
ؼا ثهٌْم؟

لجل اؾ ایيکَ قؽکْة
گكتؽظٍی قبل  60ؼا اًدبم
ثعٌُع ،یک ُؽاقی اؾ هٌبِك
فمیؽًهیي ظانتٌعُ .ویي
ُؽاـ ؼا هثلي اؾ
گْظًهیيُبی تِؽاى ُن
ظانتٌع چْى هیظاًكتٌع
ًیؽُّبی قیبقی ُن ظؼ آًدب
قؽهبیَگػاؼی هیکٌٌع

آـق ٓب ٙوبٍ  58ثٞؾٖٓ .
یک ؾٝوحی ؾاٌحْ ک ٚثٚ
ؾق
ؼبٗٞاؾٙاي
ٔٛكاٙ
ٗظبّآثبؾ جٜكإ لٗؿگی
ٓیکكؾٗؿ .ایٜ٘ب ٛلث ٗلك
ثٞؾٗؿ ،پ٘س ؼٞاٛك  ٝثكاؾق
ثٔٛ ٚكا ٙپؿق ٓ ٝبؾقٌبٕ ؾق
یک اجبم لیك قا ٙپِ ٚلٗؿگی
ٓیکكؾٗؿ .هجَ ال اٗوالة
ٌكایٗ ثىیبق ثىیبق وؽحی
 ْٛؾاٌح٘ؿ .ظحب ث ٚیبؾ ؾاقّ
پؿق آٜٗب ثب ایٖکٗ ٚبقاظحی
قیٞی ؾاٌث ٓ ٝكیٓ ثٞؾ،
وك چٜبققاٗ ٙظبّآثبؾ چكغ
ٖٞاكی ؾاٌث ٛ ٝك ٌت ثب
پبوجبٕٛبیی ک ٚیب ٓیآٓؿٗؿ
ایٜ٘ب قا شٔغ ک٘٘ؿ یب ثبز
ثگیكٗؿ ،ؾقگیك ثٞؾِ .بظجؽبٗ ْٛ ٚال یک ٖكف .یک
آؾٓی ثٞؾ ک ٚیک ؼبٗٚی چ _ َٜپ٘صبٓ ٙحكی ؾق یکی ال
کٞچ ٚپهکٞچٛٚبی ٗظبّآثبؾ ؾاٌث ک ٚچ٘ؿ ٖجو ٚثٞؾ ٝ
ٛك اجبم إٓ قا اشبق ٙؾاؾ ٙثٞؾ .ثٛ ٚك ظبٍ ؼیِی لٗؿگی
وؽحی ؾاٌح٘ؿ .ثؼؿ ال اٗوالة ؾق ٌٔبٍ ٌكم جٜكإ ٝ
شبیی ک ٚثؼؿٕ ٓعِٚی اٝهبف جٜكإ ٌؿ ،لٓیٖٛبی
كٞماُؼبؾ ٙلیبؾی ثٞؾ کٓ ٚیگلح٘ؿ ِبظجبًٗ ككاق
کكؾٙاٗؿٓ .كؾّ  ْٛال ٓ٘بٖن ٓعك ّٝث ٚایٖ ٓ٘طوٛ ٚصّٞ
آٝقؾ ٙثٞؾٗؿ .هٞاقٙی لٓیٖٛبی ایٖ ٓ٘طوٌٍّ ٚؿ
ٓحكی ثٞؾ ٛ ٝك کىی یک جک ٚلٓیٖ قا گككح ٚثٞؾ .اُجحٚ
ٖٓ ٓیؾیؿّ کىبٗی قا کٔٝ ٚؼیث ٓبُی ؼٞثی  ْٛؾاٌح٘ؿ
 ٝؾق آٗصب یک جک ٚلٓیٖ گككح ٚثٞؾٗؿ .ظحب ال ٗٞع
وبؼث ثؼٕی ؼبٗٛٚب ٓیكٜٔیؿی کٖ ٚكف ٔٝؼیث
ٓبُی ؼٞثی ؾاقؾ ْٛ ٖٓ .ثٔٛ ٚكأٛ ٙیٖ ؾٝوحْ ک ٚثؼؿٛب
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ٓىبئَ قا ٓطكض ٓیکكؾٗؿ ؼٞؾٌبٕ ثبلؾاٌث یب ككاقی
ٌؿٗؿ ثبُطجغ ایٖ ٌٞقاٛب  ْٛال ثیٖ قكث.

ثیٔبق ثٞؾٗؿ .ث ٚایٖ جكجیت یبؾگبق إٓ قٝلٛب ثبهی ٓبٗؿٙ
ثٞؾ  ٖٓ ٝگبٛی ثكای ؾیؿٕ ؼبٗٓ ٚیقكحْ .ؾقؼثٛبیی
ک ٚثب  ْٛکبٌح ٚثٞؾیْ ظبال ثمقگ ٌؿ ٙثٞؾ  ٝیبؾ
ؼبٖكاجْ ٓیاكحبؾّ ال ثچٛٚبیی ک ٚظبال جوكیجٖ ٛیچکؿاّ
ٗجٞؾٗؿ.

هؽظم ػبظی چطْؼ ایي اقتعاللُب ؼا لجْل هیکؽظًع؟
چْى ًَ اًعیهَی قیبقیای کَ نْؼا ظؼ آى هطؽذ
ثبنع ظانتٌع ًَ قٌت تبؼیطی اػوبل لعؼت خوؼی
ایيچٌیٌی ظانتٌع چؽا ایٌمعؼ ؼازت هیپػیؽفتٌع کَ
نْؼایی تهکیل نْظ؟

ایي قینکهی ّ لْلَکهی آة کَ لبًًْی ًجْظ؟
ٗؽیك! هبٗٗٞی ٗجٞؾ٘ٓ .حٜب ثؼؿٕ هبٗ ٖٗٞآة  ٝثكم ؾاؾٗؿ ٝ
ثؼؿ ال وبٍ ٛلحبؾ یک ظىبة ؾُٝحی اػالّ کكؾٗؿ کٚ
ٓكؾّ پ ٍٞاٗؿکی ؾق ٕٝإٓ ثكیمٗؿ  ٝلٓیٖٛب قا ثٗ ٚبّ
کىبٗی ک ٚؾق إٓ ؼبٗ ٚوبؼح ٚثٞؾٗؿ  ٝؾق ایٖ ؼبٗٛٚب
لٗؿگی ٓیکكؾٗؿ ،و٘ؿ لؾٗؿ.

اجلبهٖ چ ٕٞجٍکیَ ٌٞقا ثب ٓ٘بكغ ٓكؾّ گكٓ ٙیؼٞقؾ.
ؼت ٝهحی ثٖ ٚكف ٓیگٞیی ای٘صب آ٘یث ٗیىث  ٝثیب ثب
 ْٛثٍ٘ی٘یْ ،ثجی٘یْ چ ٚکبق ثبیؿ ثک٘یْ ک ٚآ٘یث جبٓیٖ
ٌٞؾٛ ،ك کىی ؼطك ٗبآ٘ی قا اظىبن ٓیک٘ؿ ٝ ٝهحی
ٓیثی٘ؿ کىی ٗیىث ک ٚایٖ کبق قا ثكای ٖٓ اٗصبّ ؾٛؿ،
ٗیبل ٛىث ک ٖٓ ٚؼٞؾّ اثحکبقی ال ؼٞؾّ ث ٚؼكز
ثؿ .ْٛکبكی اوث ٌٔب ؾ ٝجب جٔٞیط ثكای ٖكف ثؿٛیؿ،
ظحٖٔ ظحٖٔ ا ٝث ٚایٖ پیٍٜ٘بؾ پبوػ ٓرجث ٓیؾٛؿ چٕٞ
جبذیكات إٓ قا ٓیثی٘ؿ ٓ ٝیكٜٔؿ ک ٚاگك اظیبٖٗ ؾق ایٖ
قاثطٚی ؼبَ شٔؼی ػَٔ ک٘ؿ ثٗ ٚلغ اٝوث .ال
ٓٔٞغ ٓ٘بكغ ظحٖٔ شِٓ ٞیآیؿ .الاهَ چیمی کٖٓ ٚ
جصكث ٚکكؾّ  ٝؾیؿّ.

ظؼ ایي نجَ نِؽکُبیی کَ نکل هیگؽفتٌع ،ؾًعگی
خوؼیای نکل هیگؽفت یب ًَ؟ هثلي گفتیع کَ اهٌیت
هسلَ پبییي ثْظ .آیب ثؽای تبهیي ایي اهٌیت ُوکبؼی
خوؼی نکل گؽفت؟
إٓ اٝایَ ک ٚایٖ ٓعِٛٚب ؾاٌث ٌکَ ٓیگككث چٕٞ
ثعد ٌٞقاٛب ؾق شبٓؼٓ ٚطكض ثٞؾ  ٝال ٖكف
ٗیكٛٝبی ویبوی ٓطكض ٓیٌؿ ،اذكات إٓ ؾق ایٖ
ٓ٘بٖن  ْٛهبثَ ٍٓبٛؿ ٙثٞؾ .ث ٚیبؾ ؾاقّ ک ٚإٓ اٝایَ
ٌٞقایی جٍکیَ ٌؿ  ٝاككاؾ ٓعَ ؾق شِىبت ٌٞقا
ٌكکث ٓیکكؾٗؿُٝ .ی ٔٛیٖٖٞق کٓ ٚىئِٚی وكکٞة
ثبال گككث ٗ ٝیكٛٝبی ویبوی ؾاٌح٘ؿ وكکٞة ٓیٌؿٗؿ،
ػِٖٔ ٚٔٛی ایٜ٘ب ال ثیٖ قكث .چكا ک ٚکىبٗی کٚ
ٓٞٔٞع قا ؾق ٔٛیٖ ٓ٘بٖن ٓ ْٛطكض ٓیکكؾٗؿ،
اككاؾی ثٞؾٗؿ ک ٚگكایً ویبوی ث ٚگكٛٙٝبی ویبوی
ؾاٌح٘ؿ  ٝآٜٗب ثٞؾٗؿ ک ٚایٖ ثعد قا پیً ٓیثكؾٗؿ .ثؼؿ
ٓیؾیؿی ظحب اككاؾی ک ٚؾق ٌٞقا ثٞؾٗؿ ٝهحی ٓىئِٚی
وكکٞة پیً آٓؿ ،جـییك ٓٔٞغ ٓیؾاؾٗؿ .ثبالؼك ٙؾٗجبٍ
ٓ٘بكؼٍبٕ ٓیقكح٘ؿُٝ .ی ایٖ ٓىئِ ٚثٞؾ  ٝال شبٗت
ٗیكٛٝبی ویبوی  ْٛجٍٞین ٓیٌؿ  ٝکىبٗی ٓٞوه إٓ
ثٞؾٗؿ ک ٚثٗ ٚیكٛٝبی ویبوی گكایً ؾاٌح٘ؿ ٗ ٚآؾّٛبی
ٓؼُٔٞی شبٓؼ.ٚ

ایي نْؼاُبیی کَ نکل گؽفتَ ثْظًع ظؼ ُوَ خب
هی تْاًكتٌع ثَ نکلی ظؼ نؽایّ قؽکْة تجعیل ثَ
کبًْىُبی همبّهت هؽظهی نًْع .یؼٌی هٌبِمی کَ
هؽظم لعؼت قیبقی ؼا ػولي ثَ ظقت گؽفتَاًع ّ
هیتْاًٌع اؾ آى ظفبع کٌٌع .چؽا ُیچکعام اؾ ًیؽُّبی
قیبقی چٌیي تسلیلی ظؼ هْؼظ ایي هْلؼیت ًعانت؟
ثب جٞش ٚث ٚجصكث ٚیی ک ٖٓ ٚؾاقّ  ٝیبؾّ ٓیآیؿ ثٗ ٚظك
ٖٓ ٓطِوٖ چ٘یٖ کبقی آکبٕپفیك ٗجٞؾ .چكا؟ چٕٞ
ٚٔٛی چٜكٛ ٙبی ویبوی ثكای ٌ٘ ٚٔٛبؼحٌ ٚؿ ٙثٞؾٗؿ.
یؼ٘ی ثٗ ٚؿقت کىی ٗبٌ٘بؼحٓ ٚبٗؿ ٙثٞؾ إٓ  ْٛؾق

یؼٌی افؽاظ هؼوْلی ثعّى گؽایم قیبقی ظؼ ایي
نْؼاُب زُْؼ ًعانتٌع؟
چكا ثٞؾٗؿ ُٝیکٖ ثعد جٍکیَ ٌٞقا قا ثچٛٚبی ویبوی
پیً ٓیکٍیؿٗؿ کٓ ٚب ٗیبل ؾاقیْ ثٌٞ ٚقا ،ثبیؿ ٌٞقا
جٍکیَ ؾٛیْ ،ثبیؿ ثٓ ٚىبئَ ای٘صب ال ٖكین ٌٞقا
قویؿگی ک٘یْ .ایٖ اؾثیبجی ٗجٞؾ ک ٚآؾّٛبی ػبؾی شبٓؼٚ
آٝقؾ ٙثبٌ٘ؿ .آب ٝهحی هكاق ٓیٌؿ ٌٞقا جٍکیَ ٌٞؾ ٝ
شِى ٚجٍکیَ ثؿٛؿٓ ،كؾّ ػبؾی ٝ ْٛاقؾ ایٖ ٌٞقا
ٓیٌؿٗؿ ٓ ٝىبئَ قا پیً ٓیثكؾٗؿٝ .هحی اككاؾی کٚ
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ٌٞقا ثكای شفة ٗیك ٝثٞؾ جب ایٖکٝ ٚاهؼٖ ث ٚجٍکیَ
ایٖ ٌٞقاٛب ؾق ػَٔ ثبٝق ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ  ٝث ٚایٖ كکك
ک٘٘ؿ ک ٚایٖ ٌٞقاٛب ٓیجٞاٗ٘ؿ ؾق ٓوبثَ ایٖ قژیْ
ایىحبؾگی ک٘ؿ .یک چ٘یٖ ؾیؿی ؾق ٛیچ یک ال
شكیبٕ ٛبی ویبوی ٗجٞؾ آب ال ٌؼبق ٌٞقاٛب ؾكبع
ٓیکكؾٗؿ یب الاهَ ثعد ٌٞقاٛب قا ٓطكض ٓیکكؾٗؿ.
ٓرِٖ ٖٓ ث ٚیبؾ ؾاقّ ٝهحی آیثهللا ٖبُوبٗی كٞت کكؾٗؿ،
ٌؼبقی کٓ ٚصبٛؿیٖ ؾق ایٖ اقججبٖ ٓطكض کكؾٗؿ ٝ
ثكای ؼٞؾٌبٕ ٌؼبق ٜٓٔی  ْٛثٞؾ  ٝظحب پبی ٍٗكیْٛ ٚ
ٓیلؾٗؿ ایٖ ثٞؾ ک" ٚپیبّ ٖبُوبٗی ٌٜبؾت اوث ٝ
ٌٞقا"ٔٛ .یٖ ٌؼبق قا  ْٛک ٚثكقوی ک٘یؿ ٓیثی٘یؿ کٚ
ػِٔی پٍث إٓ ٗیىث ٝگكٗ ٚچ ٚقثطی ؾاقؾ ٌٜبؾت ثٚ
ٌٞقا .كوٗ هبكیٚی ٌؼبق شٞق ؾقٓیآٓؿ ٛ ٝك ؾ ٝثب ٌیٖ
ٌكٝع ٓیٌؿ.

ِٞقجی ک ٚکىی ال ٖكف شكیبًٗ ؾق شبیی ٗلٞـی
ثٞؾ  ٝؼٞؾي قا قٔٗ ٝیکكؾ ک ٚایٖ  ْٛثىیبق ثىیبق
اٗؿک ثٞؾ .اگك ٗٚٔٛ ٚی كؼبُیٖ ویبوی الاهَ ؾ ٝوبٍ
كؼبُیث ػِ٘ی ؾاٌح٘ؿ .ؾق کٞچ ،ٚؾق ٓعِ ،ٚؾق ٓعَ کبق،
ؾق ؼبٗٞاؾ .ٚٔٛ ٝ ٚٔٛ ٝ ٙپه قژیْ  ٚٔٛ ْٛقا
ٓیٌ٘بؼث .چ ٕٞؾق ٔٛبٕ ٓعِ ،ٚظحب ٔٛبٕ ٌٞقا ٚٔٛ
کٖ ٚككؿاق ٗیكٛٝبی ویبوی ٗجٞؾٗؿ .ظمةاُِٜی  ْٛثٞؾ.
آؾّ ككِثِٖت  ْٛثٞؾ .ث٘بثكایٖ ؾق إٓ ؾٝقإ ٓطِوٖ
آکبٕ ظكکث ٝشٞؾ ٗؿاٌث .چ ٕٞایٖ آؾّٛب ُٓ ٞیؾاؾٗؿ.
ؼیِی ال کىبٗی ک ٚؾوحگیك ٌؿٗؿ ؾق ٗحیصٚی
گماقيٛبی ٓعِی یب ؼبٗٞاؾٙگی ثٞؾ .کىی  ْٛکٚ
ؾوحگیك ٓیٌؿ ٓیقكث لیك ٌک٘صٛٚبی إٓ ٓٞهغ  ٝؾق
ٗحیص ٚلٗصیكٝٙاق اككاؾ ؾوحگیك ٓیٌؿٗؿ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ
كٕب ٗجٞؾ .ككؾای قٝل  30ؼكؾاؾ  ٝجیك ٓبٌ ،60 ٙكایٗ
کبِٖٓ ٓحلبٝت ثب هجَ ال  30ؼكؾاؾ ثٞؾ .آکبٕ ظكکث
ٝشٞؾ ٗؿاٌث ٖٓ .ؼٞؾّ ؾقوث ؾق ٓكؾاؾ ٓب ٙال ٗیكٝی
ٞٛایی جب ٓیؿإ آبّ ظىیٖ ک ٚقاٛی ٗ ْٛیىث ،چٕٞ
یک ٝاٗث ؾوحْ ثٞؾ ک ٚؾاؼَ إٓ اػالٓیٝ ٚشٞؾ ؾاٌث،
ٓصجٞق ٌؿّ ال پ٘س قاٙث٘ؿ ثگفقّ .ؾق یک چ٘یٖ كٕبیی
 ٝؾق یک چ٘یٖ شٞی ٓطِوٖ ٗٔیٌؿ ظكکث کكؾ .ثبیؿ
إٓ ٌكایٗ ؼلوبٕ قا ظه ٓیکكؾی یؼ٘ی اِِٖ
ٗٔیجٞاٗىحی ث ٚؼ یبثبٕ ثیبیی ،چ ٚثكوؿ ک ٚثؽٞاٛی
كؼبُیحی  ْٛثک٘ی.

یؼٌی ظؼ ّالغ ثَ ًظؽ نوب هكئلَی نْؼاُب ثَ یک
ثؽًبهَی هعّى قیبقی ظؼ پؽاتیک ًیؽُّبی هطتلف
تجعیل ًهعٍ ثْظ؟
ٗٓ !ٚطِوٖ .اُجحٓ ٚرِٖ ؾق ؼیِی ال ؾاٍٗگبٛٙب یب ٓكاکم
ٗظبٓی یب ٓعیٗٛبی کبق ٌٞقاٛب جٍکیَ ٓیٌؿ چكا؟
چٗ ٕٞیكٛٝبی ویبوی ؾق ایٖ ثؽًٛب ؾوث ثبال قا
ؾاٌح٘ؿ ٓ ٝیجٞاٗىح٘ؿ ؾق اؾاقٙی آٗصب اػٔبٍ ٗظك ٝ
اػٔبٍ هؿقت ک٘٘ؿ .ظحب ٓرِٖ ؾق پبیگبٛٙبی ٗیكٝی ٞٛایی
ؾق ثىیبقی ال ٓ٘بٖن ٗیكٛٝبی ویبوی ثٝ ٚیژٙ
ٓصبٛؿیٖ ظٕٞق شؿیای ؾاٌح٘ؿ .ؾق ؾاٍٗگبٛٙب ٌؼبق
ٌٞقا قا ٗیكٛٝبی ویبوی ٓیؾاؾٗؿ ٚٔٛ ٝی ٌٞقاٛبی
ؾاٍٗصٞیی ؾوث ٗیكٛٝبی ویبوی ثٞؾ .ظبال یب ٓصبٛؿیٖ
یب ٗیكٛٝبی چپ .ظمةاُِٜیٛب اِِٖ ٓعِی ال اػكاة
ٗؿاٌح٘ؿ .ظحب ؾق ٗیكٛٝبی ٗظبٓی ث ٚؼّٛ َٞكچٚ
جؽّّیجك ثٞؾ .ؾق ثىیبقی ال
پبؾگبٕٛب ٍٗكیبت گكٛٙٝبی ویبوی
پؽً ٓیٌؿ  ٝؾق ٓٞقؾ آٜٗب ثعد
ٓیٌؿ  ٝث ٚؼّ َٞوكثبلٛبی
ؾیپِٔ ٚیب ؾاٍٗص ٞثٗ ٚیكٛٝبی ویبوی
گكایً ؾاٌح٘ؿ  ٝثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ْٛ
ٗیكٛٝبی ویبوی ٌؼبق ٓیؾاؾٗؿ:
اؾاقٙی پبؾگبٕٛب جٞوٗ ٌٞقاٛبُٝ .ی
ای٘صب ثؽًٛبیی ثٞؾ کٗ ٚیكٛٝبی
ویبوی ٗلٞـ  ٝهؿقت ؾاٌح٘ؿُٝ .ی ٓرِٖ
ؾق قٝوحبٛب چ٘یٖ ٗجٞؾ ث ٚؿیك ال ٓرِٖ
جكکٖٔ ِعكا کٗ ٚیكٛٝبی كؿایی آٗصب
هؿقت ؾاٌح٘ؿ ٌٞ ٝقاٛب قا جٍکیَ
ؾاؾٗؿ .آب ایٖک ٚجٍکیَ ٌٞقاٛب یک
ؾوحٞق کبق ثبٌؿٝ ،اهؼٖ چ٘یٖ ٗجٞؾ.

ثسث هي ایي اقت الجتَ کَ آیب ايلي گؽٍُّبی قیبقی
ایي نْؼاُب ؼا ثَ ػٌْاى چیؿی ظؼ همبثل زبکویت
هؽکؿی هیظیعًع؟
قاوحً ٗ !ٚگكٛٙٝبی ویبوی کٔحك ث ٚایٖ ٓىئِٚ
ٓیپكؾاؼح٘ؿ یب اگك ث ٚؤث ٌٞقا ٓیقكح٘ؿ ،ثیٍحك ٌؼبق
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چِبؼ قبل همبّهت

وبٍ  51 ٝ 50ثؼؿ ال
آلاؾ ٌؿٕ ثچٛٚب ال اُٝیٖ
ؾٝقٙی لٗؿإٛب .ؾق ایٖ
ٓجبقل ٙجالي ثچٛٚبی
ٓ٘طو ٚایٖ اوث کٚ
ثحٞاٗ٘ؿ ایٖ ٓجبقل ٙقا ؾق
ٓجبقلات
ثب
پیٗٞؿ
وكاوكی هكاق ؾ٘ٛؿ .ؾق
ٔٛیٖ قاثط ٚجالي
ٓیک٘٘ؿ ثب وبلٓبٕٛبی
ویبوی ٛ ٝىحٛٚبی
ٓجبقلاجی ؾق وكاوك
ایكإ اقججبٖ ؾاٌحٚ
ثبٌ٘ؿ .ای٘صب اللّ اوث
ثگٞیْ ثچٛٚبیی ک ٚإٓ
ؾاٍٗگبٙ
ؾق
ٓٞهغ
اِلٜبٕ ثٞؾٗؿ  ٝجصكثٚی
ٓجبقلاجیٌبٕ قا ثب ْٛ
جوىیْ ٓیکكؾٗؿ  ٝثب ْٛ
ٌكٝع کكؾ ٙثٞؾٗؿ ػالٙٝ
ثك هللاهِی شٜبٗگیكی ٝ
ثویٚی ثچٛٚبی اِلٜبٕ،
ؾقؼٍ٘ؿٙی
ػجؿاُعٔیؿ
جٓٞبز  ٝچ٘ؿ ٗلك ؾیگك
ال ثچٛٚبی جكکٖٔ
ِعكا  ْٛثٞؾٗؿ ک ٚؾق
ؾاٍٗگب ٙاِلٜبٕ ؾقن
ٓیؼٞاٗؿٗؿ .آب ؾق ٓجبقلات کبوٚگبٕ ٓىئِٚی
جؼییٖک٘٘ؿٓ ٙجبقلٙی ؼٞؾ جٞؾٛٙب اوث ٌ ٝکَ
وبلٓبٗؿٛی ٓجبقل ٙؼیِی ػبُی اوث .قػبیث ٓىبئَ
آ٘یحی چ٘بٕ اوث ک ٚث ٚچٍْ ٗٔیآیؿ پٍث ایٖ ٓجبقلات
چٗ ٚیكٝیی هكاق گككح ٚاوث  ٝؼٞؾ جٞؾٛٙب پیٍحبل
ٓجبقلٛ ٙىح٘ؿ .ؾق پكٝوٚی پیٍككث ٓجبقلٙی جٞؾٛٙب
وبٝاک اظىبن ٓیک٘ؿ کىبٗی ک ٚؾق ایٖ ٓجبقلٌ ٙكکث
ؾاقٗؿ ثبیؿ ال جٞاٗبیی وبلٓبٗؿٛی ثبالیی ثكؼٞقؾاق
ثبٌ٘ؿٌٞٗ .حٛٚبیی ک ٚال ٖكف جٞؾٛٙب ؾق چبقچٞة یک
ٓجبقلٙی ِ٘لی ،ثكای ٓوبٓبت  ٝثكای اقگبٕٛبی
ٓؽحِق ؾق اقججبٖ ثب ؾقگیكیٛبی هٕبیی ٌٗٞحٓ ٚیٌٞؾ
ظىبویث ثیٍحك وبٝاک قا ثكٓیاٗگیمؾ  ٝآٗصب ٗیكٝ
ٓىحوك ٓیک٘٘ؿ .ؾق اؾآٚی ایٖ قٗٝؿ ث ٚوكٌبؼٛٚبی
ایٖ ٓجبقل ٝ ٙثچٛٚبیی ک ٚوبلٓبٗگك ایٖ ٓجبقل ٙثٞؾٗؿ،
ٓیقو٘ؿ  ٝؾق ٗحیص ٚثچٛٚب ٓصجٞق ث ٚككاق ٓیٌٗٞؿ.
ایٖ هٕی ٚؾق ثٜبق وبٍ  52اجلبم ٓیاكحؿ .وبٝاک ثٚ
ٖٞق گىحكؾ ٙؾق ٓ٘بٖن ٓىحوك ٓیٌٞؾ  ٝظحب ثب جٜؿیؿ
جٞؾٛٙبی ٓكؾّ ؾق پیگكؾٛب  ٝگٍثٛبیی ک ٚثكای

هكلسبًَی هؽظم ؼّقتبیی
گفت ّ گْ ثب زیعؼ خِبًگیؽی
 قٝوحبٛبی كبقن  ٝاِلٜبٕ
آلبی خِبًگیؽی هبخؽای نْؼاُبی فبؼـ ّ ايفِبى
اؾ چَ قبلی ّ چگًَْ آغبؾ نع؟
ٓبشكا اگك ثؽٞاٛیْ ثكگكؾیْ ث ٚوبٍٛبی  49 ٝ 48ال
ؾٝقإ ؾاٍٗصٞیی ثچٛٚبی ٓ٘طو ٚآؿبل ٓیٌٞؾ .آٗصب
ثچٛٚب ػٔؿجٖ جعث جبذیك ٓجبقلات ثیٖأُِِی گكایً ثٚ
ٓجبقلٙی ٓىِعبٗ ٝ ٚاهؿآبجی ک ٚإٓ لٓبٕ ؾق چیٖ،
ٝیح٘بّ  ٝکٞثب ٗحیص ٚؾاؾ ٙثٞؾ ،پیؿا ٓیک٘٘ؿ  ٝجعث جبذیك
ایٖ گكایً ٓعبكِی ٌکَ ٓیگیكؾ .ؾق ؾٝقٙی ا،ٍٝ
ٓجبقلات ثیٍحك ظكکث ؾاٍٗصٞیی اوث  ٝظ ٍٞگكایً
ٓجبقلٙی ٓىِعبُٗٝ ،ٚی ثب اُٝیٖ ؾٝقٙی ثبلؾاٌث ٝ
لٗؿاٗی ک ٚثچٛٚب جصكثٓ ٚیک٘٘ؿ آٜٗب ث ٚوبلٓبٗؿٛی
جٞؾٛ ٙب  ٝظكکث ؾق ایٖ شٜث  ٝشِت ظٔبیث جٞؾٛٙبی
ٓكؾّ وٞم پیؿا ٓیک٘٘ؿ .ؾق ایٖ قاثط ٚكؼبُیث قا ؾق
ٓ٘بٖن اوحبٕ ٛبی اِلٜبٕ  ٝكبقن کٌ ٚبَٓ ثؽٍی ال
اوحبٕ ٛبی چٜبقٓعبٍ ثؽحیبقی  ٝکٜگیِٞی ٝ ٚثٞیكاظٔؿ
ٓ ْٛیٌٞؾ ،آؿبل ٓیک٘٘ؿ .ایٖ ٓ٘بٖن قا لٓیٖؾاقٛب ٝ
ؼبٕٛب ؾق اجعبؾ ثب جصبق ٌٜكی  ٝژاٗؿاقّٛب  ٝوبٝاک ٝ
ٗیكٛٝبی ؾُٝحی اؾاقٓ ٙیکكؾٗؿٛ .می٘ ٝ ٚثبق ایٖ
ظکٔكاٗی ثك ؾٝي جٞؾٛٙبی لظٔحکً ثٞؾ ک ٚػٔؿجٖ
كبهؿ وٞاؾ ٓؼُٔٞی ؼٞاٗؿٕ ٌٞٗ ٝحٖ ثٞؾٗؿ  ٝجعث وحْ
ٕٓبػق هكاق ؾاٌح٘ؿ .ثچٛٚبیی ک ٚؾق ایٖ ٓ٘بٖن قیٍٚ
ؾاٌح٘ؿ  ٝال ایٖ ٓ٘بٖن ثٞؾٗؿ جالي ٓیکكؾٗؿ کٞٗ ٚع
شؿیؿی ال ٓجبقلٞٗ ٝ ٙع شؿیؿی ال ؾیؿ اٗىبٗی
وٞویبُیىحی قا ؾق پیٗٞؿ ثب ٓكؾّ آٗصب  ٝؼٞاوثٛبی
ٓ٘طو ،ٚث ٚػ٘ٞإ ٗیكٝی ٓعكک ٚؾق ٓجبقلات وكاوكی
اوحلبؾ ٙک٘٘ؿ .ؾق ایٖ قاثط ٚجصكثٚی اُٝیٚی آٜٗب ؾق
ٓ٘طوٚیی ثٗ ٚبّ «کبوٚگبٕ» ،ظ ٍٞوبٍٛبی 50 ٝ 49
آؿبل ٌؿ .کبوٚگبٕ قٝوحبیی اوث ؾق ٓ٘طوٚی ؾقؾٌث
اوحبٕ اِلٜبٕ ،جوكیجٖ ؾق ِٔغ ش٘ٞة ؿكثی ایٖ
اوحبٕ .ؾق آٗصب قٝوحبیی ثٞؾ کٓ ٚبُک إٓ ؾق قٝوحب
ٗجٞؾ  ٝؾق شبی ؾیگكی لٗؿگی ٓیکكؾ ُٝی ٚٔٛی
لٓیٖٛب ؾق ٓبُکیث ا ٝثٞؾٓ .كؾّ لظٔحکً ٓعِی ْٛ
ؾق آٗصب لٗؿگی  ٝکبق ٓیکكؾٗؿ .ثچٛٚب ؾق پیٗٞؿ ثب ٓكؾّ
آٗصب جٞاٗىح٘ؿ ش٘جٍی ایصبؾ ک٘٘ؿ ک ٚؾق ٗحیصٚی إٓ
لٓیٖٛب قا جٞؾٛٙب ؾق اؼحیبق ثگیكٗؿ  ٝکٍث ثک٘٘ؿ.
چَ قبلی ثْظ؟
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جٞؾٛٙب ؾق وبٍ  57 ٝ 56قكوب ؾق لٗؿإ اِلٜبٕ ث ٚایٖ
ٗحیص ٚقویؿ ٙثٞؾٗؿ کٓ ٚجبقلات ٓىِعبٗ ٚقا اللّ
ٓیؾاٗ٘ؿ آب کبكی ٗٔیؾاٗ٘ؿ .آٜٗب اػحوبؾ ؾاٌح٘ؿ کٚ
ٓجبقلات ٓىِعبٗ ٚثبیؿ ثب جٞؾٛٙب ؾق پیٗٞؿ هكاق ٓیگككث
 ٝاػحوبؾ ؾاٌح٘ؿ کٗ ٚیكٛٝبی ٓفٛجی االٕ قٛجكی
ٓجبقلات ٓكؾّ قا ث ٚؾوث گككحٚاٗؿ ،په ثچٛٚبیی کٚ
ال لٗؿإ آلاؾ ٓیٌٗٞؿ ثبیؿ ٛك کؿاّ ث٘ٓ ٚبٖن لٗؿگی
ؼٞؾٌبٕ  ٝث ٚؾاؼَ جٞؾٛٙب ثكٗٝؿ ٛ ٝىحٛٚبی اُٝیٚی
یک ظمة وكاوكی قا وبلٓبٕ ثؿ٘ٛؿ کٓ ٚحبولبٗ ٚایٖ
ثعدٛب ث ٚككآٌٞی وپكؾٓ ٙیٌٞؾٝ .هحی لٗؿاٗیبٕ
لٗؿإ ٌیكال آلاؾ ٌؿٗؿ جٞوٗ قكوبیی ک ٚؾق اقججبٖ ثب
ٓجبقلات اُٝیٚی ٓ٘طو ٚثٞؾٗؿ ثٓ ٚعِی ک ٚایٜ٘ب ككاْٛ
کكؾ ٙثٞؾٗؿ ٓیآٓؿٗؿ  ٝؼبٗٞاؾٛٙب ال ٌٜكٛبی ٓؽحِق
ایكإ ٓیآٓؿٗؿ  ٝثچٛٚب قا ال آٗصب ٓیثكؾٗؿ .ؾق ؾ ٝوٚ
قٝلی ک ْٛ ٖٓ ٚآٗصب ثٞؾّ  ٝإٓ لٓبٕ ؼیِی وٖ کٔی
 ْٛؾاٌحْ ثعدٛب ثبل ٔٛیٖ ثعدٛبیی ثٞؾ کٛ ٚك ٗیكٝیی
ثبیؿ ثحٞاٗؿ ؾق ٓ٘طوٚی ؼٞؾي ثب وبلٓبٗؿٛی ؼٞاوث
جٞؾٛ ٙب  ٝث ٚچبًُ کٍبٗؿٕ ٗیكٛٝبی ٓفٛجی ظٍٞ
ؼٞاوحٛٚبی جٞؾٛٙب ،ػكِٚی ػٔٓٞی قا ثبلپه
ثگیكؾ .ثچٛٚبی ٓ٘طوٝ ٚهحی آلاؾ ٌؿٗؿ اثحؿا هّؿ
ٗؿاٌح٘ؿ ث ٚقٝوحبٛب ثكٗٝؿ ٓ ٝجبقل ٙقا ال آٗصب آؿبل
ک٘٘ؿ ،ثچٛٚب آلاؾ ٌؿٗؿ ٗ ٝمؾ ؼبٗٞاؾٛٙب ثكگٍح٘ؿ .إٓ
لٓبٕ ٓب ؾق ٌٜكٔبی اِلٜبٕ ثٞؾیْٝ .هحی ثچٛٚب
ثكگٍح٘ؿ اِِٖ ٌٔب اظىبن ٗٔیکكؾیؿ ک ٚایٜ٘ب ؾق
لٗؿإ ثٞؾٙاٗؿ  ٝثبیؿ اوحكاظحی ثک٘٘ؿ .ال ٔٛبٕ قٝل اٍٝ
كؼبُیث آؿبل ٌؿ ٍٗ ٝىثٛب  ٝثعدٛبی كٍكؾٙیی ؾق
شكیبٕ ثٞؾ .ثچٛٚبی ٓ٘طو ٚجالي ٓیکكؾٗؿ ک ٚثٌ ٚکِی
ثب ٓجبقلات ٓكؾّ ٓ٘طو ٚپیٗٞؿ ثؽٞقٗؿ .شبُت ایٖ اوث
ک ٚؾق ٔٛبٕ لٓبٕ ،قژیْ ٌب ٙجالي ٓیکكؾ قٝوحبٛب قا
ػِی ٚظكکحی ک ٚؾق ٌٜكٛب ؾق شكیبٕ ثٞؾ ،وبلٓبٗؿٛی
ک٘ؿ ک ٚث ٚإٓ جظبٛكات چٔبهؿاقٛب ٓیگلح٘ؿ ک ٚثب چٔبم
ثٓ ٚكؾّ ٓؼحكْ  ٝجظبٛكات ظِٔٓ ٚیکكؾٗؿ؛ ُٝی ؾق
ایٖ ٓ٘بٖن ث ٚؾُیَ ٔٛبٕ و٘ث ٓجبقلاجی ک ٚؾق آٜٗب
ٝشٞؾ ؾاٌث اُٝیٖ جظبٛكاجی ک ٚال قٝوحبٛب ٓكؾّ ثٚ
ٌٜكٛب آٓؿٗؿ  ٝال جظبٛكات ظٔبیث کكؾٗؿ ؾق قٝل
ػبٌٞقای وبٍ  57ثٞؾ ک ٚاِِٖ ؼٞؾ ش ٞػبٌٞقا قا
جـییك ؾاؾٗؿٓ .رِٖ ؾق قٝل ػبٌٞقا ثؼؿ ال وؽ٘كاٗی
ؾوث ٓیلؾٗؿ ِ ٝعیط اوث ٓیگلح٘ؿ .ثب ایٖکٚ
ٓفٛجی ٛب جالي کكؾ ٙثٞؾٗؿ كك٘ٛگ ویبوی  ٝگلحبق
ویبوی  ٝاؾثیبت ؼٞؾٌبٕ قا ث ٚجظبٛكات ٓىِٗ ک٘٘ؿ
ػِٖٔ ای٘صب ک ٚال قٝوحبٛب ٘ٓ ٝبٖن ٓؽحِقٓ ،كؾّ ثٚ
ٌٜك آٓؿ ٙثٞؾٗؿٗ ،یكٛٝبی ویبوی ثب گكایً چپ ٝ
وٞویبُیىحی ؾق پیٗٞؿ ثب ٔٛؿیگك جالي ٓیکكؾٗؿ ایٖ
كك٘ٛگ قا ؿبُت ثک٘٘ؿ یب الاهَ إٓ قا ٓطكض ثک٘٘ؿ ٝ
ٓٞكن  ْٛثٞؾ .شبُت اوث ک ٚؾق ٔٛیٖ ٌٜكٔب ؾق

ؾوحگیكی ثچٛٚبی ككاقی ؾاقٗؿ ،آٜٗب قا ثٔٛ ٚکبقی
ٓیکٍبٗ٘ؿ ک ٚال ٛك ؼبٗٞاؾٙی ثیٖ یک ٗلك جب پ٘س ٗلك،
یک ٗلك  ٝال ؼبٗٞاؾٙی پ٘س ٗلك ث ٚثبال ؾٗ ٝلك ثبیؿ ؾق
گٍثٛب ٌكکث ک٘٘ؿ .ؾق ایٖ ؾ ٝوبُی کٓ ٚجبقل ٙؾق
کبوٚگبٕ شكیبٕ ؾاٌث ٛك وبٍ جٞؾٛٙبی ٓكؾّ کٍث
ٓیکكؾٗؿ  ٝژاٗؿاقٓكی ثب کٔک ؼبٕٛب ک ٚال ٓ٘بٖن
ؾیگك  ْٛثكای ایٖک ٚایٖ ٓجبقل ٙث٘ٓ ٚبٖن ؼٞؾٌبٕ
گىحكي پیؿا ٗک٘ؿ ؾق آٗصب ٓىحوك ٓیٌؿٗؿ ،ؾق کٍث ٝ
ثكؾاٌث ثب جٞؾٛٙبی ٓكؾّ ؾقگیك ثٞؾٗؿ.
پف ظؼ ّالغ قٌت ایي هجبؼؾٍ اؾ قبل  49ظؼ هٌطمَ
ّخْظ ظاؼظ هٌتِب ثب تْخَ ثَ قؽکْة تب قبل  57هٌمطغ
هینْظ.
ؼٞؾ ٓجبقل ٙهطغ ٗٔیٌٞؾ .جٞؾٛٙبی ٓكؾّ ؾق ٔٛیٖ
قٝوحبی کبوٚگبٕ ٛك وبٍ ؾقگیك ٓیٌٗٞؿ ُٝی
ٓجبقلإ ویبوی یب ككاقی  ٝیب ؾوحگیك ٌؿٙاٗؿ  ٝقژیْ
جالي ٓیک٘ؿ پبیٚی جٞؾٙیی ٓجبقل ٙقا ثب ٌیٛٙٞبی
ٓؽحِق ث ٚوبلي ثکٍبٗؿ  ٝجب ظؿٝؾی  ْٛؾق ث ٚوبلي
کٍبٗؿٕ قٛجكی ؾٝق ا ٍٝایٖ ٓجبقلٞٓ ٙكن ٓیٌٞؾ.
ُٝی ٗىَ ؾٓٝی ک ٚال ؾٍ ٔٛیٖ ٓجبقل ٙثیكٓ ٕٝیآی٘ؿ ٝ
شٞإٛبی لظٔحکٍبٕ قٝوحبیی ثٞؾٙاٗؿ ؼیِی قاؾیکبٍجك
 ٝآگبٙجك ٓجبقل ٙقا اؾآٓ ٚیؾ٘ٛؿ .جب ایٖک ٚث ٚوبٍ 57
ٓیقویْ .ثكای ثكقوی ؼٞؾ ایٖ وبٍ  57ثبل ثبیؿ
ثكگكؾیْ ث ٚلٗؿإٛب .قٛجكی ایٖ شكیبٕ ثیٍحك ؾق
لٗؿإٛبی اِلٜبٕ ثٞؾٗؿٌ .ؽُ هللاهِی شٜبٗگیكی کٚ
ٗوً ثكشىحٚیی ؾاقؾ قا ثؼؿ ال اػحّبثبت لٗؿإ
اِلٜبٕ ث ٚاٞٛال ججؼیؿ ٓیک٘٘ؿ  ٝثؼؿ ال آٗصب ثكای ٓؿت
کٞجبٛی ث ٚلٗؿإ ثكالشبٕ ٓیككوح٘ؿ  ٝال آٗصب ثٚ
ٌیكال ججؼیؿ ٓیٌٞؾ .ؾق شكیبٕ وبٍٛبی  57 ٝ 56ؾق
لٗؿإٛب ثعدٛبیی ؾق شكیبٕ ثٞؾ .ثٝ ٚیژ ٙثب ؼیمي
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وبلٓبٗؿٛی ٓیک٘٘ؿ ٓیٓبٗ٘ؿ یب کىبٗی کٌ ٚؼبق ظکٓٞث
کبقگكی ٓیؾ٘ٛؿ .ؾق پیٍجكؾ ؼٞاوثٛبی ٓكؾّ اوث
ک ٚقٓ ٌٖٝیٌٞؾ چ ٚکىبٗی ٌؼبقٌبٕ ٝاهؼی اوث» ٝ
ثب چ٘یٖ جٞاكوی ش ٞآقاّ ٌؿ .ؾق ای٘صب ثچٛٚب کبق
ؼٞؾٌبٕ قا ثب کبق ثك قٝی ٗیكٛٝبی ٓٞذك ؾق ٓیبٕ
جٞؾٛٙب آؿبل ٓیک٘٘ؿ .ؾق ٌٜكٛبی ٓؽحِق اوحبٕ
اِلٜبٕ ثب کبقگكاٗی ک ٚؾق ِ٘بیغ ٗلث کبق ٓیکكؾٗؿ
اقججبٖ گككح٘ؿ چٓ ٕٞعٞقیث ٓجبقل ٙإٓ لٓبٕ ػٔؿجٖ
ؾق ٌٜكٛب  ٝثیٍحك ال  ٚٔٛؾق جٜكإ ثٞؾ .جالي ثچٛٚب
ایٖ ثٞؾ ک ٚثحٞاٗ٘ؿ ؾق آٗصب ٗ ْٛوً ؼٞؾٌبٕ قا ایلب
ثک٘٘ؿ  ٝث ٚػ٘ٞإ یک ٗیك ٝؾق ٓیبٕ جٞؾٛٙب  ٝؾق
ػكِٚی ظكکثٛبی اشحٔبػی شبیی ثكای ؼٞؾٌبٕ
ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ .قٝی ٔٛیٖ ظىبة ٗمؾیکٛبی ثٖٜٔ
ْٛلٓبٕ ثب إٓ جاليٛبیی ک ٚؾق ٌٜكٛب ؾق شكیبٕ اوث،
ٗیكٛٝبی شٞإ قاؾیکبٍجك ثكای جّكف ٌٜكٛب ٝ
پبؾگبٕٛب وبلٓبٗؿٛی ٓیٌٗٞؿ .اُٝیٖ ٌٜكی ک ٚؾق
ایكإ آلاؾ ٓیٌٞؾ ٌٜ ٝكثبٗی إٓ ووٓ ٖٞیک٘ؿ ٌٜكٔب
اوثٓ .یؾاٗیؿ ک ٚؾق ثىیبقی ال ٌٜكٛب ٓكؾّ ٓبٓٞقإ
ظکٓٞحی قا ث ٚؾُیَ ػّجبٗیث  ٝؼٍٔی ک ٚؾق آٜٗب
اٗجبٌحٌ ٚؿ ٙثٞؾ ؾق ٔٛبٕ ٓعَ کٍح٘ؿ آب ؾق ٌٜكٔب
ؼٞؾ ثچٛٚب ثٓ ٚبٓٞقإ ٌٜكثبٗی کٔک ٓیک٘٘ؿ کٚ
ثحٞاٗ٘ؿ ال ؾوث ٓكؾّ ػّجبٗی ككاق ک٘٘ؿ ،چ ٕٞآٜٗب قا
ٗیكٛٝبی ٓمؾٝقی ٓیؾاٗىح٘ؿ ک ٚؼٞؾٌبٕ  ْٛثٞٗ ٚػی
هكثبٗیاٗؿ .ایٜ٘ب ٞ٘ٛل هجَ ال هیبّ ٓىِعبٗ ٚؾق جٜكإ ٝ
جّكف پبؾگبٕٛبی جٜكإ اوث .ثچٛٚب ثب آکبٗبجی کٚ
ال ای٘صب ث ٚؾوث ٓیآٝقٗؿ ثٖ ٚكف جٜكإ ٓیقٗٝؿ.
جالي ثچٛ ٚب ایٖ اوث ک ٚؾق ٛك کصب ظٕٞق ٗیكٛٝبی
چپ قا ثٖٞ ٚق لٗؿ ٝ ٙػِٔی ٍٗبٕ ؾ٘ٛؿ .ؾق ٓیبٕ
جٞؾٛٙب ٔكةأُرِی ٛىث کٓ ٚیگٞی٘ؿ ا ٍٝثكاؾقیات
قا ذبثث کٖ ثؼؿ اقذث قا ثؽٞاٝ .ٙاهؼیث ایٖ اوث کٚ
ایٜ٘ب ؾاٌح٘ؿ جالي ٓیکكؾٗؿ کٗ ٚوً ٗیكٛٝبی چپ ٝ
قاؾیکبٍ قا ٍٗبٕ ؾ٘ٛؿ  ٝؾق ػیٖ ظبٍ ثحٞاٗ٘ؿ ثك

ػّك قٝل ػبٌٞقا ٓصىٔٚی ٌب ٙثكای اُٝیٖ ثبق ؾق
ایكإ ثؼؿ ال کٞؾجبی وبٍ  32ث ٚلیك کٍیؿٓ ٙیٌٞؾ.
ٝهحی ال ٌٜكٔب ِعجث ٓیٌٞؾ ثكای ایٖکٝ ٚلٕ ٝ
ٓٞهؼیث إٓ قا ؾق ٓیبٕ ٗیكٛٝبی ظمةاُِٜی ثى٘صیْ ثبیؿ
ثؿاٗیؿ ک ٚثىیبقی ال ث٘یبٗگفاقإ وپب ٙپبوؿاقإ ال ایٖ
ٌٜك ثٞؾٗؿ ال شِٔٓ ٚعىٖ قظیِْلٞی  ٝیعیب
قظیِْلٞی ،ػٔبؾاُؿیٖ ثبهی ا َٛایٖ ٌٜك اوث.
اثكاٛیْ ٔٛث ا َٛایٖ ٌٜك ثٞؾ .ظیؿق ِّٓعی ا َٛایٖ
ٌٜك اوث .ؾق یک چ٘یٖ ٌٜكی ثچٛٚب ث ٚػ٘ٞإ ٗیكٝی
چپ ؾق ٓجبقلات ٓكؾّ جبذیك ٓیگفاقٗؿ ٓ ٝكؾّ ال آٜٗب
اوحوجبٍ ٓیک٘٘ؿ .ثؼؿ ؼٞؾ ثچٛٚب جالي ٓیک٘٘ؿ ؾق
وبلٓبٗؿٛی جٞؾٛٙب ؾق ظكکثٛبی اػحكأی ػِیٌ ٚبٙ
ٗوً جؼییٖک٘٘ؿ ٙؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ .چٝ ٕٞاهؼیث ایٖ ثٞؾ
جٞؾٛٙبی ػبِی ثؼؿ ال وبٍٛب كٍبق وكکٞة ثٓ ٚیؿإ
آٓؿ ٙثٞؾٗؿ ٓ ٝحبولبٗٗ ٚیكٛٝبی ٓفٛجی جٞاٗىح ٚثٞؾٗؿ
ؼٞؾٌبٕ  ٝؾیؿگبٛٙبیٍبٕ قا ؿبُت ک٘٘ؿ ُٝی ثكای
ٗیكٛٝبی چپ ٗ ٝیكٛٝبی ؾٓٞکكات آکبٕ ایٖ ٝشٞؾ
ؾاٌث ک ٚجبذیك ثگفاقٗؿ ِ ٝع٘ ٚقا ثكگكؾاٗ٘ؿ.
ایي هجبؼؾات چَ ؾهبًی پیًْع ضْؼظ ثَ تهکیل
نْؼاُبی ظُمبًی ّ نْؼاُبی ظُمبًی ظؼ چَ فؽآیٌعی
تهکیل نعًع؟
ٔٛیٖ جظبٛكات ػبٌٞقا ؾقوث ْٛلٓبٕ اوث ثب اُٝیٖ
ظكکثٛب ؾق ایٖ لٓی٘ ٚکٓ ٚیٌٞؾ ؾی ْٛ .57لٓبٕ
ثچٛٚب جالي ٓیک٘٘ؿ آؾّٛبی ٓؼحجك  ٝآؾّٛبی ٓٞقؾ
اػحٔبؾ جٞؾٛٙبی لظٔحکً قا وبلٓبٗؿٛی  ٝثب آٜٗب
ِعجث ک٘٘ؿ .چ ٕٞاالٕ كٜٔیؿ ٙثٞؾٗؿ کٛ ٚك ٗیكٝیی ثبیؿ
ؾ ٝثكاثك جٞاٗبیی ؼٞؾي ٗیك ٝثگفاقؾ ک ٚثحٞاٗؿ ایٖ
شٞی قا ک ٚثك ظكکث اػحكأی ظبکْ ٌؿٓ ٙؼوٞالٗٝ ٚ
شؿا ال ظكکبت ٌؼبقی جـییك ؾٛؿ  ٝؤث  ٝوٞی
ؾقوحی ث ٚإٓ ثؿٛؿ یب ظؿاهَ چ٘بٕ جبذیكی ثگفاقؾ ک ٚإٓ
چیمی ک ٚاوالٓیٛب ٓیؼٞا٘ٛؿ ٍٗٞؾ .ؾق ٔٛیٖ لٓی٘ٚ
یک ؼبٖكٙیی ال ٔٛبٕ قٝل جظبٛكات ثگٞیْ .ؼت
ثچٛٚبی چپ ک ٚؾیؿ ٙثٞؾٗؿ جٞؾٛٙبی لظٔحکً ثٓ ٚیؿإ
آٓؿٙاٗؿٌ ،ؼبق ٓیؾاؾٗؿ« :ثكاؾقی ،ثكاثكی ،ظکٓٞث
کبقگكی» ،یک وكی ٗیكٛٝبی ٓفٛجی ٌ ْٛؼبق
ٓیؾاؾٗؿ« :ثكاؾقی ،ثكاثكی ،ظکٓٞث ػؿٍ ػِی» .ایٖ
ٓبشكا ؾاٌث ث ٚؾقگیكی ٓ٘صك ٓیٌؿ آب قكوبیی کٚ
وحٕٛٞبی اِِی ایٖ ٓجبقل ٙثٞؾٗؿ ،گلح٘ؿ« :چكا ؾػٞا
ک٘یْ؟ إٓ اوبوی کٓ ٚب ؾق إٓ اٌحكاک ؾاقیْ ثكاؾقی ٝ
ثكاثكی اوث  ٝال ٔٛیٖ آكٝل ؾق پی ثكهكاقی
ثكاؾقی  ٝثكاثكی ٛىحیْ .ظبال ایٖ ؾق ٖی قٗٝؿ ٓجبقلٙ
اوث کٓ ٚیكٜٔیْ کىبٗی کٌ ٚؼبق ظکٓٞث ػؿٍ ػِی
قا ٓیؾ٘ٛؿ ؾق ک٘بق کىبٗی ک ٚایٖ ٌی ٙٞال لٗؿگی قا
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ک ٚثٖٞ ٚق و٘حی یکی ال و٘حیجكیٖ ٓ٘بٖن ایكإ اوث
 ٝاؿِت ٗیكٛٝبی اقجصبػی ؾق إٓ ؾوث ثبال قا
ؾاٌحٚاٗؿ .ؾق ٓیبٕ هٍوبییٛب  ٝؾق اوحبٕ اِلٜبٕ ؾق
وبٍ  ،32اقؾٝی ٗبِك ؼبٕ  ٝؼىك ٝؼبٕ هٍوبیی کٚ
اُجح ٚؼىك ٝؼبٕ إٓ لٓبٕ شٞإ ثٞؾ آب ثكاؾق اٗ ٝبِك
ؼبٕ آؾّ ؼیِی ٓكجصؼی ثٞؾ ،ظكف ا ٍٝقا ٓیلؾ ٝ
ٓفٛجیٛب  ْٛؼیِی هٞی ثٞؾٗؿ .ؾق چ٘یٖ ٌكایطی
ثچٛٚبیی ک ٚظؿاکرك وٖ آٜٗب  30وبٍ ثٞؾ ث ٚػ٘ٞإ
یکی ٗیكٝی جبذیكگفاق ٓطكض ٓیٌٗٞؿ .ؾق ایٖ كٕب
اوث کٌٞ ٚقاٛب ٌکَ ٓیگیكٗؿ.

ٓجبقلات جبذیك ثگفاقٗؿ .ث٘بثكایٖ ؼیِی ال ثچٛٚب ثٚ
جٜكإ ٓیقٗٝؿ ْٛ ٝلٓبٕ ٌیكال وبلٓبٗؿٛی ٓیٌٞؾ ٝ
ؾق جّكف ٓكاکم هؿقت كؼبالٌٗ ٚكکث ٓیک٘٘ؿ .ؾٝ
ٓکبٗی ک ٚقكوبی ٓب ؾق ؾقگیكیٛبی إٓ ؼیِی جبذیك
ؾاٌح٘ؿ یکی پبؾگبٕ وِط٘ثآثبؾ اوث  ٝیکی ٓكکم
وبٝاکُٝ .ی ثچٛٚب ال ٛك شبیی ک ٚثكٓیگكؾٗؿ ؼجك
ٓیآٝقٗؿ ک ٚچپ ؾق  ٚٔٛشب ث ٚؿیك ال ثؽٍی ال
شٞاٗبٗی ک ٚث ٚآٜٗب گكایً پیؿا کكؾٙاٗؿٞٓ ،كن ٍٗؿٙاٗؿ
جٞؾٛٙبی ٓكؾّ قا وبلٓبٗؿٛی ک٘٘ؿ .آكٝل ؼیِیٛب
ٓیگٞی٘ؿ ٓب ال ٔٛبٕ قٝل ا ٍٝؼٔی٘ی قا ٔؿؼِن
ٓیؾاٗىحیْ آب کىبٗی ک ٚچ٘یٖ اؾػبیی ؾاقٗؿ ثبیؿ ؾوث
کْ ٞٛاؾاقإ ؼٞؾٌبٕ قا ثٌ ٚکِی وبلٓبٗؿٛی ٓیکكؾٗؿ
کٝ ٚهحی ؾق وبٍ ٌّث وكکٞة گىحكؾٙی قژیْ آؿبل
ٌؿ ثحٞاٗ٘ؿ ظؿاهَ پٌٍٞی ثكای ٞٛاؾاقاٍٗبٕ ككاْٛ
ک٘٘ؿ ،آب ٓیثی٘یْ کٓ ٚفٛجیٛب هؿّ ث ٚهؿّ ٓكاکم هؿقت
قا جىؽیك ٓیک٘٘ؿ ٗ ٝیكٛٝبی چپ ٍٓـ ٍٞوبلٓبٗؿٛی
اػٕب ٞٛ ٝاؾاقإ ؼٞؾٌبٕ ثكای ٌكکث ؾق ٓیحی٘گٛب
 ٝشٍ٘ٞاقٛٙبی ٌؼك ٞٓ ٝویوی ٌؿٙاٗؿ یب ٓیثی٘یْ ک ٚؾق
یٞقي وبٍ ٌّث ؼیِی ال ٗیكٛٝب ؾق ؼبٗٛٚبی
ؼٞؾٌبٕ ثبلؾاٌث ٓیٌٗٞؿ .ؾق ٛك ظبٍ ٝهحی ٓىبئَ
کكؾوحبٕ پیً ٓیآیؿ ثچٛٚب ال ٔٛبٕ قٝلٛبی ا ٍٝثٚ
کكؾوحبٕ ٓیقٗٝؿ  ٝجالي ٓیک٘٘ؿ جصكثٛٚبی کكؾوحبٕ
قا ثٖ ٚكیوی ک ٚكؼِٖ ثٜحك اوث گلحٍٞٗ ٚؾ ث ٚجٞؾٛٙبی
لظٔحکً ٓ٘طو٘ٓ ٚحوَ ک٘٘ؿ .ؾق ٌیكال  ْٛثالكبِِ ٚثؼؿ
ال هیبّ ٓىئِٚی ثٜبییٛب ٓطكض ٓیٌٞؾ ،ثچٛٚب جالي
ٓی ک٘٘ؿ ٗگفاقٗؿ ث ٚایٜ٘ب ظِٔ ٚثٍٞؾ ٗ ٝیكٛٝبی ٓكؾٓی
قا ػِی ٚایٖ ظِٔٛٚب وبلٓبٗؿٛی ٓیک٘٘ؿ .ؾق ایٖ ٓكظِٚ
اوث ک ٚؾق قٗٝؿی ٖجیؼی ؾق اول٘ؿ  ٝككٝقؾیٖ
ٌٞقاٛب ٌکَ ٓیگیكٗؿ .قكوب ٗیكٝی ككاٝاٗی قا ِكف
ایٖ ٓی کكؾٗؿ ک ٚؾق ٓجبقلات جٜكإ ،کكؾوحبٌٕ ،یكال
 ٝاِلٜبٕ ظٕٞق ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ ٓ ٝیؼٞاوح٘ؿ ث ٚػ٘ٞإ
یک ٗیكٝی ویبوی ٓطكض ؾق شبیی اػالّ ظٕٞق ک٘٘ؿ

ایي نْؼاُب ظؼ چَ هٌبِمی نکل هیگیؽًع؟
ؾق ٓ٘بٖوی ال اوحبٕ اِلٜبٕ  ٝاوحبٕ كبقن  ٝػٔؿجٖ
ؾق ٓیبٕ ؾٛوبٗبٕ لظٔحکً ؾق اوحبٕ اِلٜبٕ ٝ
کٞچٍٗی٘بٕ ک ٚث ٚآٜٗب ػٍبیك ٓ ْٛیگٞی٘ؿ ؾق اوحبٕ
كبقن .جعث جبذیك ایٖ چیمی ک ٚای٘صب ٌکَ ٓیگیكؾ ؾق
ثٌٜٞك یب ظحب اٖكاف جٜكإ  ْٛاهؿآی ال وٞی
لظٔحکٍبٕ ٓیٌٞؾ .إٓ لٓبٕ ثكای ٗیكٛٝبی ظبکٔیث
 ْٛؾق ک٘بق كئٞؾاٍٛب هكاق گككحٖ وؽث ثٞؾ .اُجحٚٗ ٚ
ثكای ٓكجصؼی٘ی ٓبٗ٘ؿ ؼٔی٘ی آب ثكای جٞؾٙی ٞٛاؾاق
ش٘جً اوالٓی ک ٚػٔؿجٖ جعث جبذیك ٌؼبقٛبی
ٓىحٕؼقپ٘بٛی ؼٔی٘ی هكاق گككح ٚثٞؾٗؿ هكاق گككحٖ
ؾق ک٘بق كئٞؾاٍٛب  ٝؼبٕٛب ک ٚجب ؾیكٝل ٓحعؿ ژاٗؿاقّٛب
ثٞؾٗؿ ؼیِی و٘گیٖ ثٞؾ  ٝؾق ؼیِی ٓٞاقؾ ث ٚایٖ ٓىئِٚ
اػحكاْ ٓیکكؾٗؿ .ال إٓ ٖكف ٓ ْٛكجصؼیٖ ثكای
ایٖ ک ٚلظٔحکٍبٕ قا وكکٞة ک٘٘ؿ  ٝپبوؽی  ْٛثٚ
جٞؾٛٙبی ٞٛاؾاقٌبٕ ثؿ٘ٛؿ ٓیگلح٘ؿ ایٜ٘ب جعث جبذیك
کٔٗٞیىثٛبی كبقن ٛىح٘ؿ .ؼٞؾ ایٖ ٓجبقل ٙػٔؿجٖ ؾق
اوحبٕ كبقن  ٝاِلٜبٕ ثٞؾ آب جبذیكات ایٖ ٓجبقل ٙؾق
ٓ٘بٖن ؾیگك  ْٛؾیؿٓ ٙیٌؿ .ایٖ ٌٞقاٛب و ٚؼٞاوحٚی
ٓعٞقی قا ؾٗجبٍ ٓیکكؾٗؿ .ؼٞاوحٚی ا ٍٝآٜٗب ِٓی
کكؾٕ ٓكاجغ ثٞؾ ،ؾٓٝی لٓیٖٛبی ثبیك ،لٓیٖٛبی ثبیك
لٓیٖ ٛبیی ثٞؾ ک ٚکٍث کكؾٕ آٜٗب ثكای كئٞؾاٍٛب ٝ
ؼبٕٛب ِكف ٗٔیکكؾ ث٘بثكایٖ آٜٗب قا قٛب کكؾ ٙثٞؾٗؿ
 ٝشٞیٛبی آة ؾق ایٖ لٓیٖٛب ال ثیٖ قكح ٚثٞؾ .ایٖ
لٓیٖٛب قا جٞؾٛٙب «ؾایك» کكؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝقٝی آٜٗب
کٍبٝقلی ٓیکكؾٗؿ .ؾق ٓ٘بٖن ٓؽحِلی ال ایكإ ثؼؿ ال
اِالظبت اقٔی ٝ ٝاقؾات کبالٛبی ؼبقشی کٚ
ٓٞشت ٓیٌٞؾ کٍث ٓعّٞالت کٍبٝقلی ؾیگك
ِكف ٗک٘ؿ  ٝثب پٗ ٍٞلحی ک ٚؾوث ؾُٝث ٓیاكحؿ ،کبال
ٝاقؾ ٓیک٘٘ؿ ،كئٞؾاٍٛب ثكای ایٖک ٚقٝوحبٛب ؼبُی
ٍٗٗٞؿ لٓیٖ  ٝآة ث ٚقٝوحبییٛب ٓیؾاؾٗؿ یؼ٘ی ؾق ٝاهغ
لٓیٖ  ٝآة ال كئٞؾاٍ ثٞؾ کبق  ٝؾاٗ ٚیب ٜٗبٍ ال
لظٔحکٍبٕ قٝوحبیی ،ثؼؿ ٓعّ ٍٞپ٘صب ٙث ٚپ٘صب ٙجوىیْ
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ٓیٌؿ .ؼٞاوحٚی و ْٛ ّٞایٖ ثٞؾ ک ٚایٜ٘ب ثبیؿ ِؿ ؾق
ِؿ ث ٚؾٛوبٕٛب ٝاگفاق ٌٞؾ .ؾق ک٘بق ایٖ ؼٞاوحٛٚبی
ؾیگكی ٓ ْٛطكض ثٞؾ ٓبٗ٘ؿ هطغ ٌؿٕ إٓ وٞق  ٝوبجی
ک ٚثبیؿ ٛك وبُ ٚشؿای ال ظن ٓكاجغ ث ٚؼبٕٛب ؾاؾٙ
ٓیٌؿ .ظن ٓكاجغ چ٘یٖ ثٞؾ ک ٚکٛٙٞب ٓ ٝكاجغ قا
ٓبُکیٖ  ٝؼبٕٛب ثیٖ ؼٞؾٌبٕ جوىیْ کكؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝاگك
ثم کىی ٝاقؾ ٓكجؼی ٓیٌؿ ثبیؿ ظن چكای ؾآً قا ثٚ
اقثبة ٓیؾاؾْٛ .چ٘یٖ ظن اؾاقٙی ٓعیٗ لٗؿگی
ؼٞؾٌبٕ  ٝجؼییٖ جوىیْث٘ؿیٛب کٓ ٚرِٖ کصب چكاگب ٙثبٌؿ
 ٝؾق کَ اؾاقٙی آٞق ٓكث ٖٞث ٚقٝوحبٛب ٓ ٝىبئَ
ٓكث ٖٞثٓ ٚعَ لٗؿگیٌبٕ.
ایٌِب فمّ هطبلجبت ثْظ یب آًِب ؼا ػولی ُن کؽظٍ ثْظًع؟
ٓیٌٞؾ یکی ایٖک ٚایٜ٘ب قا ثبیؿ ٔٛیٖ شب ٓعبکٔٝ ٚ
ٓصبلات کكؾ  ٝؾاؾگب ٙاٗوالة ِعكایی ثكای آٜٗب ثكپب
ٌٞؾ آب ثچٛٚب ٓیگلح٘ؿ ک ٚایٜ٘ب ثبیؿ ثٓ ٚوبٓبت ظبکْ
جعٞیَ ؾاؾٌٗٞ ٙؿ جب جٞؾٛٙبی ٓكؾّ ثؿاٗ٘ؿ ایٖ اقگبٕٛب
چٗ ٚوٍی  ٝچٝ ٚظیلٚیی ؾاقٗؿٓ .كؾّ ایٜ٘ب قا ٓیثكٗؿ
ک ٚجعٞیَ ؾ٘ٛؿ آب آٜٗب قا آلاؾ ٓیک٘٘ؿ  ٝثچٛٚب قا
ثبلؾاٌث ٓیک٘٘ؿ .ؾق ٗحیص ٚظؿٝؾ ؾٗ ٙلك ال ثچٛٚب ؾق
قٝلٛبی ػیؿ وبٍ  58ک ٚاُٝیٖ ثٜبق ثؼؿ ال اٗوالة
اوث ثبلؾاٌث لٗؿإ اِلٜبٕ ثٞؾٗؿ .ال شِّٔٗ ٚكت
وِیٔبٗی ،ككیؿ ٕٝشٞاٗی( ٝ )2كبَٔ ٖبٛكی( )3ؾق
ٓیبٕ ثبلؾاٌحیٛب ثٞؾٗؿ .اُجحٗ ٚگب ٙثكؼی ٗیكٛٝبی چپ
ایٖ ثٞؾ ک ٚایٜ٘ب ثبیؿ ٓعبکٔٓ ٚیٌؿٗؿ چ ٕٞشٜٔٞقی
اوالٓی ٗبپیگیك اوث آب قكوبی ٓب ٓیؼٞاوح٘ؿ جٞؾٛٙب
ؾق قٗٝؿ ٓجبقل ٙؼٞؾٌبٕ ث ٚایٖ ٗحیص ٚثكو٘ؿ کٚ
شٜٔٞقی اوالٓی ٗبپیگیك اوث  ٝؼٔی٘ی ٗ ٝیكٛٝبی
ٓفٛجی کصب ایىحبؾٙاٗؿٝ .هحی ٔٛیٖ اككاؾی ک ٚال ٓیبٕ
جٞؾٛٙب ثبلؾاٌث ٌؿٙاٗؿ ث ٚهیؿ ٔٔبٗث آلاؾ ٓیٌٗٞؿ ٝ
ثكٓیگكؾٗؿ ،ؼٞؾ ایٜ٘ب ٓیؾاٗ٘ؿ ک ٚچگ ٚٗٞثبیؿ آگبٛبٗٚجك
 ٝقٌٖٝجك ثكؼٞقؾ ک٘٘ؿ .ظبال ؾق ایٖ ٌكایٗ ؾق
ككٝقؾیٖ ٓب ٝ ٙاقؾیجٍٜث ٓبٌٞ ٙقاٛب ثب اوحلبؾ ٙال
جكاکحٞق  ٝوبیك آکبٗبتٚٔٛ ،ی لٓیٖٛب قا ٌؽْ
ٓیلٗ٘ؿ  ٝکٍث ٓیک٘٘ؿٓ .یؾاٗیؿ ک ٚظبکٔیث شٜٔٞقی
اوالٓی ثكای ایٖکٗ ٚیكٛٝبی ٖككؿاق لظٔحکٍبٕ
ؼٞؾي قا ثٞٗ ٚػی ٍٓـ ٍٞثک٘ؿ ایٜ٘ب قا ثكای ؾٝقٙ
ؾیؿٕ ث ٚکٍٞقٛبی ٓؽحِق ككوحبؾ ٙثٞؾ ال شِٔ ٚثكای
ایٖک ٚجعوین ک٘٘ؿ ک ٚاِالظبت اقٔی ؾق کٍٞقٛبی
ؾیگك چگ ٚٗٞپیً قكح ٚاوث .ایٖ ٗیكٛٝب ٝهحی ؾق وبٍ
 68 ٝ 67ثب ٌٞقاٛبی لظٔحکٍبٕ ،ک ٚظبال ؾیگك کِی
وكکٞة ٌؿ ٙثٞؾ ،ثكؼٞقؾ کكؾ ٙثٞؾٗؿ ٓیگلح٘ؿ ٓب
جصكثیبت کٍٞقٛبی ؾیگك قا ال ٗمؾیک ؾیؿیْ  ٝؾق
ثیٍحك آٜٗب ؼٞؾ ؾٛوبٗبٕ ثك وك ایٖک ٚلٓیٖ کؿاّ یک
ظبِِؽیمجك اوث یب ث٘ٓ ٚجغ آة ٗمؾیکحك اوث ثب ْٛ

ٚٔٛی ایٜ٘ب قا ػِٔی کكؾٗؿ .ال آٗصبیی ک ٚاوالّ ثب
ٓبُکیث ٓ٘بكبجی ٗؿاقؾ ،اقثبةٛب ؾق شكیبٕ اٗوالة  ٝؾق
ٝاکً٘ ث ٚاِالظبت شمئی ک ٚاٗصبّ ٓیگككث،
ٓیگلح٘ؿ« :آهبی ؼٔی٘ی ؾق اػحكاْ ث ٚاِالظبت
اقٔی ال ایكإ قكح ٝ ٚظبال ک ٚثكگٍح ٚاوث پؿق ٌٔب
قا ؾقٓیآٝقیْ» .اُجح ٚؼىك ٝؼبٕ کٔی ككم ٓیکكؾ
چ ٕٞگكایٍبت ِٓی ؾاٌث آب جعث جبذیك ٔٛبٕ كك٘ٛگ
و٘حی ثیٍحك ٗبِك ؼبٕ چ ٕٞثكاؾق ثمقگحك ثٞؾ ؾق
ؼطی ک ٚثؼؿٛب ث ٚاقؾٝی ؼبٕٛب ٓ٘صك ٌؿ ،جبذیك ؾاٌث.
ثٛ ٚك ظبٍ ؾق ككٝقؾیٖ  ٝاقؾیجٍٜث ٌٞقاٛب ٌکَ
گككح٘ؿ  ٝػِٖٔ ال ٔٛبٕ قٝل ا ْٛ ٍٝؾقگیكیٛب آؿبل
ٌؿ .ثكای ٗٔٞ٘ٛ ٚٗٞل ػیؿ وبٍ ٍٗ 58ؿ ٙثٞؾ ک ٚاُٝیٖ
جؼكْ ٓىِعبٗٚی ٓبُکیٖ ؾق قٝوحبی «کمٕ» ثٓ ٚكؾّ
اٗصبّ ٓیگیكؾ .ؾق آٗصب ؼبٕٛب ٓیؼٞاوحٚاٗؿ گٞول٘ؿی
ثكای ٜٓٔبٍٗبٕ ثکٍ٘ؿ ثك ٖجن قوٓ ّٞؼٔ ٍٞیکی ال
ؾٛوبٕٛب قا ِؿا ٓیلٗ٘ؿ ک ٚثیبیؿ  ٝگٞول٘ؿ قا وك ثجكؾ.
قكین ّٗكت وِیٔبٗی( )1ک ٚثؼؿٛب اػؿاّ ٌؿ ٓیگٞیؿ
ک ٚایٖ قا ثكای چٓ ٚیؼٞاٛیؿ ثکٍیؿ؟ ٓیگٞی٘ؿٜٔٓ :بٕ
ؾاقیْ .ثبل ّٗكت ٓیگٞیؿ :ؼٞؾجبٕ یب ؼٞؾ
ٜٓٔبٕٛبیحبٕ ثکٍ٘ؿ .هجِٖ ایٖٖٞق ثٞؾ ک ٚجب ؾٛوبٗی قا
ِؿا ٓیلؾٗؿ ثبیؿ وك گٞول٘ؿ قا ٓیثكیؿ ،پٞوحً قا
ٓیک٘ؿ  ٝگٌٞث قا ٓیپؽث جب اقثبة ثؽٞقؾ .اقثبةٛب
ٌ ْٛكٝع ٓیک٘٘ؿ كعبٌی کكؾٕ ک ٚكالٕ كالٕ ٌؿٛٙب
كکك کكؾیؿ اٗوالة ٌٔب ٌؿ ٙاوث؟ جبل ٙؾٝقإ ٓب
ثكگٍح ٚاوث .ایٜ٘ب  ْٛپبوػ ٓیؾ٘ٛؿ .ؾق ٗحیص ٚاقثبةٛب
جیكاٗؿالی قا آؿبل ٓیک٘٘ؿ .ایٜ٘ب ٛكچ٘ؿ ٓیؾاٗىح٘ؿ کٚ
جٞؾٛٙب ؾیگك ككٓبٗجكؾاق ٗیىح٘ؿ آب ٗٔیؾاٗىح٘ؿ ک ٚآٜٗب جب
چ ٚظؿ وبلٓبٗؿٛی ٌؿٙاٗؿ .ؾق ٓؿت کٞجبٛی جٞؾٛٙبی
ٓكؾّ ثب اوحلبؾ ٙال اوِعٛٚبیی ک ٚال پبؾگبٕٛب ث ٚؾوث
آٝقؾٙاٗؿ ،آٜٗب قا ؾوحگیك ٓیک٘٘ؿ  ٝؾوثٛبیٍبٕ قا
ٓیث٘ؿٗؿ  ٝاوِعٛٚبیٍبٕ قا ٓیگیكٗؿ .ؾٗ ٝظك ٓطكض
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جصكثیبت ٗیكٛٝبی قٌ٘ٝلکكی ک ٚؾق ک٘بق ایٜ٘ب ثٞؾٗؿ،
ٓیآٓیمٗؿ .ؾق ٝاهغ ظبَِ کبق ٍٓحكک ایٜ٘بوث.
اؼگبى هعیؽیت چَ ثْظ؟
ؼٞؾ ٌٞقاٛب ثٞؾٗؿ.
یؼٌی ُیچ اؼگبى هعیؽیتی خعای اؾ قبضتبؼ نْؼاُب
ّخْظ ًعانت؟
ٗ ٚثٛ ٚیچ ٝش .ٚیک وكی ٓىبئَ کِی ثٞؾ ٓرِٖ ؾق
ثكؼٞقؾ ثب ظبکٔیث ،ثؽٍی کٓ ٚكث ٖٞث ٚثكؼٞقؾ ثب
ٓوبٓبت اؾاقی ثٞؾ  ٝچگٗٞگی پیً ثكؾٕ کبقٛب ؾق
ٜٗبؾٛبی ظبکٔیث قا ثك ػٜؿ ٙؾاٌث ،ثچٛٚبی قٌ٘ٝلکك
ثٞؾٗؿ ک ٚجصكثٚی ثكؼٞقؾ ثب ؾوحگب ٙهٕبیی  ٝاقگبٕٛب
قا ؾاٌح٘ؿُٝ .ی جٞؾٛٙب  ْٛآٓٞلي ٓیؾیؿٗؿٓ .رِٖ ثٜكٝل
وِٞکی( )4یب قكیؤبٕ ككیجكل اككاؾی ثٞؾٗؿ ک ٚثؼؿٛب
ؼٞؾٌبٕ ثكای ظَ ٓىبئَ ث٘ٓ ٚبٖن ٓؽحِق ٓیقكح٘ؿ ٝ
ؾق اؼحالكبت  ٝؾقگیكیٛبیی کٓ ٚوبٓبت  ٝظبکٔیث
ٗٔیجٞاٗىث آٜٗب قا ظَ ک٘ؿ ث ٚایٜ٘ب ٓكاشؼٓ ٚیٌؿ ٚٗ ٝ
كوٗ ؾق ؼٞؾ ٓ٘طو .ٚؾق ؼٞؾ ٓ٘طو ٚکٚٔٛ ٚی ٓىبئَ
جٞوٗ ٌٞقاٛب ظَ ٓیٌؿ آب ؾق ٓ٘بٖوی ک ٚؾق ش٘ت
ٓ٘بٖن ٌٞقایی ثٞؾٗؿٝ ،هحی اقگبٕٛبی ظبکٔیث ال ظَ
اؼحالف ٗبآیؿ ٓیٌؿٗؿ وكاؽ ایٜ٘ب ٓیآٓؿٗؿ .ایٜ٘ب ؾق
ظویوث کبؾقٛبیی ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ک ٚؼٞؾٌبٕ ؼٞؾٓؿیكیحی
ٓیکكؾٗؿ  ٝال ػٜؿٙی ظَ ٓىبئَ ٓ٘بٖن قٝوحبیی
ثكٓیآٓؿٗؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ایٜ٘ب ثب ٍٓکالت ٓ٘بٖن
قٝوحبیی ثمقگ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ  ٝآكٝل ثب یک آگبٛی
ویبوی ک ٚثك ایٖ جصكث ٚوٞاق ٌؿ ٙثٞؾ ٓیجٞاٗىح٘ؿ
ؼٞؾٌبٕ ایٖ ٓ٘بٖن قا ٓؿیكیث ک٘٘ؿ.

ؾقگیك ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ظبال ای٘صب ال چٌ ٚیٙٞیی اوحلبؾٌ ٙؿٙ
ثٞؾ؟ ؾق وبٍ ا ٍٝلٓیٖٛب ثٌ ٚکَ ٍٓحكک کٍث ٌؿ آب
ال وبٍ ثؼؿ لٓیٖٛب ثك اوبن جؼؿاؾ اػٕبی ؼبٗٞاؾٛٙب
جوىیْ ٌؿ ٙثٞؾ آب ٛیچ لٓی٘ی ذبثث ٗجٞؾ  ٝثٖٞ ٚق
چكؼٍی ثیٖ ؾٛوبٗبٕ ؾوث ث ٚؾوث ٓیٌؿ .ث ٚایٖ
جكجیت کٍث اٌحكاکی ثٞؾ آب ٛك ؾٛوبٗی ٓ ْٛىئُٞیث
قٌ٘ٝی ؾاٌث .ثب اجکب ث ٚجصكثٚی کٍثٛبی اٌحكاکی،
ثكای ایٖک ٚؾٛوبٕٛب ال لیك ثبق ٓىئُٞیث ككاق ٗک٘٘ؿ ٝ
ث ٚکٔجٞؾ قٝظیٚی شٔؼی  ٝکبق ٍٓحكک ؿِجٌٞ ٚؾ،
ِبظت لٓیٖ ثٞؾٗؿ ُٝی ٓبُکیحٍبٕ چكؼٍی ثٞؾ ٝ
ِبظت لٓیٖ ذبثحی ٗجٞؾٗؿ .ؾق ٓٞقؾ ٓكاجغ  ْٛپیً ال
إٓ ٔٝغ چ٘یٖ ثٞؾ ک ٚؾٛوبٗی ثیىث ثم  ٝؾٓ ٙیً ؾاٌث
 ٝایٜ٘ب قا ثكای چكا ٓی ثكؾ ،ال ایٜ٘ب چ٘ؿ ؾاّ جِق
ٓیٌؿٗؿ  ٝچ٘ؿ ؾاّ لاؾ ُٝ ٝؿ ٓیکكؾٗؿ آب ؾق ٜٗبیث
ٝهحی ثكٓیگٍث ثیٍحكیٖ هىٔث آٗچ ٚقا ث ٚؾوث آٝقؾٙ
ثٞؾ ثبیؿ ث ٚػ٘ٞإ ظن ٓكجغ ث ٚاقثبة ٓیؾاؾ ،اقثبثی کٚ
ٛیچ ؾؼبُحی ؾق ایٖ کبق ٗؿاٌث  ٝظحب ػِق ٓٞشٞؾ ؾق
ٓكاجغ ،ؼٞؾي ثٖٞ ٚق ٖجیؼی وجم ٌؿ ٙثٞؾ .ثؼؿ ال
وبٍ ٌٞ 57قاٛب ایٖ ٓكاجغ قا ؾق اؼحیبق گككح ٚثٞؾٗؿ ٝ
جٞؾٛٙبی ٓكؾّ ؾیگك ث ٚکىی ظن  ٝظوٞهی پكؾاؼث
ٗٔیکكؾٗؿ.

نْؼاُبی ایي هٌطمَ کهوکهی ثب همبهبت ظّلت هْلت
ُن ظانتٌع؟
ؾق اول٘ؿ ٞ٘ٛ 57ل وبلٓبٕٛبی ویبوی چپ ؾق جٜكإ
ٓوك ٓىِط  ٝکبؾق ٓىِط ؾاٌح٘ؿ ،آب ؾق ایٖ ٓ٘طو ٚال
اٝایَ اول٘ؿ  57کبؾقٛبی ش٘جً ككاقی ثٞؾٗؿ .ؾق ثٜبق
 58ثبقٛب ثب ِٛیکٞپحك ث٘ٓ ٚطو ٚظِٔ ٚکكؾٗؿ ،ثكای
هؿقتٗٔبیی ثب ِٛیکٞپحك ؾق آؤبٕ ٓ٘طو ٚگٍث ٓیلؾٗؿ
ٗ ٝیكٛٝبی ٗظبٓی قا ث٘ٓ ٚطوٓ ٚیككوحبؾٗؿ .آب ایٖ
ٓؿیكیث جٞؾٙیی  ٝؾؼبُث جٞؾٛٙب ثٞؾ کٝ ٚهحی ظحب
ٗیكٛٝبی قٌ٘ٝلکك ػوتٍٗی٘ی ٓیکكؾٗؿ ،جٞؾٛٙبی
ٓكؾّ ٓعکْ ایىحبؾگی ٓیکكؾٗؿ کٓ ٚب ایٖ ؼٞاوثٛب قا
ؾاقیْ ،ؼٞاوثٛبیی ک ٚژاٗؿاقّٛب ٛكگم ٗگفاٌح٘ؿ ٓب ثٚ
آٜٗب ثكویْ .آكٝل ٓب اٗوالة کكؾیْ  ٝایٖ ظن ٓبوث کٚ
ثؽٞاٛیْ ؼٞؾٓبٕ ایٖ ٓ٘طو ٚقا اؾاق ٙثک٘یْ  ٝلٓیٖٛب ٝ
ٓكاجغ قا ؼٞؾٓبٕ ٓؿیكیث ک٘یْ .ؾق وبٍ ٓ 57ب ؾق

آلبی خِبًگیؽی! ایي هكئلَی تمكین اؼاَی ّ ثؼع
چؽضهی کؽظى ؾهیيُب ثیي ظُمبًبى ثب نؽایطی کَ زك
کكی َبیغ ًهْظ یک هعیؽیت قفت ّ قطت الؾم ظاؼظ.
نْؼاُب چگًَْ چٌیي هکبًیكوی ؼا هعیؽیت هیکؽظًع؟
ٌٔب ؾق ٓیبٕ اككاؾی ک ٚؾق ٓ٘طو ٚاػؿاّ ٌؿٙاٗؿ ٝهحی
ؾقِؿ ٗیكٛٝبی ٓكؾٓی  ٝؾقِؿ اككاؾ قٌ٘ٝلکك قا
ٓوبیى ٚک٘یؿ ٓیكٜٔیؿ ک ٚؼٞؾ جٞؾٛٙب ایٖ کبق قا اٗصبّ
ٓیؾ٘ٛؿ .ؾق ٖ ٍٞإٓ ٓجبقلٙیی ک ٚال کبوٚگبٕ ٌكٝع
ٓیٌٞؾ ایٖ جصكثیبت قا ث ٚؾوث ٓیآٝقٗؿ  ٝإٓ قا ثب
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کكؾٗؿ یب ثكؾٗؿ .ای٘صب ثٞؾ ک ٚثچٛٚب ثكگٍح٘ؿ  ٝؾاؼَ
جٞؾٛٙبی لظٔحکً قٝوحبیی قكح٘ؿ .ؾق اول٘ؿ  57یکی
ال قكوب ٓیگلث ٗیكٛٝبی ٓفٛجی ؾق اوحبٕ اِلٜبٕ پ٘س
ٛماق ٛىحٚی جٍکیالجی ؾاقٗؿ کٛ ٚك ٛىح ٚثیٖ و ٚجب
پ٘س ػٕ ٞؾاقؾ  ٝؾق ایٖ ٌكایٗ ثبیؿ ٗیكٛٝبی چپ چ٘ؿ
ثكاثك کبق ک٘٘ؿ .ثبیؿ ٓیجٞاٗىح٘ؿ ٓح٘بوت ثب إٓ جؼكٔی
کٌ ٚؿ ٙثٞؾ ٓوبٓٝث ک٘٘ؿ  ٝایٖ ٓوبٓٝث قا ثچٛٚب ؾق
کبق جٞؾٙیی ٓیؾاٗىح٘ؿ .آٜٗب ٓیؾاٗىح٘ؿ ؼیِی ال
ٗیكٛٝبیی ک ٚثٓ ٚیحی٘گٛب ظِٔٓ ٚیکكؾٗؿ ٗیكٛٝبی
ظبٌیٚی جُٞیؿ ثٞؾٗؿ ک ٚایٜ٘ب وبلٓبٗؿٛی ٓیکكؾٗؿ.

اَِ ثب وٗ ٚیك ٝؾقگیك ثٞؾیْ .یکی ظبکٔیث ؼٔی٘ی ٝ
ٗیكٛٝبی ٞٛاؾاق ا ،ٝیکی ٗبِك هٍوبیی ث ٚػ٘ٞإ
ٗٔبی٘ؿٙی "آبّ" ؾق اوحبٕ كبقن ک ٚؼبٕٛب گكؾ ا ٝشٔغ
ٌؿٙاٗؿ  ٝؼٞؾٌبٕ ٓوك ٗ ٝیكٝی ٓىِط ؾاقٗؿ  ٝال ٖكف
ؾیگك ثكؼی ٗیكٛٝبی چپ ک ٚقٝلٛبی ا ٍٝثب
ٌؼبقٛبی چپقٝاٗ ٚؾق ٓوبثَ کبق جٞؾٙیی ٓٔٞغ
ٓیگیكٗؿ  ٝثؼؿ ؼٞؾٌبٕ ٌیلحٚی ٌؼبقٛبی
ٔؿآپكیبُیىحی آبّ ٓیٌٗٞؿ ٓ ٝجبقلات ٓ٘طو ٚقا
چپقٝاٗ ٝ ٚقاؾیکبٍ ٓیؾاٗ٘ؿ  ٝث ٚإٓ اجٜبّ ٝاثىحگی
ٓیلٗ٘ؿ .شبُت اوث ثؿاٗیؿ کٗ ٚیكٛٝبی ثؿٗٚی قژیْ
ٔٛیٍ ٚؾق ثكؼٞقؾ ثب جٞؾٛٙبی ٓكؾّ ٍٓکَ ؾاٌح٘ؿ آب
اوحبٗؿاقٛب  ٝككٓبٗؿٛبٕ ٗظبٓی ثٞؾٗؿ کٗ ٚیكٝی
ٓعكکٚی ظٔالت ٓعىٞة ٓیٌؿٗؿٗ .یكٛٝبی ثؿٗٚی
قژیْ ٝهحی ؾق ثكاثك جٞؾٛٙب هكاق ٓیگككح٘ؿ  ٝلٗؿگی
آٜٗب قا ٓیؾیؿٗؿ ثكای ؼیِی ال آٜٗب وؽث ثٞؾ ک ٚؾق
ٓوبثَ ٓكؾّ هكاق ثگیكٗؿ.

هبخؽای ظؼگیؽیُب ّ زولَی ُلیکْپتؽُب ظؼ ثِبؼ قبل
 58چَ ثْظ؟
ایٖ ظِٔٛٚب ث ٚؾِٞ ٝقت ثٞؾ .اثحؿا ال وٞی
لٓیٖؾاقٛب  ٝؼبٕٛب ثٞؾ ک ٚثیٍحك ؾق اقؾٝی ؼبٕ ثٞؾٗؿ
ٗ ٝبِكؼبٕ هٍوبیی ظكف اِِی قا ؾق إٓ ٓیلؾ.
ٗیكٛٝبی وبٝاکی ٝ ٝاثىح ٚث ٚؾوحگبٌ ٙب ْٛ ٙؾق ایٖ
اقؾ ٝظٕٞق ؾاٌح٘ؿ .یؼ٘ی کىبٗی ک ٚال وبٍ  32ثب
ٗبِكؼبٕ  ٝؼىكٝؼبٕ هٍوبیی ٍٓکَ ؾاٌح٘ؿ ظبال ػِیٚ
جٞؾٛٙبی لظٔحکً ٓ٘طو ٚثب اقؾٝی ؼبٕٛب ٓحعؿ ٌؿٙ
ثٞؾٗؿ ٗ ٝبِكؼبٕ  ْٛکٔٗ ٚبی٘ؿٙگی ؼٔی٘ی قا ؾاٌث.
ایٜ٘ب اقؾٝیی قا جٍکیَ ؾاؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝاثحؿا ؾق اوحبٕ
اِلٜبٕ ثب گككحٖ ظکْ ال اوحبٗؿاقی یب کٔیحٛٚبی
اوالٓی ث٘ٓ ٚطو ٚظِٔٓ ٚیکكؾٗؿ  ٝال ایٖ و ٞجالي ثك
ایٖ ثٞؾ ک ٚایٜ٘ب ؼِغ والض ٌٗٞؿ  ٝؾقگیكی ثٚ
ؼٗٞكیمی ٗی٘صبٓؿ چ ٕٞاوبن ٓجبقل ٙثكای ایٖ اوث
کٓ ٚكؾّ لٗؿگی ثٜحكی ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ  ٝجٞؾٛٙبی ٓكؾّ
ٝهحی ثبیؿ ثیٖ ٓكگ  ٝلٗؿگی وؽث یکی قا اٗحؽبة
ک٘٘ؿ ٓؼٔ ُٖٞوؽحی قا اٗحؽبة ٓیک٘٘ؿ .ثبیؿ گبّ ث ٚگبّ ٝ
ؾق ٓجبقل ٙثكای ٓكؾّ قٓ ٌٖٝیٌؿ ک ٚظبکٔیث ؾق
کصب هكاق گككح ٚاوث ،ؼٞؾٌبٕ ؾق کصب هكاق گككحٚاٗؿ ٝ
ایٖ ٓجبقل ٙچ ٚقثطی ث ٚلٗؿگی ؼٞؾٌبٕ ؾاقؾ جب جٞإ
ٓوبٓٝث ثیٍحكی  ْٛؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ .ظویوث ایٖ اوث ک ٚإٓ
اٝایَ ظحب ثب ایٖک ٚكؼبالٕ ٌٞقاٛب ٗ ٝیكٛٝبی آگبٙجك
ٓكؾٓی ؼٞاوحبق ثكؼٞقؾ اوبویجك  ٝقاؾیکبٍجك ثب
ؼبٕٛب ثٞؾٗؿ آب ثؼٕی ال ؾٛوبٕٛب ؾلؾکی وٞق  ٝوبت
قا ثكای اقثبة ٓیثكؾٗؿ .لٓبٗی ثبیؿ ِكف ٓیٌؿ جب
ایٖ جكن ٝ ٝا ٚٔٛال اقثبة ثكیمؾ .ؾق ٖٓ ٍٞجبقلٝ ٙ
ؾق ٖ ٍٞوبٍ  58اثحؿا وپب ٝ ٙکٔیحٛٚبی اٗوالة اوالٓی
شؿاگبٗ ٚظِٔٓ ٚیکكؾٗؿ  ٝؼبٕٛب شؿآ .ب جب ٌٜكیٞق
 1358ؾق ٓ٘طو ٝ ٚثٝ ٚیژ ٙؾق اوحبٕ اِلٜبٕ چ٘ؿیٖ
ؾقگیكی ثمقگ ؾاٌحیْ .ال ایٖ و ٞثكؼٞقؾٛب ٝ
ظكکثٛبیی  ْٛثٞؾ ک ٚجً٘ ثیٜٞؾ ٙایصبؾ ٓیکكؾ ٓرِٖ
ؾق یک قٝوحبیی ،ككؾی ک ٚؼٞؾي قا ؼیِی  ْٛچپ

گفتیع ثؽضی اؾ کبظؼُبی خٌجم ظؼ اقفٌع  57فؽاؼی
نعٍ ثْظًع .چؽا ایٌمعؼ ؾّظ؟
ثؼؿ ال ایٖ ک ٚظکٓٞث ٌب ٙوكٗگٌ ٕٞؿ اُٝیٖ اهؿاّ
ثچٛ ٚب ایٖ ثٞؾ ک ٚیک ٓیم کحبة ثمقگٌ ،بیؿ ظؿٝؾ
ؾٝیىث ٓحك ،ؾق ؼیبثبٕ ٓكکمی ٌٜكٔب ؾایك کكؾٗؿ.
ؾق ای٘صب کحبةٛب ٍٗ ٝكیبت اقائٓ ٚیٌؿ  ٝؾوح ٚؾوحٚ
ٓكؾّ ثٝ ٚیژ ٙشٞإٛب ایىحبؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝثعد ٓیکكؾٗؿ.
ایٖ ٓكث ٖٞث ٚاٝاؼك ث ٝ ٖٜٔاٝایَ اول٘ؿ  57اوث .ثؼؿ
ال ؾٛ ٝلح ٚایٖ ٓیم کحبة ٓٞقؾ جؼكْ ٗیكٛٝبی ٓفٛجی
هكاق گككث ٌ ٝکَ وبلٓبٗؿٛی ظِٔٚی آٜٗب چ٘یٖ ثٞؾ
ک ٚث ٚکبؾقٛبیی ک ٚث ٚػ٘ٞإ ٗیكٝی اِِی ش٘جً
ٌ٘بوبیی کكؾٙاٗؿ ،آویت شؿی ثمٗ٘ؿ ،ث٘بثك ایٖ جالي
ٓی ٌٞؾ ک ٚایٖ اككاؾ ال ؾیؿقن آٜٗب ؾٝق ٌٗٞؿ آب ٓیم
کحبة قا ٗبثٞؾ کكؾٗؿ  ٝثىیبقی ال کحبةٛب قا پبقٙ
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ٓیؾاٗىث ثب جیك  ٝکٔبٕ پكچْ شٜٔٞقی اوالٓی قا
وٞقاغ وٞقاغ کكؾ ٙثٞؾ  ٝاُجحٔٛ ٚیٖ ككؾ االٕ ال
ٓیِیٗٞكٛبی ٌكیک ؾق پیٔبٗکبقیٛبی وپب ٙؾق ٓ٘طوٚ
اوث.
ضت هینْظ زعـ ؾظ کَ ضبىُب ثؽای ثبؾپفگیؽی
هٌبفؼهبى ثَ هٌطمَ زولَ هیکؽظًعً .یؽُّبی قپبٍ ّ
کویتَ چؽا ّ ثَ چَ ثِبًَیی زولَ هیکؽظًع؟
ث ٚثٜبٗٚی شٔغ کكؾٕ پبیگبٛٙبی اٌكاقُٝ .ی شبُت ثٞؾ
ک ٚایٜ٘ب جالي ٓیکكؾٗؿ اؼحالفٛب ٌ ٝکبیثٛبی ؼبٕٛب
قا ال ٖكین وپب ٝ ٙکٔیح ٚپیگیكی ٗک٘٘ؿ چ ٕٞچ٘ؿ ثبق
ایٖ کبق قا کكؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝؾق ٕٝؼٞؾٌبٕ ٍٓکَ ایصبؾ
ٌؿ ٙثٞؾ ،ثِک ٚچ ٕٞإٓ لٓبٕ ٞ٘ٛل ژاٗؿاقٓكی ثكهكاق
ثٞؾ ،ال ٖكین ژاٗؿاقٓكی اهؿاّ ٓیکكؾٗؿ .ژاٗؿاقّٛب ْٛ
یب اكىكٛبی قاؾیکبٍ ثٞؾٗؿ  ٝیب اكىكٛبی ث ٚاِطالض
قٌٙٞیی ثٞؾٗؿ  ٝظبٔك ٗجٞؾٗؿ ثك وك شبٕ ؼٞؾٌبٕ
قیىک ک٘٘ؿ ،ایٖ ثٞؾ ک ٚػِٖٔ ؼِغ والض ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ٝ
اثماق وكکٞثٍبٕ قا ال ؾوث ؾاؾ ٙثٞؾٗؿ .جب ایٖک ٚؾق
ٖ ٍٞجبثىحبٕ ٌٜ ٝكیٞق  58ثٖٞ ٚق گىحكؾ ٙچ٘ؿیٖ
ظِٔ ٚؾاٌح٘ؿ .ال شِٔ ٚؾق یکی ال آٜٗب گُِٚٞیی ث ٚچٍْ
«قٔیهللا قٔبیی»( )5اِبثث کكؾ  ٝچ٘ؿیٖ ٗلك ؾیگك
 ْٛلؼٔی ٌؿٗؿ .ؾق ایٖ ؾقگیكی یکی ال ٓمؾٝقٛبی
لٓیٖؾاقٛبی ٓعِی ؾق قٝوحبیی و٘گكث٘ؿی کكؾ ٙثٞؾ ٝ
ٌكٝع کكؾ ٙثٞؾ جیكاٗؿالی ثٓ ٚكؾّ .اللّ اوث
یبؾآٝقی کْ٘ ک ٚؾق ٔٛبٕ ٌكایٗ ثكؼی ٗیكٛٝبی چپ
ث ٚثچٛٚبی ٓب كٍبق ٓیآٝقؾٗؿ ک ٚظٕٞق ٌٔب ؾق ایٖ
ٓ٘طو ٚؾق ٓجبقلات ٔؿآپكیبُیىحی اؼالٍ ایصبؾ ٓیک٘ؿ
 ٝثچٛٚب ٓصجٞق ثٞؾٗؿ ک ٚاٗكژی لیبؾی قا ِكف
ؾقگیكی ثب ایٖ ٗیكٛٝب ک٘٘ؿٌٔ .ب آكٝل ایٜ٘ب قا ٗجی٘یؿ
کٛ ٚیچ ٗیىح٘ؿ إٓ لٓبٕ ؾق وكجبوك ایكإ جٍکیالت
ؾاٌح٘ؿ  ٝؾق ٓٞقؾ  ٚٔٛچیم ظكف ٓیلؾٗؿ  ٝظككٍبٕ
ٌ٘ٗٞؿ ٙؾاٌث .كٍبقی ک ٚال ٖكف ایٜ٘ب ٓیآٓؿ جعًِٔ
ؼیِی و٘گیٖجك ثٞؾ .ثكای ٗٔ ٚٗٞؾق إٓ ؾٝقإ جٞؾٛٙبی
لظٔحکً ظن وبؼحٖ ؼبٗ ٚؾق قٝوحبٛب ٗؿاٌح٘ؿ  ٝثبیؿ
اقثبة اشبلٓ ٙیؾاؾ ک ٚؼبٗ ٚثىبلٗؿ .ؾق شكیبٕ اٗوالة
ایٜ٘ب ٌكٝع کكؾٗؿ ث ٚؼبٗ ٚوبؼحٖ  ٝثؼؿ ایٖٖٞق ثٞؾ کٚ
ؼبٗٛٚب قا جب لٓبٗی ک ٚوولٍبٕ قا ٗىبؼح ٚثٞؾٗؿ
ٓیجٞاٗىح٘ؿ جٞهیلً ک٘٘ؿ آب اگك وكیغ کبق ٓیکكؾی ٝ
ووق قا ٓ ْٛیوبؼحی ظحب اگك جٞهیق ٓیکكؾٗؿ جٞ
ؾیگك ال ؾاؼَ وبؼث  ٝوبل قا اؾآٓ ٚیؾاؾی چٕٞ
چبقچٞة  ٝووق ؼبٗ ٚوبؼحٌ ٚؿ ٙثٞؾٓ .ب ثٖٞ ٚق
كٍكؾ ٝ ٙگبٛی اٝهبت ؾق ػكْ چٜبق _ پ٘س قٝل یک
ؼبٗٓ ٚیوبؼحیْ .ؾق شكیبٕ یکی ال ٔٛیٖ ؼبٗٚوبلیٛب
یکی ال لٓیٖؾاقإ کٗ ٚىجث ؼٞیٍبٗٝؿی  ْٛثب ٓب

ؾاٌث ثٔٛ ٚكا ٙژاٗؿاقّٛب ثكای جٞهیق ؼبٗٓ ٚیآیؿ ُٝی
ٓٞكن ٗٔیٌٞؾ .إٓ ؼبٗٞاؾ ٙیی ک ٚؼبٗ ٚثكای آٜٗب ؾق
ظبٍ وبؼحٌ ٚؿٕ اوث قكین لی٘ت ال لٗبٕ ثىیبق ٌصبع
ش٘جً اوث کٔٛ ٚیٖ االٕ  ْٛؾق ٌیكال لٗؿگی ٓیک٘ؿ
ٌ ٝؽّیث ذبثث «ؾاقاُكظٔٚی ٌیكال»ٓ ،عَ ؾكٖ
اػؿآیٛبی ش٘جً اوث .ثچٛٚب یک ٌٜبؾج٘بٓٚ
ٓیٗٞیى٘ؿ  ٝإٓب شٔغ ٓیک٘٘ؿ ک ٚلٓیٖ ٓحؼِن ثٚ
ٔٛیٖ ككؾ اوث  ٝوبٍٛب چ ٕٞظن وبؼحٖ ؼبٗٗ ٚؿاٌحٚ
ؾق چبؾق قٝی ایٖ لٓیٖ لٗؿگی ٓیکكؾ ٙاوث  ٝظبال
ٓیؼٞاٛؿ ؼبٗ ٚثىبلؾ .ایٖ لٓیٖؾاق ٛكچ ٚجالي ٓیک٘ؿ
ال اٛبُی قٝوحب کىی قا پیؿا ٗٔیک٘ؿ  ٝؾق ٗحیص ٚیکی
ال اٛبُی قٝوحبٛبی اٖكاف قا ک ٚال ؼٞیٍبٗٝؿإ
ؼٞؾي ثٞؾ ٝ ٙاِِٖ ٗٔیؾاٗىح ٚک ٚایٖ قٝوحب کصبوث
ٓ ٝىئِ ٚچیىث ث ٚپبوگبٓ ٙیثكؾ جب ػِی ٚایٖ ؼبْٗ
ٌٜبؾت ثؿ ٛؿ؛ ایٖ ككؾ ٝهحی ثكای ٌٜبؾت ث ٚپبوگبٙ
ٓیآیؿ لی٘ت ث ٚآ ٝیگٞیؿ ج ٞک ٚقیً ولیؿی ؼصبُث
ٗٔیکٍی ٝهحی اِِٖ ایٖ لٓیٖ قا ٗؿیؿٙیی ٌٜبؾت
ٓی ؾٛی لٓیٖ ٓحؼِن ث ٚایٖ ككؾ اوث؟ اٌ ٝكٝع ٓیک٘ؿ
ث ٚكعبٌی کكؾٕ ث ٚایٖ لٕٝ .هحی لی٘ت ال پبوگبٙ
ثیكٓ ٕٝیآیؿ چ٘ؿ ٗلك ال ثچٛٚبی پیکبق  ٝیک ٗلك ال
ثچٛ ٚبی ٞٛاؾاق اٌكف ؾٛوبٗی ثب ٓبٌیٖ ؾق ظبٍ ػجٞق
ثٞؾٙاٗؿ ک ٚقكین لی٘ت قا ٓیثی٘٘ؿ ک ٚػّجبٗی اوث ٝ
آ ْٛ ٝیگٞیؿ :ایٖ كالٕ كالٕ ٌؿ ٙث ٚپبوگب ٙآٓؿ  ٝػِیٚ
ٖٓ ٌٜبؾت ؾاؾ  ْٛ ٖٓ ٝثب ا ٝؾقگیك ٌؿّ .ایٜ٘ب لی٘ت قا
ث ٚؼبٗٚاي ٓیقوبٗ٘ؿ  ٝثؼؿ ثكٓیگكؾٗؿ  ٝإٓ ككؾ ٓى٘ی
قا ک ٚػِی ٚلی٘ت ٌٜبؾت ؾاؾ ٙاوث ثٌ ٚؿت کحک
ٓیلٗ٘ؿ .پىك ایٖ ٖكف  ْٛاُجحٞٛ ٚاؾاق چكیکٛبی
كؿایی ثٞؾ ٓ٘حٜب ككؾ ثی اؼالهی ثٞؾ ک ٚؾق وبٍ  61ثٚ
ؾالیَ اؼالهی ظحب ال جٍکیالت اکركیث اؼكاشً کكؾٗؿ.
ال ایٖ و ٞوبلٓبٕ چكیکٛبی كؿایی ؼِن کٞ٘ٛ ٚل ثٚ
اهِیث  ٝاکركیث  ْٛججؿیَ ٍٗؿ ٙثٞؾ ،ال آٗصبیی ک ٚایٜ٘ب
قهجبیٍبٕ ثٞؾٗؿ ثٓ ٚب كٍبق ٓیآٝقؾٗؿ ک ٚچكا ثب ایٜ٘ب
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ثكؼٞقؾ ٗٔیک٘یؿ .ظبال ؾق ٗظك ثگیكیؿ اگك ٓب ثب ایٜ٘ب
ثكؼٞقؾ ثک٘یْ ٓیجٞاٗ٘ؿ اٖالػی ٚثؿ٘ٛؿ ک ٚایٜ٘ب كبٓیٍِبٕ
لٓیٖؾاق اوث  ٝكبٓیٍِبٕ ک ٚکحک ؼٞقؾ ٙػِیٚ
لظٔحکٍبٕ ٓٔٞغ ٓیگیكٗؿ ،چیمی ٗ ْٛگٞییْ کحک
لؾٕ کىی ؾق ایٖ وٖ  ٝوبٍ  ٝثب ایٖ ٔٝؼیث ؾقوث
ٗیىث .ظكف ٓب ایٖ ثٞؾ کٓ ٚب ؼبٗ ٚقا ٓیوبلیْ  ٝؾق
ٓجبقل ْٛ ٙایٖ اجلبمٛب قغ ٓیؾٛؿ؛ یک شب كعً
ٓیٌ٘ٞی  ٝیک شب كعً ٓیؾٛی ٞ٘ٛل ؾقگیكی ٝ
ؼٗٞكیمی ٍٗؿ ٙاوث ک ٚج ٞثگٞیی ٖٓ ثبیؿ ؾكبع ثکْ٘،
چ ٚثىب ٝهحی ک ٚکبق ث ٚؾقگیكی قویؿ ؼیِی ال ایٖ
اككاؾ اِِٖ ٗبپؿیؿ ٌؿٗؿ  ٝؼٞؾٌبٕ قا ال ؾقگیكیٛب
ک٘بق کٍیؿٗؿ .ؾق ٔٛیٖ ٌكایٗ پىك ٔٛیٖ ككؾ کحک
ؼٞقؾٗ ٙبٓٚیی ػِی ٚثچٛٚب ٌٗٞث ک ٚؾق قٝلٗبٓٚی
شٜٔٞقی اوالٓی ثب قٗگ هكٓم چبپ ٌؿ ٛ ٝیچ کؿاّ
ال ٔٛیٖ وبلٓبٕٛبی ٓؿػی اهؿاّ ث ٚپبوؽگٞیی ٗکكؾٗؿ
 ٝجٜ٘ب کىی ک ٚپبوػ ؾاؾ ظجیتهللا پیٔبٕ  ٝوبلٓبٕ آث
ثٞؾ .یؼ٘ی اگك  ْٛظٕٞقی ؾاٌح٘ؿ ث ٚایٖ ٌکَ ثٞؾ ٝ
چ٘یٖ ثكؼٞقؾٛبیی کِی ٗیك ٝ ٝاٗكژی ال ٓب ٓیگككث.

جٞاٗبیی ٛبی ٗظبٓی آٜٗب قا ث ٚقغ ثکٍ٘ؿ  ٝؾق ػیٖ ظبٍ
ِعجثٛبی ٓكؾّ قا ثٍ٘ٞؾ .ظؿاهَ پبّٗؿ ٓحك ؾٝ
ٖكف شبؾ ٙث ٚایٖ ثٜبٗ ٚک ٚؾاقیْ ال ج ٞاوحوجبٍ ٓیک٘یْ
ٓكؾّ ٓىِط ایىحبؾٙاٗؿ  ٝجیكاٗؿالی ٞٛایی
جٞؾٛٙبی
ِ
ٓیک٘٘ؿ ،ثٖٞ ٚقی ک ٚظحب ؾق اقؾٝی ؼبٕ ِ ْٛؿای
گُِٛٚٞب ث ٚقاظحی ٌ٘یؿٓ ٙیٌؿ .ایٖ ؾق ٝاهغ ثكای ٍٗبٕ
ؾاؾٕ هؿقت ٌٞقاٛب  ٝػمّ ایٜ٘ب ثكای ؾكبع ال
ؾوحبٝقؾٛبیٍبٕ ثٞؾ .ثٛ ٚك جكجیت ا ٝظكفٛبی ٓكؾّ
قا ٌ٘یؿ ٝ ٝهحی ث ٚاقؾٝی ؼبٕ ثبلگٍث کِی ش ٞقا
جـییك ٓیؾٛؿ ٓ ٝیگٞیؿ ک ٚایٜ٘ب ؼٞاوحٛٚبیٍبٕ ث ٚظن
اوث  ٝلیك وحْ ٗیكٛٝبی ٗظبٓی  ٝؼبٕٛبی ٝاثىح ٚثٚ
ٌب ٙثٞؾٙاٗؿ .جٞش ٚک٘یؿ ک ٚجٞؾٛٙب كوٗ لٓیٖٛبی
ؼٞؾٌبٕ ،لٓیٖ ٛبی ثبیك ٓ ٝكاجغ ػٔٓٞی قا ؾق اؼحیبق
گككح ٚثٞؾٗؿ ثب ایٖ ٝشٞؾ ٌجی ٗجٞؾ ک ٚثؿٗ ٕٝگٜجبٗی
ثحٞاٗیْ ٓعِی قا قٛب ک٘یْ ٛ ٝك ٓعِی چ٘ؿ ٌیلث
ٗگٜجبٗی ؾاٌث .ایٖ ؾق ٌكایطی ثٞؾ ک ٚث ٚلٓیٖٛبی
ؼٞؾ ؼبٕ ٛب جؼكٔی ٍٗؿ ٙثٞؾ ٓ ٝبُکیث آٜٗب ؾق اؼحیبق
ؼٞؾٌبٕ ثٞؾ .پىك ٗبِكؼبٕ ک ٚثكٓیگكؾؾ ٓیگٞیؿ
ؼٞاوحٛ ٚبی ایٜ٘ب ثك ظن اوث  ٖٓ ٝچیم ٗبٓؼوُٞی ؾق
ایٖ ؼٞاوحٛٚب ٗٔیثیْ٘ ُٝی ثبل ش ٞقا ثكگكؾاٗؿٗؿ ٝ
گلح٘ؿ ج ٞجعث جبذیك هكاق گككحٚیی  ٝثؼؿ  ْٛاُٝحیٔبجّٞ
ؾاؾٗؿ ک ٚکٔٗٞیىثٛب ثبیؿ ؼٞؾٌبٕ قا جعٞیَ ؾ٘ٛؿ ٝ
ٌٞقاٛب ثبیؿ ٓ٘عَ ٌٗٞؿ .ككؾای قٝلی ک ٚػجؿهللا
هٍوبیی ثبلٓیگكؾؾ هكاق ثٞؾ ک ٚاقؾٝی ؼبٕ ظِٔ ٚقا
آؿبل ک٘ؿ آب ثچٛٚب جؼؿاؾ لیبؾی ال جٞؾٛٙبی ٓكؾّ قا
وبلٓبٗؿٛی ٓیک٘٘ؿ  ٝایٜ٘ب ظ ٍٞإٓ ٓعِی کٗ ٚیكٛٝبی
ؼبٕ شٔغ ٌؿٙاٗؿ ٓیقٗٝؿ ٌ ٝكٝع ٓیک٘٘ؿ ثٚ
جظبٛكاتْٛ .لٓبٕ ثب جظبٛكات جٞؾٛٙب ،كؼبالٕ ش٘جً
ثب ٗیكٝی ٓىِط اقؾ ٝقا ٓعبِكٓ ٙیک٘٘ؿ  ٝث ٚاقؾٝ
اٖالع ٓیؾ٘ٛؿ کٌٔ ٚب ثیىث  ٝچٜبق وبػث ٝهث ؾاقیؿ
ال ایٖ ٓ٘طو ٚثكٝیؿ .ایٜ٘ب ک ٚآٓؿ ٙثٞؾٗؿ ٌٞقاٛب قا
ٓ٘عَ ک٘٘ؿ ظبٔك ٓیٌٗٞؿ کٓ ٚفاکك ٙک٘٘ؿ ٓ٘حٜب اٍٝ
ٓیگٞی٘ؿ كوٗ ثب هللاهِی شٜبٗگیكی ٓفاکكٓ ٙیک٘یْ ک ٚثٚ
آٜٗب گلحٓ ٚیٌٞؾ ایٖ ؼٞاوحٛٚب ٓ ٝجبقلات جٞؾٙی ٓكؾّ
اوث ،ثؼؿ ٓیگٞی٘ؿ په ثب کٔٗٞیىثٛب ٓفاکكٔٗ ٙیک٘یْ
ٓ ٝیؼٞاٛیْ كوٗ ثب جٞؾٛٙبی ٓكؾّ ٓفاکك ٙک٘یْ؛
جٞؾٛٙبی ٓكؾّ ؾق آٗصب ٓیگٞی٘ؿ کٓ ٚب ثؿ ٕٝظٕٞق ایٖ
اككاؾ ظبٔك ثٓ ٚفاکك ٙثب کىی ٗیىحیْ .ؾق ٜٗبیث اقؾٝی
ؼبٕ قأی ٓیٌٞؾ ک ٚکبؾقٛبی اٗوالثی  ْٛؾق
ٓفاکكات ثبٌ٘ؿ  ٝؼٞاوحٌٚبٕ  ْٛاٗعالٍ ٌٞقاٛب ٝ
جعٞیَ ٚٔٛی جىِیعبت ث ٚایٜ٘بوث ،ظکٓٞث  ْٛال آٜٗب
پٍحیجبٗی ٓیک٘ؿ ُٝی ٞ٘ٛل ؼٞؾ ٗیكٛٝبی ظکٓٞحی ؾق
ایٖ اقؾ ٝظٕٞق ٗؿاقٗؿ ،چ٘ؿ ٓب ٙثؼؿ  ٝؾق ظِٔٚی
ثؼؿی اوث کٗ ٚیكٛٝبی ؼبٕٛب ٗ ٝیكٛٝبی ظکٓٞحی ثٚ
ٖٞق ٍٓحكک ثٌٞ ٚقاٛب ظِٔٓ ٚیک٘٘ؿ ،آب ٗیكٛٝبی

ظؼگیؽیُب ثَ کدب ؼقیع؟
ؾق جبثىحبٕ  58اقؾٝی ؼبٕ جّٔیْ ٓیگیكؾ کٌٞ ٚقاٛب
قا ٓ٘عَ ثک٘ؿٝ .هحی ٖٓ ثٌٔ ٚب ٓیگٞیْ اقؾٝی ؼبٕ
یؼ٘ی یک اقجً کبَٓ کٚٔٛ ٚی اؾٝات ٗظبٓی قا ؾاٌح٘ؿ
 ٝشبُت اوث ک ْٛ ٚثب ظبکٔیث ؼٔی٘ی ؾق اقججبٖ ثٞؾٗؿ
 ْٛ ٝثب اٝیىیٛب ٓ ٝؿٗیٛب .ایٜ٘ب ؾق ٓعِی ٓىحوك
ٓیٌٗٞؿ  ٝآؾّ ٓیككوح٘ؿ ک ٚثبیؿ جىِیْ ٌٞیؿ ٌٞ ٝقاٛب
ثبیؿ ٓ٘عَ ٌٗٞؿ .اُٝیٖ کبقی ک ٚثچٛٚب ٓیک٘٘ؿ ایٖ اوث
ک« ٚػجؿهللا هٍوبیی» ،پىك ٗبِكؼبٕ ک ٚؾکحك شكاض
ثٞؾ  ٝال آٓكیکب ثبلگٍح ٚثٞؾ  ٝؾق اقؾٝی ؼبٕٛب
ظٕٞق ؾاٌث قا ؾػٞت ٓیک٘٘ؿ ک ٚظكفٛبی ٓكؾّ قا
ثٍ٘ٞؾٝ .هحی ک ٚػجؿهللا هٍوبیی ث٘ٓ ٚطوٓ ٚیآیؿ جالي
ٓیٌٞؾ ک ٚهؿقت جٞؾٛٙب قا ث ٚأٗ ٝبیً ؾ٘ٛؿ ٝ
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ثكؾاٌث کكؾ ٙثٞؾٗؿٓ .ؼٔ ُٖٞآٜٗبیی ک ٚگٞول٘ؿ ؾاقٗؿ،
پبییم چ ٕٞإٓ ٓ٘بٖن ؼٍک اوث  ٝػِٞك ٚجٔبّ ٌؿٙ
شبی کٍث قا اشبقٓ ٙیک٘٘ؿٌٞ .قاٛب ال ایٖ اككاؾ پٍٞ
ٗگككح ٚثٞؾٗؿ ،ثِک ٚهكاق ٌؿ ٙثٞؾ ؾق الای اشبقٙثٜب
گٞول٘ؿ ثٌٞ ٚقاٛب ثؿ٘ٛؿٌٞ .قاٛب ایٖ گٞول٘ؿٛب قا
کٍح٘ؿ  ٝثٚٔٛ ٚی ؼبٗٞاؾٛٙب ؾق ٓ٘طو ٚگٌٞث ؾاؾٗؿٓ .ب
ٓؼٌٔ ُٖٞتٛب شٔغ ٓیٌؿیْ  ٝثٓ ٚکبٕ آ٘ی ٓیقكحیْ
کٌ ٚت قا آٗصب ثٔبٗیْ ٖٓ .ؾیؿّ یکی ال ایٖ قكوب اؼجبق
قاؾیٞی اٗگِیىی قا گٞي ٓیؾاؾ  ٝثؼؿ ال اؼجبق
ٓٞویوی پؽً ٓیٌؿ  ٝایٖ ثب چٜكٙی ؼیِی ؼ٘ؿإ
ؾاٌث پبیً قا ث ٚآقآی جکبٕ ٓیؾاؾٍٗ ٖٓ ،ىحْ ک٘بق
ا ٝک ٚثجیْ٘ ٓبشكا چیىث  ٝكکك کكؾّ ٌبیؿ قاؾیٞ
اؼجبقی پؽً کكؾ ٙاوث .ؼٞؾي گلثٓ :یؾاٗی؟ ؾٝق جب
ؾٝق ٓب آٍت  ٚٔٛگٌٞث ؾاقٗؿ ک ٚثؽٞقٗؿ ،کبي
ٓیٌؿ ٚٔٛی قكوب ٌبٛؿ چ٘یٖ ِع٘ٚیی ؾق  ٚٔٛشبی
ایكإ ثبٌ٘ؿ.

ٓىِط لیبؾی ؾق اقؾ ٝظٕٞق ؾاقٗؿ .ؾق ٜٗبیث ؾق ایٖ
ٓفاکكات ثكؼی ال قكوبی ٓب ال شِٜٔٓ« ٚیٖ
شٜبٗگیكی» ظٕٞق ؾاقٗؿ  ٝجٞؾٛٙبی ٓكؾّ ْٛ ،ال
ٖٞایق ٓؽحِق  ْٛ ٝال ٓیبٕ اهٍبق گٗٞبگ ٕٞؾٛوبٗی ٝ
ػٍبیكی ؾق ٓفاکكات ٗٔبی٘ؿ ٙؾاقٗؿ .ایٖ اككاؾٓ ،ىِط
ٝاقؾ اقؾٝی ؼبٕ ٓیٌٗٞؿ  ٝکىبٗی کٞٔٛ ٚاقٛ ٙیچ
ٓعىٞة ٓیٌؿٗؿ ظبال ثكای ٓفاکك ٙقٝثٚقٝی ؼبٕٛب ٝ
اقثبةٛب ٓیٍٗی٘٘ؿ .ؾق جٔبّ ٖٓ ٍٞفاکكات ٓ ْٛعبِكٙ
ِٜٓ ٝث  24وبػح ٚثكای جكک ٓعَ اؾآ ٚؾاقؾ .جٞؾٛٙب
ث ٚایٖ جكجیت ٓٞكن ٓیٌٗٞؿ اقؾٝیی قا ک ٚچ٘ؿیٖ ٓبٙ
ثكای ككاْٛوبلی إٓ جالي ٌؿ ٙثٞؾ ال ٓ٘طو ٚثیكٕٝ
ک٘٘ؿ ثؿ ٕٝإٓک ٚجِلبجی ثؿ٘ٛؿ یب ؼىبقجی ثٚ
ؾوحبٝقؾٛبیٍبٕ ٝاقؾ ٌٞؾ .ؾق ٔٛیٖ ٓؿت ؾق ٓ٘طوٚ
ؾگكگٗٞیٛبی ػٔیوی  ْٛایصبؾ ٌؿ ٙاوث .کحبثؽبٗ ٚقاٙ
اكحبؾ ٝ ٙالؾٝازٛب ؾیگك ثٌ ٚیٙٞی و٘حی اٗصبّ ٗٔیٌٞؾ
ثِک ٚاككاؾ ؼٞؾٌبٕ ٔٛؿیگك قا اٗحؽبة ٓیک٘٘ؿ .یب ٓرِٖ
ثكای اُٝیٖ ثبق ٓكؾّ ثب هبٌن  ٝچ٘گبٍ ؿفا ٓیؼٞقٗؿ.
ٓبٌیٖ ٛبیی ک ٚؾق اؼحیبق وحبؾ ثٞؾ ثكؼالف جّٞقی
ک ٚال ٓجبقلات ؾٛوبٗی ٝشٞؾ ؾاقؾ ک ٚهبػؿجٖ ثبیؿ اوت
 ٝهبٖك ثبٌؿ ،ثی .اّ ٝ ٝ .شیپ ُ٘ؿقٝق اوث ک ٚجبل ٙثٚ
ایكإ آٓؿ ٙثٞؾ .جٔبّ اهؿآبت ٌٞقاٛب جالي ؾق شٜث
اقجوبی لٗؿگی  ٝؾاًٗ ٓكؾّ ثب ثكگماقی کالنٛبی
ٓجبقل ٙثب ثی وٞاؾی  ٝکالنٛبی ثٜؿاٌث ثٞؾٚٔٛ .ی
ایٜ٘ب وؽحی إٓ ٓجبقل ٙقا ٌیكیٖ ٓیکكؾ .یک ٗٔٚٗٞ
ثكایث ثگٞیْ .إٓ وبٍ ٌٞقاٛب کٍث ؼٞؾٌبٕ قا

ثب ػمتًهیٌی اؼظّی ضبىُب اظاهَی هبخؽا چَ نع؟
اقؾٝی هٍوبیی ؾوث ال جٖٞئ ٚثكٗٔیؾاقؾ آب قژیْ کٚ
ال ایٖ ٖكین ٖككی ثكٗٔیث٘ؿؾ ؾق ٌٜكیٞق ٌكٝع
ٓیک٘ؿ ثب ِٛیکٞپحك ُیىحی ال ثیىث ٗلك ال قكوب قا پؽً
کكؾٕ ک ٚظکْ جیك ایٜ٘ب ِبؾق ٌؿٛ ٝ ٙك کىی آٜٗب قا
ؾیؿ ثبیؿ ثمٗؿ یب ایٖ اككاؾ ؼٞؾٌبٕ قا ٓؼككی ک٘٘ؿ.
ثچٛٚب  ْٛال پبییم  58ؾق اوحبٕ كبقن ٓىحوك ٓیٌٗٞؿ.
ؾق آـق ٓب ٙاقؾٝی ؼبٕ ث ٚكبِِٚی چ٘ؿ ٓب ٙثمقگحكیٖ
ٍُکكکٍی قا ؾق ٔٛکبقی ثب ككٓبٗؿاق  ٝاوحبٗؿاق ثٚ
ٓ٘طو ٚاٗصبّ ٓیؾٛؿ جب ٌٞقاٛب قا ثكچی٘ؿ .اُجح ٚایٖ
ٓىئِ ٚچ٘ؿ ٓبٓ ٍٖٞ ٙیکٍؿ  ٝث ٚاٌکبٍ ٓؽحِق
جٖٞئٛٚبیی ٓیک٘٘ؿ ک ٚؾقگیكی ایصبؾ ک٘٘ؿ .ؾق ایٖ
ؾقگیكی ک ٚثیٍحك ؾق ٗمؾیکیٛبی ٗٞقآثبؾ ٓٔى٘ی ؾق
ٓ٘طوٚیی ال اوحبٕ كبقن ثٞؾ ایٜ٘ب ظِٔ ٚقا آؿبل ٓیک٘٘ؿ
 ٝجٞؾٛٙبی ٓكؾّ ٓوبٓٝث شبٗبٗٚیی ال ؼٞؾٌبٕ ٍٗبٕ
ٓیؾ٘ٛؿ .ؾق شكیبٕ ایٖ ٗجكؾ یکی ال لظٔحکٍبٕ ٓىٖ
ٓ٘طو ٚک ٚث ٚؾُیَ ٓؼُِٞیث ؾق شبیی پٜ٘بٕ ٌؿ ٙثٞؾ،
وکحٓ ٚیک٘ؿ ٓ ٝیٓیكؾ  ٝچ٘ؿ ٗلك ال ثچٛٚب  ْٛلؼْ
وطعی ثكٓیؾاقٗؿ ُٝی اقؾٝیی ک ٚث ٚایٜ٘ب ظِٔٓ ٚیک٘ؿ
ٌکىث وؽحی ٓیؼٞقؾ ،ؾٗ ٝلك کٍحٓ ٚیؾٛؿ  ٝجؼؿاؾی
 ْٛلؼٔی ٓیٌٗٞؿ .ایٖ ظِٔ ٚثىیبق گىحكؾ ٙثٞؾٝ ٙ
ٓوبٓٝث ػٔؿجٖ ال شبٗت ؼٞؾ لظٔحکٍبٕ ،قكوبیی ال ٓب
 ٝچ٘ؿ ٗلك ال ثچٛٚبی پیکبق اٗصبّ ٓیگیكؾ .وبلٓبٕ
چكیکٛبی كؿایی ؼِن جالي ٓیک٘٘ؿ ثؼؿ ال قٝل اٝ ٍٝ
ؾ ّٝؾقگیكی جؼؿاؾی ٗیكٝی کٔک پمٌکی ث٘ٓ ٚطوٚ
ثلكوح٘ؿ ک ٚایٜ٘ب  ْٛث٘ٓ ٚطوٗ ٚكویؿ ٙثكٓیگكؾٗؿ .ایٖ
ؾكبع جٞؾٛٙب ٓ ٝوبٓٝحی ک ٚؾق آٗصب ٌکَ ٓیگیكؾ
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قٝظیٚی ٓكؾّ قا ث ٚاٝز ٓیقوبٗؿ .شبُت اوث ک ٚؾق
شكیبٕ ٔٛیٖ ؾقگیكیٛب ثچٛٚب ثیٍحك جالي ٓیک٘٘ؿ
شِٞی پبی ایٜ٘ب ٌِیک ک٘٘ؿ  ٝؾق ٝاهغ آٜٗب قا ثحكوبٗ٘ؿ.
اُجح ٚال هجَ کبق اٖالػبجی ٓیک٘٘ؿ ٓ ٝیكٜ٘ٔؿ ک ٚال
کؿاّ ٓىیكٛب ٓیؼٞا٘ٛؿ ثیبی٘ؿ  ٝکؿاّ جپ ٚقا ک ٚثٚ
ٓ٘بٖن ٝویؼی ٍٓكف ثٞؾ ؾق اؼحیبق ثگیكٗؿ .ثچٛٚب ؾق
ػكْ ؾ ٝقٝل کَ ایٖ جپ ٚقا ثب پ ًٌٞش٘گِی
ٓیپٌٞبٗ٘ؿ  ٝؾق إٓ و٘گكث٘ؿی ٓیک٘٘ؿٝ .هحی ظِٔٚ
ٓیک٘٘ؿ ٌؼبق ؼبٕٛب ایٖ ثٞؾ ٙک ٚکٔٗٞیىثٛب ش٘گ قا
ؾق کحبة ؼٞاٗؿٙاٗؿ  ٝككاق ؼٞا٘ٛؿ کكؾ ،ؼیِی ْٛ
ٗمؾیک ٓیٌٗٞؿ  ٝؾق ٜٗبیث ثچٛٚب آٜٗب قا په ٓیلٗ٘ؿ.
ظبال ایٖ ْٛلٓبٕ اوث ثب اٌـبٍ ولبقت آٓكیکب .ال
ٖككی كٍبق ثكؼی ٗیكٛٝبی چپ ،ثٝ ٚیژ ٙش٘بض قاوث
وبلٓبٕ چكیکٛبی كؿاییٝ ،شٞؾ ؾاقؾ ک ٚثچٛٚب ثبیؿ
ٓ٘طو ٚقا جكک ک٘٘ؿ  ٝؾق ٓجبقلات ٔؿآپكیبُیىحی
اؼالٍ ٗک٘٘ؿ  ٝال ٖككی ظِٔٚی كئٞؾاٍٛب ک ٚثكای
اُٝیٖ ثبق ٗیكٛٝبی ؼبٕٛب ٗ ٝیكٛٝبی کٔیحٛٚبی اٗوالة
اوالٓی ثب  ْٛؾق شكیبٕ إٓ ٔٛکبقی ٗمؾیک ؾاٌح٘ؿ .ؾق
ٗحیصٚی ایٖ كٍبقٛب ثچٛٚب ٓصجٞق ٓیٌٗٞؿ ال ٓ٘طوٚ
ؼبقز ٌٗٞؿ  ٝهللاهِی شٜبٗگیكی  ٝجؼؿاؾی ؾیگك ال قكوب
ث ٚکكؾوحبٕ ٓیقٗٝؿ جب ؾق ٓجبقلات آٗصب ظٕٞق ؾاٌحٚ
ثبٌ٘ؿ .ؼبٕٛب  ٝكئٞؾاٍٛب ال ایٖ ؿیجث وٞاوحلبؾٙ
ٓیک٘٘ؿ  ٝؾق یک جؼكْ ٗبشٞاٗٔكؾاٗ ٚجٔبٓی آکبٗبت
جٞؾٛٙب قا ؿبقت ٗ ٝبثٞؾ ٓیک٘٘ؿ.

ؾٝقثیٖٛبی كیِٔجكؾاقی کٔٛ ٚكا ٙجٞؾٛٙبی ٓكؾّ قكحٚ
ثٞؾٗؿ ٓیگٞیؿ كیِٔجكؾاقٛب ثیك ٕٝثكٗٝؿ  ٝثؼؿ ث ٚجٞؾٛٙب
ٓیگٞیؿ« :ؾُٝث ؾوث ُیجكاٍٛب ٖ ٝككؿاقإ ؼبٕٛبوث
 ٝکبقی ال ؾوث ٓب ثكٗٔیآیؿٌٔ .ب ثكگكؾیؿ ٛ ٝكچ ٚقا
ک ٚث ٚؼبٕٛب جؼِن ؾاقؾ ّٓبؾق ٙک٘یؿ» .قشبیی ال یک
ٓٔٞغ ؾُصٞیبٗٚیی ثب آٜٗب ثكؼٞقؾ ٓیک٘ؿ .ثكؼٞقؾ
ٓ٘حظكی  ْٛؾٝگبٗ ٚاوث کٌٔ ٚب ٗجبیؿ ثگفاقیؿ
ٔؿاٗوالة ال ایٖ ٝهبیغ وٞاوحلبؾ ٙک٘ؿ آب ٌٔب  ْٛظن ٝ
ظوٞهی ؾاقیؿ ک ٚثبیؿ ث ٚإٓ ثكویؿ ٌ ٝكایٗ ثب گفٌحٚ
ككم کكؾ ٙاوث آب ؾُٝث اٗوالة ٞ٘ٛل پبٗگككح ٚاوث ٝ
ال ایٖ ظكفٛب .ثؼؿ ک ٚجٞؾٛٙبی ٓكؾّ ث٘ٓ ٚطوٚ
ثبلٓیگكؾٗؿ ؾٗ ٝظك ٓطكض ٓیٌٞؾ ثكؼی ال ٗیكٛٝبی
ج٘ؿقٓ ٝؼحوؿٗؿ ظبال ک ٚکىبٗی ٓبٗ٘ؿ ثٍٜحی  ْٛایٖ
ٓٔٞغ قا ؾاقٗؿ ثكٝیْ  ٚٔٛ ٝچیم قا ّٓبؾق ٙک٘یْ.
یک ٗظك  ْٛایٖ اوث کٓ ٚب ثبیؿ ثگفاقیْ جٞؾٛٙبی ٓكؾّ
ثجی٘٘ؿ ک ٚایٖ ظبکٔیث کبقی ثكای آٜٗب اٗصبّ ٗٔیؾٛؿ ٝ
ایٖ یک پكٝو ٚاوث ک ٚثبیؿ جٞؾٛٙبی ٓكؾّ إٓ قا ٖی
ک٘٘ؿٝ ،هحی ث ٚایٖ ٓىئِ ٚقویؿٗؿ إٓ ٓٞهغ ٓب ثبیؿ اهؿاّ
ثک٘یْ.

ایي هؽثِْ ثَ چَ ؾهبًی اقت؟
ایٖ ٓكث ٖٞث ٚؾی ٓب 58 ٙاوث .ثٔٛ ٚیٖ وجت ثچٛٚب
ؾٝثبق ٙث٘ٓ ٚطو ٚثكٓیگكؾٗؿ  ٝجالي ٓیک٘٘ؿ جٞؾٛٙب قا
ثكای اػحكاْ ث ٚایٖ ؿبقت وبلٓبٗؿٛی ک٘٘ؿ  ٝؾق
ٗحیص ٚاوحبٗؿاقی كبقن جٞوٗ جٞؾٛٙبی ٓؼحكْ اٌـبٍ
ٓیٌٞؾ .جٔبٓی ٗیكٛٝبی چپ  ٝقاؾیکبٍ  ٝظحب
ٗیكٛٝبی قاؾیکبٍ ٓفٛجی ٓؽبُق ظکٓٞث ث ٚآٗصب
ٓیآی٘ؿ  ٝظٔبیث ؼٞؾٌبٕ قا ال ٓجبقلات جٞؾٛٙب اػالّ
ٓیک٘٘ؿ .ؾق ٗظك ؾاٌح ٚثبٌیْ ک ٚؾق جٜكإ وبلٓبٗؿٛی
ٓی ٌٞؾ ال ٓجبقلات ٔؿآپكیبُیىحی ؾاٍٗصٞیبٕ ؼٗ
آبّ ظٔبیث ٌٞؾ  ٝؾق ای٘صب ال ؼٞاوث ثك ظن جٞؾٛٙب.
آؼكیٖ کىی ک ٚثكای ظٔبیث ث ٚاوحبٗؿاقی ٓیآیؿ ٔٛیٖ
آیثهللا ؾوحـیجی اوث ک ٚآكٝل  ْٛلٗؿ ٙاوث .إٓ لٓبٕ
قثبٗی ٌیكالی ال آؼٗٞؿٛبی ٌٓ ْٜیكال ثٞؾ ک ٚال
ؼبٕٛب ظٔبیث ٓیکكؾ .ثؼؿ ال اٌـبٍ اوحبٗؿاقی ثچٛٚب
ث ٚجٜكإ ٓیقٗٝؿ جب ٓوبٓبت ظکٓٞحی قا ثجی٘٘ؿ.
ث٘یِؿق ظبٔك ٗٔیٌٞؾ ثب ایٜ٘ب ؾیؿاق ک٘ؿ آب قشبیی،
ثٍٜحی ٘ٓ ٝحظكی جٞؾٛٙبی ٓكؾّ قا ٓیپفیكٗؿ  ٝثب آٜٗب
ٔٛؿقؾی ٓ ْٛیک٘٘ؿ .ثٍٜحی ؾق ایٖ ؾیؿاق ؼطبة ثٚ

ایي غبؼت اهْال تْظٍُب ثَ اًسالل نْؼاُب ُن هٌدؽ
نع؟
ٌٗٞ ٚقاٛب پبثكشب ٓیٓبٗ٘ؿ  ٝظحب هٞیجك ٓ ْٛیٌٗٞؿ.
شبُت اوث ک ٚثؼؿ ال ایٖ ؾقگیكی ؾق ٗٞقآثبؾ ٓٔى٘ی ٝ
ٌیكال جظبٛكات گىحكؾ ٙؾق ظٔبیث ال ایٖ ٓجبقلات
ثكگماق ٓیٌٞؾ .ؾق اوحبٕ اِلٜبٕ ٌٜ ٝكٔب
جظبٛكات چ٘ؿ ٛماق ٗلكی کبقگكإ ـٝة آٝ ٖٛ
ؾاٍٗصٞیبٕ ؾاٍٗگب ٙاِلٜبٕ ٗ ٝیكٛٝبی چپ  ٝقاؾیکبٍ
ثكگماق ٓیٌٞؾ .ؾق ٗٞقآثبؾ ٓٔى٘ی ٗیكٛٝبی چپ ٝ
ٗیكٛٝبی ٓكؾٓی ؾق اػحكاْ ث ٚایٖ ٓىئِ ٝ ٚقكث ٝ
آٓؿ ؼٞاٗیٖ شبؾٛٙب قا ٓیث٘ؿٗؿ .ؾق ثىیبقی ال ٌٜكٛبی
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ٓٞهغ ؼیِی پ ٍٞثٞؾ ،گفاٌحیْ .یب شبیی ٓرِٖ ویتلٓی٘ی
ال ؼبک ؾقآٝقؾ ٙثٞؾٗؿ ثكای ؼٞقؾٕ ،پُٞی ث ٚػ٘ٞإ
ثٜبی ویتلٓی٘ی ٓیگفاٌح٘ؿ .ایٖ  ٚٔٛؾق ؾٝقٙیی ثٞؾ
ک ٚآکبٗبت آـٝهٚقوبٗی ث ٚقكوبی ككاقی ثىیبق ٓعؿٝؾ
ثٞؾ ٗ ٝمؾیک ثِ ٚؿ ٗلك ال لظٔحکٍبٕ ٓ٘طو ٚقا
ثبلؾاٌث کكؾ ٙثٞؾٗؿ ،ظحب ٓبؾق ٖٓ قا کٛ ٚكگم كؼبُیحی
ٗؿاٌح ٚاوث ثبلؾاٌث کكؾ ٙثٞؾٗؿ .ؾق وبٍ  ْٛ 59ثك
اوبن ٔٛیٖ جصكثیبت ثب قویؿّٓ ،بؾقٛٙب اٗصبّ ٓیٌٞؾ
ٚٔٛ ٝی ایٖ قویؿٛب قٝی پكٗٝؿٙی قكوبی ٓب ٝشٞؾ
ؾاقؾ .ایٖ ٌیٙٞی ال ٓجبقل ٙجبذیك ث ٚومایی قٝی
قٝظیٚی ٓكؾّ ؾاٌث  ٝؾق ػیٖ ظبٍ ٗیكٛٝبی قژیْ قا
 ْٛؾق ثٖثىحی هكاق ٓیؾاؾ کٔٗ ٚیجٞاٗىث اجٜبّ ؾلؾی
 ٝؿبقت قا ث ٚایٜ٘ب ثمٗؿ .ثؼؿ ال ایٖ ٓبشكا
ثبلؾاٌث ٛبی ٝویؼی ؾق ٓ٘طوِٞ ٚقت گككث  ٝثكؼی
ال آکبٗبت قا په گككح٘ؿ آب جٞؾٛٙب پیگیكاٗ ٚثٜٗ ٚبؾٛب
ٓكاشؼٓ ٚی کكؾٗؿ ک ٚایٖ آٞاٍ ثٓ ٖٓ ٚحؼِن اوث  ٝثٚ
شبی آٞاٍ ؿبقت ٌؿٙاّ آٜٗب قا ؾق اؼحیبق گككحٚاّ جب
ثكای جبٓیٖ لٗؿگیاّ ال إٓ اوحلبؾ ٙکْ٘ .ؾق ٔٛیٖ لٓبٕ
ظٔالت قژیْ ثىیبق گىحكؾ ٙاوث  ٝؾق یکی ال ایٖ
ظٔالت «ػِیثبل شبٕثبلٍُٜٞٓ »ٞق ث ٚظبشی ؾق ؾّٝ
ٌٜكیٞق کٍحٓ ٚیٌٞؾ .ؼیِی ال قكوب  ٝؾٛٙب ٗلك ؾیگك
ال شِٜٔٓ ٚیٖ شٜبٗگیكی  ٝاکجك ٓعٔؿی  ٝثٜكٝل
وِٞکی ثبلؾاٌث ٓیٌٗٞؿ  ٝؾق لٗؿإ ٌٜكٔب ٛىح٘ؿ.
ؾق یکی ال ایٖ ظٔالت ؾاقٝؼبٗٚیی ک ٚثكای قوبٗؿٕ
ؾاق ٝث ٚجٞؾٛٙب ؾق ٓ٘طو ٚجبویه ٌؿ ٙثٞؾ ٝ ٝاهؼٖ
ٓحؼِن ث ٚؼٞؾ جٞؾٛٙب ثٞؾ  ٝاؾاق ٙک٘٘ؿٙی إٓ  ْٛال
ؼٞؾٌبٕ ثٞؾ  ٝثچٛٚبیی ثٞؾٗؿ کٓ ٚرِٖ ؾق ٓجبقل ٙثب
ٓبالقیب ؾٝق ٙؾیؿ ٙثٞؾٗؿ یب وٞلٕلٗی ثِؿ ثٞؾٗؿ ؿبقت ٝ
ٗبثٞؾ ٌؿ .کحبثؽبٗٔٛ ْٛ ٚیٖٖٞق جٞوٗ پبوؿاقٛب ٝ
ثىیصیٛب ؿبقت ٌؿ .ثبل ثبلوبلی ٓیٌؿ  ٝؾٝثبق ٙؾق
ظِٔٚی ثؼؿی ؿبقجً ٓیکكؾٗؿ .ػِیثبل شبٕثبلُٞ
ؼٞؾي ال لظٔحکٍبٕ ٓ٘طو ٚثٞؾ  ٝثؼؿٛب ؾ ٝثكاؾق اٝ
 ْٛثٗ ٚبّٛبی ایبل  ٝثگكان ؾق وبٍٛبی 62 ٝ 61
کٍحٌ ٚؿٗؿ .ظبشی ال لٗؿاٗیبٕ لٓبٕ ٌب ٙثٞؾ ،اٗىبٗی
ثىیبق آگبٌ ٝ ٙكیق  ٝال ؼبٗٞاؾٙیی ثىیبق لظٔحکً.
ؾق إٓ ٌجی کٓ ٚیؼٞاوح٘ؿ ظِٔ ٚک٘٘ؿ ؼٞؾ ظبشی ٔٛبٕ
ػّك ثب ٓٞجٞقویکِث ث ٚؾٛٙب ؼبٗٞاؾ ٝ ٙؾٛٙب ٗلك ال
كؼبُیٖ ٌٞقاٛب ک ٚؾق ٔٝؼیث ؼطكٗبکجكی هكاق
ؾاٌح٘ؿ  ٝث ٚؼبٖك جٞاٗبیی ٗ ٝوٍٍبٕ ٌ٘بوبیی ٌؿٙ
ثٞؾٗؿ ،ؼجك ٓیؾٛؿ ک ٚؼبٗٛٚبیٍبٕ قا پبکىبلی ک٘٘ؿ ٝ
ؼٞؾٌبٕ ؾق شبی آ٘ی ثبٌ٘ؿٓ .ب  ْٛجب کٔی ثؼؿ ال
وبػث یبلؾٌ ٙت وحبؾ قا پبکىبلی کكؾیْ .اجلبهٖ ٝهحی
ک ٚؾاٌحیْ ال وحبؾ ٓیقكحیْ ٝوبیِی کٓ ٚیؼٞاوحیْ ثجكیْ
ؼیِی و٘گیٖ ثٞؾ ُٝی ظبشی ثیٔبق ثٞؾ  ٝظؿن ٓیلؾ
ٓبالقیب ثبٌؿ یب یک ثیٔبقی ایٖچ٘ی٘ی ث٘بثكایٖ قكث کٚ

ایكإ شكیبٗی ث ٚاوْ «کبقگك ،ؾٛوبٕ ،ؾاٍٗص »ٞثٚ
ٓیبٕ جٞؾٛٙب ٓیقٝؾ  ٝثب جٞؾٛٙب ؾق ٓٞقؾ
ؼٞاوحٛٚبیٍبٕ قٝی ٗٞاق ّٓبظجٓ ٚیک٘٘ؿ  ٝایٖ
ٗٞاقٛب ثٖٞ ٚق گىحكؾ ٙثٝ ٚیژ ٙؾق ؾاٍٗگبٛٙب پؽً
ٓیٌٞؾ .ظبال ٝهحی ؼٞاٗیٖ ٗحٞاٗىح٘ؿ کبقی ال پیً
ثجكٗؿ ؾیگك ٗیكٛٝبی ٗظبٓی ٝاثىح ٚث ٚظکٓٞث ثٖٞ ٚق
ٓىحویْ ظِٔٓ ٚیک٘٘ؿ .ؾٝثبق ٙثچٛٚب ثیٍحك ؾق اوحبٕ
اِلٜبٕ ٓىحوك ٌؿٙاٗؿ  ٝظِٔٛٚب  ْٛثیٍحك ال اِلٜبٕ ٝ
ٌٜكٔب وبلٓبٗؿٛی ٓیٌٞؾ .ؾق ایٖ ٓوطغ جؼؿاؾ لیبؾی
ال قكوب ثبلؾاٌث ٓیٌٗٞؿ .اللّ ث ٚجٔٞیط اوث ک ٚؾق
جبثىحبٕ  58ظؿٝؾ ثیىث _ وی ٗلك ال قكوب قا ؾوحگیك
کكؾٗؿ  ٝث ٚلٗؿإ اِلٜبٕ ثكؾٗؿ ؾق جبثىحبٕ  59وی _
چٗ َٜلك ال قكوب قا ؾوحگیك کكؾٗؿ ک ٚؾق لٗؿإ
ٌٜكٔب ثٞؾٗؿْٛ ،لٓبٕ وپب ٙپبوؿاقإ جؼؿاؾی ال
ؼٞاٗیٖ قا  ْٛؾوحگیك کكؾ ٙثٞؾ .ؾق لٗؿإ ٌٜكٔب
جٞؾٛٙبی لظٔحکً  ٝقٌ٘ٝلکكإ ٝقلي شٔؼی
ٓیکكؾٗؿ ،ثعد  ٝشِى ٚؾاٌح٘ؿ ،لٗؿاٗیبٕ ٗٔبی٘ؿ ٙؾاٌح٘ؿ.
ال قكوبیی ک ٚثؼؿٛب اػؿاّ ٌؿٗؿ ثٜكٝل وِٞکی  ٝاکجك
ٓعٔؿی( )6ث ٚػالٙٝی جؼؿاؾ لیبؾی ال ثچٛٚب ؾق لٗؿإ
ثٞؾٗؿ .جؼؿاؾی ال ؼبٕٛب  ٝلٓیٖؾاقإ  ْٛؾق لٗؿإ
ثٞؾٗؿ ،اُجح ٚؾق ثؽً ؾیگكی ال ایٖ لٗؿإ ک ٚث ٚلٝؾی
آلاؾ ٌؿٗؿ  ٝشبُت ایٖک ٚثكای آٜٗب ؿفاٛبی ؼٞة ال
ثیكٓ ٕٝیآٓؿ ٙاوث ؾق ظبُی ک ٚایٖ و ٞؿفای لٗؿإ قا
ٓیؼٞقؾٗؿ .ؼٞؾ ایٖ ثك قٝظیٚی ٗیكٛٝبی ثؿٗٚی وپبٙ
پبوؿاقإ ک ٚػٔؿجٖ ال ٓعكٓٝیٖ ثٞؾٗؿ جبذیك
ٓیگفاٌث .ؼٞؾ ٖٓ ؾق وبٍ  58جٞوٗ اثكاٛیْ ٔٛث
ؾوحگیك  ٝثبلشٞیی ٌؿّ  ٝث ٚیبؾ ؾاقّ ک ٚا ٝاٝقکث
وپبٛیاي قا ٓ ِِٚٝیلؾ ٓ ٝیپٌٞیؿ ،یؼ٘ی ٗیكٛٝبی
پبیٚی قژیْ ٗ ْٛیكٛٝبی ٓؼحوؿی ثٞؾٗؿ ٔٛ ٝیٖٛب ؾق
ثكؼٞقؾ ثب جٞؾٛٙب ٓحمُمٍ ٓیٌؿٗؿ چٓ ٕٞیؾیؿٗؿ کٚ
ایٜ٘ب لظٔحکٍبٕ ٛىح٘ؿ  ٝؼٞاوحٛٚبٌبٕ ثك ظن اوث.
ثٛ ٚك ظبٍ ؾق جبثىحبٕ وبٍ  59ثؼؿ ال چ٘ؿیٖ ٓب ٙک ٚال
ٝػؿٛٙبی ظمةاُِٜیٛب ٛ ْٛیچ ٗحیصٚیی ٗٔیگیكٗؿ
ٌٞقاٛب ؾق یک ٍٗىث جّٔیْ ٓیگیكٗؿ اهؿاّ ثٓ ٚوبثِٚ
ثک٘٘ؿ  ٝآکبٗبجی قا ّٓبؾق ٙک٘٘ؿ .ایٖ اهؿاّ ثىیبق
ظىبة ٌؿ ٙاٗصبّ ٓیٌٞؾ  ٝؾق الای ٛك ٓوؿاق آٞاُی
ک ٚؿبقت ٌؿ ٙاوث ٓوؿاقی ال آٞاٍ ؼبٕٛب قا
ّٓبؾقٓ ٙیک٘٘ؿ .ایٖ قا ثگٞیْ کٝ ٚهحی ؾق جبثىحبٕ 49
قكوبی ٓب ككاقی ٓیٌٗٞؿ ک ٚوٓ ٚب ٙثٓ ٍٖٞ ٚیاٗصبٓؿ،
ؾق ٖ ٍٞایٖ وٓ ٚب ٙثچٛٚب ثكای ایٖک ٚجٞؾٛٙبی ٓكؾّ
جلبٝت یبؿیگكیٛبی لٓبٕ گفٌحٓ ٝ ٚجبقلٙی ویبوی
ٛؿكٔ٘ؿ قا ثجی٘٘ؿ اگك ؾق شبیی ٓرِٖ یک ِ٘ؿٝم اٗگٞق
ثكٓیؾاٌح٘ؿ ک ٚال ِ٘ؿٝم إٓ اوحلبؾ ٙک٘٘ؿ یک یبؾؾاٌث
ثٌ ٚبؼٚی ؾقؼث آٝیمإ ٓیکكؾٗؿ کٓ ٚب ایٖ ٓوؿاق
اٗگٞق  ٝایٖ ِ٘ؿٝم قا ثكؾاٌحیْ  ٝثیىث جٓٞبٕ ک ٚإٓ
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ؾاق ٝجٜی ٚک٘ؿ .ؾق جبثىحبٕ  59ای٘وؿق ک ٚظٌِٔ ٚؿ ٙثٞؾ
 ٝآکبٗبت قا ال ثیٖ ثكؾ ٙثٞؾٗؿ ؾاقٝؼبٗ ٚقا ث ٚؼبٗٚی
یکی ال ثچٛ ٚب ٓ٘حوَ کكؾ ٙثٞؾیْ ک ٚگكایٍبت چپ
ؾاٌث .ظبشی ث ٚایٖ ؼبٗٓ ٚیقٝؾ ک ٚؾاق ٝجٜی ٚک٘ؿ .ؾق
ایٖ ؼبٗ ٚؾٗ ٝلك ال ثچٛٚبی قٌ٘ٝلکك ؾق ظبٍ ثبلی
ٌطكٗس ثٞؾٙاٗؿ .ؾ ٝؾوث ٌطكٗس ثبلی ٓیک٘٘ؿ  ٝثبلی
ٖٞالٗی ٓیٌٞؾ .وبػث ٗمؾیکٛبی چٜبق ِجط ثٞؾٙ
ک ٚظبشی ثِ٘ؿ ٓیٌٞؾ ک ٚؼبٗ ٚقا جكک ک٘ؿ  ٝثٚ
ٓؽلیگب ٙثكٝؾ .ؾق ایٖ ٓؿت ٛ ْٛی ٗگبٓ ٙیکكؾٗؿ ک ٚآیب
ٓبٌیٖ ٓیآیؿ یب ٗٓ .ٚؼٔ ُٖٞؾق ثیبثبٕ ٝهحی پ٘صب ٙیب ِؿ
ٓبٌیٖ ظكکث ک٘٘ؿ گكؾ  ٝؼبکی ث ٚپب ٓیٌٞؾ ک ٚال قاٙ
ؾٝق  ْٛهبثَ ؾیؿٕ اوث .ؾق إٓ ؾٝق ٙظِٔٛٚب ؼیِی
گىحكؾ ٙثٞؾ  ٝال قا ٙؾٝق ٓبٌیٖٛب ؾیؿٓ ٙیٌؿٗؿٝ .هحی
ٓیثی٘٘ؿ کىی ٗٔیآیؿ ظبشی جّٔیْ ٓیگیكؾ ک ٚؾق ٔٛبٕ
ؼبٗ ٚثؽٞاثؿ .ؾق ٔٛیٖ لٓبٕ ظِٔ ٚآؿبل ٓیٌٞؾ ظبشی
یک اوِعٚی کٔكی ؾاٌث ک ٚإٓ قا ث ٖٓ ٚؾاؾ ٙثٞؾ .ایٖ
قا  ْٛثگٞیْ کٓ ٚب ؾق ٖ ٍٞقٝل ک ٚلٗؿگی ػبؾی
ٓیکكؾیْ  ٝؾق قٝوحب قكث  ٝآٓؿ ؾاٌحیْ ،اوِعٔٛ ٚكاٙ
ٗؿاٌحیْ .ثچٛٚبیی ثٞؾٗؿ کٔٛ ٚیٍ ٚثبیؿ ٓىِط ٓیثٞؾٗؿ ٝ
اوِعٚی آٜٗب  ْٛیک اوِعٚی کٔكی  ٝیک ٗبقٗصک ٝ
ؾ ٝهكَ ویبٗٞق ثٞؾ ٞٓ ٝهؼی ک ٚؾقگیكی ثٞؾ ٚٔٛ
ٓىِط ٓیٌؿٗؿ یب ٓرِٖ شبثٚشبیی ثٞؾ یب چ٘یٖ ٓٞاقؾی.
ِجط لٝؾ ک ٚایٖ ٓ٘طوٓ ٚعبِكٓ ٙیٌٞؾ ظبشی ال

ؼبٗ ٚثیكٓ ٕٝیآیؿ ک ٚثحٞاٗؿ ككاق ثک٘ؿ  ٝثٖ ٚكف اٝ
جیكاٗؿالی ٓیٌٞؾ .یکی ال ؼٞاٗیٖ ک ْٛ ٚؾق ؾقگیكی
وبٍ  ْٛ ٝ 57ؾق ؾقگیكی وبٍ ٌ 58كکث ؾاٌث ٝ
ظبال ؾیگك ث ٚاوحؽؿاّ وپب ٙؾقآٓؿ ٙثٞؾ ،اوِعٚاي قا
ٍٗبٗٓ ٚیگیكؾ ک ٚظبشی قا ثمٗؿٓ ،كجٕب ٓطٜكی،
ككٓبٗؿٙی وپبٓ ٙیگٞیؿ ٓىِط ٗیىث ٗمٕ ،آب ایٖ
ٓیگٞیؿ ظبشی اوث ثمٕ! ٛ ٝك ؾٗ ٝلك ٌِیک ٓیک٘٘ؿ.
ایٖ ؼبٕ ؼٞؾي ثؼؿٛب کٍحٌ ٚؿ .گِ ُٚٞث ٚهِت ظبشی
اِبثث ٓیک٘ؿ  ٝا ٝال شبیی کٞٓ ٚقؾ اِبثث گُِٚٞ
هكاق ٓیگیكؾ ْٛچ٘بٕ یک ٓىیك ؾٓ ٙحكی قا ٓیؾٝؾ،
ٛكچ ٚؾق شیجً ؾاٌح ٚؾاؼَ یک ؼبٗ ٚپكت ٓیک٘ؿ ٝ
ثؼؿ یک لاٝیٚی ٗٞؾ ؾقش ٚثكٓیگكؾؾ ک ٚلاٗٞیً قٝی
لٓیٖ ٓیآیؿ  ٝش٘بل ٙقا  ْٛثب ؼٞؾٌبٕ ٓیثكٗؿٝ ٖٓ .
ػؿٙیی ال قكوب ال شِٔ ٚثكاؾق ظبشی ال ثوی ٚث ٚایٖ
ٓ٘طوٗ ٚمؾیکجك ثٞؾیْ  ٝثبالی ؼكٖٓٛبی ٌٞقاٛب ؾق
یک و٘گك ٍٗىح ٚثٞؾیْ ٖٓ .ثالكبِِ ٚث٘ٓ ٚطو ٚقكحْ کٚ
ثجیْ٘ چٌ ٚؿ ٙاوث .یکی ال اككاؾی ک ٚآٗصب ثٞؾ ثب جٞشٚ
ثٓ ٚىیكی ک ٚایٖ ؾٝیؿ ٙثٞؾ  ٝایٖک ٚقٝی لاٗ ٞلٓیٖ
ؼٞقؾ ٙثٞؾ گلث اظحٔبُٖ گِ ُٚٞث ٚپبی ظبشی ؼٞقؾٙ
اوث .ؾق ِٞقجی کٚٔٛ ٚی ایٜ٘ب ؾق ٓؿت لٓبٕ
کٞجبٛی اجلبم اكحبؾ ٙثٞؾ ک ٚث ٚإٓ «جیك ٓىث» ٓیگٞی٘ؿ.
ؾق ٛك ِٞقت جبثىحبٕ وؽحی ثٞؾ  ٝظٔالت ثٌ ٚؿت
اؾآ ٚؾاٌث.
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ایي قتبظی کَ اؾ آى يسجت هیکٌیع چَ ثْظ؟

جؼٔین ؾوحبٝقؾٛبی اٗوالة قا وبلٓبٕ ؾاؾ .ظِٔٛٚب ؾق
وبٍ ْٛ ْٛ 60چ٘بٕ اؾآ ٚؾاٌث ،چ ٚؾق اوحبٕ كبقن ٝ
چ ٚؾق اوحبٕ اِلٜبٕ ایٖ ظِٔٛٚب ثٌ ٚکَ گىحكؾٙیی
اٗصبّ ٓیگككث ،چ٘ؿیٖ ظِٔ ٚؾق جبثىحبٕ ِٞ 60قت
گككث کٓ ٚب ال هجَ ٓطِغ ٓیٌؿیْ  ٝال ٓ٘طوٓ ٚیقكحیْ.
ٔٛبٕ قٝلی  ْٛک ٚظٌِٔ ٚؿ  ٖٓ ٝؾق شكیبٕ إٓ
ثبلؾاٌث ٌؿّ ؼجك ؾاٌحیْ ک ٚایٜ٘ب ظِٔ ٚؼٞا٘ٛؿ کكؾ.
ٓؼٔ ُٖٞظِٔٛٚبی ایٜ٘ب ؾق وبػثٛبی اُٝیٚی ِجط
یؼ٘ی چٜبق  ٝپ٘س اٗصبّ ٓیٌؿ .إٓ قٝل ٝهحی جب وبػث
 9 ٝ 8ؾیؿیْ ؼجكی ٗیىثٗ ،یكٛٝب ؾاٌح٘ؿ ث٘ٓ ٚبٖن
ؼٞؾٌبٕ ثبلٓیگٍح٘ؿ ک ٚظِٔ ٚثِٞ ٚقت ؼیِی گىحكؾٙ
ٌكٝع ٌؿ .ایٖ ظِٔ ٚؾق ٌٜ 13كیٞق  1360ثٞؾ .ؾق
ایٖ ظِٔ ٚجؼؿاؾ لیبؾی ال ثچٛٚب  ٝجٞؾٛٙبی ٓكؾّ
ثبلؾاٌث ٌؿٗؿ .ؾق ٌكٝع ایٖ ظِٔ ٚاثحؿا ؾق ؾقگیكی ثب
کبؾقٛبیی ک ٚجالي ٓیکكؾٗؿ ال ظِوٚی ٓعبِك ٙؼبقز
ٌٗٞؿ یکی ال ٗیكٛٝبی قژیْ لؼٔی ٌؿ ،ثؼؿ ایٜ٘ب یکی
ال کبقگكاٗی قا کٓ ٚمقػٚیی قا اشبق ٙکكؾ ٙثٞؾ  ٝؾق
إٓ کبق ٓیکكؾ ثب گِ ُٚٞلؾٗؿ .ؾق إٓ قٝل ؾق ٔٛبٕ
قٝوحب ثیٍحك ال ِؿ ٗلك ال ٗیكٛٝبی ٓب قا ثبلؾاٌث
کكؾٗؿ  ٝؾق ٓ٘بٖن ؾیگك  ْٛجؼؿاؾ لیبؾی ثبلؾاٌث
ٌؿٗؿ .ال ایٖ جؼؿاؾ ثىیبقی قا ػّك ٔٛبٕ قٝل آلاؾ
کكؾٗؿ  ٝجؼؿاؾ ٍٛحبؾ ٗلك ال ٓب قا ث ٚلٗؿإ ٌٜكٔب
ٓ٘حوَ کكؾٗؿ .ثؼؿ ال ایٖ ٓبشكا  ْٛجؼؿاؾی ؾوحگیك ٌؿٗؿ
ک ٚآٜٗب قا ث ٚلٗؿإ ؤیكّ ثكؾٗؿ .ؾق ٓیبٕ ایٖ ٍٛحبؾ
ٗلك ،وٗ ٚلك ال اػٕبی ؼبٗٞاؾٙی ٖٓ ،یؼ٘ی ؼٞؾّ،
ٜٓیٖ ٓ ٝعٔؿهِی  ْٛثٞؾٗؿ  ٝجؼؿاؾ لیبؾی ال قكوبی
لظٔحکً ٌٞقاٛب .شبُت ایٖ اوث ک ٚػٔؿٗ ٙیكٛٝبی
وپبٌٜ ٙكٔب جعث جبذیك ٓ٘حظكی  ٝإٓ ؼٗ ث ٚاِطالض
ٓىحٕؼقپ٘ب ٙقژیْ ثٞؾٗؿ  ٝثٞٗ ٚػی ؾق ثكؼٞقؾ ثب ٓب
ٍٓکَ ؾاٌح٘ؿ .جالي قژیْ ایٖ ثٞؾ ک ٚجٞؾٛٙبی

وحبؾ ٓعَ اوحوكاق ٗیكٛٝبی قٌ٘ٝلکكی ؾق ٓ٘طو ٚثٞؾ
ُٝی یک ػ٘ٞإ قؤی ٗجٞؾ .ث ٚإٓ وحبؾ لظٔحکٍبٕ
ٓی گلح٘ؿ  ٝؼٞؾ ٓكؾّ ٓعِی  ْٛایٖ ٗبّ قا قٝی إٓ
گفاٌح ٚثٞؾٗؿ .یؼ٘ی جبثِٞیی ٗؿاٌث آب ٓعَ اوحوكاق
ثچٛ ٚب آٗصب ثٞؾٗ ،گٜجبٕ ؾاٌث ،شِىبت ٍٗ ٝىثٛب ؾق
آٗصب ثكگماق ٓیٌؿ  ٝثٓ ٚعٓ ایٖک ٚؼجك ظِٔٚ
ٓیقویؿ آٗصب قا جؽِیٓ ٚیکكؾٗؿ  ٝثؼؿ ال ظِٔ ٚؾٝثبقٙ
ثكٓیگٍح٘ؿ.
ایي "تبثكتبى قطت" ؼا چگًَْ اؾ قؽ گػؼاًعیع؟
ؾق ایٖ ٓكظِ ٚظٔالت ؼیِی ٌؿیؿ اوث ٗ ٝیكٛٝبی
قٌ٘ٝلکك ثؿٗٚی ش٘جً ػٔؿجٖ یب کٍحٌ ٚؿٙاٗؿ  ٝیب ثٚ
ٗٞػی ججؼیؿ ٌؿٙاٗؿ ال شِٔ ٚیکی ال قكوب ؾق وبٍ 58
ثبلؾاٌث ٌؿ  ٝؾق وبٍ ٛ 59ك قٝل ؾق جٜكإ ثبیؿ
إٓب ٓیؾاؾ .شبُت ثٞؾ ایٖ ككؾ جب لٓبٗی ک ٚؾق ٓ٘طوٚ
ثٞؾ چ ٕٞپؿقي ال ٓبُکبٕ ثٞؾٛ ،كچ٘ؿ ثب پؿق ٝ
ؼبٗٞاؾٙاي اؼحالف ؾاٌث آب «ثچ ٚؼبٕ» ثٞؾ « ٝقاثٗ
ٓب ثب اٝیىی» آب ؾق جٜكإ ثب چكیکٛبی كؿایی كؼبُیث
ٓیکكؾ  ٝال ایٖ اجٜبّٛب ؼجكی ٗجٞؾ .ظویوحٖ ؾیگك
ٜٗبیث كٍبق قٝی ایٖ ش٘جً ثٞؾ .جالي ثك ایٖ ثٞؾ کٚ
جٞؾٛ ٙب ثحٞاٗ٘ؿ ؾٝاّ ثیبٝقٗؿ  ٝآیؿ ث ٚایٖ ثٞؾ کٚ
اػحكأبت جٞؾٛٙب گىحكي پیؿا ٓیک٘ؿ قٝل ث ٚقٝل ْٛ
ٌكایٗ ػٔٓٞی ج٘گجك ٓیٌؿ .جّٞق ٓب ایٖ ثٞؾ کٚ
جٞؾٛٙب ػکهاُؼَٔ ٍٗبٕ ٓیؾ٘ٛؿ  ٝثب قٌٖٝجك ٌؿٕ
ٓبٛیث قژیْ ٗیكٛٝبی چپ ٓٔٞغگیكیٛبی
ؾقوثجكی ٓیک٘٘ؿ ،ایٜ٘ب آیؿ ثٞؾ ک ٚثٍٞؾ یک
اػحكاْ وكاوكی قا وبلٓبٗؿٛی کكؾ ٗ ٝیكٛٝبی
ٓفٛجی اقجصبػی ظ ٝ ٍٞظٞي ؼٔی٘ی قا په لؾ ٝ
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ٗٔیجٞاٗیؿ ؾق ایٖ ٓ٘طو ٚكؼبُیث ک٘یؿ  ٝیب ثك اوبن
ثكٗبٓ ٝ ٚقٌٝی ک ٚؾق ای٘صب ظبکْ اوث ٓجبقلٓ ٙیک٘یؿ
یب ث ٚجٍکیالت ؼٞؾجبٕ ثكٓیگكؾیؿ ُٝی جب لٓبٗی کٚ
ثحٞاٗیؿ اقججبٖ ثگیكیؿ ای٘صب ٛىحیؿ .ایٜ٘ب ثؼؿ ال ٓؿجی ال
ٓ٘طو ٚؼبقز ٓیٌٗٞؿ  ٝثچٛٚب ثٓ ٚوبٓٝث ؼٞؾٌبٕ ثٚ
ٖٞق پكاک٘ؿ ٙث ٚآیؿ ایٖک ٚكٍبق ش٘گ ٓٞشت ٓیٌٞؾ
جٞؾٛٙبی ٓكؾّ اػحكاْ ک٘٘ؿ ،اؾآٓ ٚیؾ٘ٛؿ.
ؾقگیكیٛبی لیبؾی ؾق ایٖ ٓؿت اجلبم ٓیاكحؿ .ثچٛٚبی
ٓب ؾق لٗؿإٛبی ٌیكالٞٗ ،قآثبؾ ٓٔى٘ی ،گچىبقإ،
جٜكإٌٜ ،كٔب ،ؤیكّ  ٝاِلٜبٕ ؾق ث٘ؿ ثٞؾٗؿ .ؼٞؾ
ٖٓ یک وبٍ ٗ ٝیْ لیك ظکْ اػؿاّ ثٞؾّ ک ٚثؼؿ ث ٚاثؿ
ججؿیَ ٌؿ .ػٔؿجٖ ٗیكٛٝبیی ک ٚال ٓیبٕ جٞؾٛٙبی
لظٔحکً ثبلؾاٌث ٌؿ ٙثٞؾٗؿ قا ؾق لٗؿإٛب ث ٚث٘ؿ
ػبؾی ٓیككوحبؾٗؿ  ٝکبؾقٛبی چپ ش٘جً قا ث ٚث٘ؿٛبی
ویبوی ٓیككوحبؾٗؿ .ؾق ثیك ٕٝقژیْ جٖٞئٛٚبی لیبؾی
ث ٚکبق ٓیثكؾ ک ٚجٞؾٛٙبی ٓكؾّ قا ػِی ٚقكوب
ثكثی٘گیمؾ .ال شِٔ ٚثؼؿ ال یک ػِٔیبت ٓصبلات
ٓمؾٝقإ قژیْ ک ٚثك اوبن اٖالػبت اٌحجبٓ ٙصبٛؿیٖ
اٗصبّ گككث  ٝثؼؿ ال إٓ ثچٛٚب هبٖؼبٗ ٚال ٓصبٛؿیٖ
ٓیؼٞا٘ٛؿ ک٘ٓ ٚطو ٚقا جكک ک٘٘ؿٓ .بشكا چ٘یٖ اوث کٚ
قكوب ال ٖكین ٛىحٛٚبی ٓصبٛؿیٖ ؾق ٗٞقآثبؾ ٓٔى٘ی
ٓطِغ ٓی ٌٗٞؿ ک ٚظبکْ ٌكع  ٝؾاؾوحبٕ ثكای ثكٗبٓٚیی
ث٘ٓ ٚطو ٚولك ؼٞاٛؿ کكؾ .هجَ ال ایٖ اجلبم جؼؿاؾی ال
قكوب ؾق ٗٞقآثبؾ ٓٔى٘ی جٞوٗ ٔٛیٖ ظبکْ ٌكع اػؿاّ
ٌؿ ٙثٞؾٗؿ .ال شِٔ ٚیکی ال لظٔحکٍبٕ ثٗ ٚبّ اثٞاُوبوْ
شٜبٗگیكی( )7ک ٚلٗؿگی ؼیِی وؽحی ؾاٌث  ٝؾوحٔمؾ
کبقي ؾق ٖٛ ٍٞلث وبٍ ایٖ ثٞؾ ٙک ٚجٜ٘ب ُجبن ٝ
آـٝهٚاي قا ثؿ٘ٛؿ .ؾق لٓىحبٕ  61ثچٛٚب ایٜ٘ب قا
ٓعبِكٓ ٙیک٘٘ؿ ک ٚآٜٗب قا ثبلؾاٌث ٓ ٝصبلات ک٘٘ؿ،
ؾقگیكی ٓیٌٞؾ  ٝؾٗ ٝلك ؾق ؾاؼَ ٓبٌی٘ی ک ٚهكاق
ثٞؾ ظبکْ ٌكع ؾق إٓ ثبٌؿ ،کٍحٓ ٚیٌٗٞؿ .ایٖ ؾٗ ٝلك
ٓؼِْٛبیی ثٞؾٙاٗؿ ک ٚثكای پبکىبلی ث٘ٓ ٚطو ٚآٓؿ ٙثٞؾٗؿ
 ٝؼجك ولك ظبکْ ٌكع ال ث٘یبٕ ؾقٝؽ ثٞؾ ٙاوث .گٔبٕ
ٓیقٝؾ قژیْ جّٔیْ ؾاٌث ثب کٍحٌ ٚؿٕ ایٜ٘ب ثٞٗ ٚػی
جٞؾٛٙبی ٓكؾّ قا ػِی ٚثچٛٚب جعكیک ک٘ؿ یب آٜٗب قا
ثؿٗبّ ک٘ؿ .شبُت ای٘صبوث قكوبی ٓب إٓ لٓبٕ ؾق چ٘ؿ
ٓ٘طوٓ ٚحٔكکم ثٞؾٗؿ  ٝقكوبیی ک ٚایٖ ػِٔیبت ؾق
ٓ٘طوٌٚبٕ اٗصبّ ٓیگیكؾ لیك ككٓبٗؿٛی قكین كیٓهللا
یٞولی ثٞؾٗؿ  ٝشؼلك شٜبٗگیكی  ْٛؾق ایٖ ػِٔیبت
ظٕٞق ؾاٌح ٚاوث .كیٓهللا یٞولی ٓؼِٔی اوث کٚ
پبکىبلی ٌؿ ٙاوث  ٝکىی ک ٚؾاؼَ ٓبٌیٖ کٍحٚ
ٓیٌٞؾ آبٕهللا یٞولی ثكاؾق كیٓهللا  ٝال ٗیكٛٝبی
ٓىئ ٍٞپبکىبلی ؾق آٓٞلي ػٍبیكی اوث .ؾق ٔٛبٕ
ؾٝقإ شٜٔٞقی اوالٓی کِی كیِْ پؽً ٓیکكؾ کٚ
ٔؿاٗوالثی ٕٞکٞثبیی ٓؼِْٛب قا جكٝق ٓیکكؾٗؿ .پؿق

لظٔحکً قا ال کبؾقٛبی چپ شؿا ک٘٘ؿ  ٝجٔبّ جالٌٍبٕ
قا ؾق ػكْ وی  ٝپ٘س قٝلی کٓ ٚب آٗصب ثٞؾیْ ث ٚکبق
ثكؾٗؿٗ .یكٛٝبیی قا ک ٚكکك ٓیکكؾٗؿ ؾق ٓٞقؾ آٜٗب
کبقی ٗٔیجٞاٗ٘ؿ ثک٘٘ؿ ال شِٔ ٚقكیؤبٕ ّٗكت وِیٔبٗی
قا ؼیِی ٌک٘ص ٚکكؾٗؿ .جّٔیْ ثك ایٖ ثٞؾ کٚٔٛ ٚی ٓب
قا اػؿاّ ک٘٘ؿ آب وپبٌٜ ٙكٔب ثب اػؿاّ ٓب ٓؽبُلث کكؾ
ث٘بثكایٖ ٚٔٛی ٓب قا ث ٚؤیكّ ٓ٘حوَ کكؾٗؿٗ .یكٛٝبی
وپب ٙؤیكّ ػٔؿجٖ ظحب وٞاؾ پ٘صْ  ٌٍْ ٝؾثىحبٕ قا ْٛ
ٗؿاٌح٘ؿٓ .ب ٔٛیٍ ٚجٞوٗ وپبٌٜ ٙكٔب ؾوحگیك ٌؿٙ
ثٞؾیْ آب ایٖ ثبق جّٔیْ ثبال ایٖ ثٞؾ کٓ ٚب قا ثمٗ٘ؿ .ؾق
ایٖ وی  ٝپ٘س قٝل ثٌ ٚؿت قٝی ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ٌٞقاٛب ٝ
کبؾقٛبی اِِی ش٘جً ٌٞقاٛب كٍبق ٓیآٝقؾٗؿ جب ایٜ٘ب
قا ال ش٘جً شؿا ثک٘٘ؿ ،ثب ٝػؿٙی ایٖک ٚلٓیٖٛب ثٌٔ ٚب
جؼِن ؼٞاٛؿ گككثٓ ،كاجغ ٓیجٞاٗؿ ثٌٔ ٚب ٝاگفاق ٌٞؾ،
ظحب ٓیجٞاٗؿ لٓیٖٛبی ؾیٔی ثٌٔ ٚب ٝاگفاق ٌٞؾ ،ؾق
ٓٞقؾ لٓیٖٛبی ثبیك ثبیؿ ثعد ٌٞؾ  ٝؾاؾگبٛٙبی اٗوالة
ؾق ٓٞقؾ آٜٗب جّٔیْ ثگیكٗؿ ٓ٘حٜب ٌٔب ثبیؿ ؼٞؾجبٕ قا
ال ٔؿاٗوالة شؿا ثک٘یؿ .ؾق ثیك ْٛ ٕٝقكوبیی ک ٚال ایٖ
ٓعبِك ٝ ٙجٜبشْ شبٕ وبُْ ؾقٓیثكٗؿ ٓوبٓٝث قا ثٚ
ٌکَ شىح ٝ ٚگكیؽح ٚاؾآٓ ٚیؾ٘ٛؿ .اقججبٖبجی قا ثب
جٞؾٛٙب ظلع کكؾٙاٗؿ آب كٍبق ثك قٝی جٞؾٛٙب ؼیِی
ٌؿیؿ اوث  ٝثبلؾاٌثٛب ثب ٝوؼث اؾآ ٚؾاقؾ .جؼؿاؾی
ال ٗیكٛٝبی وبلٓبٕٛبی ٓؽحِق  ْٛک ٚاقججبٖبجٍبٕ ثب
وبلٓبٕٛبیٍبٕ هطغ ٌؿ ٙاوث ث ٚثچٛٚب ٓیپیٗٞؿٗؿ .ؾق
لٗؿإ ٓب قا ث ٚؤیكّ ٓ٘حوَ ٓیک٘٘ؿ  ٝثؼؿ ال ؾٛ ٝلحٚ
ٌكٝع ٓیک٘٘ؿ ث ٚاػؿاّٛبی ثؿٓ ٕٝعبکٔ .ٚؾق ؾ ّٝآثبٕ
اُٝیٖ وكی ثچٛٚب قا اػؿاّ کكؾٗؿ .ثب ٌكٝع اػؿاّٛب ٝ
ج٘گجك ٌؿٕ ظِوٚی ٓعبِك ٙؾق ٓ٘طو ٚجالي ٓیٌٞؾ
ثب ٗیكٛٝبی ؾیگك ؾق ٓ٘طو ٚجٔبن گككحٌٞ ٚؾ آب ایٖ
ٗیكٛٝب ؾیگك ٝشٞؾ ٗؿاقٗؿ .ثؼؿ ال ٓؿجی ؾق اٝایَ وبٍ
 61وبلٓبٕ ٓصبٛؿیٖ جؼؿاؾی ال ٗیكٛٝبیً قا ث٘ٓ ٚطوٚ
ٓیككوحؿٗ ،یكٛٝبی ایٜ٘ب ؼٗ جكٝق کٞق قا ؾاقٗؿ  ٝثؼؿ
ال پ٘س ًٌ ٓب ٙثچٛٚب ث ٚآٜٗب ٓیگٞی٘ؿ ٌٔب ثب ایٖ ؼٗ
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ؾق ٖی ایٖ ٓؿت ؾقگیكیٛب اؾآ ٚؾاقؾ ،گبٛی ثچٛٚب
ؾق ٓعبِكٓ ٙیاكح٘ؿ  ٝگبٛی ؼٞؾٌبٕ ثكای ٗیكٛٝبی
ؾٌٖٔ ٓ ٝمؾٝقإ ٓعِی کٔیٖ ٓیگفاقٗؿ .ؾق جبثىحبٕ
 62ؾق یک ٓعبِك ٙک ٚقاثٗ ثب قژیْ ٔٛکبقی ٓیک٘ؿ
ٓعَ هكاق ُٓ ٞیقٝؾ .ثچٛٚب ث ٚإٓ ٓعَ ٓیآی٘ؿ کٚ
آکبٗبجی قا ک ٚال ٌٜك آٓؿ ٙثگیكٗؿ ُٝی یکی ؾ ٝقٝل
ال هكاق گفٌح ٚثٞؾ ٝ ٙایٜ٘ب ٍٓکٞک ثٞؾٗؿ ک ٚایٖ هكاق
اشكا ٓیٌٞؾ یب ٗ .ٚوٓٞیٖ قٝل هكاق ٓیقوؿ  ٝقژیْ
ٗ ْٛیكٛٝبی لیبؾی قا ؾق ایٖ ٓعَ ٓىحوك کكؾ ٙاوث.
ٗیكٛٝبی قژیْ  ْٛث ٚؾُیَ ایٖک ٚایٜ٘ب وك هكاق ٗككحٚ
ثٞؾٗؿ ؼىحٕٔٓ ٝ ٚعَ ثٞؾٗؿ .ایٜ٘ب ٗمؾیک ٓ٘طو ٚکٚ
ٓیٌٗٞؿ هللاهِی و٘گی ثٖ ٚكف یکی ال ٓوكٛب پكجبة
ٓیک٘ؿ ک ٚثجی٘ؿ چ ٚػکهاُؼِٔی ٓیثی٘ؿ ک ٚػکهاُؼِٔی
 ْٛؾیؿٔٗ ٙیٌٞؾ ُٝی ؾق ٔٛیٖ ظبٍ یکی ال ٗگٜجبٕٛبی
ٗمؾیک ٓعَ هكاق ال ؼٞاة ٓیپكؾ  ٝؼٍبة اوِعٚاي
ث ٚو٘گی ثكؼٞقؾ ٓیک٘ؿ ک ٚثچٛٚب ٓحٞشٓ ٚیٌٗٞؿ ٝ
ٌكٝع ٓیک٘٘ؿ ث ٚؾٝیؿٕٗ .یكٛٝبی قژیْ  ْٛجیكاٗؿالی
قا آؿبل ٓیک٘٘ؿٗ .یكٛٝبی قژیْ ٛكچ٘ؿ لیبؾ ثٞؾٙاٗؿ آب
ث ٚؾُیَ اٗحظبق ٖٞالٗی ٌٞٛیبق ٗجٞؾٙاٗؿ  ٝإٓ قكوبیی کٚ
ؾٝقجك ثٞؾٙاٗؿ ٌكٝع ث ٚجیكاٗؿالی ٓحوبثَ ٓیک٘٘ؿ ٝ
ثچٛٚب لیك پ ًٌٞآجً آٜٗب ككاق ٓیک٘٘ؿ .ؾق ظیٖ ككاق
هللاهِی ثبلٓیگكؾؾ ث ٚگٔبٕ ایٖک ٚایبل قٔبیی(،)8
ثكاؾق ػِیشبٕ شبٕثبلُ ٞگِ ُٚٞؼٞقؾ ٙاوث .چٕٞ
ثگكان ،ثكاؾق ؾیگك آٜٗب ؾق یک ؾقگیكی لؼٔی
ٓیٌٞؾ  ٝثب ثؿٕ لؼٔی ٓؿت لیبؾی جعث ٌک٘ص ٚهكاق
ٓیگیكؾ جب لٓبٗی ک ٚلیك ٌک٘ص ٝ ٚثب لشك لیبؾی
کٍحٓ ٚیٌٞؾ .ثكای ایٖک ٚایٖ اجلبم ثكای ایبل ْٛ
جکكاق ٍٗٞؾ هللاهِی ث ٚؤث ا ٝثكٓیگكؾؾ آب ایبل
ثكٓیؼیمؾ ٌ ٝكٝع ٓیک٘ؿ ث ٚؾٝیؿٕ  ٝؾق ٔٛیٖ لٓبٕ
هللاهِی گِٓ ُٚٞیؼٞقؾ .ثؿٕ ٓصكٝض هللاهِی قا قكوبی
ؾیگك ث ٚاِلٜبٕ ٓ٘حوَ ٓیک٘٘ؿ .قكوب ٞ٘ٛل اقججبٖبت
ٝویؼی ؾق ٌٜكٛبی ٓؽحِق ؾاٌح٘ؿ .هللاهِی ؾق اِلٜبٕ
جٞوٗ قكوبی چپ ؾق ثیٔبقوحبٕ قؤی ٓؼبُصٓ ٚیٌٞؾ.
ؾق ٗمؾیکی اِلٜبٕ کٛٞی ٝشٞؾ ؾاٌث ثٗ ٚبّ ٌبٛکٙٞ
ک ٚؾق لٓبٕ ٌب ٙقكیوی ثٗ ٚبّ ظبشیُ ٞؾق آٗصب کٍحٚ
ٓیٌ ٞؾ  ٝقكوبی ش٘جً ٗبّ ایٖ ک ٙٞقا ک ٙٞظبشیُٞ
گفاٌح ٚثٞؾٗؿ .ؾق ٖٔٔ هللاهِی  ٝثكؼی ال قكوب ث ٚؾُیَ
ایٖک ٚؾق ؾٝقٙی ؾاٍٗصٞیی ؾق ؾاٍٗگب ٙاِلٜبٕ ثك
اوبن جلکكات ٓجبقلاجی إٓ لٓبٕ ٌ٘بؼث ؾهیوی ال ایٖ
کٛٙٞب ٘ٓ ٝبثغ آة  ٝپ٘بٛگبٛٙبی آٜٗب ث ٚؾوث آٝقؾٙ
ثٞؾٗؿ ٗ ٝوٍٚثكؾاقیٛبی ٝویؼی کكؾ ٙثٞؾٗؿ ؼٞة ایٖ
ٓ٘بٖن قا ٓیٌ٘بؼح٘ؿ .ؾق ایٖ ک ٙٞظبشیُ ٞیب ٌبٛکٙٞ
وِىِ ٚؿبقٛبی لیكلٓی٘ی ؼیِی ٝویؼی ٝشٞؾ ؾاقؾ کٚ
هللاهِی قا ثكای اؾآٚی ٓؼبُص ٝ ٚثٜجٞؾ ث ٚآٗصب ٓ٘حوَ
ٓیک٘٘ؿ .ؾق ٔٛیٖ ٓ٘طو ٚثٞؾٙاٗؿ ک ٚككؾی ؾق یبوٞز

كیٓهللا  ٝآبٕهللا  ْٛؾاؼَ ٓبٌیٖ ثٞؾ ٙاوثٝ .هحی
ػِٔیبت اٗصبّ ٓیٌٞؾ  ٝكیٓهللا قٝی ٓبٌیٖ ٓیقٝؾ،
ٓیثی٘ؿ ک ٚپؿقي ؾاؼَ ٓبٌیٖ اوث  ٝثكای ا ٝجٔٞیط
ٓیؾٛؿ ک ٚثٓ ٚب ؼجك ؾقٝؽ ؾاؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝؼیِی ٓحبذك
ٓیٌٞؾ ،ویگبقی قٓ ٌٖٝیک٘ؿ یکی ثكای ؼٞؾي ٝ
یکی ثكای پؿقي  ٝثالكبِِ ٚال آٗصب ث ٚجٜكإ ٓیقٝؾ
 ٝؾق إٓ اٝز ؼلوبٕ  ٝاػؿاّ ٌ ٝک٘ص ٝ ٚؾوحگیكیٛب
ؼبٗٞاؾ ٝ ٙآٌ٘بیبٕ ؼبٗٞاؾگی قا شٔغ ٓیک٘ؿ  ٝثكای آٜٗب
جٔٞیط ٓی ؾٛؿ ک ٚایٖ ػِٔیبت چ ٚثٞؾٛ ،ؿف چ ٚثٞؾ ٝ
چگ ٚٗٞث ٚایٖ ٓبشكا ؼحْ ٌؿ .اُجح ٚؾق ٔٛیٖ ٓؿت ْٛ
قكوب ػِٔیبجی ؾاٌح٘ؿ ک ٚثب ٛؿف لؾٕ ػٞآَ قژیْ ثٞؾ ٝ
ػٞآَ قژیْ قا ؾق ٓ٘طوٓ ٚصبلات ٓیکكؾٗؿ .ایٖ قكین
ثؼؿٛب ؾق شكیبٕ یک ػِٔیبت لؼٔی  ٝؾوحگیك ٓیٌٞؾ
 ٝیکی ال ث ٚیبؾ ٓبٗؿٗیجكیٖ ٓوبٓٝثٛب قا ٍٗبٕ ٓیؾٛؿ.
ظحب ثؼؿٛب ؾق ثٓ ٖٜٔب ٙک ٚهللاهِی کٍحٓ ٚیٌٞؾ ٝ
ش٘بلٙی ا ٝقا ؾق اول٘ؿ ٓب ٙثٌ ٚیكال ٓیآٝقٗؿ  ٝثٚ
كیٓهللا ٍٗبٕ ٓیؾ٘ٛؿ ٓ ٝیگٞی٘ؿ کٍحٌ ٚؿ ٝ ٙش٘جً ال
ثیٖ قكح ٚاوث ج ٞاگك ٔٛکبقی ک٘ی ث ٚؼبٖك ثكاؾقت
ػلٓ ٞیگیكی ثیب  ٝػِی ٚثچٛٚب ّٓبظج ٚکْٖٛ ،چ٘بٕ
ٓوبٓٝث ٓیک٘ؿ ک ٚؾق ٗحیص ٚایٖ قكین قا اػؿاّ ٓیک٘٘ؿ.
گفتیع ضبًی کَ ػلیثبؾ خبىثبؾلْ ؼا ثَ لتل ؼقبًع
ضْظل ُن ثؼعُب کهتَ نع ،ثَ چَ تؽتیجی ایي فؽظ
کهتَ نع؟
ایٖ ككؾ ال ؾٌٔ٘بٕ شؿی  ٝپیگیك ش٘جً ؾق ٓ٘طو ٚثٞؾ.
ایٍبٕ ؾق اُٝیٖ ػِٔیبجی ک ٚؾق جبثىحبٕ  58اٗصبّ گككث
ظٕٞق ؾاٌث .ؾق ایٖ ػِٔیبت قٔیهللا قٔبیی یکی
ال چٍْٛبیً قا ال ؾوث ؾاؾ .جؼؿاؾ لیبؾی ال ٛك ؾٝ
ٖكف ؾوحگیك  ٝث ٚلٗؿإ اِلٜبٕ ٓ٘حوَ ٌؿٗؿ آب
ایٍبٕ ٔٛبٕ قٝل آلاؾ ٌؿ ؾق ظبُی ک ٚظبٛكٕ ثٖٞ ٚق
ٓىحوَ ػَٔ کكؾ ٙثٞؾ .ؾق ظِٔٚی اٝاؼك آـق ٓبْٛ ٙ
ٌكکث كؼبٍ ؾاٌث  ٝال ٗبظیٚی پب لؼٔی ٌؿ .ؾیگك
ثؼؿٛب  ٝؾق ٖ ٍٞوبٍ  59ث ٚػ٘ٞإ ٗیكٝی وپب ٙػِٔیبت
ٓیکكؾ .ؾق ٜٗبیث ایٍبٕ ؾق آـق ٓب٘ٛ 59 ٙگبٓی کٚ
ٓیؼٞاوث ال ؼبٗٚاي ؼبقز ٌٞؾ ثب یک گِ ُٚٞال پب
ؾقآٓؿ .قكین «ؾاقیٞي کكیٔی» قا ؾق ایٖ اقججبٖ
ؾوحگیك کكؾٗؿ ،ا ٝایٖ اجٜبّ قا ٗپفیككث  ٝثب ایٖ ٝشٞؾ
ث ٚظجه اثؿ ٓعکٌ ّٞؿ .ؾاقیٞي جب وبٍ  1370ؾق
لٗؿإ ثٞؾ ،ؾق وبٍ ٛلحبؾ ؾق یک ٓكؼّی اهؿاّ ثٚ
ككاق کكؾ  ٝال إٓ په ث ٚکِی ٓلوٞؾ ٌؿ ٙاوث.
ّ ثؼع قؽًْنت هللاللی خِبًگیؽی کَ یکی اؾ هِنتؽیي
چِؽٍُبی ایي خٌجم ثْظ ،چَ نع؟
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الشٞقؾی  ْٛؾق ِع٘ ٚظٕٞق ؾاٌح ٚاوث .جب ككؾا
ػّك ؾقگیكی اؾآ ٚپیؿا ٓیک٘ؿ .ؾق چ٘ؿیٖ ٓكظِٚ
جیكاٗؿالی هطغ ٓیٌٞؾ ٗ ٝیكٛٝبی قژیْ وؼی ٓیک٘٘ؿ
ث ٚؤث و٘گكٛب ظكکث ک٘٘ؿ آب ثبل جیكاٗؿالی ٌكٝع
ٓیٌؿ ٙاوث  ٝؾق آؼك هللاهِی لٓبٗی ک ٚكٍ٘گٛبیً
جٔبّ ٌؿ ٙثٞؾ ٙثب هكَ ویبٗٞق ث ٚلٗؿگیاي پبیبٕ
ٓیؾٛؿ .ثؼؿ ال ایٖک ٚجیكاٗؿالی هطغ ٓیٌٞؾ ٗیكٛٝبی
قژیْ ث ٚثؿٕ ككیؿٞٓ ٕٝاؾ ٓ٘لصكٓ ٙیث٘ؿٗؿ  ٝال اٝ
ٓیؼٞا٘ٛؿ ک ٚثكٝؾ  ٝش٘بلٙی هللاهِی قا ثیبٝقؾٝ .هحی
ككیؿ ٕٝثبالی وك هللاهِی ٓیقوؿ ٓیثی٘ؿ ک ٚا ٝؾق
و٘گك ؼٞؾ ث ٚظبُث ٍٗىحٓ ٚكؾ ٙاوث .پ٘س ٗلك ؾیگك ال
قكوب  ْٛؾق ایٖ ؾقگیكی کٍحٓ ٚیٌٗٞؿ )10(.ككیؿٝ ٕٝ
وكؾاق قا  ْٛؾق وبٍ  64اػؿاّ ٓیک٘٘ؿٝ .هحی ش٘بل ٙقا
ككیؿٓ ٕٝیآٝقؾ ُجبنٛبیً قا ال جً٘ ؼبقز ٓیک٘٘ؿ ٝ
ُجبنٛبی ؼیِی ثؿی ث ٚجٖ آ ٝیپٌٞبٗ٘ؿ  ٝثؼؿ ثؿًٗ قا
ث ٚگِٓ ُٚٞیث٘ؿٗؿ .جؼؿاؾی ال ككٓبٗؿٛبٕ وپب ٙؾق ایٖ
ؾقگیكی کٍحٓ ٚیٌٗٞؿ ک ٚجٔبٓی ؼٞاٗیٖ ٓ٘بٖن ٓؽحِق
ؾق ثمقگؿاٌث آٜٗب ؾق اِلٜبٕ ٌكکث ٓیک٘٘ؿ .ش٘بلٙی
هللاهِی  ٝؾیگك قكوب قا اثحؿا ؾق ٔٛیٖ ٓكاوْ ث ٚوكإ
قژیْ  ٝؼٞاٗیٖ ٍٗبٕ ٓیؾ٘ٛؿ .ثؼؿ ش٘بل ٙقا ثٌٜ ٚكٔب
ٓیثكٗؿ  ٝؾق آٗصب ٗٔبیً ٓیؾ٘ٛؿٔٛ .بٕ ٌت یک
ٝیژٙثكٗبٓٚی چ َٜؾهیوٚیی ال جِٞیمی ٕٞپؽً ٌؿ کٚ
ٖٓ ؾق لٗؿإ إٓ قا ؾیؿّ .الشٞقؾی  ٝیکی ال
ككٓبٗؿٛبٕ وپبٛی ػِٔیبت ؾق ایٖ ثكٗبٓ ٚظكف
ٓیلؾٗؿ .شبُت ثٞؾ ک ٚالشٞقؾی ثكؼالف ٔٛیٍ ٚکٚ
ؼیِی ؾقیؿ ٙثٞؾ ،جالي ٓیکكؾ ال شٔالت ؾیپِٔبجیکی
اوحلبؾ ٙک٘ؿ ٓ ٝیگلث ایٖ ككؾ چ ٕٞال یک ػؿٙ
ٓیؾلؾیؿ  ٝث ٚػؿٙیی ؾیگك ٓیؾاؾ جٞاٗىح ٚثٞؾ کىبٗی
قا اؿلبٍ ک٘ؿ آب ككٓبٗؿٙی وپبٔٛ ٙبٕ کِٔبت ٓؼكٝف
ؼبٕ  ٝؼبٕلاؾ ٝ ٙوبٝاکی قا ث ٚکبق ٓیثكؾ .ككؾای ایٖ
قٝل ؾق ٗٔبلشٔؼٚی اِلٜبٕ ؾق ایٖ ٓٞقؾ ظكف لؾٗؿ.
ٔٛیٖ آیثهللا شالٍاُؿیٖ ٖبٛكی ک ٚآكٝل اِالضِٖت
ٌؿ ٙاوث کِی ػِی ٚهللاهِی  ٝش٘جً ظكف لؾ ٙثٞؾ ٝ
ظحب ثكای جٞشی ٚکٍحٛٚبی ػِٔیبت ثیثأُوؿن ک ٚإٓ
قٝلٛب جبل ٙش٘بلٛٙبی کٍحٌ ٚؿٛٙبی إٓ قا آٝقؾٙ
ثٞؾٗؿ ،ث ٚؾقٝؽ ال هٓ ٍٞبؾق ٖٓ گلح ٚثٞؾ ٓبؾق ایٖ
ٔؿاٗوالة ٛب گلح ٚاوث اگك و ٚككلٗؿّ کٍحٌ ٚؿٙاٗؿ
ٞ٘ٛل پ٘س ككلٗؿ ؾیگك ؾاقّ ک ٚقا ٙآٜٗب قا اؾآٚ
ؾ٘ٛؿ( ٝ )11ث ٚؾُیَ ٔٛیٖ ٗوَ ه ٍٞؾقٝؽ ،إٓ ٛلحٚ
اشبلٙی ٓالهبت ثٓ ٚبؾق ٖٓ ٗؿاؾٗؿ .ش٘بل ٙقا ثكای
ٗٔبیً ال ٌٜكٔب ث ٚؤیكّ ٓیثكٗؿ ،ثؼؿ ال گكؾاٗؿٕ
ؾق قٝوحبٛبی ٓؽحِق ث ٚیبوٞز ٓیثكٗؿ ،ثؼؿ ثٞٗ ٚقآثبؾ
ٓٔى٘ی ٓیثكٗؿ  ٝؾق آٗصب ٗٔبیً ٓیؾ٘ٛؿ  ٝثؼؿ ثٚ
ٌیكال ٓیثكٗؿ  ٝث ٚلٗؿاٗیٛب ٍٗبٕ ٓیؾ٘ٛؿ .ثكاؾق ٖٓ
لقیك ک ٚإٓ لٓبٕ ٌبٗمؾ ٙوبٍ ؾاٌث  ٝؾق لٗؿإ

ثبلؾاٌث ٓیٌٞؾ  ٝال ٖكین ا ٝیکی ال اككاؾی ک ٚؾق
ٌٜك ثب قكوب اقججبٖ ؾاٌح ٚاوث ،ؾق اِلٜبٕ ؾوحگیك
ٓیٌٞؾ .ایٖ ككؾ قا ثٓ ٚعٓ ثبلؾاٌث ثالكبِِ ٚوٞاق
ٞٛاپیٔب ٓیک٘٘ؿ  ٝث ٚاٝیٖ ٓیثكٗؿ .ؾق آٗصب جیْ ٝیژٙیی
ا ٝقا ٓی ٌک٘ؿ  ٝثب ٞٛاپیٔب ٗ ٝیكٝی ٝویؼی ث٘ٓ ٚطوٚ
ٛصٓ ّٞیثكٗؿ .ایٖ ككؾ چ٘ؿ ثبق چٍْ ثىح ٚثٓ ٚؽلیگبٙ
قكوب قكح ٚثٞؾُٝ ٙی جٜ٘ب ٓعَ جوكیجی پ٘بٛگب ٙقا
ٓیؾاٗىح ٚاوث .جؼؿاؾ ثىیبق لیبؾی ال ٗیكٛٝبی ٗظبٓی
قژیْ ایٖ ٓ٘طو ٚقا ٓعبِكٓ ٙیک٘٘ؿ .قكوب ال ػّك 24
ث ٖٜٔثب ٗیكٛٝبی قژیْ ؾقگیك ٓیٌٗٞؿ  ٝؾقگیكی جب
ػّك  25ث ٖٜٔاؾآ ٚؾاٌح ٚاوث .ؾق ایٖ ؾقگیكی
ٓوبٓٝث شبٗبٗٚیی اٗصبّ ٓیگیكؾٓ .بشكا ث ٚایٖ ٌکَ
آؿبل ٓیٌٞؾ ک« ٚككیؿ ٕٝشٞاٗی» ؼٞاثً ٗٔیثكؾٝ ٙ
ثؿ ٕٝاوِع ٚث ٚؤث شبؾٓ ٙیآیؿ ک ٚثب ؾٝقثیٖ ٗگبٛی
ث ٚاٖكاف ثی٘ؿالؾ .کٔی پبییٖجك کٓ ٚیآیؿ ث ٚا ٝایىث
ٓیؾ٘ٛؿ  ٝایٖ ٌكٝع ٓیک٘ؿ ث ٚؾٝیؿٕ ک ٚث ٚؤث اٝ
جیكاٗؿالی ٓیک٘٘ؿ .ثب ِؿای جیكاٗؿالی ثچٛٚبی ؾیگك
ٓحٞشٓ ٚعبِكٓ ٙیٌٗٞؿ ٔٞٓ ٝغ ٓیگیكٗؿ« .وكؾاق
قٔبیی»( )9ک ٚإٓ ٌت ٗگٜجبٕ ثٞؾ ْٛ ٙگُِٚٞیی ثٚ
پبیً اِبثث ٓیک٘ؿ  ٝجٞوٗ ٗیكٛٝبی قژیْ ؾوحگیك
ٓیٌٞؾٌ .ک٘صٚی ایٖ لٗؿاٗیٛب قا ال ٔٛبٕ شب آؿبل
ٓیک٘٘ؿ .ظِٔ ٚثىیبق ٝویغ ثٞؾ ٝ ٙظحب ثب ِٛیکٞپحك ثٚ
ؤث ٓؽلیگب ٙقكوب جیكاٗؿالی ٓیکكؾٙاٗؿ .جیْ ٝیژٙی
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 ٝؾق  2آثبٕ  1360ؾق لٗؿإ ؤیكّ اػؿاّ ٌؿ.

ٌیكال ثٞؾ ثكای ؾیؿٕ ش٘بلٓ ٙیثكٗؿ  ٝش٘بلٙی ؿكم
ؾق ؼ ٕٞقا ث ٚاٍٗ ٝبٕ ٓیؾ٘ٛؿ .ثؼؿٛب هجكی قا ؾق
ٌیكال ثٓ ٚبؾق ٖٓ ٍٗبٕ ٓیؾ٘ٛؿ ٓ ٝیگٞی٘ؿ ش٘بل ٙقا
ای٘صب ؼبک کكؾٙییْ.

 _ 2ككیؿ ٕٝشٞاٗی ،ؾق  24ث 1362 ٖٜٔؾوحگیك  ٝؾق
ٌٜكیٞق  1364ؾق لٗؿإ اٝیٖ اػؿاّ ٌؿ.

قؽًْنت نْؼاُبی ظُمبًی هٌطمَ ثب قؽکْة خٌجم ّ
کهتبؼ فؼبالى آى ثَ کدب ؼقیع؟

 _ 3كبَٔ ٖبٛكی ،کٍبٝقلی  55وبُ ٚک ٚؾق اٝاؼك
ٌٜكیٞق  60ؾوحگیك  ٝؾق  19آثبٕ  1360اػؿاّ ٌؿ.

ظکٓٞث ٛكگم ٗحٞاٗىث آکبٗبجی قا کٌٞ ٚقاٛب ؾق ایٖ
ٓ٘طو ٚث ٚؾوث آٝقؾ ٙثٞؾٗؿ په ثگیكؾ .ایٜ٘ب ٛكگم
ٗحٞاٗىح٘ؿ ؼٞؾگكؾاٗی قا ال جٞؾٛٙب ثگیكٗؿ .اجلبهٖ
اٗحؽبثبت ٓیگفاٌح٘ؿ ٓ ٝیگلح٘ؿ ثبل ٌٞقای هللاهِی ثكٗؿٙ
ٌؿٗؿ ،یؼ٘ی ؼیِیٛب قا ث ٚایٖ ش٘جً ٓ٘حّت ٓیکكؾٗؿ.
ٛكچ٘ؿ قژیْ وؼی ٓیکكؾ ٜٓكٛٙبی ؼٞؾي قا ٝاقؾ
ٌٞقاٛب ک٘ؿ .په ٌٞقاٛب ثٞؾٗؿ ٓ٘حٜب ٌٞقاٛبی اوالٓی
ٌؿ ٙثٞؾٗؿ .ؾوحبٝقؾٛبیی ک ٚؾق ٓ٘بٖن ٝویؼی ال ایكإ
ث ٚیبؾگبق ال قكوبی چپ ایٖ ش٘جً ثبهی ٓبٗؿ ثكچیؿٙ
ٌؿٕ گككحٖ ظن ٓكجغ ال لظٔحکٍبٕ ،ثؽٍی ال
لٓیٖ ٛبیی کٓ ٚكؾّ ؾق ایٖ ش٘جً ث ٚؾوث آٝقؾ ٙثٞؾٗؿ
ؾق ؾوث ٓكؾّ ٓبٗؿ ،ثؽٍی ال لٓیٖٛبی ثبیك ٞ٘ٛل ؾق
ؾوث جٞؾٛٙب ٓبٗؿ ٙاوث ،لٓیٖٛبی ؾیٔی ٞ٘ٛل ؾوث
جٞؾٛٙب ٓبٗؿ ٝ ٙؾق آٜٗب کٍث ٓیک٘٘ؿ .ؾق إٓ و ٚوبُی
ک ٚهؿقت ؾق ٓ٘طو ٚؾق ؾوث ٌٞقاٛب ثٞؾ ٓیمإ شكّ ٝ
ٓكاشؼ ٚث ٚپبوگبٛٙب ثىیبق کْ ٌؿ ٙثٞؾ  ٝظکٓٞث
ٗٔیجٞاٗؿ ثٛ ٚیچ ٌکِی ؼبٖكٙی إٓ و ٚوبٍ قا ال ـٖٛ
جٞؾٛ ٙب پبک ک٘ؿ چ ٕٞو ٚوبُی ثٞؾ ک ٚؼٞؾ جٞؾٛٙب
ٗوًآككی٘بٕ  ٝهٜكٓبٗبٕ إٓ ثٞؾٗؿ.

 _ 4ثٜكٝل وِٞکی ،ؾق  19آثبٕ  1360اػؿاّ ٌؿ.
 _ 5قٔیهللا قٔبیی ؾق ؾقگیكی  25ث 1362 ٖٜٔؾق
کٛٙٞبی ظبشیُٞی اِلٜبٕ کٍحٌ ٚؿ.
 _ 6اکجك ٓعٔؿی ،ؾق  3آثبٕ  1360اػؿاّ ٌؿ.
 _ 7اثٞاُوبوْ شٜبٗگیكی ،چٞپبٕ ثٞؾ ،ؾق اٝایَ وبٍ
 1362ؾوحگیك  ٝؾق ٓكؾاؾ ٔٛبٕ وبٍ ؾق ٗٞقآثبؾ
ٓٔى٘ی اػؿاّ ٌؿ.
 _ 8ایبل قٔبیی ،ثكاؾق ثگكان  ٝػِیثبل شبٕثبلُٞ
ثٞؾ ٙاوث ک ٚؾق ؾقگیكی  25ث 1362 ٖٜٔؾق کٛٙٞبی
ظبشیُٞی اِلٜبٕ کٍحٌ ٚؿ.
 _ 9وكؾاق قٔبیی ؾق  24ث 1362 ٖٜٔلؼٔی ٝ
ؾوحگیك  ٝؾق ٌٜكیٞق  1364ؾق لٗؿإ اٝیٖ اػؿاّ ٌؿ.
 _ 10ػال ٙٝثك هللاهِی شٜبٗگیكی ،ؾق ؾقگیكی کٙٞ
ظبشیُ ٞایبل قٔبیی ،قٔیهللا قٔبیی ،هكثبٕ گكگی،
ؿالّ ـیالثپٞق  ٝهؿقتهللا ٖبٛكی کٍحٓ ٚیٌٗٞؿ.
 _ 11ال ككلٗؿإ ؼبٗٞاؾٙی شٜبٗگیكی ػال ٙٝثك
هللاهِیٓ ،عٔؿهِی ؾق  2آثبٕ ٜٓ ،1360یٖ ؾق  3آثبٕ
 ٝ 1360شؼلك ؾق جبثىحبٕ  1367اػؿاّ ٌؿٗؿ.

پبًْنتُب:
ّٗ _ 1كت وِیٔبٗی ،ؾق ٌٜ 13كیٞق  1360ؾوحگیك
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نْؼاُب ثَ یک ُْیت تؽکوٌی
تجعیل نعٍ ثْظ
گفت ّ گْ ثب یْقف ُکؽ
 ث٘ؿق جكکٖٔ
نْؼاُبی تؽکوي يسؽا تست چَ نؽایطی ّ چؽا ثَ
ّخْظ آهعًع؟
ثكای ایٖک ٚثحٞاْٗ ث ٚایٖ وٞاٍ پبوػ ثؿ ْٛا ٍٝثبیؿ کٔی
ؾق ٓٞقؾ ٌكایٗ جكکٖٔ ِعكا ظكف ثمْٗ .ال ٝهحی کٚ
ؾق ایكإ ،کٍبٝقلی ٌكٝع ث ٚگىحكي پیؿا کكؾ،
جكکٖٔ ِعكا ث ٚؾُیَ ٝیژگیٛبیً ال شِٔ ٚایٖکٚ
ٌكایٗ ٓ٘بوجی ؾاٌث ،ثؼؿ ال ش٘گ ؾ ّٝشٜبٗی کٚ
ٓبٌیٖآالت کٍبٝقلی ثٓ ٚوؿاق ككاٝإ ٝاقؾ ایكإ ٌؿ
یکی ال ٓ٘بٖن شِت ٓبٌیٖآالت کٍبٝقلی ؾق شٜث
ٓکبٗیمٌ ٙؿٕ  ٝجـییك ٌکَ و٘حی ثٞؾ .ایٖ ٌكایٗ
ٓ٘بوت یؼ٘ی ایٖک٘ٓ ٚطو ٚکٛٞىحبٗی ٗیىث ،ؼبکً
و٘گالغ ٗیىث ثِک ٚؼبک قوٞثی ؾاقؾ ٌ ٝكایٗ آة ٝ
ٞٛایی ثكای کٍبٝقلی ٓىبػؿ اوث .ایٖ ٓىئِ ٚال
ش٘جٚی اهحّبؾی ثكای  ٚٔٛال شِٔ ٚکىبٗی ک ٚؾق
ؾوحگب ٙظکٓٞحی قژیْ پِٜٞی ِبظت ٓوبّ ٞٓ ٝهؼیث
ثٞؾٗؿ ،شفاثیث ؼبِی پیؿا کكؾ ٙثٞؾ .ال ش٘جٚی ویبوی
جكکٖٔ ِعكا ؾق ٓوطغ اٗوالة ٍٓك٘ٓ ٖٚٝطوٚی جعث
اٌـبٍ اقجً قٝوی ٚثٞؾٝ ،هحی ک ٚقٝوی ٚث ٚؾٗجبٍ
اٗوالة اکحجك  1917ؾق  1918آٗصب قا جؽِیٓ ٚیک٘ؿ ؾق
ای٘صب یک ؼالیی ثٝ ٚشٞؾ ٓیآیؿ ک ٚظبکٔیث ایكإ
ٗٔیجٞاٗؿ ایٖ ؼال قا پك ک٘ؿ ،ؾق ٗحیص ٚؼٞؾ ٓكؾّ ٓ٘طوٚ
یک ظبُث ؼٞؾٓؽحبق ؾق آٗصب ثٝ ٚشٞؾ ٓیآٝقٗؿ .ایٖ
ثبػد ٓیٌٞؾ ک ٚظبکٔیث ایكإ ث ٚؼّ َٞثؼؿ
کٞؾجبی  1299قٔب پِٜٞیٛ ،كچٗ ٚوً قٔب پِٜٞی ٝ
اٖكاكیبًٗ ثیٍحك ٓیٌٞؾٗ ،ىجث ث ٚای٘گ٘ٓ ٚٗٞبٖن ْٛ
ظىبویثاي ثیٍحك ٌٞؾ .ؾق جبقیػ ایكإ ٓ ْٛیثی٘یؿ کٚ
ؾق ایٖ ؾٝق ٙؾق ٓ٘بٖن ٓؽحِق ثكای ایصبؾ یک
ظکٓٞث ٓكکمی هٞی وكکٞةٛبیی ِٞقت گككحٚ
اوث .جكکٖٔ ِعكا جب وبٍ  1925ایٖ ظبُث قا ؾاٌث،
ثؼؿ قٔب ٌب ٙاػالّ ٓیک٘ؿ ک ٚاوِعٛٚب قا جعٞیَ ؾٛیؿ
 ٝجكکٖٔٛب  ْٛایٖ کبق قا ٗٔیک٘٘ؿ ،ؾق ٗحیص ٚجٔبّ
آحیبلاجی ک ٚقژیْ جٜكإ ؾق ایٖ كبِِ ٚؾاؾ ٙثٞؾ ٙهطغ
ٓیک٘ؿٓ .رِٖ ظکٓٞث ٓعِی ٗیكٛٝبی ٓىِط ؾاٌح٘ؿ کٚ
ٛمی٘ٚی ایٜ٘ب قا ؾُٝث ٓكکمی ٓیؾاؾ ٝ ٙایٖ شمٝ
جٞاكن ٖككیٖ ثٞؾ ٙاوث ،ایٖ ثٞؾش ٚقا هطغ ٓیک٘٘ؿ .ثٚ
ٛك ظبٍ قٔب ٌب ٙثب وٍُ ٚکك ث٘ٓ ٚطوٍُ ٚکكکٍی
ٓیک٘ؿ ،ش٘گ ظؿٝؾ یک وبٍ ٖٓ ٍٞیکٍؿ  ٝث ٚؾٗجبٍ

إٓ جكکٖٔ ِعكا قا شم ٝآٞاٍ ٌؽّی ؼٞؾي ؾق
پبقُٔبٕ ث ٚجّٞیت ٓیقوبٗؿ .ظحب ؾق إٓ ؾٝق ٙؾوحگبٙ
هٕبیی ٓ٘طو ْٛ ٚال ؾُٝث ایكإ ٓصما ثٞؾٛ ٝ ٙمی٘ٚاي
جٞوٗ ؾُٝث ٓكکمی جبٓیٖ ٓیٌؿ ٙاوث .اوحكآثبؾ ْٛ
ٓی ٌٞؾ ٓكکم ایٖ ظبکٔیث ٓعِی قٔبؼبٗی ک ٚثؼؿ ؾق
ٌ 1315ؿ ٌٜك گكگبٕ ٗ ٝبّ جكکٖٔ ِعكا قا ْٛ
گفاٌح٘ؿ ؾٌث گكگبٕ .إٓ ٓٞهغ جكکٖٔ ِعكا جعث
اؾاقٙی جٍکیالجی ثٞؾ ثٗ ٚبّ اؾاقٙی آالک پِٜٞی کٚ
یک وبلٓبٕ کٍبٝقلی ٓؽّ َٞؼٞؾ ٌب ٙایكإ ثٞؾ.
ثٛ ٚك ظبٍ ظکٓٞث ٓكکمی ال إٓ لٓبٕ ظىبویثٛبیی
ؾق ٓٞقؾ جكکٖٔٛب ال ش٘جٛٚبی ٓؽحِق ؾاقؾ .یکی
ایٖک ٚایٜ٘ب و٘ی ٓفٛت ٛىح٘ؿ .ؾق جبقیػ ش٘گ ثیٖ
ٌیؼ ٝ ٚو٘ی ال لٓبٗی کٌ ٚب ٙاؤبػیَ ؾق وبٍ 1510
ث ٚآٗصب ٍُکكکٍی ٓیک٘ؿ  ٝككٓبٕ ٌیؼٌ ٚؿٕ ِبؾق
ٓیک٘ؿ ،آؿبل ٓیٌٞؾٌ .ب ٙاؤبػیَ و ٚقٝل ِٜٓث
ٓیؾٛؿ  ٝؾق قٝل چٜبقّ ؾٛ ٙماق ٗلك قا وك ٓیثكؾ ٝ
ث ٚؾٗجبٍ إٓ ٓوبٓٝحی ؾق کَ ٓ٘طو ٚآؿبل ٓیٌٞؾ .ایٖ
ش٘گ ٖٞالٗی ٌیؼ ٝ ٚو٘ی ٓٞشت ٓیٌٞؾ ٓكلی ٓیبٕ
ایٜ٘ب ثٝ ٚشٞؾ آیؿ .ایٖ ٓكل ٔٛیٍٓ ٚكل ظبؾی ثٞؾ ٙاوث
ٓبٗ٘ؿ ٓكلٛبی ػویؿجی ؾٝقإ ش٘گ وكؾ .ػال ٙٝثك
ظىبویثٛبی ظبکٔیث ٓكکمی ؾق ؾٝقإ قٔبٌب ٙیک
وكی ػ٘بِك آلٓ٘ؿ  ٝظكیُ ک ٚؾق ظبکٔیث ٓوبّ ٝ
ٓٞهؼیث پیؿا کكؾٙاٗؿٓ ،یجٞاٗ٘ؿ ؾق آٗصب ال ٖكین ُطق
ٔٛبیٗٞی لٓیٖ ككاٝاٗی ث ٚؾوث ثیبٝقٗؿ .ؾق ٓوطغ
ش٘گ ؾ ّٝشٜبٗی  ٝاٌـبٍ ایكإ جٞوٗ هٞای ٓحلویٖ جب
کٞؾجبی ٓ 28كؾاؾ ،ثكؼی ال لظٔحکٍبٕ جكکٖٔ ِعكا
 ٝقٌ٘ٝلکكإ ٓ٘طو ٚشفة ظمة جٞؾٓ ٙیٌٗٞؿ  ٝؾق
ٓ٘طو ٚیک ٓجبقلٙی ٖجوبجی ثكای په گككحٖ لٓیٖٛب ٝ
ایصبؾ جؼبٗٝیٛب آؿبل ٓیٌٞؾ .ؾق ٖٔٔ ؾق إٓ وٞی
ٓكل ک ٚثؽٍی ال وكلٓیٖ جكکٖٔ اوث ،ثؼؿ ال اٗوالة
اکحجك ظکٓٞث ٌٞقایی ثٝ ٚشٞؾ آٓؿٙ؛ ثىیبقی ال ایٖ
ؼبٗٞاؾٛ ٙبیی ک ٚؾق ایكإ ٛىح٘ؿ ثب ٌٔبٍ جب وبٍ 1935
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ٓیکٍ٘ؿ ک ٚای٘صب لٓیٖ كالٕ ٝلیك یب كالٕ ٝکیَ اوث ٝ
ایٜ٘ب قا ٝاؾاق ٓیکكؾٗؿ ک ٚال ٓعَ لٗؿگی ؼٞؾٌبٕ
کٞچ ک٘٘ؿ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ؾقگیكیٛب ٌكٝع ٓیٌؿ .ؾق
ثٜحكیٖ ظبُث اگك ٖكف ؼیِی ُطق ٓیکكؾ ویٔی ال
ک٘بق قٝوحب ٓیکٍیؿ؛ آب إٓ قٝوحبیی ک ٚؾق جٔبّ
ػٔكي ٔٛیٖ چ٘ؿ گب ٝ ٝگٞول٘ؿ قا ؾاٌح ،ٚال ككؾا
ٓیثی٘ؿ ک ٚگب ٝ ٝگٞول٘ؿي قا ٓیکٍ٘ؿ  ٝؼٞؾي قا ْٛ
شكیٔٓ ٚیک٘٘ؿ ک ٚگبٝت ٝاقؾ لٓیٖ ٓب ٌؿ ٙاوث .ثٚ
ؾٗجبٍ ٛك کؿاّ ال ایٖ لٓیٖثؽٍیٛب ثؿثؽحیٛبی ككاٝاٗی
پیً ٓیآٓؿ  ٝکٍحٌ ٚؿٕٛب  ٝلٗؿإ قكحٖٛب ٖٓ .ؼٞؾّ
لٓبٗی ک ٚکالن ٛلحْ ٓیقكحْ ؾق ٗمؾیکیٛبی ث٘ؿق
جكکٖٔ ٌبٛؿ یک ؾقگیكی ثمقگ ثٞؾّ .وكٍُکك
ّٗیكی ،قییه وبٝاک ؼٞیٍبٗٝؿإ ثٜبییاي قا ال
اٖكاف ؤ٘بٕ ث ٚجكکٖٔ ِعكا کٞچبٗؿ ٙثٞؾ .آٜٗب
آؾّ ٛبی پُٞؿاق ِ ٝبظت گب ٝ ٝگٞول٘ؿ ككاٝاٗی ثٞؾٗؿ
ک ٚؾق آٗصب یک جک ٚلٓیٖ قا گككح ٚثٞؾٗؿ .ؼبٗٞاؾٛٙبی
جكکٖٔ لیبؾی ؾق آٗصب لٓیٖ ؾاٌح٘ؿ  ٝایٖ ثبػد
ؾقگیكی ٌؿ .ؼت ژاٗؿاقّٛب ث ٚؾكبع ال اهٞاّ ّٗیكی
ٝاقؾ ٓبشكا ٌؿٗؿ چٖ ٕٞجن هبٗ ٕٞلٓیٖ ث ٚآٜٗب جؼِن
ؾاٌث  ٝجكکٔ٘ی  ْٛک ٚیک ػٔك ؾق آٗصب کبق ٓیکكؾ،
جبلٓ ٙحٞشٌ ٚؿ ٙثٞؾ ک ٚلٓیٖٛبیً قا ثؽٍیؿٙاٗؿ .ثٛ ٚك
ظبٍ ؾقگیكی ٌؿیؿی ٌؿ  ٝیک جؼؿاؾی کٍح ٝ ٚلؼٔی
ٌؿٗؿ؛ ثؼؿ ٛ ْٛك جؼؿاؾی ک ٚال جكکٖٔٛبی ٓ٘طو ٚقا
گیك آٝقؾٗؿ ،لٗؿاٗی کكؾٗؿ .ؼت ٖجیؼی اوث ک ٚجكکٖٔ
ؾقٓبٗؿٓ ٙیٌؿ ُٝی ؼٞؾي  ٝثچٛٚبیً ٓحكِؿ ایٖ
ثٞؾٗؿ ک ٚؾق ٓوبثَ إٓ  ٚٔٛاشعبكی ک ٚث ٚآٜٗب ٌؿ ٙاوث
کبقی ثک٘٘ؿ .ؾق ٓوبثَ ظبکٔیحی کٛ ٚی قشمؼٞاٗی
ٓیکكؾ کٓ ٚب هٞی  ٝهؿقجٔ٘ؿ ٛىحیْ ٛ ٝك اػحكأی قا
وكکٞة ٓیک٘یْ ،جٜ٘ب آیؿی کٓ ٚبٗؿ ٙثٞؾ إٓ ش٘جً
ٓىِعبٗٚیی ثٞؾ ک ٚال ٖكف كؿاییٛب ٌكٝع ٌؿ.
اٗؼکبن ؼجكٛبی ایٖ ش٘جً ؾق ٓ٘طو ٚثىیبق لیبؾ ثٞؾ.
ٖٓ إٓ لٓبٕ ؾاٍٗص ٞثٞؾّ  ٝثك ٔٛیٖ اوبن چٕٞ
كؼبُیث ویبوی  ْٛؾاٌحْ ،ػاله٘ٓٚؿ ثٞؾّ ٓ ٝىئِ ٚقا
جؼویت ٓیکكؾّ ُٝی ٝهحی ث٘ٓ ٚطوٓ ٚیآٓؿّ ثكای ٖٓ
ػصیت ثٞؾ کٓ ٚكؾّ ٓ٘طو ٚاؼجبق ایٜ٘ب قا ثیٍحك ال ٖٓ
جؼویت ٓیکكؾٗؿ٘ٓ .حٜب ؾق ظؿی ک ٚال كالٕ قاؾیٞ
ٌ٘یؿٙاٗؿ  ٝیب ؾق قٝلٗبٓٛٚبی قؤی ؼٞاٗؿٙاٗؿ ٝ
كٜٔیؿٙاٗؿ کٓ ٚوبٓٝحی ػِی ٚقژیْ ٌبٝ ٙشٞؾ ؾاقؾ .ایٖ
ٓوبٓٝث ؾق جكکٖٔٛب آیؿی قا ایصبؾ ٓیکكؾ کْٛ ٖٓ ٚ
ٓیجٞاْٗ ؾق ٓوبثَ ظِٔی ک ٚثٌ ٖٓ ٚؿ ٙاوث ثكؼیمّ.
آب ٗمؾیکیٛبی اٗوالة ٓكؾّ ث ٚایٖ ٗحیص ٚقویؿٗؿ کٚ
قژیْ ؾیگك ٗٔیجٞاٗؿ کبقی ک٘ؿٓ .ؿاقن  ٚٔٛثىحٌ ٚؿٙ
ثٞؾٗؿ .ثچٛٚبیی کٓ ٚؿقوٓ ٚیقكح٘ؿ ؾیگك ؾق ؼبٗ ٚثٞؾٗؿ
 ٝیب ؾق ؼیبثبٕ ثٞؾٗؿ  ٝثؽٍی  ْٛكؼبُیث ٓیک٘٘ؿ ٝ
کحبة ٓیككٌ٘ٝؿ  ٝکىی ٔٗ ْٛیجٞاٗؿ چیمی ث ٚآٜٗب

ک ٚث ٚؾوحٞق اوحبُیٖ ٓكلٛب ثىحٌٗٞ ٚؿ ،قاثط ٚؾاقٗؿ.
ٝهحی قٔب ٌب٘ٓ ٙطو ٚقا اٌـبٍ ٓیک٘ؿ یک جؼؿاؾ قا
ٓبٓٞق ٓی ک٘ؿ کٛ ٚك کىی ؼٞاوث ث ٚإٓ وٞی ٓكل
ولك ک٘ؿ قٝی یک کبؿفی ثكایً ٜٓك ثمٗ٘ؿ .یؼ٘ی
ٓكؾّ یبؾ ثگیكٗؿ ک ٚای٘صب ٓكلی اوث آب جب إٓ ٓٞهغ
ٚٔٛی ؼكیؿ  ٝككٝي  ٝجبٓیٖ ٓٞاؾ ؿفایی جكکٖٔٛب ال
إٓ وٞی ٓكل ثٞؾ .ٙپؿقثمقگ ٖٓ کٓ ٚبٛیگیك ثٞؾ
جؼكیق ٓی کكؾ کٓ ٚب ظحب اگك ثٖ٘ ٚبة اظحیبز پیؿا
ٓیکكؾیْ ث ٚإٓ وٞی ٓكل ٓیقكحیْ  ٝال ؾکبٕٛبیی ثٚ
ٗبّ «کبپكاجی» یب ٔٛبٕ جؼبٗٝیٛب ؼكیؿ ٓیکكؾیْ .یب
ٓیقكح٘ؿ كیِْ ٗگبٓ ٙیکكؾٗؿ چیمی ک ٚاِِٖ ایٖ ٝق
ٗؿیؿ ٙثٞؾٗؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ایٖ ـ٘ٛیث ؾق ٓ٘طوٝ ٚشٞؾ
ؾاٌح ٚک ٚؾق إٓ وٞی ٓكل ،جكکٖٔٛب شٜٔٞقی
جكکٔ٘ىحبٕ ؾاقٗؿٌٞ ،قایی لٗؿگی ٓیک٘٘ؿ  ٝث ٚلثبٕ
ؼٞؾٌبٕ جعّیَ ٓیک٘٘ؿ آب ؾق ایٖ وٛ ٞیچ ٗؿاقٗؿ ٝ
ظحب لٓیٖ ٛبیٍبٕ  ْٛجٞوٗ ٌب ٙؿّت ٌؿ ٙاوث .ؾق
آؿبل کٌ ٚب ٙایٖ ٓ٘طو ٚقا كحط ٓیک٘ؿ ؼیِی أٝبع ثؿ
ثٞؾ ٝ ٙثىیبقی قا ٓیکٍ٘ؿ؛ ثؼؿٛب ٓ ْٛكؾّ قا ث ٚلٝق
ٌالم ٝاؾاق ث ٚثیگبقی ٓیکكؾٗؿ .ؾق ؾٝقإ  12وبُٚی
ثؼؿ ال اٌـبٍ ایكإ ٓ ْٛكؾّ ؾق ٓ٘طوٓ ٚحٍکَ ٓیٌٗٞؿ
ٓ ٝجبقلٓ ٙیک٘٘ؿ .ث٘بثكایٖ ؾق ٗحیصٚی ٓصٔٞع ایٖ
ٌكایٗ  ٝثكؼٞقؾٛبی هٜكآٓیم ظکٓٞث ٓكکمی ٚٔٛی
ٓكؾّ ؾق ؾق ٕٝؼٞؾٌبٕ ٓ٘حظك ٌكایطی ثٞؾٗؿ کٚ
ثحٞاٗ٘ؿ لٓیٖٛبی ال ؾوث قكح ٚقا په ثگیكٗؿ .ثؼؿ ال
کٞؾجبی ٓ 28كؾاؾٌ ،ب ٙیک ٗٔبی٘ؿٙی قؤی ثٗ ٚبّ
وكٍُکك ٓمیٖ ث٘ٓ ٚطو ٚككوحبؾٓ .میٖ ؾق کٞؾجبی 28
ٓكؾاؾ  ٝکٍق وبلٓبٕ اكىكإ ظمة جٞؾ ٙؼیِی كؼبٍ
ثٞؾ  ٝثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ چ٘یٖ ٓٞهؼیحی قا ث ٚؾوث آٝقؾٙ
ثٞؾ .ایٖ ككؾ کبؼی ؾق ٌٜك گكگبٕ ؾاٌث  ٝثؼؿ ال
گىحكي ثكٗبٓٚی ٓکبٗیم ٙکكؾٕ کٍبٝقلی ٝ ٝقٝؾ
ؾوحگبٛٙبی پیٍككحٚی کٍبٝقلی ث٘ٓ ٚطو ،ٚث ٚثىیبقی
ال ككٓبٗؿٛٙبٕ اقجً  ٝثویٚی اككاؾی ک ٚؾق ؾّ ٝ
ؾوحگب ٙقژیْ پِٜٞی ِبظت ٓوبّ ٞٓ ٝهؼیحی ثٞؾٗؿ ،ظبال
ال قییه ؾاؾگىحكی گككح ٚجب قییه ثبٗک  ٝؼٞؾ
اػٕبی ؼبٗٞاؾٙی ٌبِ ،ٙؿٛب ٛ ٝماقإ ٛکحبق لٓیٖ
ثفٍ  ٝثؽًٍ کكؾ .ؼٞؾ ٓمیٖ  ْٛال ٛك کؿاّ چیمی
ٓیگككثٓ .رِٖ ّٓ٘ٞق قٝظبٗی ثؼؿ ال ایٖکٝ ٚلیك
کٍبٝقلی ٌؿ ،لٓیٖ ككاٝاٗی ؾق ٓ٘طو ٚث ٚؾوث آٝقؾ.
ایٖ لٓیٖٛب قا ال ٖكین ٗٔبی٘ؿٙی ٌبٓ ٙیگككح٘ؿ،
ٗٔبی٘ؿٙی ٌبٔٛ ْٛ ٙیٖٖٞق قٝی ٗوٍٗ ٚگبٓ ٙیکكؾ ٝ
لٓیٖٛب قا ٓی ؾاؾ ظبال کبق ٗؿاٌث ک ٚایٖ لٓی٘ی ک ٚثٚ
ایٖ ؾاؾ ،ٙچ٘ؿ قٝوحب ؾق ٕٝإٓ ثٞؾ ٙاوث .ؼت
قٝوحبییٛب ک ٚؼجك ٗؿاٌح٘ؿ چٌ ٚؿ ٙاوث .ایٜ٘ب شؿ اٗؿق
شؿ ای٘صب لٗؿگی ٓیکكؾٗؿ  ٝیک ِ ٞٛجط ثِ٘ؿ ٓیٌؿٗؿ،
ٓیؾیؿٗؿ کِی ژاٗؿاقّ آٓؿ ٙاوث  ٝؾاقٗؿ یک جک ٚقا ویْ
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 ْٛؾؼیَ اوث .قٝظبٗی ٕٞجكکٖٔ ٗٔیگٞی٘ؿ ٓب و٘ی
ٛىحیْٓ ،یگٞی٘ؿ ٓب ا َٛو٘ث  ٝشٔبػث ٛىحیْ .یؼ٘ی
ٓیگٞی٘ؿ ٓب ٓىبئِٔبٕ قا ثك اوبن و٘ثٛبیٔبٕ ظَ
ٓیک٘یْ آب ٛك شب ٓىئِٚیی پیً آٓؿ ک ٚؾق و٘ثٛبی ٓب
وبثوٗ ٚؿاٌث ،آٜٗب قا ؾق ٍٓٞقت شٔؼی ثب ثمقگبٕ ٝ
ٓؼحٔؿیٖ ظَ ٓیک٘یْ .ال یک ٖكف ٗ ْٛىَ شؿیؿی ؾق
و ٚچٜبق ؾٌ ٚٛکَ گككح ٚاوث ک ٚیب ؾاٍٗگب ٙقكح ٚیب
کبقٓ٘ؿ اؾاقٓ ٝ ٙؼِْ ٌؿ ٙاوث ،ثؽٍی ال ٓكؾٓی  ْٛکٚ
لٓیٖٛبیٍبٕ قا ال ؾوث ؾاؾٙاٗؿ ثٌٜ ٚك آٓؿٙاٗؿ ٝ
کبقگكی ٓیک٘٘ؿ یب ٓٞكنجكٛبیٍبٕ ؾکبٗی قا ٙاٗؿاؼحٚاٗؿ
ؾق ایٖ كبِِ ٚایٜ٘ب جصبقة  ٝآگبٛیٛبیی ث ٚؾوث
آٝقؾٙاٗؿ .ؾق ٓصٔٞع ٝهحی ایٜ٘ب جٞاٗىح٘ؿ لٓیٖٛب ٝ
آٞاُی قا کٔٛ ٚیٍ ٚؾق ؾق ٕٝؼٞؾٌبٕ ظىكجً قا
ٓیؼٞقؾٗؿ ٓ ٝیوٞؼح٘ؿ ک ٚشِٞی چٍٍٔبٕ ایٖ ٚٔٛ
لٓیٖ  ٝایٖ  ٚٔٛآٞاٍ قا ال آٜٗب گككح٘ؿ  ٝایٖ ٚٔٛ
ثؿثؽحی ثكایٍبٕ پیً آٓؿ ،ٙپه ثگیكٗؿ ،ایٖ قا ْٛ
كٜٔیؿٗؿ ک ٚآكٝل ث ٚجٜ٘بیی ٗٔیجٞاٗؿ ایٜ٘ب قا ظلع ک٘٘ؿ.
 ْٛو٘ثٛبیٍبٕ ثب لٗؿگی شٔؼی ْٛؼٞاٗی ؾاقؾْٛ ،
ٗیكٛٝبی قٌ٘ٝلکكی ک ٚؾقٍٗٝبٕ قٌؿ کكؾٙاٗؿ ٞٛاؾاق
ٗیكٛٝبی چپ ٛىح٘ؿ ٓ ٝیؼٞا٘ٛؿ کبقٛب ثٌ ٚکَ
ٌٞقایی پیً ثكٝؾ .ؾق ٗحیص ٚجٔبّ ٌكایٗ ثكای ایٖکٚ
ٌٞقاٛب ٌکَ ثگیكٗؿ ٝشٞؾ ؾاٌث  ٝثالكبِِ ٚؼٞؾ ثٚ
ؼٞؾ  ٝاجٓٞبجیک ایٖ ٌٞقاٛب ٌکَ گككث .ؼٞؾ
جكکٖٔٛبیی ک ٚلٓیٖٛبی ؼٞؾٌبٕ قا په گككح ٚثٞؾٗؿ
ؾٗجبٍ ٓب ٓیآٓؿٗؿ ٓ ٝیپكویؿٗؿ کٌٔ ٚب ٗظكجبٕ چیىث؟
ٓب ٓیگلحیْ" :ؼت ٌٞقا جٍکیَ ثؿٛیؿ ،چ٘ؿ ٗٔبی٘ؿٙ
اٗحؽبة ک٘یؿ ک ٚکبقٛب قا پیً ثجكٗؿ  ٝؼٞؾجبٕ  ْٛپٍث
ایٖ ٌٞقا ثبٌیؿ ".ال ٗیكٛٝبی شٞإ جب پیكجكٛب  ٚٔٛایٖ
قا پفیككح ٚثٞؾٗؿ ک ٚظلع آٞاٍُبٕ ثىحگی ثٔٛ ٚکبقی
شٔؼی ؾاقؾ .ؾق ٖٔٔ ػِٖٔ كؿاییٛب ججؿیَ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ثٚ
ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ویبوی جكکٖٔٛب ٖٓ .ث ٚیبؾ ؾاقّ قٝل اٍٝ
اٗوالة ٓب جظبٛكات قا ٙاٗؿاؼحیْ  ٝوبؼحٔبٕ ٌٜكؾاقی

ثگٞیؿ .جظبٛكات ؼیبثبٗی ِٞقت ٓیگیكؾٓ .ب ک ٚإٓ
لٓبٕ شم ٝشٞاٗبٕ كؼبٍ ثٞؾیْ اٝایَ ؼیِی ّٗیعث
ٓی ٌ٘یؿیْ ک ٚاگك ث ٚؾیگكإ یک چٞة ثؽٞقؾ ثٓ ٚب
جكکٖٔٛب ؾ ٙچٞة ٓیؼٞقؾ .ایٜ٘ب ثك اوبن جصكثٚی
ؼٞؾٌبٕ ایٖ قا ٓیگلح٘ؿ .آب ثٓ ٚعٓ ایٖکٓ ٚؼٌِ ّٞؿ
ظبکٔیث کبقی ٗٔیجٞاٗؿ ثک٘ؿ ؼٞؾ جكکٖٔٛب ٌكٝع
کكؾٗؿ.
ایي فُبیی کَ هیگْییع هؽثِْ ثَ چَ قبلی اقت؟
ٓكث ٖٞثٗ ٚیٔٚی ؾ ّٝوبٍ  57ک ٚجظبٛكات اقثؼیٖ ثٞؾ.
ٓب ک ٚاقثؼیٖ ٗؿاٌحیْ آب چ ٕٞجظبٛكات وكاوكی ثٞؾ
ٓب ٌ ْٛكکث کكؾیْ .ایٖ اُٝیٖ جظبٛكاجی ثٞؾ کٓ ٚب ال
شٞإٛبی ٌیؼٚی ٓفٛجی شؿا ٌؿیْ .یؼ٘ی آٜٗب یک
جظبٛكات قا ٙاٗؿاؼح٘ؿ ٓ ٝب یک جظبٛكات٘ٓ .حٜب
جظبٛكات جكکٖٔٛب جكکیت ؿیكٓفٛجی ؾاٌث .جٔبّ
ؿیكجكکٖٔٛبیی  ْٛکٖ ٚككؿاق ٗیكٛٝبی چپ ثٞؾٗؿ ؾق
ایٖ جظبٛكات ٌكکث کكؾٗؿ .ایٖ ظبُث ٌكایٗ اللّ قا
ثكای ٓكؾّ ػبؾی کٗ ٚبظك ثٞؾٗؿ ،ككا ْٛکكؾٓ .رِٖ ٖٓ
ؾق جٜكإ کبق ٓیکكؾّ  ٝؾائْ ثیٖ جٜكإ  ٝجكکٖٔ
ِعكا ؾق قكث  ٝآٓؿ ثٞؾّ .ؾاٌحْ ثب اجٞثٞن ٓیآٓؿّ کٚ
ٗمؾیکیٛبی جكکٖٔ ِعكا ال ؾٝق ٌؼِٛٚبی آجً قا
ؾیؿّٛ .كچ ٚشِٞجك ٓیقكحْ ٓیؾیؿّ ک ٚیک وكی آؾّ
ٔٛیٖٖٞق ایٖ ٝق  ٝإٓ ٝق ٓیؾٗٝؿ ٛ ٝك کؿاّ ْٛ
چیمی ؾق ؾوث ؾاقٗؿ .ثؼؿ كٜٔیؿّ ٓكؾّ ث ٚوبلٓبٕ
کٍبٝقلی ظِٔ ٚکكؾٙاٗؿ ٛ ٝكچ ٚقا کٓ ٚیٌؿ ثكؾ
ٓیثكؾٗؿ ٛ ٝكچ ٚقا ٗٔیٌؿ ثكؾ ،آجً لؾ ٙثٞؾٗؿ .ایٖ
ٍٗبٕ ٓیؾاؾ ک ٚؾیگك جكن جكکٖٔٛب قیؽح ٝ ٚكٜٔیؿٙاٗؿ
ک ٚظکٓٞث ٗٔیجٞاٗؿ کبقی ثک٘ؿٛ .ك قٝل یک شبیی
ایٖ ٓىئِ ٚاجلبم ٓیاكحبؾ.
ضت ایي چیؿُبیی کَ تؼؽیف کؽظیع اهکبى ؼش ظاظًهبى
ظؼ ُؽ اًمالثی ّخْظ ظاؼظ اهب آًچَ کَ ظؼ تؽکوي يسؽا
هِن اقت اظاؼٍی هٌطمَ تْقّ ضْظ هؽظم ثب نْؼاُبیی
کَ تهکیل هیظٌُع ،اقت .ایي نْؼاُب اؾ کدب آهع ثیي
هؽظه ی کَ ًَ قْاظ آى چٌبًی ظانتٌع ّ ًَ آگبُی
قیبقی ضیلی ّیژٍیی؟
ایٖ قا ثبیؿ ثؿاٗیْ ک ٚؾق لٗؿگی و٘حی جكکٖٔ اٗصبّ کبق
شٔؼی ٝشٞؾ ؾاٌث .ثؼؿ  ْٛوبثوٚی آٌ٘بیی ثب ٌٞقٝی
 ٝقكث  ٝآٓؿ ثب ؼبٗٞاؾٛٙبی إٓ وٞی ٓكل جب پیً ال
ثىحٌ ٚؿٕ ٓكلٛب .ؾق ٖٔٔ ؾق ٓوطغ ثؼؿ ال ش٘گ
شٜبٗی ؾ ،ّٝؾق ثؽٍی ال جكکٖٔ ِعكا ثب کٔک
اػٕبی ظمة جٞؾ ٙجؼبٗٝیٛبی کٍبٝقلی ٌکَ
ٓیگیكؾٚٔٛ .ی ایٜ٘ب ؾوث ث ٚؾوث ٓ ْٛیؾٛؿ  ٝإٓ
ٌكایٗ ـ٘ٛی قا آٓبؾٓ ٙیک٘ؿ .ؼٞؾ ٓىئِٚی و٘ی ثٞؾٕ
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آـقثبیصبٕ  ٝگیالٕ شفة ٓیٌٗٞؿ  ٝآُٔبٕٛب  ْٛؾق ث٘ؿق
جكکٖٔ ٘ٛكوحبٕ ایصبؾ ٓیک٘٘ؿ ؾق إٓ جک٘یىیٖٛبی ٓعِی
آٓٞلي ثؿ٘ٛؿ .ایٜ٘ب ٝیژگیٛبی ث٘ؿق جكکٖٔ ثٞؾ .ایٖ
ٌٜك کبقگكی ثٛ ٚك ظبٍ ظىبویثلا  ْٛثٞؾ .ثٚ
ؼّ َٞکٝ ٚهحی گك ٙٝؾکحك اقاٗی قا ثبلؾاٌث کكؾٗؿ
ٓؿیك ٘ٛكوحبٕ ث٘ؿق جكکٖٔ  ْٛؾق اقججبٖ ثب آٜٗب
ثبلؾاٌث ٌؿ٘ٛ .كوحبٕ قا  ْٛثىح٘ؿ  ٝث ٚوبقی ٓ٘حوَ
کكؾٗؿ ٘ٛ ٝكوحبٕ ججؿیَ ٌؿ ث ٚاُٝیٖ ؾثیكوحبٕ جكکٖٔ
ِعكا .گ٘جؿ کبٝٝن ٌٜكی ثٞؾ ک ٚاؾاقٙی آالک
پِٜٞی ؾق إٓ هكاق ؾاٌثٓ .كکم ژاٗؿاقٓكی  ٝثبٗک ٝ
ٓصٔٞع چیمٛبیی ک ٚثكای کبقٓ٘ؿإ ٌكکث اللّ ثٞؾ ثٚ
آٗصب آٓؿ ٙثٞؾ  ٝایٖ ٓ٘طو ٚقا ثٌٜ ٚك ججؿیَ کكؾ .ؾق
ظبُی ک ٚکَ ٓ٘طوٚی جكکٖٔ ِعكا ؾ ٝؾثیكوحبٕ
ؾاٌث ،ک٘بق گٞي ٓب ؾق گكگبٕ الاهَ ًٌ ؾثیكوحبٕ
ٝشٞؾ ؾاٌث .ثؼؿ ال إٓک ٚآٓكیکبییٛب كٍبق آٝقؾٗؿ ٝ
وپبٛی ؾاًٗ ثؼؿ ال اٗوالة ولیؿ قا ٙاكحبؾ ،ؾثیكوحبٕٛب
ثیٍحك ٌؿ  ٝک٘کٞق  ْٛوكاوكی ٌؿ  ٝجكکٖٔٛب
جٞاٗىح٘ؿ ٝاقؾ ؾاٍٗگبٌٗٞ ٙؿ.

قا گككحیْ ٌٞٗ ٝح ٚثٞؾیْ ای٘صب وحبؾ اٗوالثی ٕٞجكکٖٔ
ِعكاوث.
ایي نْؼاُب ظؼ ؼّقتبُب نکل گؽفت؟
ؾق ؾقشٚی ا ٍٝؾق قٝوحبٛب ،چ ٕٞثیٍحك قٝوحبییٛب ثب
ٓىئِٚی لٓیٖ  ٝؾاّ وك  ٝکبق ؾاٌح٘ؿ .لٗؿگی
قٝوحبییٛب ؼیِی ث ٚایٖ ٌٞقاٛب ثىحگی ؾاٌث .اُٝیٖ
کبقی کٓ ٚیکكؾٗؿ ٓرِٖ جؼییٖ چكاگب ٙیب ٓكجغ ثكای
قٝوحب ثٞؾ .ظبال  ْٛؼٞؾٌبٕ پیٍككث کكؾ ٙثٞؾٗؿ ْٛ ٝ
ٓب جٍٞینٌبٕ ٓیکكؾیْ کٓ ٚرِٖ یک لٓیٖ ٝقلٌی ْٛ
ؾقوث ک٘٘ؿ .ث ٚقاظحی ٓ ْٛیپفیككح٘ؿ .یب ٓرِٖ ٓب
ٓیگلحیْ ظبال ک ٚلٓیٖ قا ؾقوث کكؾیؿ ٛك کىی کٚ
شٍٖ ػكٝوی ٓیگیكؾ یک ٓىبثو ْٛ ٚثكگماق ک٘ؿ.
شٍٖ ػكٝوی  ْٛایٖٖٞق ٌؿ ٙثٞؾ ،قٝوحبی ؾآبؾ یک
شبیم ٙجؼییٖ ٓیکكؾ  ٝشٞإٛب ال قٝوحبٛبی اٖكاف
ٓ ْٛیآٓؿٗؿ  ٝشٍٖ ػكٝوی ال ظبُث و٘حی ؾقٓیآٓؿ ٝ
ایٖ ٞ٘ٛل  ْٛؾق ٓ٘طوٓ ٚبٗؿ ٝ ٙججؿیَ ث ٚو٘ث ٌؿ ٙاوث.
َّؼیت ثٌعؼ تؽکوي ّ گٌجع کبّّـ چطْؼ ثْظ ثب تْخَ
ثَ ایيکَ نِؽُبی هٌطمَ ثْظًع؟

ایي ظّ هٌطمَی نِؽی ظؼ قیكتن نْؼایی چَ
َّؼیتی ظانتٌع؟

ؾق آٗصب ٌٞ ْٛقاٛب جٍکیَ ٌؿ ٙثٞؾ .ث٘ؿق جكکٖٔ یک
ٝیژگی ؼبَ  ْٛؾاٌث .ث٘ؿق جكکٖٔ ث ٚکٔک آُٔبٕٛب
ظبُث ٌٜكی پیؿا ٓیک٘ؿ؛ چ ٕٞؼٗ قاٙآ ٖٛش٘ٞة _
ٌٔبٍ ک ٚال ث٘ؿق ؼكٍٜٓك جب ث٘ؿق جكکٖٔ کٍیؿٙ
ٓیٌٞؾ ،آُٔبٕ چ٘ؿ کبقؼبٗ ٚث ٚایكإ ٓیؾٛؿ کٚ
ْٜٓجكیٖٛبی آٜٗب یکی ؾق ججكیم ٓىحوك ٓیٌٞؾ ،یکی
ؾق ث٘ؿق جكکٖٔ .ؾق ٗحیص ٚایٖ ثٔٛ ٚكا ٙؼٞؾي ٌٜكک
کبقگكیٌٜ ،كک کبقٓ٘ؿی  ٝؼبٗٛٚبی وبلٓبٗی قا ثٚ
ث٘ؿق جكکٖٔ ٓیآٝقؾ .کبقگك ٜٓبشك لیبؾی  ْٛال

ؾق اؾآٓ ،ٚىئِٚی ٌٞقا ظبُث کبِٖٓ ٓكؾٓی پیؿا کكؾ.
جكکٖٔٛب جعون آٓبٍ ویبویٌبٕ قا ث ٚػ٘ٞإ یک ؼِن
ک ٚث ٚلثبٕ ؼٞؾٌبٕ ؾقن ثؽٞاٗ٘ؿ  ٝؼٞؾٓؽحبقی ؾاٌحٚ
ثبٌ٘ؿ ،ؾق ایٖ ویىحْ ٓیؾیؿٗؿ .ػٞآَ ٖككؿاق ؼٔی٘ی
اُجح ٚث ٚایٖ کِٔٛٚب ظىبویث ؾاٌح٘ؿ .ثٌٞ ٚقا  ٝؼِن
ظىبویث ؾاٌح٘ؿ ٓ ٝیگلح٘ؿ ایٖ کِٔٛٚب ٓبٍ
کٔٗٞیىثٛبوثٝ .هحی ال کٔیحٚی آؿاؾ ٓ ٝكاکم
ایٖچ٘ی٘ی ٓیآٓؿٗؿ ایٜ٘ب قا ٓیگلح٘ؿُٝ .ی ٓكؾّ ػبؾی
ایٖ ظىبویث قا ٗؿاٌح٘ؿ .جكکٖٔٛب ٝهحی ٓیؾیؿٗؿ ػٞآَ
ؼٔی٘ی  ٝظکٓٞث شؿیؿ ثب ایٜ٘ب ٓؽبُل٘ؿ ث ٚچپٛب
ٗمؾیکجك ٓی ٌؿٗؿ ،چ ٕٞآٜٗب ثٞؾٗؿ ک ٚال ٌٞقا ظكف
ٓیلؾٗؿ .ػال ٙٝثك ایٖ آٜٗب ٝهحی ایٖ ثكؼٞقؾٛب قا
ٓیؾیؿٗؿ ٗگكإ ٓیٌؿٗؿ کٝ ٚهحی یک ظکٓٞث ٌیؼی
ثكهكاق ٌٞؾٔٝ ،ؼیث ٓب ک ٚو٘ی ٛىحیْ چ ٚؼٞاٛؿ ٌؿ
 ٝجٔبّ ؼبٖكات جِػ ؾق ایٖ ٓٞقؾ ثكایٍبٕ لٗؿٓ ٙیٌؿ.
ثكؼٞقؾ ظبکٔیث ؾق ٓكؾّ ٓوبٓٝث ایصبؾ ٓیکكؾ ظحب
آؼٗٞؿٛب  ٝاككاؾ ٓفٛجی ٓب ٓ ْٛیگلح٘ؿ :ؼِن چ ٚػیجی
ؾاقؾ؟ ؾق هكإٓ  ْٛؼِن آٓؿ ٙاوث .ایٖ کِٔٚی ؼٞؾٓبٕ
اوث .ثؿ ٕٝایٖکٓ ٚب اػالٓی ٚثؿٛیْ  ٝجالٌی ثک٘یْ ،ؼٞؾ
ٓكؾّ هجَ ال ٓب ؾق ٓوبثَ ایٖ ججِیـبت ٓیایىحبؾٗؿ .یؼ٘ی
ای٘وؿق ٌكایٗ ثُ ٚعبظ ـ٘ٛی آٓبؾ ٙثٞؾ.
ایي نْؼاُب ظؼ ثٌعؼ تؽکوي ّ گٌجع کبّّـ ُن تهکیل
نعٍ ثْظًع؟
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ال ایٖک ٚقٔب ٌب ٙؾق ٓ٘طوٗ ٚیك ٝپیبؾ ٙثک٘ؿ جؿقیه
ٓیٌؿ ٙاوث ٓ ٝكؾّ ایٖ قا ٓیؼٞا٘ٛؿ ،کبٗ ٕٞگىحكي
پیؿا کكؾٚٔٛ .ی ایٜ٘ب قا کبٗٓ ْٛ ٕٞیگلث  ٝایٜ٘ب ثكای
ٓكؾّ شبـث ٚؾاٌثٝ .هحی ثكای اكححبض ؾكحك کبٗٓ ٕٞكاوْ
گككحیْ ٖٓ ؼٞؾّ كکك ٓیکكؾّ جؼؿاؾی ال ثچٛٚبی كؿایی
ٞٛ ٝاؾاقإ شٔغ ٓیٌٗٞؿ ُٝی قٝل ٓكاوْ ؾق كبِِٚی
چ٘ؿ وبػث ثیً ال ؾ ٝوٛ ٚماق آؾّ شٔغ ٌؿٓ .كؾّ
ؼٞؾٌبٕ ٓیگلح٘ؿ ایٖ کبٗٓ ٕٞبٍ ؼِن جكکٖٔ اوث په
ثكٝیْ كالٕ شب قا ثگیكیْ ثكای ؾكحك ایٜ٘ب .ؾق یک چٍْ
ث ْٛ ٚلؾٕ قكح٘ؿ وبؼحٔبٗی قا ّٓبؾق ٙکكؾٗؿ  ٝؾق
اؼحیبق ٓب گفاٌح٘ؿ .ال ككؾای اكححبض ؾكحك ،کبٗ ٕٞپك ٌؿ
ال ٓكاشؼٚک٘٘ؿٙگبٕ ث ٚؼّ َٞاػٕبی ٌٞقاٛبی
قٝوحبیی ک ٚثؽٍی ثب کٔک ٓب جٍکیَ ٌؿ ٙثٞؾ  ٝثؽٍی
قا ؼٞؾٌبٕ جٍکیَ ؾاؾ ٙثٞؾٗؿ کٓ ٚىبئٍِبٕ قا ث ٚکبٕٗٞ
ٓیآٝقؾٗؿ  ٝال ٓب ٓیؼٞاوح٘ؿ کٔٗ ٚبی٘ؿٙی کبٗ ٕٞقا
ثكای ٌكکث ؾق شِىٚی ٌٞقا ثب آٜٗب ٔٛكا ٙک٘یْٓ .ب ْٛ
وٞاؾی ٗؿاٌحیْ .یک ٓوؿاق اػالٓی ٚؼٞاٗؿ ٙثٞؾیْ ٝ
جصكثٚی ؼبَ اشحٔبػی ٗ ْٛؿاٌحیُْٝ .ی شبُت ثٞؾ کٚ
آٜٗب ٓب قا ث ٚػ٘ٞإ ظبٓی ؼٞؾٌبٕ هج ٍٞؾاٌح٘ؿ ٝ
ٓیؼٞاوح٘ؿ کٓ ٚب ؾق شِىبت آٜٗب ٌكکث ک٘یْ  ٝؾق
ٓٞقؾ چگٗٞگی ظَ ٓىبئَ آٜٗب ٗظك ثؿٛیْ  ٝوؼی ْٛ
ٓیکكؾٗؿ ٗظك ٓب قا ثپفیكٗؿ .چ٘یٖ ثٞؾ کٓ ٚب ث ٚؾُیَ
کركت ٓكاشؼٓ ٚصجٞق ٌؿیْ یک ثؽً ٓؽّ َٞایصبؾ
ک٘یْ ثٗ ٚبّ «لظٔحکٍبٕ قٝوحبیی»  ٝیک ٓ ٞٛیؾیؿی
کِی آؾّ ٓ٘حظك ٍٗىحٚاٗؿ جب ثحٞاٗ٘ؿ ثب اككاؾی ک ٚؾق ایٖ
ثؽً کبق ٓیک٘٘ؿ ِعجث ک٘٘ؿ .ؾیؿیْ کٔٗ ٚیٌٞؾ  ٝثبیؿ
یک وبؼحٔبٕ شؿیؿ جٜی ٚک٘یْ .ایٖ وبؼحٔبٕ شؿیؿ ؼٞؾ ثٚ

ٝهحی ایٖ ٌٞقاٛب  ٚٔٛگیك ٓ ٝكؾٓی ٌؿ ،جكکٖٔٛب کٚ
ؾقِؿٌبٕ ؾق ایٖ ٌٜكٛب ثبال ثٞؾ پیً هؿّ جٍکیَ
ٌٞقاٛب ٌؿٗؿ  ٝؾق  ٚٔٛشب ٌٞقاٛب قا جٍکیَ ؾاؾٗؿ.
یؼ٘ی اِِٖ اٗگبق ٌٞقاٛب ث ٚیک ٞٛیث جكکٔ٘ی ججؿیَ
ٌؿ ٙثٞؾ .اُجحٓ ٚمایبی ایٖ کبق قا ٓ ْٛیؾیؿٗؿ ٘ٓ ٝلؼث
ؼٞؾٌبٕ قا ؾق ػَٔ ؾق ایٖ ٌٞقاٛب ٓیؾیؿٗؿ .ظىبویحی
 ْٛؾق ٓٞقؾ کٔٗٞیىثٛب ٗؿاٌح٘ؿ .جكکٖٔٛب ٓىِٔبٕ
ثٞؾٗؿ آب ٓىِٔبٕ ثٞؾٍٗبٕ ٛیچٝهث ش٘جٚی ایؿئُٞٞژیک
ٗؿاٌث ،ش٘جٚی و٘حی ؾاٌث.
ؼاثطَی تدبؼی هٌطمَ ثب خبُبی ظیگؽ چگًَْ ثؽلؽاؼ
هینع؟ نْؼاُب چَ هکبًیؿهی ثؽای تًوینگیؽی ظؼ
ایي هْؼظ ظانتٌع؟
ٝهحی کٌٞ ٚقاٛب گىحكي پیؿا کكؾ ،ال ثه کٓ ٚكؾّ ثٚ
ٓب ٓكاشؼٓ ٚیکكؾٗؿٌ ،كایطی ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ کٓ ٚب ثٚ
ایٖ ٗحیص ٚقویؿیْ کٗ ٚیبل ثٓ ٚكکمی ؾاقیْ ثب اككاؾ
ٝیژٙیی ک ٚپبوؽگٞی ایٖ ٓكاشؼٛٚب ثبٌ٘ؿٓ .ب ثٖٞ ٚق
اجٓٞبجیک قكحیْ ث ٚوٞی ایصبؾ وحبؾٓ .ب هجَ ال وحبؾ،
کبٗ ٕٞكك٘ٛگی _ ویبوی ؼِن جكکٖٔ قا ایصبؾ کكؾٙ
ثٞؾیْ  ٝؾق یک كبِِٚی لٓبٗی کٞجب ،ٙؾق ٖ ٍٞیک
ٛلح ٚال قٝوحبٛبی ؾٝق اكحبؾ ٙجب ٌٜكٛب ٌؼجٛٚبی ایٖ
کبٗ ٕٞجٍکیَ ٌؿ ٖٓ .كکك ٓیکْ٘ ث ٚؾُیَ ایٖک ٚایٖ
جٍکَ یک جٍکَ اكوی ثٞؾ  ٚٗ ٝجٍکِی ػٔٞؾی کٚ
کىبٗی ؾق قان إٓ ثبٌ٘ؿ ،ثب ثىحك ٓٞشٞؾ ْٛؼٞاٗی
ؾاٌث .ؾق ٗحیص ٚظ ٍٞاٛؿاف ٍٓؽّی ٓبٗ٘ؿ ایٖکٚ
ٓكؾّ لٓیٖ قا ال ؾوث ؾاؾٙاٗؿ ،ثؽٍی قا په گككحٚاٗؿ
ٓ ٝیؼٞا٘ٛؿ ثوی ٚقا  ْٛپه ثگیكٗؿ یب لثبٕ جكکٔ٘ی هجَ
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ؼٞؾ ججؿیَ ٌؿ ث ٚجٍکیَ وحبؾٓ .ب جّٔیْ گككح ٚثٞؾیْ کٚ
وحبؾ قا جٍکیَ ثؿٛیْ ک ٚؼٞؾ ٓكؾّ ٗبّ إٓ قا گفاٌح٘ؿ
وحبؾ ؼِن جكکٖٔٚٔٛ .ی ٓكؾّ  ْٛإٓ قا ٓیٌ٘بؼح٘ؿ ٝ
ث ٚیکی ال ٓكاکم ٍٜٓٞق ٌٜك ججؿیَ ٌؿ ٙثٞؾٓ .ب یک
شِىٚی ٓ٘طوٚیی ثكگماق کكؾیْ  ٝکىبٗی قا  ْٛال وحبؾ
جٜكإ وبلٓبٕ ككوحبؾٗؿ ٓ ٝب ؼٞؾٓبٕ ٗبّ وحبؾ قا
گفاٌحیْ «وحبؾ ٓكکمی ٌٞقاٛبی جكکٖٔ ِعكا» ثٚ
ایٖ ؾُیَ  ْٛوحبؾ ٓكکمی ک ٚجّٔیْ گككحیْ ٛك
ٓ٘طوٚیی یک وحبؾ ؾاٌح ٚثبٌؿ  ٝای٘صب ؾق ٝاهغ وحبؾ
ٓكکمی ثبٌؿ.

قا ث٘ٓ ٚطوٓ ٚیككوحبؾٗؿ  ٝایٜ٘ب ؾق ٓىبشؿ ٓٞػظٚ
ٓیکكؾٗؿ ک ٚکىبٗی ک ٚلٓیٖٛب قا کٍث کكؾٙاٗؿ ثبیؿ
ٓعّ ٍٞقا ثكؾاٌث ک٘٘ؿ  ٝاگك ٓكؾّ ػبؾی ثكؾاٌث
ک٘٘ؿ ،ظكاّ اوث .ؼت جكکٖٔٛب ک ٚایٖ قا ٓیٌ٘یؿٗؿ،
ٓیگلح٘ؿ" :چ ٚکىی گلح ٚظكاّ اوث؟ وی چ َٜوبٍ
اوث ایٜ٘ب ؾاقٗؿ ظن ٓب قا ٓیؼٞقٗؿ ظبال ثكای اٝ
ظالٍ  ٝثكای ٓب ظكاّ اوث؟" ٔٗ ٝیپفیككح٘ؿ .ؼٞؾ
ٓكؾّ هجَ ال ٓب قٝلٗبٓٛٚب قا ٓیآٝقؾٗؿ ٓ ٝیگلح٘ؿ
كئٞؾاٍٛب ؾاقٗؿ جالي ٓیک٘٘ؿ ٗ ٝگكإ ٓیٌؿٗؿ  ٝال ٓب
ٓیپكویؿٗؿ ثبیؿ چ ٚکبق ک٘یْٓ .ب ال یک و ٞثب جكکٖٔٛب
ِعجث ٓیکكؾیْ  ٝال وٞی ؾیگك ثب ؾوحگب ٙؾُٝث
ثبلقگبٕ ثبیؿ جٔبن ٓیگككحیْ ک ٚؼٞؾ ث ٚؼٞؾ
وبلٓبٗؿٛی ؼبِی قا ٓیِٖجیؿ .ؾق ٗحیص ٚقٝاثٗ
ػٔٓٞی ایٖ ٌکِی ٌ ْٛکَ گككث ک ٚال یک و ٞثب
ٌٞقاٛبی قٝوحبیی ؾق جٔبن ثٞؾ  ٝال وٞی ؾیگك ثب
ؾوحگب ٙظکٓٞحی .ؾق ایٖ قاثطٓ ٚرِٖ ؾق ٓٞقؾ ایٖکٚ
ایٖ لٓیٖ ٛب قا چ ٚکىی ؾق ٝثک٘ؿٌٞ ،قاٛب ٓیگلح٘ؿ ٓب
ؾقٓ ٝیک٘یْ  ٝکىی ظن ٗؿاقؾ ٗمؾیک ٌٞؾ  ٝاگك وحبؾ
ٗ ْٛبیىحؿ ٓب ؼٞؾٓبٕ ٓیایىحیْ .جب آٗصب ک ٚیبؾّ ٛىث
ٌؽّی ثٗ ٚبّ ؾکحك قوُٞی ث ٚػ٘ٞإ ٗٔبی٘ؿٙی ؾُٝث
ثبلقگبٕ ؾق ٓ٘طوٓ ٚىحوك ٌؿ  ٝؼٞؾ ٖٓ ػٕٛ ٞیبجی
ثٞؾّ ک ٚثب ا ٝجٔبن گككحْ .ثٛ ٚك ظبٍ ٓكؾّ ّْٓٔ
ثٞؾٗؿ کٗ ٚگفاقٗؿ ؾق كٕبی ثؼؿ ال اٗوالة  ٝوكٗگٕٞ
ٌؿٕ قژیْ ثبل آٜٗب ثیبی٘ؿ ٓ ٝعّ ٍٞقا ثجكٗؿ  ٝایٖ قا
ثكاثك ثب ال ؾوث ؾاؾٕ ٚٔٛی آکبٗبت ؼٞؾٌبٕ ٓیؾیؿٗؿ
ٓ ٝیگلح٘ؿ اگك ایٜ٘ب آىبٍ ٓعّ ٍٞقا ثكؾاقٗؿ ؾیگك
ؾوث ثكٗٔیؾاقٗؿ.

ایي قتبظ هؽکؿی ّاثكتَ ثَ یک تهکل قیبقی ثْظ کَ
ًوبیٌعٍگی قیبقی هیکؽظ نْؼاُب ؼا اهب ضْظ آى
نْؼاُب ظؼ خؽیبى زل هكبئل کالى هٌطمَ چَ ًمهی
ظانتٌع؟
ؾق وث اوث کٓ ٚب ٗبّ ایٖ وحبؾ قا چ٘یٖ گفاٌحیْ  ٝؾق
ٝاهغ ث ٚإٓ قؤیث ؾاؾیْ آب لٓی٘ٛٚبی إٓ ال ؼیِی
هجَ جك ٝشٞؾ ؾاٌث ٓ ٝكؾّ ٓكاشؼٓ ٚیکكؾٗؿ .ایٖٖٞق
ٌؿ ٙثٞؾ کٓ ٚب ٛلحٚیی یک ثبق شِىٚی ٔٛب٘ٛگی
ػٔٓٞی ٓی گفاٌحیْ ک ٚػال ٙٝثك ٗیكٛٝبی ویبوی ٓعِی
ک ٚثیٍحك شٞاٗبٕ ثٞؾٗؿٔٗ ،بی٘ؿٙگبٕ ٌٞقاٛب ٓ ْٛیآٓؿٗؿ.
ؾق ٗحیص ٚؾق یک شِىٚی ػٔٓٞی وحبؾ ٛكچ٘ؿ قكوبی ٓب
 ْٛال ٚٔٛی ٓ٘بٖن آٓؿٙاٗؿ آب ثیٍحك ال ٓب ،كؼبُیٖ
ٌٞقاٛبی قٝوحبیی آٓؿٙاٗؿ .ظبال ٓىئِ ٚچیىث؟ ٓىئِٚ
ایٖ اوث ک ٚلٓیٖ ؾق اٝاؼك قژیْ پِٜٞی کٍث ٌؿٙ
اوث .ؾق ٝاهغ آٜٗبیی ک ٚلٓیٖٛب قا ؿّت کكؾ ٙثٞؾٗؿ،
کٍث کكؾٙاٗؿ؛ ظبال آٜٗب ٌ ْٛكٝع کكؾٙاٗؿ ث ٚؾُٝث
كٍبق آٝقؾٕ  ٝجعّٖ کكؾٕ ک ٚآٗصب ظکٓٞث
کٔٗٞیىحی ایصبؾ ٌؿ ٙاوث  ٝجؼؿاؾی  ْٛال ؾاق  ٝؾوحٚی
جبل ٙث ٚظکٓٞث قویؿ ٙظبٓی ایٍبٕ ثٞؾٗؿ .ظحب آؼٗٞؿٛب

پف ظؼ ّالغ ؼاثطَی ُوبٌُگی هیبى نْؼاُب ؼا قتبظ
هؽکؿی ثَ ػِعٍ گؽفتَ ثْظ؟
ثِ !ٚیک ٗکحٚیی ٌ ْٛبیؿ ثكای ٌٔب شبُت ثبٌؿ.
ٛیچکؿاّ ال ٌٞقاٛبی جكکٖٔ ِعكا وك ؼٞؾ ٗٔیقكح٘ؿ
ثب اقگبٕٛبی ؾُٝحی جٔبن ثگیكٗؿ .ال ٓب ٓیؼٞاوح٘ؿ ٝ
ٓب ایٖ کبق قا ثكای ایٍبٕ اٗصبّ ٓیؾاؾیْ .ک٘لكاٗه
ٓیگفاٌحیْ ،ک٘گكٓ ٙیگفاٌحیْ ٓرِٖ ک٘گكٙی ٌٞقاٛبی
جكکٖٔ ِعكا ٓ ٝی گلحیْٓ" :ب قكحیِْ ،عجث کكؾیْ،
ای٘طٞق ثٓ ٚب پبوػ ؾاؾٙاٗؿ ٓ ٝب ٛیچ قاٛی ٗؿاقیْ ؿیك
ال ایٖک ٚثبیىحیْ ".ثؼؿ آٜٗب ؼٞؾٌبٕ ٓیآٓؿٗؿ پٍث
جكیجٓ ٝ ٕٞیگلح٘ؿٓ" :ب ٓیایىحیْ .جب ٛك وطعی اللّ
ثبٌؿ .یب ثبیؿ ٗؼً ٓب قا ثجكٗؿ یب ٓب ٗٔیگفاقیْ ایٜ٘ب یک
ثكگ ال ایٖ لٓیٖٛب ٓعّ ٍٞثكؾاقٗؿ .اگك ٗحٞاٗىحیْ
آجً ٓیلٗیْ چ ٕٞؾیگك ٗٔیجٞاٗیْ جعَٔ ک٘یْ .ظبال کٚ
ظبٓی آٜٗب ككاق کكؾ ٝ ٙوكإ إٓ قژیْ اػؿاّ ٌؿٙاٗؿ ٓب
ؾیگك ٗٔیجٞاٗیْ جعَٔ ک٘یْ ک ٚثبل ثیبی٘ؿ ٓ ٝعّ ٍٞقا
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ؼت ؼِن جكکٖٔ  ْٛال ایٖ ٓىحر٘ب ٗیىث ُٝی یک وكی
ٝیژگیٛبی ؼبَ ؼٞؾي قا ؾاقؾ .ؾق ایٖ ٓٞقؾ ثٚ
ؼّ َٞهجَ ال ٌٜكٍٗی٘ی  ٝگىحكي ٌٜكٛب ؾق
جكکٖٔ ِعكا ٌٜكی ٝشٞؾ ٗؿاٌث .جٜ٘ب ٓ٘بٖوی کٚ
ظبُث ٌٜك ؾاٌح٘ؿ وبظَ ؾقیبی ؼمق ثٞؾ ک ٚؾقٝالٙیی
ثٞؾ ثكای اقججبٖ ثب ؾٗیبی ؼبقز ال جكکٖٔ ِعكا  ٝثٚ
إٓ ٓؼ٘ب شبؾ ٝ ٙؼٗ آٝ ٖٛشٞؾ ٗؿاٌث .ایٜ٘ب جصبقت
ٓیکكؾٗؿ ٓ ٝیقكح٘ؿ ثبک ،ٞآوحبقاؼبٕ یب ث٘ؿق اٗمُی یب
ٍٜٓؿوك یب ٔٛبٕ ثبثِىك ثؼؿی .ثٛ ٚك ظبٍ ایٖ قٝاثٗ
جصبقی ٝشٞؾ ؾاٌث  ٝگ٘ؿّ  ٝشٓ ٝ ٞعّٓ ٍٞؼبؾٕ
ٗٔک ٗ ٝلحی قا ک ٚقٝی لٓیٖ ٓیقیؽث ٓیثكؾٗؿ ٝ
یک وكی ٓیآٝقؾٗؿ .ؾق ٗحیص ٚآگبٛی اشحٔبػی ؼِن
جكکٖٔ ِعكا ٔٛیٍ ٚث ٚؾُیَ جٔبوی ک ٚثب ؾٗیبی ؼبقز
ال جكکٖٔ ؾاٌح ،ٚثبال ثٞؾ ٙاوث .ث ٚؼّ َٞلٓبٗی کٚ
ؾُٝث قٝوی ٚثؽً هلوبل قا ٓیگیكؾ کبالٛبی ِ٘ؼحی
ٓبٗ٘ؿ ؤبٝق  ٝکبقؼبٗٛٚبی کٞچک آویبة گ٘ؿّ ٝاقؾ
ٓ٘طو ٝ ٚث ٚؼّ َٞؿكة جكکٖٔ ِعكا ٌؿٗؿ .ثؼؿ ْٛ
ؾق ؾٝقإ اٗوالة ٍٓك ٝ ٖٚٝاٗوالة اکحجك ٓ٘طوٚی
ؿكة جكکٖٔ ِعكا ؼیِی كؼبٍ اوث ٓ ٝؿاقن جكکٔ٘ی
 ٚٔٛ ْٛؾق ؿكة قآ ٙیاكحؿ .ثؿ ٕٝإٓک ٚآٗصب ظکٓٞحی
ٝشٞؾ ؾاٌح ٚثبٌؿ ٓكؾّ ٓیم ِ٘ ٝؿُی ؾقوث کكؾٙ
ثٞؾٗؿ  ٝلٗگ ٓیلؾٗؿ ٚٔٛ ٝی آٗچ ٚک ٚثؼؿ ال ؾُٝث
ٓؿقٕ ٌکَ ٓیگیكؾ ػِٖٔ ٓكؾّ ثٝ ٚشٞؾ آٝقؾ ٙثٞؾٗؿ.
ْٛلٓبٕ ثب ایٖ جـییك  ٝجعُٞی ک ٚث ٚایٖ ِٞقت ٌکَ
ٓی گككح ٚآگبٛی لٗبٕ ؾق ؿكة جكکٖٔ ِعكا ث ٚؼبٖك
اوحلبؾ ٙال کبالٛبی شؿیؿ ثبالجك قكح ٚثٞؾ .یک لٓی٘ٚی
جبقیؽی ٝ ْٛشٞؾ ؾاقؾ .ػٔ ٖٓٞؾق ٓیبٕ ِٓثٛبیی کٚ
ؾآؿاق ٛىح٘ؿ ٗوً لٗبٕ ؾق آٞق اهحّبؾی ٗىجث ثٚ
ٓكؾإ پبییٖجك ٗیىث  ٝایٖ  ْٛجبذیكات ؼٞؾي قا ؾاقؾ.
ٓب ثؼؿٛب ک ٚؾق ٓ٘بٖن ٌٜكی ؾقن ٓیؼٞاٗؿیْ
چیمٛبی و٘حیای ؾیؿیْ ک ٚثؽٍی ال آٜٗب ث ٚؾُیَ
ایؿئُٞٞژی ٓفٛجی ثٞؾ  ٝؾق ٓ٘طوٚی ٓب ٗجٞؾ .لٕٛب

ثجكٗؿٓ ".وطغ ظىبوی ثٞؾ .لٓبٕ ثكؾاٌث اُٝیٖ
ٓعٌّٞ ٍٞقایی ثب ٗٔبی٘ؿٙی ؾُٝث ث ٚجٞاكن قویؿیْ کٚ
ٍٛحبؾ ؾقِؿ ٓعّ ٍٞقا ٌٞقاٛب ثكؾاقٗؿ  ٝثیىث
ؾقِؿ قا ثؿ٘ٛؿ ث ٚإٓ لٓیٖؾاقإ  ٝجٞاكن ظبَِ ٌؿ.
ٓعّ ٍٞقا ٌٞقاٛبی قٝوحبیی ؾق ٝکكؾٗؿ  ٝایٖ ثبػد
ٌؿ ک ٚپ٘ٛ ٍٞگلحی ث ٚؾوث آٓؿ ْٛ .ثكای قٝوحبییٛب ٝ
 ْٛثكای ٓب ک ٚقٝوحبییٛب ال ٓب ظٔبیث ٓیکكؾٗؿ .ایٖ
پیكٝلی ثمقگ ُعظٚی ثبٌکٛٞی ثٞؾ ک ٚلظٔحکٍبٕ
قٝوحبیی ٓیآٓؿٗؿ ،ال ٓب ظٔبیث ٓیکكؾٗؿ ٓ ٝیگلح٘ؿ ٓب
آیؿٓبٕ ثٌٔ ٚبوث  ٝث ٚؾُٝث ٗیىثٛ .ك کىی  ْٛال
ؾُٝث یب ٜٗبؾٛبی ؾُٝحی یب اقگبٕٛبیی ٓرَ کٔیحٚی آؿاؾ
آبّ ؼٔی٘ی ثب ه٘ؿ ٌ ٝکك  ٝچبی  ٝثكٗس  ٝقٝؿٖ
ٓیآٓؿٗؿ ٓ ٝیگلح٘ؿ ٓب كوٗ آٓؿٙایْ ثٌٔ ٚب کٔک ثک٘یْ،
جكکٖٔٛب ٚٔٛی ایٖ اككاؾ قا ٓیگككح٘ؿ ٓ ٝیآٝقؾٗؿ ثٚ
وحبؾ جعٞیَ ٓیؾاؾٗؿٓ .ب  ْٛایٜ٘ب قا ثٓ ٚكکمٌبٕ ؾق
گكگبٕ جعٞیَ ٓیؾاؾیْ .آٜٗب  ْٛػِٖ٘ ٓیؾیؿٗؿ کٓ ٚكؾّ
ثٓ ٚب اػحٔبؾ ؾاقٗؿ  ٝاِِٖ ث ٚآٜٗب ٓكاشؼٔٗ ٚیک٘٘ؿ .ایٖ
 ٚٔٛآٜٗب جالي ٓیک٘٘ؿ جعث ػ٘ٞإ ایٖکٓ ٚب پمٌک
آٝقؾٙایْ یب ثكای شٍٖ ػكٝوی ه٘ؿ ٌ ٝکك  ٝچبی ٝ
ثكٗس  ٝقٝؿٖ ٓیؾٛیْ ایٜ٘ب ٓیگلح٘ؿ" :ؼیِی ؼت
ثیبٝقیؿ ".آب ؼٞؾ ایٜ٘ب قا  ْٛؾوحگیك ٓیکكؾٗؿ ٝ
ٓیآٝقؾٗؿ ث ٚوحبؾ جعٞیَ ٓیؾاؾٗؿٓ .ب اِِٖ ثكٗبٓٚ
ٗؿاٌحیْ ث ٚایٜ٘ب ثگٞییْ ایٖ کبق قا ثک٘٘ؿ آب ایٜ٘ب
ؼٞؾٌبٕ ایٖ کبق قا ٓیکكؾٗؿ .ؾق ٝاهغ ٓب قاٛی ٗؿاٌحیْ
ؿیك ال ایٖک ٚال ایٜ٘ب ظٔبیث ثک٘یْٓ .یگلح٘ؿ اگك ٌٔب
ایٖ ٓىئِ ٚقا ظَ ٗک٘یؿ ٓب جٜ٘ب ٓیٓبٗیْ  ٝؾٛبٕ ٛك
کؿآٔبٕ قا ثٞٗ ٚػی ٓیث٘ؿٗؿٓ .ب جٜ٘ب قأٛبٕ ایٖ اوث
ک ٚثٌٔ ٚب ک ٚكؿایی ؼِن ٛىحیؿ اػحٔبؾ ک٘یٌْٔ ،ب ْٛ
ای٘صب ٍٗبٕ ثؿٛیؿ ک ٚظبٓی ٓب ٛىحیؿٓ .ب  ْٛؼٞؾٓبٕ قا
كؿایی آٜٗب ٓیؾاٗىحیْ ٓ ٝصجٞق ثٞؾیْ ک ٚجالي ک٘یْ کبق
ث ٚؾقگیكی ٍُ ٝکكکٍی ٗکٍؿ .ظبکٔیث شؿیؿ ث ٚایٖ
ٗحیص ٚقویؿ کٛ ٚك ٓىئِٚیی قا ثؽٞاٛؿ پیً ثجكؾ ثبیؿ ثب
وحبؾ ِعجث ک٘ؿ .ؾق ٗحیص ٚجٔبنٛب ٌكٝع ٌؿ ال
ژاٗؿاقٓكی جب کٔیحٔٗ ٝ ٚبی٘ؿٙی ؼٔی٘ی ٛ ٝك چیمی کٚ
ٌکَ گككث ؾیگك جٔبوً ثب وحبؾ ثٞؾٓ .ب ٓیگلحیْ ٓب کٚ
ٗٔیؼٞاٛیْ ثص٘گیْ  ٝكوٗ ٓیؼٞاٛیْ ٓكؾّ ثٚ
ؼٞاوحٌٚبٕ ثكو٘ؿٓ .ب ٝ ْٛاوطٌ ٚؿٙایْ کٓ ٚكؾّ ؾق
آقآً ثبٌ٘ؿ  ٝؾق ٌكایٗ ثٜحكی ٓىبئَ ظَ ٌٞؾ.
آیب َّؼیت تجؼیٍآهیؿ ؾًبى ظؼ هٌطمَ ثؼع اؾ اًمالة
تغییؽ کؽظ ّ ؾًبى ظؼ ایي نْؼاُب زُْؼ ظانتٌع؟
ٛیچ شبٓؼٚیی ثؿٓ ٕٝفٛت ٗیىث ٓ ٝكؾّ ثك اوبن إٓ
اػحوبؾات ٓفٛجی جٞوٗ قٝظبٗی ٕٞآٓٞلي ٓیثی٘٘ؿ  ٝثك
اوبن ایٖ آٓٞليٛب ثىیبقی و٘ثٛب ٌکَ ٓیگیكؾ.
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ؼیِی آلاؾجك ثٞؾٗؿ ٓ ٝكؾإ  ْٛؾق ٓٞقؾ قٗگٛبی ٌبؾ
ُجبن لٕٛب ظىبویحی ٗؿاٌح٘ؿ .ؾق ٖٔٔ جكکٖٔ ِعكا
ٓ ْٛبٗ٘ؿ ٛك کصبی ؾیگك ثب ٝقٝؾ جِٞیمی ٝ ٕٞقاؾیٞ
جعث جبذیك جعٞالت اشحٔبػی هكاق ٓیگیكؾ .ثؼؿ ال
اٗوالة  ْٛظبکٔیث جب لٓبٗی کٓ ٚب ثٞؾیْ ٓٞكن ٍٗؿ
لٗبٕ جكکٖٔ قا جعث آٓٞلي هكاق ثؿٛؿ ث ٚایٖ ؾُیَ کٚ
جكکٖٔٛب کِٖ ث ٚآٓٞليٛبی ظبکٔیث ثؿثیٖ ثٞؾٗؿ.

ؼبٝیبق  ٝگٌٞث ٓبٛی ؼبٝیبق ٓیؼكیؿٗؿ .ؾق ٓٞقؾ
ٍٓكٝة ٔٛ ْٛیٖٖٞق ثٞؾ .ثٛ ٚك ظبٍ یک وبٍ ؾق
ٓ٘طو ٚظبکٔیث ؾٝگبٗ ٚثكهكاق ثٞؾٓ ،ب  ْٛک ٚشِٞی
ٍٓكٝةككٌٝی قا ٗٔیگككحیْ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ثكؼیٛب
ٓیآٓؿٗؿ ال جكکٖٔ ِعكا ٍٓكٝة ٓ ْٛیثكؾٗؿ .ؾق
ک٘بق ؾقیب یک قوحٞقاٗی  ْٛثٞؾ ک ٚگٌٞث ؼبٝیبق
کجبة ٓیکكؾ ٍٓ ٝكٝة  ْٛثٞؾ .اٝاؼك ای٘گ ٚٗٞثٞؾ کٚ
ال ث٘ؿق گم  ٝثؽًٛبی ؿیكجكکٍٖٔٗیٖ ٗیكٛٝبی
ٓفٛجی ٖككؿاق ظکٓٞث ثؽٍی ال ٝظبیق ؼٞؾٌبٕ
ٓی ؾاٗىح٘ؿ ک ٚث ٚایٖ آبکٖ ؾق جكکٖٔ ِعكا ظِٔ ٚک٘٘ؿ
ٓ ٝرِٖ چ٘ؿ ثبق ّٗلٌ ٚت ثب ٗبقٗصک ایٖ قوحٞقإ قا
جؽكیت کكؾٗؿِ .بظت إٓ ثٓ ٚب ٓكاشؼٓ ٚیکكؾ ٓ ٝب
ٓیگلحیْ" :ؼت ٓب چ ٚکبق ک٘یْ؟ ٓب ٓیجٞاٗیْ ٗگٜجبٕ
ثلكوحیْ آب ٗگٜجبٕ کٔٗ ٚیجٞاٗؿ ٔٛیٍ ٚآٗصب ثٔبٗؿ".
ژاٗؿ اقٓكی  ٝاٗحظبٓبت ٌٜك ؾوث ٓب ثٞؾٓ ،ب ْٛ
ٓیوپكؾیْ إٓ اٖكاف ثیٍحك
ٓكاهت ثبٌ٘ؿ آب ثبل  ْٛپیً
ٓیآٓؿ .اٖالػیٓ ْٛ ٚیؾاؾٗؿ
کٓ ٚرِٖ گك ٙٝاثٞـق آٓؿ ٙایٖ
کبق قا کكؾ ٙچ ٕٞکبككٛب
آٗصب ظكاّؼٞاقی ٓیک٘٘ؿ.
آب ٓب ثیٍحك ال ایٖ جٞإ
ٓوبثِ ٚثب آٜٗب قا ٗؿاٌحیْ .

ّلی ؾًبى ًمم قیبقی ثَ ػِعٍ ًگؽفتٌع؟
ؾق ٓعٖٚٞی ؼبٗ ٚچكا .کبق ثیك ٕٝو٘حٖ ٓبٍ ٓكؾٛب
ثٞؾ ٓ ٝعٖٚٞی ؼبٗٓ ٚبٍ لٕٛب .یک جوىیْ کبقی ٝشٞؾ
ؾاٌث  ْٛ ٚٔٛ ٝهبٗغ ثٞؾٗؿ  ٝکىی ٓىئِٚیی ٗؿاٌثٓ .ب
ثچ ٚک ٚثٞؾیْ ؾؼحك  ٝپىك جب ٗیٌٔ ٚت ثب  ْٛثبلی
ٓیکكؾیْ ٓ ٝىئِٚیی ٗجٞؾ یب ؾٝوحبٕ ؾٝقإ وكثبلی ٓب
ک ٚث ٚؼبٗٓ ٚیآٓؿٗؿ ٓ ٝبؾق ٖٓ ثب آٜٗب ؾوث ٓیؾاؾ
جؼصت ٓیکكؾٗؿ.
ّلی ؾًبى ظؼ نْؼاُبی
ظُمبًی زُْؼ ًعانتٌع؟

ثؼع اؾ خٌگ اّل تؽکوي
يسؽا ّخَِی هب ظؼ ظؼّى
هؽظم ضیلی ثبال ؼفت ّ هؽظم
ثؽای ػبظیتؽیي ههکالتهبى
ثَ هب هؽاخؼَ هیکؽظًع

ثٌ ٚکَ ظٔبیث ظٕٞق
ؾاٌح٘ؿٓ .رِٖ یک ٌٞقایی
جّٔیْ ٓیگككث شٍ٘ی
ثكگماق ک٘ؿ ٚٔٛی پؽث  ٝپم
 ٝکبقٛبی ایٖچ٘ی٘ی قا لٗبٕ
ثب کٔبٍ ٓیَ اٗصبّ ٓیؾاؾٗؿ ٝ
ؾق شٍٖٛب پبث ٚپبی ٓكؾٛب
ٓیقهّیؿٗؿ .یؼ٘ی اِِٖ ایٖٖٞق ٗجٞؾ ک ٚای٘صب اوالٓی
اوث  ٝلٕٛب ٗجبیؿ ثكهّ٘ؿ.

قبؾهبًعُی کٌیع؟

ضت ضبّیبؼ اگؽ يبظؼ هینع
یک ظؼآهعی ُن ثؽای هٌطمَ
ثْظ .چؽا ًتْاًكتیع ایي ؼا

ٓب ایٖ قا ٓكث ٖٞث ٚآٞق ؾُٝحی ٌ ٝیالت ٓیؾاٗىحیْ ٝ
اگك ٓب ٓیؼٞاوحیْ ث ٚؾوث ثگیكیْ ػِٖٔ ظبُث یک
ؾُٝث قا پیؿا ٓیکكؾیْ ٖٓ .ث ٚیبؾ ؾاقّ ک ٚثؼؿ ال ش٘گ
ا ٍٝجكکٖٔ ِعكا ٝشٜٚی ٓب ؾق ؾقٓ ٕٝكؾّ ؼیِی ثبال
قكث ٓ ٝكؾّ ثكای ػبؾی جكیٖ ٍٓکالجٍبٕ ثٓ ٚب
ٓكاشؼٓ ٚیکكؾٗؿٓ .ب ا ٍٝیک ثؽٍی ایصبؾ کكؾیْ ثٗ ٚبّ
ثؽً ظوٞهی .ثؼؿ ؼٞؾٓبٕ ٍٗىحیْ ث ٚایٖ ٗحیص ٚقویؿیْ
کٓ ٚب ٗٔیجٞاٗیْ ؾوحگب ٙهٕبیی جٍکیَ ؾٛیْٓ .ب کٚ
ظکٓٞث قؤی ٗیىحیْ ،اگك ظکٓٞث جٜكإ ٓیپفیككث
ای٘صب یک ٓ٘طوٚی ؼٞؾٓؽحبق اوث ؾیگك ثٞؾشْٛ ٚ
ؾاٌحیْ ،کبقٓ٘ؿ  ْٛاوحؽؿاّ ٓیکكؾیْ ،ث ٚایٖ ٓىبئَ ْٛ
قویؿگی ٓیکكؾیْٝ .هحی ٗؿاقیْ ٓب جٞاًٗ قا ٗؿاقیْ.
جٔبّ ٗیكٝی ٓب ِكف کبق اشكایی ٓیٌؿ .ؾق ظبُی کٚ
ج ٞیک ٗیكٝی ویبوی ٛىحیٓ ،یؼٞاٛی ٓىبئَ قٝل قا
ٓطبُؼ ٚک٘یٓ ،طبُؼبت جئٞقیک ؾاٌح ٚثبٌی ،ؾاًٗ
جئٞقیک ؾاٌح ٚثبٌیٓ ،ىبئَ ویبوی قٝل قا ثحٞاٗی

یک هسًْل ضیلی هِن ایي هٌطمَ ضبّیبؼ اقتَّ .غ
ضبّیبؼ چطْؼ نعٍ ثْظ ظؼ ظّؼٍیی کَ لعؼت ظقت
نْؼاُب ثْظ؟
ؾق قژیْ هجِی ؼبٝیبق ٓ ٝبٛی ؼبٝیبق قا چ ٕٞؾق
ٓفٛت ٌیؼٗ ٚىجث ث ٚآثمیبٕ ؿٕكٝكی ظىبویث ؾاٌح٘ؿ
 ٝایٖ قا ظالٍ ٗٔیؾاٗىح٘ؿِ ،بؾق ٓیکكؾٗؿ یب ؾق
اٗعّبق اهٍبق ثبالی شبٓؼ ٝ ٚاػیبٕ  ٝاٌكاف ثٞؾ .ؾق
إٓ ٓوطغ ٌكایطی پیً آٓؿ ک ٚیک ؾكؼ ٚؼبٝیبق ٓ ٝبٛی
ؼبٝیبق یک چیم ػبؾی ٌؿ .ؾیگك ث ٚهیٔث ؼیِی ٗبلٍ
ٓیجٞاٗىحی إٓ قا جٜی ٚثک٘ی .چ ٕٞایٖ ٓعّ ٍٞاظحیبز
ث ٚوكؾؼبٗٛٚبی ؼیِی هٞی ؾاٌث ک ٚایٖ قا یک ٓوطغ
لٓبٗی ؼیِی کٞجب ٙؾق إٓ ٗگبٓ ٙیؾاٌح٘ؿ  ٝثؼؿ ال چ٘ؿ
قٝل ِبؾق ٓیکكؾٗؿ ٝ ،ثب وو ٖٞظکٓٞث ؾیگك
ٗٔیجٞاٗىث ایٖٖٞق ثبٌؿ .ث٘بثكایٖ یک ظبُحی ٝشٞؾ
ؾاٌث ک ٚظحب ال ثؽًٛبی ٌیؼٍٗٚیٖ ٓ ْٛیآٓؿٗؿ ٝ
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پیٍگیكی ؼیِی ال چیمٛبیی قا ک ٚؾوث ٓب ثٞؾ په
ؾاؾیْ .ؾكحكٛبی وحبؾ  ٝکبٗ ٕٞقا ث ٚوبؼحٔبٕٛبی
اشبقٙیی ٓ٘حوَ کكؾیْ ٌٜ ٝكثبٗی  ٝژاٗؿاقٓكی قا ْٛ
جعٞیَ ؾاؾیْ .آؼٗٞؿٛبی ٓعَ ٓ ٝؼحٔؿیٖ قا شٔغ کكؾیْ
 ٝشِىٚی ٌٞقای ٌٜك قا  ْٛثكگماق کكؾیْ ٖٓ .ؼٞؾّ
ػٌٕٞ ٞقای ٌٜك ث٘ؿق جكکٖٔ ثٞؾّٓ .ىئِ ٚقا ؾق یک
شٔغ ٌّث _ ٛلحبؾ ٗلكی ٓطكض کكؾیْ  ٝگلحیْ ٓبشكا
ایٖٖٞقی اوث .ایٜ٘ب ٓیؼٞا٘ٛؿ ش٘گ قا ٙثی٘ؿالٗؿٓ ،ب
ٔٗ ْٛیؼٞاٛیْ ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٓیؼٞاٛیْ ٌٜكثبٗی ٝ
ژاٗؿاقٓكی قا جعٞیَ ثؿٛیْ٘ٓ .حٜب ٌٔب  ْٛثٔٗ ٚبی٘ؿٙگی
ال ٓكؾّ ؾق جعٞیَ ایٜ٘ب ظٕٞق ؾاٌح ٚثبٌیؿ.

ظالشی ثک٘ی .ثب ایٖ ٔٝؼیث ٝهحی ثكایث ثبهی
ٗٔیٓبٗؿ .كوٗ ثبیؿ ٌت  ٝقٝل ثؿٝی ثؿ ٕٝایٖک ٚظوٞهی
ثكایث ؾق ٓیبٕ ثبٌؿ  ٝایٖ قا ٓگك جب کی ٓیجٞإ اؾآٚ
ؾاؾ؟ ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٓكاشؼ ٚکكؾیْ ث ٚؾاؾگىحكی کٓ ٚب
ٓكاشؼیٖ قا ٗمؾ ٌٔب ٓیككوحیْ .گبٛی  ْٛاُجحٚ
ٗٔبی٘ؿٙیی ال ٓب ٓیقكث ک ٚاشعبف ٍٗٞؾ .آب إٓ ثؽً
قویؿگی ثٓ ٚىبئَ ظوٞهی  ٝاشحٔبػی قا ثكؾاٌحیْ.
چَ ؾهبًی ایي ثطم ؼا تؼطیل کؽظیع؟
اٝاوٗ ككٝقؾیٖ ش٘گ جٔبّ ٌؿٓ .ب جوكیجٖ ؾق اقؾیجٍٜث
ؾیگك ـٌُ ٚؿ ٙثٞؾیْ ال ؾوث ٓىبئَ اشحٔبػیٓ .رِٖ
ٖكف ٓیؼٞاٛؿ لًٗ قا ٖالم ثؿٛؿ .لٕ ث ٚیک
ؼبٗٞاؾ ٙیی ٓحؼِن ثٞؾ ٙک ٚثب ظکٓٞث هجِی قاثط ٚؾاٌح٘ؿ
آب ظبال ٖكف ٓیگلث ظکٓٞث ،اوالٓی ٌؿٖٓ ٙ
ٓیؼٞا ْٛایٖ قا ٖالم ثؿ ٝ ْٛثك ّٝچٜبق لٕ ثگیكّ.
ایٜ٘ب ثٓ ٚب ٓكاشؼٓ ٚیکكؾٗؿ .ؼت ٓب ؾ ٝثبق ٓیجٞاٗىحیْ
ٝهث ثگفاقیْ  ٝثب ایٖ ِعجث ثک٘یْ .آؼٗٞؿٛبی ٓ٘طوٚ
قا ٓیآٝقؾیْ ک ٚجِٞی ٚثک٘٘ؿ ٌٔب ایٖ کبق قا ٗک٘یؿ.

ثب تْخَ ثَ ایيکَ قبؾهبى ظؼ هٌطمَ ًیؽّی تْظٍیی
ظانت ّ کبظؼُبی هسلی کَ زتب هثلي کكبًی هبًٌع
تْهبج اؾ ؾًعاًیبى قیبقی ؾهبى نبٍ ُن ظؼ هیبى آًِب
ثْظًع .چؽا ثَ ؼغن ایي ًیؽُّبی تؽکوي ّ هٌطمَیی
قبؾهبى ثؽای قتبظ تؽکوي اؾ تِؽاى هكئْل فؽقتبظ؟
ایٖ  ْٛاٌکبٍ وبلٓبٕ اوث  ْٛ ٝاٌکبٍ ٖككؿاقإ
وبلٓبٕ ؾق جكکٖٔ ِعكا .یؼ٘ی اٌکبٍ ال ٛك ؾٝ
ٖكف ٝشٞؾ ؾاقؾ ْٛ .جصكثٝ ٚشٞؾ ٗؿاقؾ  ْٛ ٝؾاًٗ إٓ
ٝشٞؾ ٗؿاقؾ ک٘ٓ ٚطو ٚقا ثیٍحك جوٞیث ثک٘٘ؿ .یک
چیمی قا  ْٛؾق ٗظك ؾاٌح ٚثبٌیْ ٝاهؼیث ایٖ ثٞؾ کٚ
وبلٓبٕ چكیکٛبی كؿایی ؼِن ؾق لٓبٕ ؾیکحبجٞقی
ٌب ٙػِیقؿْ إٓ ؼلوبٕ هؿ ػِْ کكؾ ٙثٞؾ  ٝثب كؿاکبقی
ثكای ٓكؾّ ایٖ ظبُث پیؿا ٓیٌؿ ک ٚؾق جوبثَ ثب ایٖ
ظکٓٞث یک ٗیكٛٝبیی ؾاقٗؿ ؼٞؾٌبٕ قا هكثبٗی
ٓیک٘٘ؿ ٓ ٝیؼٞا٘ٛؿ ایٖ قژیْ ال ثیٖ ثكٝؾ ٔٝ ٝؼیث
ثٜحكی ظبکْ ٌٞؾ .ایٖ قا جكکٖٔٛب  ْٛپفیككح ٚثٞؾٗؿ .ثٚ
ؼّٗ َٞیكٛٝبی شٞإ جكکٖٔ ؼیِی ػاله ٚث ٚكؿاییٛب
ؾاٌح٘ؿ  ٝؾق ٝاهغ ای٘طٞق ثگٞیْ کٌ ٚیلحٌ ٚؿ ٙثٞؾٗؿ .ؾق
ٓ٘بوجبت ٞٛاؾاقإ چكیکٛبی كؿایی ثب وحبؾ ٓكکمی
ػِٖٔ ٓ٘بوجبجی ثك ٔٛیٖ اوبن ثكهكاق ٌؿ ٙثٞؾ .ثك
اوبن یک ٌیلحگی ٌؿیؿ .یک جؼؿاؾ ٌیلحٚی چكیک
كؿایی کٛ ٚك چٓ ٚیگٞی٘ؿ ثالكبِِ ٚاٗصبّ ٓیؾ٘ٛؿ،
ظبٔكٗؿ جٔبّ لٗؿگیٌبٕ قا ثكای ایٖ کبق ثگفاقٗؿ .یک
جؼؿاؾ  ْٛثب ٓصٔٞػٚی ٔؼقٛبیی ک ٚؾاٌح٘ؿ ثٚ
ٗٔبی٘ؿٙگی ال ایٖ شكیبٕ ث٘ٓ ٚطوٓ ٚیآی٘ؿ.

پف ظؼ ّالغ اؼظیجِهت هبٍ  58ایي ثطم تؼطیل نع؟
ثِ ٚاٝاؼك اقؾیجٍٜث ایٖ ؾیگك یک ٓؼَٕ ثمقگ ٌؿٙ
ثٞؾ .شِىٚی ٔٛب٘ٛگی ٓ٘طو ٚقا ثكگماق کكؾیْ ٝ
جّٔیْ گككحیْ ایٖ قا ثكؾاقیْ.
گفتیع کَ اًتظبهبت نِؽ ُن ظقت نوب ثْظ؟
اٗحظبٓبت ٌٜكٓ ،وكٛبی ٌٜكثبٗی  ٝژاٗؿاقٓكی اٍٝ
اٗوالة ؾوث ٓفٛجیٛب اكحبؾ ثؼؿ جعٞالجی ٌؿ ک ٚایٜ٘ب ثٚ
ٓب ٓ٘حوَ ٌؿ ٓ ٝوك ٌٜكثبٗی  ٝژاٗؿاقٓكی ؾوث ٓب ثٞؾ.
ٓب ثب ٚٔٛی آکبٗبجی ک ٚآٗصب ٝشٞؾ ؾاٌث کىبٗی کٚ
ػاله٘ٓٚؿ ثٞؾٗؿ ؾق ثؽً اٗحظبٓبت ثبٌ٘ؿ ٗ ٝگٜجبٗی
ثؿ٘ٛؿ قا ؾق آٗصب وبلٓبٗؿٛی کكؾیْ .ث ٚیبؾ ؾاقّ ثؼؿ ال
ٓ 28كؾاؾ  ٝ 58ش٘گ کكؾوحبٕ ،ؾق ایٖ ٓ٘طوْٛ ٚ
ؼیِی جالي کكؾٗؿ ش٘گ قا ٙثی٘ؿالٗؿٓ .ب ثكای

ضت ایي اؾ قْی ُْاظاؼاى تؽکوي اقت .ظؼ ضْظ
قبؾهبى ثَ ًظؽ نوب چَ غٌُیتی زبکن ثْظ کَ قتبظ
تؽکوي ؼا ثَ کبظؼُبی ثْهی ًكپؽظٍ ثْظ؟ ایي لبثل
ظؼک اقت کَ ظؼ چٌیي نؽایطی یک قبؾهبى قیبقی
هثلي ثَ هٌطمَ کبظؼ پؿنکی ثفؽقتع یب هؼلن ثفؽقتع
ّلی کكی ثعّى آىکَ ظؼ آى هٌطمَ ثْظٍ ثبنع ،تکْیي
ایي نْؼاُب ؼا ظیعٍ ثبنع ،هكبئل هسلی ّ ضًلتُبی
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هؽظم هٌطمَ ؼا ثَ ضْثی کبظؼُبی هسلی ثهٌبقع یک
ظفؼَ ظؼ خبیگبُی لؽاؼ هیگیؽظ کَ کل اهْؼ هٌطمَ ؾیؽ
ظقت اّقت.
ایٖ ٔؼق اوبوی ٗ ٚجٜ٘ب ؾق چكیکٛبی كؿایی ؼِن
ثِک ٚؾق ٚٔٛی ٗیكٛٝبی قٌ٘ٝلکك اٗوالثی ایكإ ٝشٞؾ
ؾاٌث .ثٓ ٚیمإ وطط ؾاًٗ  ٝجصبقثی ک ٚایٜ٘ب ؾاٌح٘ؿ
ٓ ْٛكث ٖٞثٞؾ .یک ؾٝقٙی ٖٞالٗی ،اوحجؿاؾ ؾق ایكإ
ظبکْ ثٞؾ .ایٜ٘ب ٗحٞاٗىح ٚثٞؾٗؿ قٌؿ ک٘٘ؿ  ٝؾائْ ؾق یک
ؾقگیكی ٌؿیؿ ثٞؾٗؿ کٔٓ ٚکٖ ثٞؾ ث ٚقاظحی ٔٛیٖ
ُعظٓ ٚصجٞق ٌٞؾ ویبٗٞق ثؽٞقؾ جب ؾوث ؾٌٖٔ ٗیلحؿ.
ایٜ٘ب  ْٛاػحوبؾ ثك ایٖ ؾاقٗؿ ک ٚجئٞقی ٓبقکىیىث _
ُ٘ی٘یىحی ٚٔٛی ٓىبئَ قا ظَ ٓیک٘ؿ .ظبال ٞ٘ٛل یک
کحبة ٗؽٞاٗؿٌ ٙیلحٚی ایٖ ٛىح٘ؿٓ .ب کحبةٛبی ُ٘یٖ قا
هجَ ال إٓک ٚثؽٞاٗیْ ؾقثىث هج ٍٞؾاٌحیْ .ؾق ٗحیص ٚایٖ
آؾّ ٌیلحٚیی کٓ ٚیؼٞاٛؿ ؾق قآ ٙكؾّ كؿا ٌٞؾ،
ٌكایطی پیً آٓؿ ٝ ٙثب ایٖ اهجبٍ گىحكؾ ٙقٝثٚقٌ ٝؿ.ٙ
ؾاقؾ پكٝال ٓیک٘ؿ ک ٚثیبیؿ آٗصب  ٝث ٚؾقیبی ٓكؾّ
ثپیٗٞؿؾ .ایٖ ظبُث ؾق ٝ ٚٔٛشٞؾ ؾاٌث ؾق ثبال یب پبییٖ.
ثٛ ٚك ظبٍ ٓب یؼ٘ی ٖٓ  ٝجٓٞبز  ٝثویٚی قكوب ،کبؾقٛبی
ٓعِی وبلٓبٕ ثٞؾیْ ُٝی ؾق ٛیچ ٓىئِٚی اوبوی ٗوٍی
ٗؿاٌحیْٓ ،ىئِٚی ٓب ٗ ْٛجٞؾ .ؾق ٓوطغ ثٝ 58 ٖٜٔهحی
وبلٓبٕ ٓیؼٞاوث ثكای  19ث ٖٜٔثكٗبٓ ٚثگفاقؾ ٓب
ٓی ٌ٘یؿیْ ک ٚإٓ قٝل ٓٔکٖ اوث ٓىبئِی پیً ثیبیؿ آب
ظحب كکك ٗٔیکكؾیْ ؾؼبُث ک٘یْٓ .ب ٓیؾیؿیْ ک ٚثٚ
ؼّ َٞثؼؿ ال ش٘گ کكؾوحبٕ ِٖجٛٚب  ٝآؼٗٞؿٛبی
شٞإ  ٝکىبٗی ٓبٗ٘ؿ كؽكاُؿیٖ ظصبلی قا ث٘ٓ ٚطوٚ
ٓیككوح٘ؿ  ٝایٜ٘ب ؾق ٓ٘بٖن ؿیك جكکٖٔ وؽ٘كاٗی
ٓیک٘٘ؿ ٓ ٝكؾّ قا ػِیٓ ٚب جعكیک ٓیک٘٘ؿٛ ،كچ٘ؿ ؾق
إٓ لٓبٕ ٔؼیق ثٞؾٗؿ  ٝاگك یک جظبٛكات کٞچکی ْٛ
ػِیٓ ٚب ثكگماق ٓیکكؾٗؿ آب ال هؿقت ٓب ؾق ٓ٘طوٚ
ٓیجكویؿٗؿ ٝ ٝاهؼٖ شكات جؼكْ ٗؿاٌح٘ؿ ،آب
ٓیؾاٗىحیْ اگك هؿقجٔ٘ؿ ٌٗٞؿ ث ٚؼّ َٞث ٚؾُیَ
ٓىئِٚی هؿیٔی ٌیؼ ٝ ٚو٘ی ؾق ٓ٘طو ٚؼطكٗبک ؼٞاٛؿ
ثٞؾ ،آب اِِٖ كکك ٗٔیکكؾیْ ایٖ ٓىبئَ ٓ٘طو ٚقا ثٚ
قكوبیی ک ٚال جٜكإ ٓیآٓؿٗؿ جفکك ثؿٛیْ .كکك ٓیکكؾیْ
قكوب ؾق جٜكإ ؼٞؾٌبٕ ٚٔٛی ایٜ٘ب قا ٓیؾاٗ٘ؿ ٝ
ثكایً ثكٗبٓٚقیمی ؾاقٗؿ؛ ٓب  ْٛثٜحك اوث ٛكچٚ
ثیٍحك ؾق ؼؿٓث ایٜ٘ب ثبٌیٌْ .یلحٚی وبلٓبٕ ٛىحی،
کىی ک ٚال جٜكإ اػماّ ٓیٌٞؾ قا ٗٔبی٘ؿٙی وبلٓبٕ
ٓیؾاٗی ٛ ٝكچ ٚآ ٝیگٞیؿ ؾقثىث ٓیپفیكی ؾق ظبُی
کٓ ٚصٔٞع ٌكایٗ اٖكاكث ٓیگٞیؿ کٔٝ ٚغ ؾاقؾ ثؿجك
ٓیٌٞؾ .ؾق ٓوبٖؼی ظحب کبق ث ٚشبیی قویؿ ک ٚکبٕٗٞ
كك٘ٛگی _ ویبوی ؼِن جكکٖٔ  ٝشٞاٗبٕ پیٍگبّ ثب ْٛ
ؾقگیك ٌؿٗؿ .ؾق إٓ ؾٝقٙیی ک ٖٓ ٚػٌٕٞ ٞقای ٌٜك

ثٞؾّ ٌٜ ٝكثبٗی  ٝژاٗؿاقٓكی  ْٛؾوث ٓب ثٞؾ ،شٞاٗبٕ
پیٍگبّ ٓیگلح٘ؿ ٓب ٓیؼٞاٛیْ  ٚٔٛشب آقّ وبلٓبٕ قا
ثمٗیْٓ .ب ٓ ْٛیگلحیْ ٗ ٚاگك ٌٔب ثمٗیؿ ٓب ثكٓیؾاقیْ ٝ
ثب ٌٔب  ْٛثكؼٞقؾ ٓیک٘یْٓ .یگلح٘ؿ ٓگك ج ٞكؿایی
ٗیىحیٓ .یگلحیْ :كؿایی ٛىحیْ ُٝی ػٕ ٞکبْٗٛ ٕٞ
ٛىحیْ  ٝکبٗٔٗ ٕٞیؼٞاٛؿ ای٘صب ش٘گ ٌٞؾُٝ .ی ؾق
گ٘جؿ ای٘طٞق ٗجٞؾ ٚٔٛ .شبی گ٘جؿ آقّ وبلٓبٕ قا لؾٙ
ثٞؾٗؿ .ال ٌٜكثبٗی گ٘جؿ جٔبن ٓیگككح٘ؿ ٓیگلح٘ؿ" :ثٚ
ؼؿا ٓب ظمةاُِٜی ٗیىحیْ ُٝی ث ٚثچٛٚبیحبٕ ثگٞییؿ
قٝثٚقٝی ٌٜكثبٗی الاهَ آقّ وبلٓبٕ قا ٗمٗ٘ؿ".
ؾقوث قٝثٚقٝی ٌٜكثبٗی آقّ وبلٓبٕ قا لؾ ٙثٞؾٗؿ ٝ
ظمةاُِٜیٛب  ْٛثٌٜ ٚكثبٗی كٍبق ٓیآٝقؾٗؿٓ .ب ٓرِٖ
ؾق ٔٛیٖ ٓٞقؾ هبؾق ٗجٞؾیْ ثب قكوبی وبلٓبٕ ٓؽبُلث
ک٘یْٓ .ب ؾق ٓوطغ ش٘گ پب ٙٝک٘لكاٗه و ٚقٝل ٙؾاٌحیْ.
جٔبّ ٗیكٛٝبیٔبٕ قا شٔغ کكؾیْ  ٝگلحیْ چ ٚکبق ثبیؿ
ثک٘یْ .ث ٚایٖ ٗحیص ٚقویؿیْ کٓ ٚب جٔبّ وبؼحٔبٕٛبی
ؾُٝحی قا ک ٚگككح ٚثٞؾیْ ٓبٗ٘ؿ ؼبٗٚی ككٓبٗؿاق ٝ
وبؼحٔبٕ آٓٞلي  ٝپكٝقي ک ٚکبٗ ٝ ٕٞوحبؾ قا ؾق آٜٗب
ایصبؾ کكؾ ٙثٞؾیْ په ثؿٛیْ  ٝیک ػوتٍٗی٘ی ک٘یْ.
جعِیَ ٓب ایٖ ثٞؾ ک ٚاگك ٓکبٕٛبیی قا اشبق ٙک٘یْ  ٝآٜٗب
قا ظلع ک٘یْ کبق ثمقگی کكؾٙییْ  ٝكٕب قا  ْٛثٗ ٚلغ
ؼٞؾٓبٕ ال ؾوث ٗؿاؾٙییُْٝ .ی ؾق ٓوطغ شؿیؿ ای٘طٞق
ٍٗؿ ٓب ٗحٞاٗىحیْ شِٞی قكوبیی ک ٚشؿا ال ٓب ؾق
ؼبٗٛٚبی پٜ٘بٕ ثٞؾٗؿ  ٝثب وكٓبیٚی جكکٖٔ ِعكا
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ایكإ ال ؾٝقاٗی ک ٚقٔب ٌبٍُ ٙکكکٍی کكؾ  ٝجكکٖٔ
ِعكا قا جعث اٗویبؾ ظکٓٞث ٓكکمی ؾقآٝقؾٔٛ ،یٍٚ
ثكٗبٓٚقیمی کكؾ ٙایٖ قا ال ؾوث جكکٖٔٛب ؾقثیبٝقؾ.
ایٜ٘ب لٓی٘ٛ ٚبی ظىبویث قٝی ٓ٘طو ٚقا ككآ ْٛیکكؾ.
ٓب یبلؾٗ ٙلك ثٞؾیْ ک ٚؾق جظبٛكات ٌٜ 17كیٞق جٜكإ
ٌكکث کكؾیْ  ٝث ٚؾ ٝگك ٙٝؾق ثیٖ شٔؼیث جوىیْ ٌؿیْ،
آب ٛك کبقی ٓیکكؾیْ ٌؼبقٛبی ٓب پیً ٗٔیقكث ٝ
ٚٔٛی ٌؼبقٛب چٜبقچٞة ٓفٛجی ال ٗٞع ٌیؼ ٚؾاٌث.
ٝهحی ٛلحٚی ثؼؿ ث ٚجكکٖٔ ِعكا ثكگٍحیْ یک ػؿ ٙال
آؼٗٞؿٛبی ؼٞؾٓبٕ قا شٔغ کكؾیْ  ٝگلحیْ :أٝبع چ٘یٖ
اوث ٌٔ ٝب ٓ ْٛبٗ٘ؿ آؼٗٞؿٛبی ٌیؼ ٚؾق ٔؿیث ثب ٌبٙ
كؼبُیث ک٘یؿ  ٝال ایٖ ككِثِٖجی ؾوث ثکٍیؿ .اُٝیٖ
ثكؼٞقؾی کٓ ٚب ال آؼٗٞؿٛبی ؼٞؾٓبٕ ؾیؿیْ ایٖ ثٞؾ کٚ
ٌٔب قكحٚییؿ ٓؿقوٚی كبقنٛب ؾقن ؼٞاٗؿٙییؿ ٝ
ٗٔیؾاٗیؿ ككم ٌیؼ ٝ ٚو٘ی ؾق چیىث چ ٕٞاگك
ٓیؾاٗىحیؿ ایٖ قا ٗٔیگلحیؿ .یک آؼٗٞؿ جكکٖٔ چٕٞ
جكکٖٔٛب ظ٘لی ٓفٛج٘ؿ ٗٔیجٞاٗؿ کبقی قا ک ٚآؼٗٞؿ
ٌیؼ ٚاٗصبّ ٓیؾٛؿ ،اٗصبّ ؾٛؿ .ایٜ٘ب ثكای ٓب اِِٖ هبثَ
هجٗ ٍٞجٞؾ  ٝایٖ قا ث ٚظىبة ككِثِٖجی آٜٗب
ٓیگفاٌحیْ .ایٜ٘ب ثٓ ٚب گلح٘ؿ ٓب جب االٕ قاؾیٗ ٞؿاٌحٚییْ،
ظحب وٗ ٚلك ال ایٜ٘ب پ ٍٞؾاؾٗؿ ثٓ ٚب جب ثكای آٜٗب قاؾیٞ
ثؽكیْ جب اؼجبق قا پیگیكی ک٘٘ؿ .چ ٕٞایٖ ٗگكاٗی ؾق
آٜٗب  ْٛثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ٙثٞؾٓ .كؾّ ٓ٘طو ْٛ ٚجّٞق
ٓیکكؾٗؿ قژیْ ؼیِی هٞی اوثٓ .ب یک گٌٚٞی ِٓٔکث
ثٞؾیْ ک ٚكوٗ ٓكل ثیٖ ایكإ ٌٞ ٝقٝی ٗجٞؾ ،ثِکٓ ٚكل
ثیٖ ؾ ٝاقؾٝگبٌ ٙكم  ٝؿكة  ْٛثٞؾ ٔٛ ٝیٍ ٚلیك
ٗظك هكاق ؾاٌثٝ .هحی ٓكؾّ ٓحٞشٌ ٚؿٗؿ قژیْ ككٝ
قیؽح ٚاوث ،ؾیؿٗؿ ک ٚاهِیث ؾ ٙؾقِؿی ٌیؼٚی
ؿیكجكکٖٔ ٌ ٝیؼٛٚبی ٌٜكٛبی ؾیگك آٓؿٗؿ ٌٜ ٝكثبٗی
قا گككح٘ؿ  ٝکٔیح ٚجٍکیَ ؾاؾٗؿ .ایٜ٘ب ٗگكاٗی ٓكؾّ قا
چ٘ؿ ثكاثك ٓیکكؾ  ٝلٓی٘ٚی ایٖ قا  ْٛككآ ْٛیکكؾ
کٓ ٚكؾّ ث ٚؤث ٌؼبقٛبی ٓب ٓحٔبیَ ٌٗٞؿٓ .ب ٌؼبق
ایٖ قا کٓ ٚؿقوٚی جكکٔ٘ی ٓیؼٞاٛیْ  ٝؼٞؾٓؽحبقی
ٓیؼٞاٛیْ قا ٓطكض ٓیکكؾیْ ٓ ٝكؾّ  ْٛث ٚؤث ٓب
گكایً پیؿا کكؾٗؿٝ .هحی  ْٛک ٚؾیؿٗؿ قژیْ ٓحمُمٍ ٌؿٙ
ٗیكٛٝبی شٞإ قٝوحبٛب په گككحٖ لٓیٖٛب قا آؿبل
کكؾٗؿ  ٝجٍکیَ ٗطلٛٚبی ٌٞقاٛب ،ثب وكٗگٗٞی وكػث
ثیٍحكی پیؿا کكؾ ٓ ٝعبكظٚکبقجكیٖ اككاؾ  ْٛثٓ ٚیؿإ
آٓؿٗؿ.

اػحجبق کىت کكؾ ٙثٞؾٗؿٓ ،ؽبُلث ک٘یْ .آٜٗب ؼٞؾٌبٕ ؾق
ٔٛب٘ٛگی ثب وبلٓبٕ ٓ ٝكکمیث جّٔیْ ٓیگككح٘ؿٓ .ب
اِِٖ ؼجك ٗؿاٌحیْٓ .ب كوٗ ؼجك ؾاٌحیْ ک ٚثبیؿ ؾق قٝل
 19ثٓ ٖٜٔكاوْ ثگیكیْ .ؾق ٔٛیٖ ٓكاوْ  19ث ٖٜٔثٞؾ
کٌ٘ ٚیؿیْ ؾق گ٘جؿ ؾقگیكی ٌؿٓ ٝ ٙب ث ٚػ٘ٞإ ٗیكٝی
وبلٓبٕ ٗٔیؾاٗىحیْ چ ٚکبق ک٘یْ.
ُوبىِْؼ کَ گفتیع اضتالف نیؼَ ّ قٌی ظؼ هٌطمَ
قبثمَی چٌع لؽًی ظاؼظ .آیب نوب ظؼ ظّؼٍیی کَ لعؼت
ؼا ظؼ هٌطمَ ثَ ظقت ظانتیع .تالل کؽظیع ظؼ هٌبِك
هسؽّم نیؼَ ّ هیبى تْظٍُبی ؾزوتکم نیؼَ کبؼ
کٌیع ّ آًِب ؼا خػة کٌیع؟
ٓب هجَ ال ٛك چیم ؼٞؾٓبٕ قا ؼِوی ٓیؾاٗىحیْ  ٝؼِن
 ْٛیؼ٘ی جٞؾٙی ٓكؾّٓ .ب ٓىئِٚی ایٖ قا ٗؿاٌحیْ کٚ
لظٔحکً كبقن اوث یب جكکٖٔ اوث یب ٌیؼ ٚیب و٘ی.
ؾق ایٖ ٓ٘طوٚٔٛ ٚی ٗیكٛٝبی چپ ٌیؼ ْٛ ٚثب ٓب ثٞؾٗؿ.
ؾق قٛجكی شٞاٗبٕ پیٍگبّ ٓ ٝؼِٔبٕ پیٍگبّ ْٛ
ٗیكٛٝبی چپ ٌیؼ ٚظٕٞق ؾاٌح٘ؿ .آب ایٖک ٚاقججبٖ ثب
جٞؾٛٙبی ٌیؼٚی ٓ٘طو ٚثؽٍی ال ٝظبیق وبلٓبٗی ٓب
ٌٞؾ ایٖٖٞق ٗجٞؾ .ظحب ٗیكٛٝبی چپ ٌیؼ ٚثٓ ٚب کٔک
ٓبُی ٓ ْٛیکكؾٗؿ .یب ظحب ثكؼی ال ثچٛٚبی کٔیحٝ ٚهحی
ؾقگیك ٓیٌؿٗؿ ثؼؿ ٓیآٓؿٗؿ ػفقؼٞاٛی ٓیکكؾٗؿ ٝ
اوِعٌٚبٕ قا  ْٛثٓ ٚب جعٞیَ ٓیؾاؾٗؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ایٜ٘ب
ؾق یک ٌٜك  ٝیک ٓعِ ٚثب جٞؾٛٙبی جكکٖٔ لٗؿگی
ٓیکكؾٗؿ.
ظبُؽى تؽکوي يسؽا ضیلی ؾّظ ثؽای خؽیبًی کَ قؼی
هیکؽظ پف اؾ اًمالة اػوبل زبکویت کٌع ،هكئلَ نع.
ايلي ظؼگیؽیُب اؾ کدب ّ اؾ چَ تبؼیطی آغبؾ نع؟
ثٛ ٚك ظبٍ ٔٛیٍ ٚظبکٔیث ؾق ایكإ یک ظىبویحی ؾق
ٓٞقؾ جكکٖٔ ِعكا ؾاٌح ٚاوث .ال ٔٛبٕ ش٘گٛبی
ٓفٛجی ؾٝقإ ٌب ٙاؤبػیَ ِلٞی ک ٚثٓ ٚكٍُ ٝکك
کٍیؿ  ٝؾٛ ٙماق ٗلك قا ثكای جـییك ٓفٛت گكؾٕ لؾ .ؾق
ٖٔٔ ؾق لٓبٕ ٌب ٙثك اوبن پبٕ كبقویىْ ػَٔ ٓیٌؿ.
جِٞیمی ،ٕٞقاؾیٓ ،ٞطجٞػبت ٚٔٛی ٝوبیَ اقججبٖ
شٔؼی ؾُٝحی  ٚٔٛؾائْ ٓیکٞثیؿٗؿ ک ٚجكکٖٔٛب ٜٓبشك
ٛىح٘ؿ ،ؾق جٔبّ ٖ ٍٞجبقیػ ایٜ٘ب ٝظٍیگكی کكؾٙاٗؿ،
كبهؿ ٛیچ ٗٞع جٔؿٕ ٓ ٝؿٗیحی ٛىح٘ؿٓ ،ب ِبظت ایٜ٘ب
ثٞؾٙییْ  ٝآٜٗب ث ٚکٍٞق ٓب جصبٝل کكؾٙاٗؿ .ایٖ قا ؾق
 ٚٔٛشب ٓیٌ٘یؿی یب ؾق ؾٝقإ ؾثیكوحبٕ ثكای ٓب
ٗٔبیًٛبیی ؾق ٓٞقؾ کٞقٝي ٛ ٝؽبٍٓ٘یٛب اشكا
ٓیکكؾٗؿ .یب ؾق ٓٞقؾ ٓىئِٚی وكٓبیٚی إٓ ٓ٘طو ٚکٚ
أٝبع آة ٞٛ ٝایی  ٝلٓیٖٛبی ٓكؿٞة ٌكایٗ
ٓ٘بوجی ایصبؾ کكؾ ٙثٞؾ ٓیثی٘یْ ک ٚظبکٔیث ٓكکمی ؾق

ظؼگیؽیُب اؾ چَ ؾهبًی ثَ ّخْظ آهع؟
ؾق ایٖ ٔٝؼیث ٛك قٝل ٓبشكاٛبی کٞچکی اجلبم
ٓیاكحبؾ ْٛ .ؾق ث٘ؿق جكکٖٔ  ْٛ ٝؾق گ٘جؿ .چ ٕٞگ٘جؿ ال
اثحؿای ٌکَگیكیاي ظ ٍٞاؾاقٙی آالک پِٜٞی ٌکَ
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گككث  ٝؿیكجكکٖٔٛب ؾق إٓ وبکٖ ٌؿٗؿ  ٝثٓ ٚكٝق
ججؿیَ ثٌٜ ٚك ثمقگی ٌؿ ٙثٞؾ ک ٚؾق ٓ٘طو ٚثُ ٚعبظ
اهحّبؾی هؿقجٔ٘ؿ ثٞؾ  ٝال ٓ٘بٖن ؾیگك  ٝال ؼٞؾ
جكکٖٔ ِعكا  ْٛاككاؾی قا ث ٚؤث ؼٞؾي کٍیؿٙ
ثٞؾ .ؾق ٗحیصٝ ٚهحی ک ٚؾق ث٘ؿق جكکٖٔ یک اهِیث
کٞچکی کٔیحٚی ٌٜك قا گككح٘ؿ ،ایٖ اهِیث ک ٚؾق گ٘جؿ
کٔی ثیٍحك ثٞؾ  ْٛاؾاقٙی ٌٜك قا ث ٚؾوث گككثٓ .رِٖ
ٌبٛكٝؾیٛب  ٝآـقثبیصبٗیٛب ؾق گ٘جؿ لیبؾ ثٞؾٗؿ ک ٚثٚ
ػ٘ٞإ کبقگكإ وبلٓبٕ کٍبٝقلی ث ٚآٗصب آٓؿٝ ٙ
وبکٖ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ .ایٜ٘ب جٕبؾٛبیی  ْٛایصبؾ ٓیکكؾ ٓرِٖ
جكکٖٔ ٛب ٓؼحوؿ ثٞؾٗؿ ٗجبیؿ ٗبّ ؼؿا قا قٝی کبؿف ٌٗٞث
چ ٕٞایٖ کبؿف قٝی لٓیٖ ٓیاكحؿ ُٝی ایٜ٘ب اِكاق
ؾاٌح٘ؿ ک ٚثبالی ٚٔٛی
کبؿفٛب ثىْ هللا قا ث٘ٞیى٘ؿ.
نوب کَ گفتیع اّایل هبخؽا
نِؽثبًی ّ ژاًعاؼهؽی ّ
اًتظبهبت نِؽ ظقت نوب
ثْظ؟
ؾق ٗحیصٚی ٔٛیٖ جٕبؾٛب
ٓكؾّ ظكکث کكؾٗؿ ٓ ٝب
ایٜ٘ب قا گككحیْٖ .ی ؾقگیكی
ایٜ٘ب قا گككحیْ .جٞؾٙی ٓكؾّ
ال قٝوحبٛب ثٌٜ ٚكٛب آٓؿٗؿ
 ٝجكکٖٔٛبی ٌٜك  ْٛثٞؾٗؿ،
ؾق ٗحیص ٚآٜٗب ػوت ٍٗىح٘ؿ ٝ
ػوتٍٗی٘ی
ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ
ٗک٘٘ؿ.

قٝی إٓ ٌٗٞحٓ ٖٓ ٚیؼٞا ْٛآكٝل ٌٜیؿ ثٍ ٝ ّٞؾاقؾ
ؾق ؼیبثبٕ ٛب ٛكشبیی کٌٞٗ ٚح ٚثٞؾٗؿ ث٘ؿق جكکٖٔ پبک
ٓیک٘ؿ ٓ ٝیٗٞیىؿ :ث٘ؿق اوالّ .آؾّٛبی ٓؼُٔٞی  ْٛاٝ
قا ٓیلؾٗؿٓ .ب قویؿیْ گلحیْ :ایٖ قا ٗمٗیؿ  ٝال اْٛ ٝ
پكویؿیْ :چٌ ٚؿٙ؟ گلث :ای٘صب ث٘ؿق اوالّ اوث .گلحیْ:
"آكٝل ؾیؿی ک ٚایٖ  ٚٔٛآؾّ آٓؿٗؿ ؼت جٓ ْٛ ٞیآٓؿی
ِعجث ٓیکكؾی اگك ٓكؾّ ٓیپفیككح٘ؿ ٓیٌؿ ث٘ؿق
اوالّٓ ".یگلث ٖٓ ٚٗ" :ثب ٓكؾّ کبق ٗؿاقّ ٖٓ .ؾق قاٙ
اوالّ ٓجبقلٓ ٙیکْ٘ ".ثٛ ٚك ظبٍ ؾیؿیْ أٝبع ٓحٍ٘س
اوث ٔٓ ٝکٖ اوث ایٖ قا  ْٛػٔؿی ككوحبؾ ٙثبٌ٘ؿ کٚ
ٓرِٖ چبه ٞثؽٞقؾ  ٝث ٚایٖ ثٜبٗ ٚؾقگیكی ایصبؾ ک٘٘ؿ .اٝ
قا ث ٚلٝق وٞاق ٓبٌیٖ کكؾیْ  ٝثكؾیْ ثیكٌٜ ٕٝك ؾق
ٓ٘طوٚی ؿیك جكکٖٔ قٛبیً
کكؾیْ .ایٖ ٓرِٖ ٗٔٚٗٞی
ؾقگیكیٛبی کٞچک ثٞؾ .ؾق
گ٘جؿ ٔٝؼیث ظبؾجك ثٞؾ.
ٓرِٖ یک شٞإ ویگبقككٝي
جكکٖٔ قا ثب چبه ٞکٍحٚ
ثٞؾٗؿٛ .ك قٝل ال ایٖ
ٓبشكاٛب پیً ٓیآٓؿٓ .كؾّ
ٗ ْٛگكاٗی ؼیِی ٌؿیؿی ال
آی٘ؿ ٙؾاٌح٘ؿ  ٝایٖ ٓٞشت
ٓیٌؿ ک ٚث ٚؤث ٓب گكایً
پیؿا ک٘٘ؿ.

ؾهیٌعاؼاى ثؿؼگ ثَ ظّلت
ثبؾؼگبى هؽاخؼَ کؽظٍ
ثْظًع ،آًِب ُن ؾهیٌعاؼاى
ؼا فؽقتبظٍ ثْظًع ّ ثب
تْيیَی آًِب آهعٍ ثْظًع
ظؼ ظاظگكتؽی ثٌعؼ تؽکوي
ثكت ًهكتَ ثْظًع

ؾهبًی کَ اظاؼٍی نِؽ ثَ
ظقت نوب افتبظ کویتَُبی
اقالهی چَ نعًع؟

ٌٞقای ٌٜك ث٘ؿق جكکٖٔ شبیگمیٖ ایٖ کٔیحٛٚب ٌؿ.

چَ ؾهبًی اظاؼٍی نِؽ ثَ ظقت نوب افتبظ؟

خٌگ اّل چَ ؾهبًی ّ ثَ چَ ظلیلی آغبؾ نع؟

اول٘ؿ  57ثٞؾ.

ش٘گ ا 6 ٍٝككٝقؾیٖ ٌ 58كٝع ٌؿ .إٓ لٓبٕ وحبؾ
ٓكکمی ٌٞقاٛبی جكکٖٔ ِعكا ٌکَ گككح ٚثٞؾ .ال
إٓ و ْٛ ٞلٓی٘ؿاقإ ثمقگ ث ٚؾُٝث ثبلقگبٕ ٓكاشؼٚ
کكؾ ٙثٞؾٗؿ ،آٜٗب  ْٛلٓی٘ؿاقإ قا ككوحبؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝثب
جِٞیٚی آٜٗب آٓؿ ٙثٞؾٗؿ ؾق ؾاؾگىحكی ث٘ؿق جكکٖٔ
ثىث ٍٗ ىح ٚثٞؾٗؿ  ٝججِیـبت ٓطجٞػبجی قا ٙاٗؿاؼحٚ
ثٞؾٗؿ .ؼت ٓب ؾیؿیْ ک ٚػال ٙٝثك ٗیكٛٝبی ٓفٛجی،
لٓی٘ؿاقإ ثمقگ  ْٛػِیٓ ٚب قا ٙاكحبؾٙاٗؿ .ججِیـبجٍبٕ ْٛ
ایٖ ثٞؾ ک ٚایٜ٘ب کٔٗٞیىح٘ؿ  ٝث ٚایٖ ٝویِٓ ٚفٛجیٛب قا
 ْٛػِ٘ی  ٝؿیكػِ٘ی ػِیٓ ٚب جعكیک ٓیکكؾٗؿ .ؾق
ٝاهغ ظكکحی ک ٚلٓیٖؾاقإ ثمقگ قا ٙاٗؿاؼح ٚثٞؾٗؿ ثب
ظٔبیث ؾُٝث ثبلقگبٕ ثٞؾ یب الاهَ ثكؾاٌث ٓب ؾق إٓ
ٓوطغ چ٘یٖ ثٞؾ .ؾق اٝاؼك اول٘ؿ ثٓ ٚب ؼجك قویؿ کٚ

ظانتیع هیگفتیع کَ ظؼگیؽیُب چطْؼ آغبؾ نع؟
ؼت ایٖ قٗٝؿ ایٖٖٞق پیً ٓیقكثٓ .رِٖ ثكای ٗٔٚٗٞ
ٖٓ ؾق ث٘ؿق جكکٖٔ ک ٚثٞؾّ ٓفٛجیٛبی ؿیكجكکٖٔ ٝ
ٌیؼٓ ٚیگلح٘ؿ ایٖ ٌٜك ؾیگك ٗبًٓ ث٘ؿق ٌبٗ ٙیىث ٝ
ٗبّ ٌٜك قا ث٘ؿق اوالّ گفاٌحٚییْٓ .ب ٓكؾّ قا
ككاؼٞاٗؿیْ کٓ ٚب ٓیؼٞاٛیْ یک ٓیحی٘گ ثكگماق ک٘یْ ٝ
ؼیِی  ْٛآؾّ آٓؿ ٙثٞؾ .اِِٖ ؾق ث٘ؿق جكکٖٔ وبثوٚ
ٗؿاٌث .جٔبّ ؼیبثبٕ اِِی پك ال آؾّ ثٞؾ .ال ٛك هٍك ٝ
ٖجو ْٛ ٚآٗصب ثٞؾٗؿ ٓ ٝكؾّ ؼٞؾٌبٕ جّٔیْ گككح٘ؿ کٚ
ٗبّ ٌٜك قا ث٘ؿق جكکٖٔ ثگفاقٗؿ .چ٘ؿ وبػث ثؼؿ ؼجك
آٓؿ ک ٚیک ٗلك ؾاقؾ ؾق ٌٜك ؾقگیكی ایصبؾ ٓیک٘ؿ.
قكحیْ ؾیؿیْ یک ٗلك آٓؿ ٙقٝی وكي  ْٛوكث٘ؿی لؾٝ ٙ
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ایٜ٘بیی ک ٚآٓؿ ٙثٞؾٗؿ ٓ ٝحعّٖ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ثب ٗٔبی٘ؿٙگبٕ
کٔیحٚی آؿاؾ آبّ ؼٔی٘ی  ٝؾُٝث شِى ٚؾاقٗؿٝ .هحی ٓب
ایٖ قا ٌ٘یؿیْ ث ٚوكػث ثٓ ٚعَ شِى ٚقكحیْ .شٔؼٚ
قٝلی ثٞؾ .قٝلٛبی شٔؼ ٚیک ثكٗبٓٚی كك٘ٛگی
٘ٛكی ال وٞی وحبؾ ثكگماق ٓیٌؿ کٌ ْٛ ٚؼكؼٞاٗی
ٓی ٌؿ ْٛ ،اشكای ٓٞویوی ثٞؾ  ٝؾق إٓ ٓوطغ ایٖ شمٝ
وكگكٓیٛبی ٓكؾّ ػبؾی ٌ ْٛؿ ٙثٞؾ .ک٘حكٍ ٌٜك ٝ
ٓ٘طو ْٛ ٚؾوث ٓب ثٞؾ.

ٓفٛجی ک ٚؾق ظٔبیث ال ٓفٛجیٛب ٌکَ گككح ٚثٞؾ ثٓ ٚب
ٓكاشؼٗ ٚکكؾ ٙثٞؾٗؿ کٌٔ ٚب  ْٛثیبییؿ ٔٛکبقی ک٘یؿ ٝ
ایٖ ٓىئِ ٚقا ثب  ْٛظَ ک٘یْٓ .ب ؼٞؾٓبٕ ٗیكٛٝبیٔبٕ قا
ثىیس کكؾیْ  ٝث ٚآٗصب قكحیْ  ٝؼٞاوحیْ کٓ ٚب  ْٛؾق ایٖ
شِىبت ٌكکث ک٘یْ .آٜٗب  ْٛجىِیْ ٌؿٗؿ  ٝگلح٘ؿ کٚ
ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ٌٔب  ْٛثیبی٘ؿُٝ .ی ؾق ایٖ كبِِ ٚثیك ٕٝایٖ
ٓع ٖٚٞیک شیپ ثمقگی ثٞؾ ٙکٓ ٚكؾّ ٓیثی٘٘ؿ ؾاؼَ
ایٖ شیپ پك ال اوِع ٚاوث .شیپ پك ثٞؾ ٙال جل٘گ ٝ
ٗبقٗصک ٓ ٝىِىَ .ایٜ٘ب جّٞق ٓیک٘٘ؿ کٓ ٚیؼٞا٘ٛؿ
ٔٛیٖ آكٝل ٓب قا ثمٗ٘ؿ ٖٓ .ؾیؿّ ک ٚش ٞؼیِی ٗبشٞق
اوثٓ .كؾّ ثالكبِِ ٚقاٗ٘ؿٙی ٓبٌیٖ قا پیبؾ ٙکكؾٗؿ ٝ
اوِعٛٚب قا گككح٘ؿ .ؾق ٗحیص ٚایٖ جٍؿؾ ثبػد ٌؿ شِىٚ
 ْٛث ْٛ ٚثؽٞقؾٓ .كؾّ قا ک ٚؾق یک چ٘یٖ ٌكایٗ
ٓحٍ٘صی ٗٔیٌٞؾ ک٘حكٍ کكؾٓ .كؾّ قیؽح٘ؿ  ٝشِى ٚقا
ث ْٛ ٚلؾٗؿ .إٓ قٝل ظبٛكٕ ٓبشكا جٔبّ ٌؿ  ْٛ ٖٓ ٝثٚ
ث٘ؿق جكکٖٔ ثكگٍحْ ُٝی ث ٚؾٗجبٍ ایٖ ٓبشكآ ،ىئِٚی
قایگیكی ثك وك ٗظبّ شبٍٗیٖ ٗظبّ پبؾٌبٛی پیً آٓؿ.
وحبؾ ٓكکمی یک ٓیحی٘گ ؾق ایٖ ٓٞقؾ ؾق گ٘جؿ ثكگماق
کكؾ ک ٚؾق ٓٞقؾ قككاٗؿ ّٝاػالّ ٓٔٞغ ثک٘ؿ .ؾق ٗوبٖ
ٓؽحِق ایكإ  ْٛؾقگیكیٛبی پكاک٘ؿٙیی ؾق شكیبٕ
ثٞؾ .ث ٚؼّ َٞکكؾوحبٕ  ْٛثىیبق ٗبآقاّ ثٞؾ .ؾق
ٖٔٔ ٓكؾّ ٓیؾیؿٗؿ ک ٚؾق ٓرِٖ کكؾوحبٕ ٓكؾّ ؾق
ثكاثك اككاٖیٓ ٕٞفٛجی  ٝکىبٗی ال قژیْ گفٌح ٚک ٚثب
جکی ٚث ٚؾُٝث ثبلقگبٕ جالي ٓیک٘٘ؿ لٓیٖٛب قا په
ثگیكٗؿٓ ،وبٓٝث ٓیک٘٘ؿ .ؾق ٌكایطی ک ٚككلٗؿإ ؼٞؾ
جكکٖٔٛب ؾق ٚٔٛی ٌٜكٛب  ٝقٝوحبٛب ٌؼجٛٚبی کبٕٗٞ
كك٘ٛگی _ ویبوی ؼِن جكکٖٔ قا جٍکیَ ؾاؾٙاٗؿ  ٝؼٞؾ
ٓكؾّ ٌٞ ْٛقاٛب قا ؾقوث کكؾٙاٗؿ .ؾق ٗحیصٚی
قٝظیٚی ایٖ کٓ ٚوبٓٝث ک٘٘ؿ  ٝثی جلبٝت ٗجبٌ٘ؿ ؾق
ٓكؾّ ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ٙثٞؾ .ؾق ٖٔٔ ظٔبیث وبلٓبٕ
چكیک ٛبی كؿایی ؼِن ک ٚیک وبلٓبٕ وكاوكی ٓىِط
ثٞؾ ثب یک وبثوٚی ؾقؼٍبٕ ال کىبٗی ک ٚظبٔكٗؿ ؾق

آى ؾهبى ثٌعؼ تؽکوي خؿّ اقتبى هبؾًعؼاى ثْظ اگؽ
انتجبٍ ًکٌن .اقتبًعاؼ هبؾًعؼاى ظؼ ظّؼٍی ظّلت هْلت
کَ ثْظ؟
ثِ ٚکَ جكکٖٔ ِعكا شم ٝاوحبٕ ٓبلٗؿقإ ثٞؾ.
اوحبٗؿاق ؾُٝث ٓٞهث ٌ ْٛؽّی ثٞؾ ثٗ ٚبّ ؾکحك اظٔؿ
ٖجبٖجبیی ک ٚوبثوٚی ٞٛاؾاقی ال ٓصبٛؿیٖ ؾاٌث  ٝؾق
لٓبٕ ٌب ٙلٗؿإ قكح ٚثٞؾ.
ُویي فؽظ ًوبیٌعٍی ظّلت هْلت ظؼ هٌطمَ هسكْة
هینع؟
ؾق اذ٘بی ش٘گ ٌؽّی ثٗ ٚبّ ؾکحك قوُٞی ثٚ
ٗٔبی٘ؿٙگی ال ؾُٝث ث٘ٓ ٚطو ٚآٓؿ .هجَ ال إٓ ؾُٝث
ٗٔبی٘ؿٙی ٍٓؽّی ٗؿاٌث.
چؽا نوب ایٌطْؼ ثؽظانت هیکؽظیع کَ ظّلت هْلت اؾ
ایٌِب زوبیت هیکٌع؟
چ ٕٞؾق اؼجبق ٓطجٞػبت ٓیٌٗٞح٘ؿ شٔؼی ال کىبٗی
ک ٚلٓیٖٛبیٍبٕ جٞوٗ ٌٞقاٛبی جكکٖٔ ِعكا ؿّت
ٌؿ ٙث ٚؾُٝث ػكیٌٕٞٗ ٚحٚاٗؿ ٓ ٝكاشؼ ٚکكؾٙاٗؿ  ٝال
ایٖ و ْٛ ٞؾق ؾاؾگىحكی جعّٖ کكؾ ٙثٞؾٗؿ ٔٗ ٝبی٘ؿٙی
ؾُٝث  ٝکٔیحٚی آؿاؾ ثب ایٜ٘ب شِى ٚگفاٌح ٚثٞؾٗؿٓ .ب
ؼجك ایٖ شِى ٚقا ٌ٘یؿیْ آب ٗ ٚؾُٝث  ٚٗ ٝاقگبٕٛبی
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کٍیؿٍٞٗ ٙؾ.

قآ ٙكؾّ كؿاکبقی ک٘٘ؿ  ْٛقٝظیٚی جكکٖٔٛب قا ثبال
ٓیثكؾ .ؾق ٗحیص ٚؾق قٝل ٓیحی٘گ ،جٞؾٙی ٘ٛگلحی ؾق
ٓعَ ٓیحی٘گ شٔغ ٌؿٗؿٔٛ .بٕ قٝل ٗیكٛٝبی کٔیحٚی
اٗوالة اوالٓی گ٘جؿ  ٝجؼؿاؾ لیبؾی ال کىبٗی ک ٚال
ٌٜكٛبی ؾیگك ثب ػٍن ثٌٜ ٚبؾت  ٝال ثیٖ ثكؾٕ
کٔٗٞیىثٛب  ٝثی ؾیٖٛب ث ٚگ٘جؿ آٝقؾٌ ٙؿ ٙثٞؾٗؿ ثٚ
ٓكؾّ ظِٔ ٚکكؾٗؿ .ؾق ظبُی ک ٚجٞؾٙی ٓكؾّ کٚ
کٔٗٞیىث ٗجٞؾٗؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ٓفٛجیٛب ٓىِعبٗ ٚث ٚایٖ
ٓیحی٘گ ظِٔ ٚکكؾٗؿ.

ظؼگیؽی تٌِب ظؼ گٌجع هبًع یب ظؼ هٌبِك ظیگؽ تؽکوي
يسؽا ُن ظؼگیؽی نع؟
ٔٛبٕ قٝل ٗیكٛٝبی جكکٖٔ ؾق  ٚٔٛشبی جكکٖٔ ِعكا
ٓىِط ٌؿٗؿ ٛ ٝكک ٚؾاِٖٝت ثٞؾ قا پفیككح٘ؿ ٝ
ٗگٜجبٗیٛب  ٝپىثٛبی ک٘حكٍ ٓىِط ؾق ٓ٘بٖن جكکٖٔ
ٍٗیٖ ایصبؾ کكؾٗؿ .ؾقگیكی ث ٚإٓ ٌکَ ؾق ٓ٘بٖن ؾیگك
ثٝ ٚشٞؾ ٗیبٓؿ آب ٚٔٛی ٓ٘طو ٚؾق ٔٝؼیث آٓبؾٙثبي
ثٞؾ ٓ ٝكؾّ ػبؾی  ْٛثٌ ٚؿت كؼبٍ ثٞؾٗؿ .ثؽٍی ال آٜٗب
ثٗ ٚیكٛٝبی ٓىِط ؾٝاِٖت پیٞوح ٚثٞؾٗؿ  ٝؾق
ٗگٜجبٗیٛب  ٝگٍثلٗیٛب كؼبٍ ثٞؾٗؿ  ٝثؽٍی ٓ ْٛرِٖ
ؿفای ایٖ ٗگٜجبٗی گىحكؾ ٙقا کٓ ٚرِٖ ٛك قٝل پبّٗؿ
ٗلك ؾق ث٘ؿق جكکٖٔ ٗگٜجبٗی ٓیؾاؾٗؿ ،جبٓیٖ ٓیکكؾٗؿ.
ثِٞ ٚقت کبِٖٓ ؼٞؾشٞيٓ .ب كوٗ جالي ٓیکكؾیْ
کٔکٛبی ایٖچ٘ی٘ی قا وبلٓبٗؿٛی ک٘یْ ٓ ٝرِٖ ٗٞثث
جؼییٖ ٓیکكؾیْ ک ٚٔٛ ٚؿفا ؾقوث ٗک٘٘ؿٓ .كؾّ  ْٛؾائْ
ؾق ؼیبثبٕ  ٝاٖكاف کبٗ ٕٞثٞؾٗؿ  ٝؼجك ٓیگككح٘ؿ.

ایي ُوبى هكئلَی چوبلعاؼی ّ چوبلعاؼاى ثْظ یب
کیفیت ًیؽُّبیی کَ ثَ هیتیٌگ زولَ کؽظًع هتفبّت
ثْظ؟
ؾق ٓوبثَ إٓ ٗیكٝی اٗجٔٗ ٙٞیجٞاٗىح٘ؿ چٔبهؿاقإ قا
ثیبٝقٗؿ .اگك ثب چٞة  ٝچٔبم ٓیآٓؿٗؿ ک ٚکبقی ال پیً
ٗٔیثكؾٗؿ .ؾق ؾقگیكی  6ككٝقؾیٖ ٗیكٛٝبی قؤی
کٔیحٛ ٚب ،ثب اوِع ٚثٓ ٚیحی٘گ ظِٔ ٚکكؾٗؿ  ٝثك اوبن
گلحٚی ٌبٛؿإ ػی٘ی ال شٜثٛبی ٓؽحِق ال ؾٝق ثٚ
ؤث ٓكؾّ جیكاٗؿالی ٓیکكؾٗؿ  ٝشِٓ ٞیآٓؿٗؿ .جؼؿاؾ
لیبؾی ؾق ایٖ ٓبشكا ال ٓكؾّ ػبؾی جكکٖٔ کٍحٌ ٚؿٗؿ.
ایٖ ثٞؾ کٓ ٚكؾّ  ْٛؼٍٔگیٖ ٌؿٗؿ ٛ ٝك کىی ثب ٛك
ٝویِٚیی ک ٚث ٚؾوث آٝقؾ ٝاقؾ ٗجكؾ ٌؿ .ؾق ٗحیص ٚیک
ٓوبٓٝث گىحكؾٙی ٓكؾٓی ٌکَ گككث  ٝچكیکٛبی
كؿایی  ْٛثٌ ٚؿت ال ٓكؾّ ظٔبیث ٓیکكؾٗؿ  ٝایٖ
ٓوبٓٝث قا وبلٓبٗؿٛی ٓیکكؾٗؿ .ال إٓ وْٛ ٞ
ٛیبتٛبی ؾُٝث  ٝوبلٓبٕ ال جٜكإ آٓؿٗؿ .ؾکحك
قوُٞی ٛ ٝیبت ؾُٝث ؾق ٓ٘طوٓ ٚىحوك ٌؿٗؿٓ .ب ثب
ثؽٍی ال جكکٖٔٛبیی ک ٚال ؾٝقإ ؾاٍٗگب ٙثب ٕٜٗث
آلاؾی ِٓ ٝیٛب ؾق جٔبن ثٞؾٗؿ  ٝؾق ٝاهغ ثب ُیجكاٍٛبی
جكکٖٔ جٔبن گككحیْ ال آٜٗب ؼٞاوحیْ ٓب قا کٔک ک٘٘ؿ جب
ثب ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ٓعِی ؾُٝث ٓفاکك ٙک٘یْ ک٘ٓ ٚطو ٚث ٚآجً

همبّهت ظؼ گٌجع ثَ تكطیؽ نِؽ ّ هًبظؼٍی
قبضتوبىُبی ظّلتی ُن هٌدؽ نع؟
ٓكؾّ ثؽً ٛبیی ال ٌٜك قا اٌـبٍ کكؾٗؿ ُٝی ویبوث
ایٖ ٗجٞؾ کٓ ٚب جٔبّ ٌٜك قا ؾق ؾوث ثگیكیْ .ویبوث ثك
اوبن ایٖ ثٞؾ ک ٚایٖ ٗیكٝی ٛبقی قا ک ٚظِٔ ٚکكؾٙ
اوث په ثمٗؿ .ؾُٝث ثالكبِِٛ ٚیبجی قا ث ٚگ٘جؿ ككوحبؾ
ک ٚؾق ؾق ٕٝآٜٗب ثؽٍی ال ٗیكٛٝبی ٓحكهی ٓفٛجی
ٓبٗ٘ؿ پؿق قٔبییٛبی وبلٓبٕ ٓصبٛؿیٖ یب ٗٔبی٘ؿٙگبٕ
ٖبُوبٗی  ْٛجالي ٓیکكؾٗؿ ؾقگیكیٛب ؼبجٔ ٚپیؿا ک٘ؿ.
ٛیبجی  ْٛال ٖكف وبلٓبٕ ث٘ٓ ٚطو ٚآٓؿ ک ٚثؽٍی ال
آٜٗب ؾق ٓ٘طوٚی جكکٖٔ ٍٗیٖ ٓىحوك ٌؿٗؿ  ٝثؽٍی ؾق
ثیك٘ٓ ٕٝطو .ٚجٔبنٛب ث ٚایٖ جكجیت ثكهكاق ٌؿ.
جكکٖٔ ٛب ّٓك ثٞؾٗؿ کٗ ٚیكٛٝبی کٔیح ٚؾق ٓ٘طوٚ
ٗجبٌ٘ؿ چ ٕٞایٜ٘ب کٍحبق کكؾٙاٗؿ ٔٓ ٝکٖ اوث ٓكؾّ ثٚ
ظٕٞق آٜٗب ؾق ٓ٘طوٝ ٚاکً٘ ٍٗبٕ ؾ٘ٛؿ .وكاٗصبّ ث٘ب
ٌؿ اقجً ،ثیٖ ٓب  ٝآٜٗب ظبئَ ٌٞؾ  ٝثؼؿ ؾٖ ٝكف
و٘گكٛبیٍبٕ قا شٔغ ک٘٘ؿ.
خٌگ اّل گٌجع چٌع ؼّؾ ِْل کهیع؟
جب چٜبقؾ ٝ ْٛپبٗمؾ ْٛككٝقؾیٖ ک ٚپىثٛبی ک٘حكٍ قا
شٔغ کكؾیْ اؾآ ٚؾاٌث .اُجح ٚجیكاٗؿالیٛبی پكاک٘ؿٙ
ْٛچ٘بٕ اؾآ ٚؾاٌثٓ .ب اػحوبؾ ؾاٌحیْ ایٜ٘ب وبٝاکیٛب ٝ
ػٞآَ ككاقی قژیْ گفٌحٚاٗؿ ٓ ٝكؾّ  ْٛهجٍٞ
ٓیکكؾٗؿ .ثكای اُٝیٖ ثبق ثؼؿ ال اٌـبٍ ث٘ؿق جكکٖٔ
جٞوٗ قٔب ٌب ٙؼِن جكکٖٔ ٓیؾیؿ ک ٚیک ؾقگیكی ثٚ
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ای٘صب ؼحْ ٍٗؿ ٙاوث ک ٚث ٚؾٗجبٍ إٓ ؾق ٓ٘طوٓ ٚكؾّ قا
کٍحبق ک٘٘ؿ  ٝایٖ قا پیكٝلی ؼٞؾٌبٕ ٓیؾاٗىح٘ؿ کٚ
ٓوبٓٝث ٓكؾّ ٓ٘صك ث ٚایٖ ٌؿ ٙاوث کٗ ٚیكٛٝبی
ظک ٓٞحی ثب ٓكؾّ جٞاكن ک٘٘ؿ ٓ ٝصجٞق ثبٌ٘ؿ جٞاكوبجٍبٕ
قا قػبیث ک٘٘ؿ.

کٓ ٚرِٖ وحبؾ  ٝکبٗ ٕٞقا شٔغ ک٘یؿ .اوحبٗؿاق ٓبلٗؿقإ
 ْٛآؾّ ؼیِی ؼٞثی ثٞؾ .ؼٞؾي هجِٖ لٗؿاٗی ویبوی ثٞؾ
 ٝثب ثىیبقی ال جكکٖٔٛب ؾق لٗؿإ آٌ٘بیی ؾاٌث ،ثب
ٓكؾّ ٓ٘طو ْٛ ٚاظىبن ٗمؾیکی ٓیکكؾ .ث ٚػالٙٝ
جیپٛبی ُیجكآًٍ٘ جكکٖٔ ٛ ْٛكچ٘ؿ شِٔٗ ٞیآٓؿٗؿ آب
ٝاوطٚی اقججبٖ ثب ثكؼی ٓوبٓبت ؾاؼَ ؾُٝث ٓٞهث
ثٞؾٗؿ چ ٕٞؼٞؾٌبٕ ٓ ْٛیؾیؿٗؿ ک ٚاؾآٚی كٍبقٛب
ٓٔکٖ اوث ث ٚیک ش٘گ كبشؼٚآٓیم ٓ٘صك ٌٞؾ .اُجحٚ
کٍبکًٛبیی ثٞؾ ٖٓ .شمٛ ٝیبجی ثٞؾّ ک ٚؾ ٝثبق ثٚ
ٔٛكا ٙقكین جٓٞبز قكحیْ  ٝثب ؾکحك قوُٞی ث ٚػ٘ٞإ
ٗٔبی٘ؿٙی ؾُٝث ٓالهبت کكؾیْ .یک ثبق وبػث ثیٖ ٝ 12
ّٗ 1لٌ ٚت ثٞؾ  ٝیک ثبق  ْٛثیٖ ِ 4 ٝ 3جط٘ٓ .حٜب
ظبکٔیث شؿیؿ ٞ٘ٛل ٝاقؾ ٓىئِٚی ٓبُکیث ٍٗؿ ٙثٞؾٓ .ب
 ْٛؾق ٓ٘طو ٚثكٗبٓٛٚبی ؼٞؾٓبٕ قا پیً ٓیثكؾیْ .ال
کالن لثبٕ جكکٔ٘ی گككح ٚجب ٓٞویوی  ٝک٘ىكت  ٝثٚ
ػالٙٝی ایٖک ٚگكٛٙٝبی
٘ٛكی جكکٔ٘ی قا ثلكوحیْ
جٜكإ ک ٚآٗصب  ْٛظٔبیث
ٓكؾّ ؾیگك ٓ٘بٖن قا ال
ؼٞؾٌبٕ ث ٚػ٘ٞإ ٗٔبی٘ؿٙگبٕ
ظبٔك وكلٓیٖ ٌٞقاٛب
ٓیؾیؿٗؿ .ایٜ٘ب قٝظیٚی
ٓوبٓٝث قا ؾق جكکٖٔٛب
جوٞیث ٓیکكؾ  ْٛ ٝشبیگبٙ
ٓب قا ؾق ٓیبٕ ٓكؾّ جرجیث
ٓیکكؾ .جٔبّ اقگبٕٛبی
ؾُٝحی  ٝاقگبٕٛبی شؿیؿ
ٓفٛجی ٓ ْٛحٞش ٚایٖ ٌؿٙ
ثٞؾٗؿ چٛ ٕٞك ک ٚقا ٓیككوحبؾٗؿ ٗٔیجٞاٗىث ثب ٓكؾّ
اقججبٖ ثگیكؾ ٓ ٝكؾّ ث ٚآٜٗب ٓیگلح٘ؿ ثیب ثب  ْٛثكٝیْ
وحبؾ  ٝاگك وحبؾ ثٓ ٚب ثگٞیؿ ٓب ظبٔكیْ ثب جِ ٞعجث
ثک٘یْ .کٔکٛبی ٓبؾی قا  ْٛیب ٗٔیگككح٘ؿ یب ثٓ ٚب
جعٞیَ ٓیؾاؾٗؿ.

کٌتؽل ژاًعاؼهؽی ّ نِؽثبًی ثؼع اؾ خٌگ اّل ظقت
نوب افتبظ؟
ٗٔٛ ٚبٕ هجَ ال ش٘گ وك ٓبشكای اوْ ٌٜك ٝهحی
ؾقگیكی پیً آٓؿٓ ،كؾّ ثىیس ٌؿٗؿ ٓ ٝعَ کٔیحٛٚبی
اوالٓی قا ٓعبِك ٙکكؾٗؿ .ثچٛٚبی کٔیح ،ٚوبؼحٔبٕ قا
قٛب کكؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝث ٚوبؼحٔبٕ ؾیگكی پ٘ب ٙثكؾ ٙثٞؾٗؿ
ک ٚثبل ٓكؾّ ایٖ وبؼحٔبٕ قا ٓ ْٛعبِك ٙکكؾ ٙثٞؾٗؿ.
ؼجك ک ٚثٓ ٚب قویؿ ث ٚوكػث ؼٞؾٓبٕ قا ثٓ ٚیبٕ ٓكؾّ
قوبٗؿیْ  ٝؾیؿیْ ک ٚظحب ثؼٕی ال كؼبالٕ قٝوحبیی ْٛ
ال قٝوحبٛب ؼٞؾٌبٕ قا
قوبٗؿٙاٗؿ .پكویؿیٌْٔ" :ب
چكا آٓؿٙایؿ؟" گلح٘ؿٓ" :ب
ٌ٘یؿٙایْ ؾاقٗؿ جكکٖٔٛب قا
ٓیکٍ٘ؿ ".گلحیْ ٚٗ" :چ٘یٖ
چیمی ٗیىثٌٔ ،ب  ْٛثكٝیؿ
چ ٕٞاگك ایٖ ٓىئِ ٚاؾآٚ
پیؿا ک٘ؿ ،ایٜ٘ب ال ٌٜكٛبی
ؾیگك ٗیكٓ ٝیآٝقٗؿ ٝ
أٝبع ؼكاة ٓیٌٞؾ ٓب
آكٝل جٞاٗىحیْ اوْ ٌٜك قا
ػ ْٞک٘یْٛ ".كچٖٓ ٚ
ثِ٘ؿگ ٞؾوحْ گككحْ  ٝثیٖ
ٓكؾّ ایٖ ظكفٛب قا لؾّ ٓ ٚٔٛیگلح٘ؿ ایٜ٘ب ٚٔٛ
ؾقوث ُٝی ٓب ایٖ پؿقوٞؼحٛٚب قا ال ٌٜك ثیكٕٝ
ٓیک٘یْٗ .یكٝی ٓب  ْٛای٘وؿق ٗجٞؾ ک ٚثحٞاٗیْ شِٞی ٓكؾّ
قا ثگیكیْ .ؼجك  ٚٔٛ ْٛشب پیچیؿ ٙثٞؾ  ٝجكکٖٔٛب ال
 ٚٔٛشب آٓؿ ٙثٞؾٗؿ ٛ ٝكکه ٛ ْٛكچ ٚؾاٌث آٝقؾ ٙثٞؾ.
یکی ثب چبه ٞثٞؾ  ٝیکی ثب اوِع ٚکٔٗ ٚیگفاقیْ ؾٝثبقٙ
جكکٖٔکٍی قا ٙثی٘ؿالٗؿ .ایٖ ٌؿ ک ٚکٔیحٛٚب ؾوث
جكکٖٔٛب اكحبؾ  ٝؾق ٝاهغ اؾاقٙی ٌٜك ثٓ ٚب ٓعٌ ٍٞؿ.

ُؽ کَ ؼا هیفؽقتبظًع
ًویتْاًكت ثب هؽظم اؼتجبِ
ثگیؽظ ّ هؽظم ثَ آًِب
هیگفتٌع ثیب ثب ُن ثؽّین قتبظ
ّ اگؽ قتبظ ثَ هب ثگْیع هب
زبَؽین ثب تْ يسجت ثکٌین

آیب تْيیَُبی ضیؽضْاُبًَ ثَ نوب هینع کَ ایي
َّؼیت ؼا خوغ کٌیع؟
ایٖ قا ؾق ٗظك ؾاٌح ٚثبٌیؿ ک ٚؾُٝث ثبلقگبٕ ثب گفٌث
لٓبٕ ؼٞؾي ٛكچ ٚثیٍحك جعث كٍبق ٗیكٛٝبی ٓفٛجی
هكاق ٓیگككث .ؾق ٗحیص ٚاِِٖ ؾقگیكجك ال ایٖ ثٞؾ کٚ
ثحٞاٗؿ ثكای ٓب ٗیك ٝثگفاقؾ  ٝال ؼؿا ٓیؼٞاوث ک ٚایٖ
ٓ٘طو ٚكؼِٖ آقاّ ثبٌؿ .ال یک ٖكف ؾیگك ٗ ْٛیكٛٝبی
ٓفٛجی ؾق ٗوبٖ ؾیگك ایكإ  ْٛؾقگیك ثٞؾٗؿ .ؾق
آـقثبیصبٕ ثب ٖككؿاقإ آیثهللا ٌكیؼحٔؿاقی ،ؾق
کكؾوحبٕ ال اٝاؼك ٓكؾاؾ ش٘گ  ٝؾقگیكیٛب جعث

ثؼع اؾ خٌگ اّل تسؽیکبت فئْظالُب اظاهَ ظانت ّ
ظّلت هْلت اؾ نوب هیضْاقت کَ قیكتن زبکن ثؽ
هٌطمَ ؼا تغییؽ ظُیع؟
كئٞؾاٍٛب کْٛ ٚچ٘بٕ ٓیقكح٘ؿ ٓ ٝیآٓؿٗؿ ٓ ٝفٛجیٛب قا
ثٝ ٚوبیَ ٓؽحِق ػِی ٚجكکٖٔٛب جعكیک ٓیکكؾٗؿ.
ؾُٝث ٓٞهث  ْٛیک ٗٔبی٘ؿ ٙثكای ٓ٘طو ٚاٗحؽبة کكؾ ثٚ
ٗبّ ؾکحك قوُٞی  ٝهّؿ ایٖ ثكؼٞقؾ قا  ْٛثب ٓب ٗؿاٌث
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ٛؿایث چٔكإ ٌكٝع ٌؿ  ٝش٘بیثٛبی ثی ٌٔبقی ؾق
آٗصب اجلبم اكحبؾ  ٝؾق ٌٜكٛب ٘ٓ ٝبٖن ؾیگك ایكإ ْٛ
ؾقگیك ثٞؾٗؿ .ایٖ اجلبهبت ؾق ٓ٘طوٚی جكکٖٔ ِعكا ْٛ
ثبلجبة ؼٞؾي قا ؾاٌث ٞٓ ٝشت ٓیٌؿ ٌٞٛیبقی ٝ
ٗگكاٗی ٓكؾّ اكمٝؾٌٞ ٙؾٓ .رِٖ اػؿاّ پمٌکی ثٗ ٚبّ
قٌٗٞؿ وكؾاقی ک ٚثكای کٔکٛبی پمٌکی ثٚ
کكؾوحبٕ قكح ٚثٞؾ جكکٖٔٛب قا ؼیِی ٓحبذك کكؾ چٕٞ
ٓیؾیؿٗؿ پمٌکٛبی ٞٛاؾاق وبلٓبٕ ک ٚث٘ٓ ٚطوٚی ٓب
آٓؿ ٙثٞؾٗؿ چگ ٚٗٞاككاؾی ثٞؾٗؿ  ٝاػؿاّ قٌٗٞؿ
وكؾاقی ثكایٍبٕ ایٖٖٞق ثٞؾ ک ٚیکی ال ایٖ پمٌکٛب
اػؿاّ ٌؿ ٙثبٌؿ.

جٔبن ؾاٌحیْْٛ .لٓبٕ وپب ٙپبوؿاقإ هؿقجٔ٘ؿ ٓیٌؿ ٝ
ؼٞؾي قا ؾق ٓ٘بٖن ٓؽحِق وبلٓبٗؿٛی ٓیکكؾ.
ؾوحگبٛ ٙبی اٖالػبجی  ٝآ٘یحی کْ کْ ٌکَ گككح ٚثٞؾٗؿ
 ٝوبلٓبٗؿٛی ٓیٌؿٗؿ .ؾق ػیٖ ظبٍ ٓ٘طو ٚلٗؿگی
ػبؾی ؼٞؾي قا اؾآٓ ٚیؾاؾٓ .عّ ٍٞؾقٌ ٝؿ ٝ
جبثىحبٕ  58ؾق جت  ٝجبة ایٖ پیكٝلی ث ٚپبیبٕ قویؿ ٝ
كَّ کٍث پبییم ٙقویؿٓ .ب ؾق جٔبن ثب ٛیبت ظَ
اؼحالف ثب قٔب اِلٜبٗی ؾق جٔبن هكاق گككحیْ کٚ
کٍث ٍٓبع  ٝشٔؼی قا هج ٍٞؾاٌث .ثٛ ٚك ظبٍ ٍٗبٕ
ٓیؾاؾیْ ک ٚاٗحظبق اِِی ٓكؾّ جكکٖٔ ِعكا ایٖ اوث
ک ٚآٗچ ٚقا ایٖ  ٚٔٛوبٍ ال ؾوث ؾاؾ ٙثٞؾ ٙاوث په
ثگیكؾ ٓ ٝب  ْٛاگك ؾؼبُث ٓیک٘یْ ثكای ایٖ اوث کٚ
ش٘گ ٍٗٞؾ٘ٓ .حٜب ؼت ظبکٔیث ؾاٌث هٞی ٓیٌؿ  ٝثؼؿ
ال وكکٞة آـقثبیصبٕ ٓیؼٞاوث جکِیق ٓ٘بٖوی ٓبٗ٘ؿ
جكکٖٔ ِعكا قا  ْٛق ٌٖٝک٘ؿ .ؾق ٗحیص ٚایٖ ثكٗبٓ ٚقا
ؾق وطٞض ثبالی هؿقت قیؽح ٚثٞؾٗؿ  ٝؼجك إٓ  ْٛثٓ ٚب
قویؿ .اٝاؼك پبییم  58کٍث ٓعّ ٍٞجٔبّ ٌؿ  ٝؾق
ٖٔٔ ؾُٝث ثبلقگبٕ  ْٛثؼؿ ال ٓبشكای اٌـبٍ ولبقت
آٓكیکب اوحؼلب ؾاؾٗ .یكٛٝبی ؿیكؾُٝحی ٖككؿاق قژیْ
اوالٓی ؾیگك ؼٞؾٌبٕ قا ٓحٍکَ کكؾ ٙثٞؾٗؿٓ .ب
ٗیكٛٝبی ثٓٞی ٓ٘طو ٚال ٓكؾّ ؼیِی ٓیٌ٘یؿیْ ک ٚثٓ ٚب
گٌٞمؾ ٓیکكؾٗؿٔٝ :غ ایٖٖٞق ٗٔیٓبٗؿ  ٝثبیؿ
ظٞاوحبٕ ثبٌؿٓ .ب ٓ ْٛكاشؼٓ ٚیکكؾیْ ث ٚکبؾقٛبیی کٚ
وبلٓبٕ ؾق ٓ٘طوٓ ٚىحوك کكؾ ٙثٞؾ  ٝشؿای ال
جٍکیالت کبٗ ٝ ٕٞوحبؾ آٜٗب  ْٛجٍکیالت ٓؽلی
ؼٞؾٌبٕ قا ؾاٌح٘ؿٓ .ب  ْٛجبثغ ٓىئٞالٕ وبلٓبٗی ثٞؾیْ.

ایي پؿنکُب ظؼ هٌطمَی نوب اؾ ثچَُبی چپ ثْظًع؟
ثِ !ٚثیٍحك ٞٛاؾاقإ وبلٓبٕ ثٞؾٗؿ ک ٚث٘ٓ ٚطو ٚككوحبؾٙ
ٌؿٗؿ .وبلٓبٕ ثٝ ٚیژ ٙثؼؿ ال ش٘گ آ ٍٝصجٞق ٌؿ ثٚ
جكکٖٔ ِعكا جٞشٝ ٚیژ ٙثک٘ؿ  ٝکبؾقٛبی ٝیژٙیی ثٚ
ٓ٘طو ٚثلكوحؿ  ٝؾق ٖٔٔ جؼؿاؾی ال پمٌکبٕ ٞٛاؾاق
قا  ْٛجٍٞین کكؾ ک ٚثكای یبقی قوبٗؿٕ ثٓ ٚكؾّ ،ثٚ
ٓ٘طو ٚثیبی٘ؿ.
چَ زْاظثی ؾهیٌَقبؾ خٌگ ظّم تؽکوي يسؽا نع؟
لٓبٗی ک ٚؼٔی٘ی ؾق ٓكؾاؾ  58ؾق اقججبٖ ثب کكؾوحبٕ
كحٞا ؾاؾ ش ٞجكکٖٔ ِعكا  ْٛآٌلحٌ ٚؿ .جؼؿاؾی ال
قٝظبٗی ٕٞشٞإ ٓ ٝفٛجیٛب ككِث قا ثٗ ٚلغ ؼٞؾٌبٕ
ؾیؿ ٙثٞؾٗؿ ک ٚای٘صب قا  ْٛث ٚه ٍٞؼٞؾٌبٕ شٔغ ک٘٘ؿٓ .ب
 ْٛیک ٓوؿاق ػوتٍٗی٘ی کكؾیْ .اُجح ٚکىبٗی  ْٛثٞؾٗؿ
کٖ ٚككؿاق ٓوبٓٝث ثٞؾٗؿ آب ؾق ٜٗبیث ػوتٍٗی٘ی
کكؾیْ ٔٛ ٝبٕٖٞق ک ٚگلحْ وبؼحٔبٕٛبی ؾُٝحی قا
جعٞیَ ؾاؾیْ .ایٖ ػوتٍٗی٘ی ثبػد ٌؿ کىبٗی کٚ
ٓیؼٞاوح٘ؿ ش ٞقا ٓحٍ٘س ک٘٘ؿ ٗحٞاٗ٘ؿ کبقٌبٕ قا پیً
ثجكٗؿ .ؾق ایٖ كبِِٓ ْٛ ٚعّ ٍٞؾقٌ ٝؿ  ٝشٍٖٛبی
گ٘ؿّ ثكپب کكؾیْٓ .كؾّ شٍٖ گككح٘ؿ ک ٚثكای اُٝیٖ ثبق
جٞاٗىحٚاٗؿ ال لٓیٖٛبیی ک ٚایٖ  ٚٔٛوبٍ ؾق ٓوبثَ
چٍٔبٍٗبٕ کبٌحٓ ٚیٌؿ ،ؼٞؾٌبٕ ٓعّ ٍٞثكؾاقٗؿ.
ایٖ  ْٛقٝظیٚی ٓكؾّ قا  ْٛ ٝجٞاٗبیی ٓبُی آٜٗب قا
اكمایً ٓیؾاؾ .ثٓ ٚب  ْٛکٔک ٓبُی ٓیکكؾٗؿ.
قٝیؿاؾٛبی ٗوبٖ ؾیگك ٍٛ ْٛؿاقؾ٘ٛؿ ٙثٞؾ .ث ٚؼَّٞ
ایٖکٓ ٚؽبُلبٕ ؼٔی٘ی ؾق آـقثبیصبٕ وكکٞة ٌؿٗؿ ٝ
ٓبٗ٘ؿ کكؾوحبٕ ٓوبٓٝث اؾآ ٚپیؿا ٗکكؾ  ٝایٖ جٞإ
وكکٞة ظبکٔبٕ شؿیؿ قا ٍٗبٕ ؾاؾٛ .كچ٘ؿ ٓب جالي
ٓیکكؾیْ جٔبؤبٕ قا ثب کىبٗی ؾق ظبکٔیث شؿیؿ ظلع
ک٘یْ .ؾ ٝثبق ٛیبجی ال ٖكف جكکٖٔٛب ثب ؼٔی٘ی ؾیؿاق
کكؾ ،ثب ٓ٘حظكی ؾیؿاق کكؾیْ ،ثب ٓوبٓبت ؾُٝحی ٝ
اػٕبی ٛیبتٛبی ظَ اؼحالف ثك وك ٓبُکیث لٓیٖٛب

هگؽ افؽاظی هبًٌع نوب ّ تْهبج کَ ؾًعاًی لجل اؾ
اًمالة ثْظیع ؼا ػُْگیؽی ًکؽظٍ ثْظًع؟
ٓب ػٕٞگیكی ٌؿ ٙثٞؾیْ ُٝی آٗوؿق ؾقگیك کبق ػِٔی
ثٞؾیْ ک ٚككِحی ثكای کبقٛبی ؾیگك ٗؿاٌحیْ .ؾق ظبُی
ک ٚکبؾقٛبی اػمآی وبلٓبٕ ث ٚاٗؿالٙی ٓب ثب جٞؾٛٙب
ؾقگیك ٗجٞؾٗؿ ٖٓ .ث ٚیبؾ ؾاقّ ک ٚثؼؿ ال کٍث پبییمٙی
گ٘ؿّ  ٝش ٞث٘ٓ ٚبوجث ایٖ پیكٝلی جظبٛكاجی ؾق ؾی
ٓب ٙثكگماق کكؾیْ  ٝثك ؼالف جّٞق ٓب ٗیكٝی
گىحكؾٙیی ال ٚٔٛی قٝوحبٛب وكالیك ٌؿ .جٔبٌبی یک
چ٘یٖ ِع٘ٚیی ک ٚایٖ جٞؾٙی ػظیْ لظٔحکٍبٕ
قٝوحبیی آٓؿٙاٗؿ  ٝؾق ظٔبیث ال ا ٝؾقٝؾ ثك كؿایی
ٓیگٞی٘ؿ ثكای یک چكیک كؿایی ک ٚا٘ٓ َٛطوٗ ٚیىث،
ٓ٘وِت ک٘٘ؿ ٙثٞؾ.
ایي تظبُؽات ظؼ ثٌعؼ تؽکوي ثْظ؟
ٗ ٚؾق گ٘جؿ ثٞؾ  ٝؾق ٝاهغ یک هؿقتٗٔبیی ال شبٗت
وحبؾ  ٝکبٗٓ ٕٞعىٞة ٓیٌؿ ؾق ثكاثك ش ٞوكکٞثی کٚ
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شكیبٕ ؾاٌث .لٓمٓٛٚبیی  ْٛثكای ٌیٛٙٞبی ٓوبٓٝث
ؾق ثكاثك وكکٞة ثٞؾٓ .رِٖ ِعجحً ثٞؾ کٓ ٚب وحبؾ
ٓكکمی قا جؼطیَ ک٘یْ ُٝی ث ٚشبی إٓ ؾق ایٖ كبِِٓ ٚب
چیمی ثٗ ٚبّ اجعبؾیٚی قٝوحبیی جكکٖٔ ِعكا ایصبؾ
کكؾ ٙثٞؾیْ کٓ ٚحٍکَ ال اجعبؾیٛٚبی ٓعِی ٌٞقاٛبی
قٝوحبیی ٍٛث جب ؾ ٙقٝوحب ثٞؾٓ .ب ایٖ قا ایصبؾ کكؾیْ
کٌٞ ٚقاٛبی قٝوحبیی ثحٞاٗ٘ؿ ؾق ِٞقت ػؿّ ٝشٞؾ
وحبؾ ،ؼٞؾٌبٕ قا اؾاق ٙک٘٘ؿ .ث ٚػالٙٝی چیمی ثٗ ٚبّ
ٌٞقای ٔٛب٘ٛگی اجعبؾیٛٚبی قٝوحبیی جكکٖٔ ِعكا
ک ٚال ٗٔبی٘ؿٙگبٕ إٓ اجعبؾیٛٚبی ٓعِی جٍکیَ ٓیٌؿ.
ایٖ اجعبؾی ٚیک ؼجكٗبٓ٘ٓ ْٛ ٚحٍك ٓیکكؾ ک ٚػالٓث
إٓ ؾ ٝؾان ثٞؾ ثب یک ؼٌٚٞی گ٘ؿّٛ .ك ؾٓ ٝب ٙیک ثبق
 ْٛک٘گكٙی ٌٞقاٛبی جكکٖٔ ِعكا ثكگماق ٓیٌؿ ٝ
ظحب یک ثبق ٓ٘ٞچٜك ٛماقؼبٗی ؾق ایٖ ک٘گكٌ ٙكکث
کكؾ  ٝپیبّ شجٜٚی ؾٓٞکكاجیک ِٓی قا ؼٞاٗؿٓ .ب ْٛ
چ ٕٞاظىبن ؼطك ٓیکكؾیْ ٓ ٝیؼٞاوحیْ ٌٞقاٛب
ثحٞاٗ٘ؿ ثؿٝ ٕٝشٞؾ ٓب  ْٛث ٚکبق ؼٞؾٌبٕ اؾآ ٚؾ٘ٛؿ
ایٜ٘ب قا جٍٞین ٓیکكؾیْ ک ٚشِىبجٍبٕ قا ٛك ٛلحٚ
ثكگماق ک٘٘ؿ  ٝکبقٛب قا ؼٞؾٌبٕ پیً ثجكٗؿ چ ٕٞجب
پیً ال إٓ ثؿ ٕٝظٕٞق ٗٔبی٘ؿٙی ٓب ث ٚػ٘ٞإ کبٕٗٞ
کبقی پیً ٗٔیقكث .ال ایٖ ٖكف  ْٛؾق ٕٝوبلٓبٕ
اؼحالف ایصبؾ ٌؿ ٙثٞؾ ٓ ٝب اِِٖ ؼجك ٗؿاٌحیْٓ .رِٖ ٖٓ
یب قكین جٓٞبز ث ٚػ٘ٞإ اػٕبی وبلٓبٕ اِِٖ ؼجك
ٗؿاٌحیْ چٌ ٚؿ ٙاوثٓ .ب ثیٍحك ؾقگیك کبقٛبی ػِٔی
ثٞؾیْ  ٝاگك  ْٛثكای ٓب شِىٚیی ٓیگفاٌح٘ؿ ؾق ٓٞقؾ

ٓىبئَ جئٞقیک  ٝاؾثیبت چپ ثٞؾٓ .ب ٝهحی ؾق ٓٞقؾ
ٓىبئَ وحبؾ ٓكاشؼٓ ٚیکكؾیْ ٛك کىی ثب جٔبیَ ؼٞؾي
ثٓ ٚب شٞاة ٓیؾاؾ یکی ٓیگلث وحبؾ قا شٔغ ٓیک٘یْ،
یکی ٓی گلث ٓٔکٖ اوث ایٖ قٗٝؿ ث ٚجؼطیِی وحبؾ ْٛ
ثكوؿ .ؾق ٗحیصٓ ٚب  ْٛؾچبق یک وكؾقگٔی ٌؿ ٙثٞؾیْ.
آب ٓكکمیث وبلٓبٕ جّٔیْ گككح ٚثٞؾ  ْٛؾق جكکٖٔ
ِعكا  ْٛ ٝؾق کكؾوحبٕ  ْٛ ٝؾق ٛك شبی ؾیگكی کٚ
جٞإ ؾاقؾ قٝل  19ث ٖٜٔػكْ اٗؿاّ ک٘ؿ .ایٖ ؼجك ْٛ
ث ٚجكکٖٔ ِعكا قویؿ کٓ ٚعىٖ قٔبیی  ٝاككاؾ
ؾیگكی ال وپب ٙجٜكإ ث٘ٓ ٚطو ٚآٓؿٙاٗؿ  ٝجٔبنٛبیی
گككحٚاٗؿ  ٝؾاقٗؿ ثكٗبٓٛٚبیی قا پیً ٓیثكٗؿٓ .ب ؼجكٛب
قا ال شبٗت یک وكی آـقثبیصبٗیٛبیی ک ٚؾق گ٘جؿ
ثٞؾٗؿ ٓیگككحیْ .ؾق ایٖ كبِِٓ ٚب چ٘ؿیٖ ثبق گكٛٙٝبی
٘ٛكی آـقثبیصبٗی قا ؾػٞت کكؾیْ ک ٚؾق ث٘ؿق جكکٖٔ
٘ٓ ٝبٖن قٝوحبیی ک٘ىكت ؾاؾٗؿ .ثؽٍی ال ٗیكٛٝبی
چپ آـقثبیصبٗی  ْٛک ٚاهٞآی ؾق جكکٖٔ ِعكا ؾاٌح٘ؿ
ث٘ٓ ٚطوٓ ٚیآٓؿٗؿ  ٝثٛ ٚك ظبٍ جبذیك ٓیگفاٌح٘ؿ.
آـقثبیصبٗی ٛبیی ک ٚؾق لٓبٕ ش٘گ ا ٍٝثٌ ٚؿت ػِیٚ
جكکٖٔٛب ثٞؾٗؿ ؾیگك ایٖ ظبُث قا ٗؿاٌح٘ؿ ثٝ ٚیژ ٙکٚ
ؾق ججكیم ٖ ْٛككؿاقإ ٌكیؼحٔؿاقی وكکٞة ٌؿٙ
ثٞؾٗؿ ،ایٜ٘ب ٓٞشت ٌؿ ٙثٞؾ ک ٚآٜٗب ػالهٗ ٚؿاٌح ٚثبٌ٘ؿ
ٓب  ْٛوكکٞة ٌٞیْ .ث٘بثكایٖ اُٝیٖ ؼجك قا آٜٗب ثٓ ٚب
ؾاؾٗؿ ک ٚال جٜكإ کىبٗی ای٘صب ٓیآی٘ؿ  ٝؾاقٗؿ
ٗیكٛٝبیی قا ؾق ای٘صب وبلٓبٗؿٛی ٓیک٘٘ؿٝ .هحی ایٖ
ؼجك ؾق شِىٚی ٔٛب٘ٛگی ٛلحگی ٓطكض ٌؿ ٓىئٍٞ
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جٍکیالجی وبلٓبٗی گلث شٜٔٞقی اوالٓی ؿكم
گككحبقی ٛبی ؼٞؾي اوث ٓ ٝب ؾق ٓوبثًِ ای٘صب
ٓیایىحیْ ،کىی  ْٛثب آ ٝؽبُلث ٗکكؾ.

ٓیؼٞاٛیْ ایٖ کبق قا ثک٘یْ  ٝگلحیْ ٓب االٕ ث ٚیک ٓعَ
ٗیبل ؾاقیْ .چ٘ؿ ٗلك ال ٔٛبٕٛب ثكای ٓب شبیی پیؿا کكؾٗؿ
 ٝؼٞؾٌبٕ  ْٛپكؾاؼث اشبقٙی إٓ قا ثك ػٜؿ ٙگككح٘ؿ،
ؾق ظبُی ک ٚکبٗ ٕٞشٞاٗبٕ پیٍگبّ ؾیگك ؾكحكی ٗؿاٌث.

هكئْل قبؾهبى ظؼ آى ؾهبى چَ کكی ثْظ؟

خٌگ ظّم ظؼ ًْؾظٍ ثِوي آغبؾ نع؟

ككؾی ثٞؾ ثٗ ٚبّ اول٘ؿیبق کكیٔی ک ٚؾق ٓ٘طو ٚث ٚؼبٖك
اقاؾجی ک ٚث ٚػِیاکجك شؼلكی ال ٌٜؿای لٓبٕ ٌبٙ
وبلٓبٕ کٗ ٚبّ وبلٓبٗیاي ككیؿ ٕٝثٞؾ ،ؾاٌث ٝ
ػکه ا ٝقا ثبالی وكي لؾ ٙثٞؾ ث ٚقكین ككیؿٕٝ
ٓؼكٝف ثٞؾ .ثٛ ٚك ظبٍ ٗگكاٗی ؾاٌحیْ آب آٗوؿق ٗجٞؾ
ک ٚثؽٞاٛیْ ثب جّٔیْ وبلٓبٕ ٓؽبُلث ک٘یْ .ثؼؿ ال
ش٘گ کكؾوحبٕ  ْٛشٞاٗبٕ پیٍگبّ ؾق ٓ٘طو ٚجوٞیث ٌؿٙ
ثٞؾٗؿ  ٝؾق ثؼٕی ٓ٘بٖن ٓیؼٞاوح٘ؿ شِٞی کبٕٗٞ
ثبیىح٘ؿ .ؾقگیكیٛبی ایٖچ٘ی٘ی  ْٛثیٖ ٓب پیً ٓیآٓؿ.
ظحب یک ثبق وبؼحٔبٗی قا کٓ ٚب ّٓبؾق ٙکكؾ ٙثٞؾیْ ٝ
ؾكحك کبٗ ٕٞثٞؾ ال ٓب گككح٘ؿ ٖٓ .ثكای ٌكکث ؾق
شِىٚی ٌٞقای ٔٛب٘ٛگی ث ٚگ٘جؿ قكح ٚثٞؾّ ٝ ٝهحی
ثكگٍحْ ؾیؿّ جبثِ ٞػٌ ْٞؿٌٞٗ ٝ ٙحٚاٗؿ کبٗ ٕٞشٞاٗبٕ
پیٍگبّ ث٘ؿق جكکٖٔ .یک ثبق وبؼحٔبٕ قا په گككحیْ
ُٝی ثبل إٓ قا ال ٓب گككح٘ؿ .ایٖ ثبق چ ٖٓ ٕٞػٕٞ
ٌٞقای ٌٜك ثٞؾّ ؾق وبؼحٔبٕ آجًٍٗبٗی یک ؾكحك
گككحْ .ثؼؿ ال ػوتٍٗی٘ی ٓ ْٛب قكحیْ ؾق یک وبؼحٔبٕ
اشبقٙییٓ .كؾّ ٓ ْٛب قا ٓیپفیككح٘ؿٓ .ب یک قٝل اككاؾ
ٓؼحٔؿ ٌٜك قا شٔغ کكؾیْ  ٝجٔٞیط ؾاؾیْ چكا

ؾق ٗٞلؾ ٙثٓ ٖٜٔب ؾق ث٘ؿق جكکٖٔ ؾق ثیكٌٜ ٕٝك جب
یکی ال ٓیؿإٛب جظبٛكاجی کكؾیْ  ٝال یک ٛلح ٚهجَ ال
ٗٞلؾ ٙث ٖٜٔوبُٖ یکی ال ؾثیكوحبٕٛب قا ث ٚکبٕٗٞ
شٞاٗبٕ پیٍگبّ ؾاؾیْ کٔٗ ٚبیٍگب ٙػکه  ٝکحبة
گفاٌح٘ؿٓ .ب ؾق ٓیؿإ ثٞؾیْ ک ٚکىی ث ٖٓ ٚؼجك ؾاؾ ؾق
گ٘جؿ ؾقگیكی ٌؿ ٝ ٙچٜبق ٗلك ال ثچٛٚب قا ْٛ
ؾلؾیؿٙاٗؿ .گلحْ كؼِٖ ج ٞؼجك قا پؽً ٗکٖ جب ثؼؿ ال
ٓكاوْ ثجی٘یْ ثبیؿ چ ٚک٘یْ ٖٓ .آٗصب كٜٔیؿّ ک ٚؾق گ٘جؿ ثٚ
جظبٛكات ثب ٗبقٗصک  ٝاوِع ٚظِٔ ٚکكؾٙاٗؿ  ٝؾقگیكی
قا ٖجن ثكٗبٓٚیی ک ٚقیؽح ٚثٞؾٗؿ پیً ثكؾٙاٗؿٌ .ت
هجًِ ٛ ْٛیبجی ک ٚال ٖكف وحبؾ ثب ٛیبت ؾُٝث ؾق
ٓٞقؾ کٍث لٓیٖٛب ؾق جٔبن ثٞؾ شِى ٚؾاٌث .ایٖ
شِىٞ٘ٛ ٚل جٔبّ ٍٗؿ ٙثٞؾ ٙکٓ ٚیگٞی٘ؿ ثویٚی شِى ٚقا
ؾق ٓعَ ؾیگكی ثبیؿ ثكگماق ک٘یْ .ک ٚایٜ٘ب قا ؾق ٓىیك،
ؾق پىث ک٘حكٍ وپب ٙثبلؾاٌث ٓیک٘٘ؿ  ٝاُجحٓ ٚب ایٖ قا
ٗٔیؾاٗىحیْ  ٝظحب ٝهحی اشىبؾ قكوب پیؿا ٌؿ ٓؼِٗ ّٞجٞؾ
چ ٚکىبٗی آٜٗب قا کٍحٚاٗؿ.
ظؼ خٌگ ظّم ظؼ ثٌعؼ تؽکوي ُن ظؼگیؽی نع؟
ٗٓ !ٚب اُٝیٖ کبقی ک ٚکكؾیْ چیمی ثٗ ٚبّ ٖككؿاقإ
ِِط جٍکیَ ؾاؾیْ  ٝث ٚایٖ ٗحیص ٚقویؿیْ ک ٚجعث ٗبّ
پیٍگبّ یب کبٗ ٕٞکبقی ٗک٘یْ .ال وٞی ؾیگك جٞؾٙییٛب
 ْٛؾٝق  ٝثك ؾكحك کبٗ ٕٞآٓؿ ٙثٞؾٗؿ  ٝثیٖ ٓكؾٓی کٚ
آٗصب شٔغ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ظٕٞق ؾاٌح٘ؿٓ .ب اِِٖ ؾهین
ٗٔیؾاٗىحیْ ؾق گ٘جؿ چ ٚاجلبهی اكحبؾ ٝ ٙاالٕ ٔٝؼیث
چطٞق اوث .چ ٕٞإٓ لٓبٕ اقججبٖبت ٓرَ آكٝل ٗجٞؾ.
یک ؼٗ جِلٖ ثٞؾ ک ٚإٓ  ْٛهطغ ٌؿ ٙثٞؾ .ث٘ؿق جكکٖٔ
جِلٖ ٓؽبثكاجً ٘ٛؿُی ثٞؾ؛ ثبیؿ ٓكکم قا ٓیگككحی ٝ
ٓیؼٞاوحی یک ٌٔبق ٙقا ثكایث ثگیكؾٓ .ب ؼجك ٗؿاٌحیْ
ُٝی ؼٞؾٓبٕ ٗٔیؼٞاوحیْ ؾقگیكی ٌٞؾ .ال ایٖ ٖكف
ٛ ْٛكچ ٚؾق ایٖ كبِِ ٚظمة جٞؾ ٙهٞی ٌؿ ٙثٞؾ ٚٔٛی
ٗیكٛٝبیً قا ثىیس کكؾ ٙثٞؾ ثكای جعكیک ٓكؾّ ػِیٚ
ٓب ک ٚایٜ٘ب ش٘گِٖج٘ؿ ،ؾق ٓ٘طو ٚؾاقٗؿ ؾٝثبق ٙش٘گ
قآ ٙیاٗؿالٗؿ ،ایٖ ؾكؼ ٚکٍحبق ثیٍحك ٓیٌٞؾ،
شٞإٛبی ثیٍحكی کٍحٓ ٚیٌٗٞؿ٘ٓ ،طو ٚث ٚآجً کٍیؿٙ
ٓیٌٞؾ ٔٝ ٝغ ؼطكٗبکی پیً ٓیآیؿ .ثب ایٖ ظكفٛب
ٓكؾّ قا ػِیٓ ٚب جعكیک ٓیکكؾٗؿٓ .ب ثیً ال ؾُٝث
ٓكکمی ثب جٞؾٙییٛب ؾقگیك ثٞؾیْ .ؾُٝث ؾق ٓ٘طوٚی ٓب
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ٗیكٗ ٝؿاٌث ک ٚثحٞاٗؿ ػكْ اٗؿاّ ثک٘ؿ .ظمة جٞؾٙ
ٗیكٛٝبیً قا ال ٌٜكٛبی اٖكاف  ْٛثىیس کكؾ ٙثٞؾ ٝ
ث٘ٓ ٚطو ٚآٝقؾ ٙثٞؾ  ٝث ٚشبی ظمةهللا ٌؿ ٙثٞؾ اثماق
كٍبق ثك ٓبٓ .ب ٓیگلحیْٓ :ب ِِط  ٝآقآً ْٛ
ٓیؼٞاٛیْ .ثیبییؿ کٔیحٚی ِِط جٍکیَ ثؿٛیْ ثكٝیْ پیً
ثؽٍؿاق ،جوبٔبٗبٓ ٚثؿٛیْ .ایٖ کبق اٗصبّ ٌؿ  ْٛ ٖٓ ٝثب
آٜٗب قكحْ .ؾق ثؽٍؿاقی ٌٜك شٞإٛب ثىث ٍٗىح٘ؿ کٚ
ؾاقؾ ش٘گ ٓیٌٞؾ ٓ ٝب ال ؾُٝث جوبٔب ٓیک٘یْ شِٞی
ایٖ قا ثگیكؾُٝ .ی ؾق ایٖ كبِِ ٚؾُٝث ثبلقگبٕ اوحؼلب
ؾاؾ ٙثٞؾ  ٝاوحبٗؿاق ٓبلٗؿقإ ؼٞؾي ٓؽلی ٌؿ ٙثٞؾ.
یک ٗلك قا ال اِلٜبٕ ككوحبؾ ٙثٞؾٗؿ ثكای اوحبٗؿاقی
ثٗ ٚبّ ّٓعق ک ٚؼٞؾي شم ٝجٖٞئٚگكإ ثٞؾٓ .ب آب
ؾق وطعی کٓ ٚیجٞاٗىحیْ ایٖ کبقٛب قا اٗصبّ ؾاؾیْ.
ٓرِٖ پىث ٗگٜجبٗی ؾق ٌٜك ٗگفاٌحیْٓ ،كؾّ قا ٓىِط
ٗکكؾیْ ٓ ٝكؾّ ػبؾی قا ظ ٍٞؼٞاوث ِِط
وبلٓبٗؿٛی ٓیکكؾیْ.

ؼٞاوث ِِط قا ؾق آٗصب  ْٛججِیؾ ٓیکكؾیْ .ثب ٛك کؿاّ
ال جكکٖٔٛب  ْٛکٌ ٚؼبق ش٘گ ٓیؾاؾٗؿ ثكؼٞقؾ
ٓیکكؾیْ  ٝشِٞی جعكیک ٓكؾّ قا ٓیگككحیْ .یک
جؼؿاؾی ثٞؾٗؿ کٓ ٚیؼٞاوح٘ؿ ژاٗؿاقٓكی ٌٜك قا
ثگیكٗؿ آب ٓب شِٞی ایٍبٕ قا گككحیْ ٗ ٝگفاٌحیْ ْٛ .ؾق
ث٘ؿق جكکٖٔ ایٖ کبق قا کكؾیْ  ْٛ ٝؾق آم هال .ؾق ٗحیصٚ
جٞاٗىحیْ ؿكة جكکٖٔ ِعكا قا ث ٚایٖ جكجیت آقاّ ٗگبٙ
ؾاقیْ .جٖٞئٚگكاٗی  ْٛکٓ ٚیؼٞاوح٘ؿ جٍکیالت وحبؾ ٝ
کبٗ ٕٞقا شٔغ ک٘٘ؿٓ ،یؾاٗىح٘ؿ کٓ ٚب ؾق ؿكة جكکٖٔ
ِعكا ث ٚكکك ش٘گ ٓ ٝوبٓٝث ٗیىحیْ  ٝثیٍحك ٌكم
جكکٖٔ ِعكا ٓطكض اوث .لٓیٖٛبی ٓكؿٞة ْٛ
ثیٍحك ؾق ؤث ٌكم ثٞؾ.
ضلطبلی چَ ؾهبًی ثَ هٌطمَ آهع؟
ؾق اذ٘بی ش٘گ ،ؼِؽبُی  ٝجیپٛبی ایٖچ٘ی٘ی ث٘ٓ ٚطوٚ
آٓؿ ٙثٞؾٗؿ .یک قٝل ؾیؿیْ ک ٚؼجك آٝقؾٗؿ ک ٚاقجً
ٓیؼٞاٛؿ ثیبیؿ  ٝؾق ث٘ؿق جكکٖٔ ٓىحوك ٌٞؾٓ .ب  ْٛؾق
کبٗ ٕٞقا هلَ کكؾیْ ٓ ٝؽلی ٌؿیْ .وحٗ ٕٞظبٓی آٓؿ ٝ
ؾق کبٗ ٕٞقا ث ٚلٝق ثبل کكؾ  ٝاٗجبقي قا جؽِی ٚکكؾٗؿ.
ؾق قٝوحبٛبی اٖكاف ٓ ْٛبٗٞقی ؾاؾٗؿ ٓ ٝب ٛ ْٛیچ
ػکهاُؼِٔی ٍٗبٕ ٗؿاؾیْ.

ازكبـ ضطؽ ًویکؽظیع کَ ثَ ثٌعؼ تؽکوي ُن زولَ
نْظ؟
اظىبن ؼطك ٓیکكؾیْ .اوِعٛٚبیی قا ک ٚهجِٖ ؾق
شبٛبی پكت پٜ٘بٕ کكؾ ٙثٞؾیْ ،ثٓ ٚعَٛبی ٗمؾیکجك
ٓ٘حوَ کكؾ ٙثٞؾیْ ُٝی ایٖک ٚایٖ جظبٛك ثیكٗٝی ؾاٌحٚ
ثبٌؿ  ٝظبُحی ثگیكیْ کٓ ٚیؼٞاٛیْ ش٘گ ک٘یْ ٗؿاٌحیْ.
ال ایٖ ٝق  ْٛال ٗوبٖ ٓؽحِق ایكإ شٞإٛبیی ٓكاشؼٚ
ٓیکكؾٗؿ کٓ ٚب ٓیؼٞاٛیْ ؾق ک٘بق ٌٔب ثص٘گیْٓ .ب
ٓیگلحیْ :ؼیِی ٓٔ٘ٗٞیْ آب ٓب ٗٔیؼٞاٛیْ ثص٘گیْ .ظؿن
ٓ ْٛیلؾیْ کىبٗی ال ایٖ اككاؾ قا ؼٞؾ ظبکٔیث
ككوحبؾ ٙثبٌؿ جب ثجی٘ؿ آیب ٓب ثكٗبٓٚیی ثكای ش٘گ ؾاقیْ
یب ٌٗ .ٚبٗىی  ْٛک ٚؾاٌحیْ ش ٞگكگبٕ کٓ ٚكکمیحی ؾق
ٓ٘طو ٚؾاٌث ُیجكاُی ثٞؾ  ٝثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٓصبٛؿیٖ ٝ
ٓفٛجی ٛبی ٓؽبُق ظبکٔیث  ْٛؾق آٗصب هؿقجٔ٘ؿ ثٞؾٗؿ.
ٓب  ْٛال ٖكین جٍکیالت پیٍگبّ ؾق گكگبٕ ثب ایٜ٘ب
جٔبوکٛبیی ؾاٌحیْٛ ،كچ٘ؿ جٔبنٛبی شؿی ٗجٞؾ چٕٞ
جٔبنٛبی اِِی ال ٖكین وحبؾ گككحٓ ٚیٌؿ .ؾق ٗحیصٚ
 ْٛآٜٗب ٓطٔئٖ ثٞؾٗؿ کٓ ٚب ا َٛش٘گ ٗیىحیْ ٓ ْٛب
ٓیگلحیْ کٓ ٚب اگك اوِع ٚؾاقیْ ٓیؼٞاٛیْ ال ؼٞؾٓبٕ
ؾكبع ثک٘یْ ٔٗ ٝیؼٞاٛیْ ثب کىی ثص٘گیْ.

ایي چَ ؾهبًی ثْظ؟
 24 ٝ 23ثٓ ٖٜٔب .ٙیک جؼؿاؾی ال كؼبالٕ ث٘ؿق جكکٖٔ
چیمی ؾق ظؿٝؾ ٍٛث ٗلك قا  ْٛثبلؾاٌث کكؾٗؿ ٝ
ثكؾٗؿٓ .ب ٛیچ شبی ٍٓؽّی ٗٔیؼٞاثیؿیْ .اُجح ٚقٝلٛب
ؾق ثیٖ ٓكؾّ ثٞؾیْ آب ٌتٛب ٓؽلی ٓیٌؿیْ .اٗجبقٛبی
کبؿف  ٝاٗحٍبقات قا  ْٛؾائْ شبث ٚشب ٓیکكؾیْ .ث٘ؿق
جكکٖٔ  ْٛجب ٓؿتٛب ثٗ ٚیكٛٝبی وپبٛی ک ٚال اِلٜبٕ
آٓؿ ٙثٞؾٗؿ وپكؾٌ ٙؿ.
کكبًی کَ ثبؾظانت نعًع ظؼ چَ اؼتجبِ ثبؾظانت
نعًع؟
ایٜ٘ب کىبٗی ثٞؾٗؿ ک ٚشم ٝقٌ٘ٝلکكٛبی ٌٜك ثٞؾٗؿ.
هجِٖ ٞٛاؾاق ظمة جٞؾ ٙثٞؾٗؿ آب ؾیگك ؾق اقججبٖ ثب ایٖ
ظمة كؼبٍ ٗجٞؾٗؿ آب ثؼٕی ال آٜٗب ٞ٘ٛل ٞٛاؾاقی
ٓیکكؾٗؿ .ؾق جكکٖٔ ِعكا جب ٓوطغ اٗوالة  ْٛثكؼی
کٔیحٛٚبی ٓؽلی ٞ٘ٛل كؼبٍ ثٞؾٗؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ایٜ٘ب
جٔبیالت وٞویبُیىحی ؾاٌح٘ؿ .آؾّٛبی ٓؼُٔٞی ٌٜك
ثٞؾٗؿ آب ٓعلَ ؼٞؾٌبٕ قا ظلع کكؾ ٙثٞؾٗؿ ٖٓ .ثبقٛب
ثب ایٜ٘ب ؾق جٔبن هكاق گككحْ آب چٓ ٕٞب ٗىجث ثٚ
جٞؾٙییٛب ظىبن ثٞؾیْ ٖٓ اقججبْٖ قا ٓعؿٝؾ ٓیکكؾّ.

خٌگ ظّم چٌع ؼّؾ ِْل کهیع؟
ٓب ؾق قٝلٛبی ثؼؿ ال آؿبل ؾقگیكی جالي ٓیکكؾیْ ثب
گ٘جؿ جٔبن ثگیكیْ ٓ ٝكؾّ قا  ْٛثب ٗبٌٓٞٗ ٚحٖ ٝ
جِگكاف لؾٕ ث ٚاقگبٕٛبی ٓؽحِق ؾُٝحی  ٝکٍٞقی
ظِِ ٍٞطؼٞاٛی ثىیس ک٘یْ .ؾق ٖٔٔ ٗ ْٛیكٛٝبی آم
هال قا کٔ ٚؼیقجك ال ٓب ثٞؾٗؿ جوٞیث کكؾ ٙثٞؾیْ ٝ

قؽًْنت ایي ثبؾظانتیُب چَ نع؟
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ث ٚؿیك ال ؾٗ ٝلك ثوی ٚقا اػؿاّ کكؾٗؿ.

ٝظٍث ایصبؾ ک٘٘ؿ.

اؾ اػُبی نْؼاُبی نِؽ ّ ؼّقتب ّ اؾ ثیي هؽظم
ػبظی کكی ثبؾظانت نع؟

قؽًْنت نْؼاُب چَ نع؟
ٌٞقاٛب ْٛچ٘بٕ ثٞؾ ُٝی جؼؿاؾی ال كؼبالٕ ٌٞقاٛب ؾق
شكیبٕ ش٘گ کٍحٌ ٚؿٗؿ .ظحب ٓؿجی ثؼؿ ال ش٘گ ٓب
ؾٝثبق ٙجٞاٗىحیْ جٍکیالجٔبٕ قا ؾق ٌكایٗ شؿیؿ ایصبؾ
ک٘یْٗ .یكٛٝبی وپب ْٛ ٙال ثؽًٛبی ٓؽحِق آٓؿٗؿ ٝ
شٜبؾ وبلٗؿگی قا ؾق ٓ٘طو ٚوبلٓبٗؿٛی کكؾٗؿ  ٝجالي
ٓیکكؾٗؿ اككاؾ ٓؼُٔٞی قا ث ٚؼٞؾٌبٕ شفة ک٘٘ؿٓ .ب ْٛ
ٗیكٛٝبی ػِ٘ی ؼٞؾٓبٕ قا شِٔٗ ٞیككوحبؾیْ  ٝاككاؾ
ٓؼُٔٞی قا ؾق پیٗٞؿ ثب شٜبؾ هكاق ٓیؾاؾیْ ک ٚؾق وبٍ
 ْٛ 59کٍث ٌٞقایی قا ٌٞ ْٛقاٛب ؾق ٝکكؾٗؿ .شٜبؾ
 ْٛؾق ٓ٘طو ٚوحبؾی ث ٚشبی وحبؾ ٓكکمی ٌٞقاٛبی
جكکٖٔ ِعكا ایصبؾ کكؾ.

ٗ ٚثیٍحك اككاؾی قا ثبلؾاٌث کكؾٗؿ ک ٚچ٘یٖ وٞاثوی
ؾاٌح٘ؿ .ثؼٕی ال ایٜ٘ب ؾق ؾٝقإ شٞاٗیٌبٕ ػٕٞ
وبلٓبٕ شٞاٗبٕ ظمة جٞؾ ٙثٞؾٗؿٓ .علَٛبی ؼٞؾٌبٕ
قا ؾاٌح٘ؿ .ظحب ؾق شٔغٌبٕ آبّ ٓىصؿ ؾاٌح٘ؿٞٓ ،ـٕ
ؾاٌح٘ؿ .چ٘ؿ گك ْٛ ٙٝثٞؾٗؿ .ث ٖٓ ٚؼیِی اػحٔبؾ ؾاٌح٘ؿ ٝ
ؼیِی جالي ٓیکكؾٗؿ ث ٚؾُیَ ایٖک ٖٓ ٚلٗؿاٗی ثٞؾّ ثب
ٖٓ اقججبٖ ثگیكٗؿ .آب ٖٓ كبِِٗ ٚگبٓ ٙیؾاٌحْ .یک
ثبق ال یکی ال آٜٗب پكویؿٌّٔ" :ب جٞؾٙیی ٛىحیؿ؟" گلث:
"ٗٓ ٚب ؼِوی ٛىحیْ ُٝی ٔؿ ظمة جٞؾٗ ٙیىحیْ".
ؼجكٛبی ظمة جٞؾ ٙقا  ْٛپیگیكی ٓیکكؾٗؿ .اككاؾ
ٓى٘ی  ْٛثٞؾٗؿ .ایٜ٘ب ثبلؾاٌث  ٝاػؿاّ ٌؿٗؿ .ؾق
قٝلٗبٓٛ ٚب ٌٞٗ ْٛحٌ ٚؿ ک ٚظبٛكٕ  ٚٔٛقا ال پٍث ثب
جیك لؾٙاٗؿ .یؼ٘ی ظکْ اػؿاّ ٗؿاؾٙاٗؿ  ٝگلحٚاٗؿ ثكٝیؿ آب
ؾق قا ٙآٜٗب قا کٍحٚاٗؿ.

ایي نْؼاُب تب کی ثبلی هبًع؟
ؾق جبثىحبٕ  59ثبل شٍٖ گ٘ؿّ ثكگماق ٌؿ .شٜبؾیٛب ْٛ
ؾق ایٖ شٍٖ ٌكکث کكؾٗؿ  ٝقویؿ ث ٚآؼك جبثىحبٕ 59
 ٝش٘گ ػكام  ٝثىحٌ ٚؿٕ كٕب ؾق اقججبٖ ثب كٕبی
ش٘گیٌٞ .قاٛب ؼیِی ث ٚجؿقیس اوحعبٌُ ٚؿ  ٝجالي
کكؾٗؿ اوالٓیاي ک٘٘ؿ .ثؼؿ ال ش٘گ  ْٛآقاّ آقاّ
ٗیكٛٝبی ٓحكهیجك ال ایٖ ٌٞقاٛب كبِِٓ ٚیگككح٘ؿ .ثؼؿ
ٗ ْٛیكٛٝبی ٛبقجكی ث٘ٓ ٚطو ٚآٓؿٗؿ  ٝکٔیحٚی ؼِغ
والض جٍکیَ ؾاؾٗؿ ک ٚثىیبقی قا ثبلؾاٌث کكؾ  ٝثبز
ٓ ْٛیگككح٘ؿٌٞ .قاٛب ثبهی ٓبٗؿ آب جكکیت إٓ ؾیگك
ٓبٗ٘ؿ هجَ ٗجٞؾ  ٝثؼؿ ال  30ؼكؾاؾ  ْٛؾیگك کبِٖٓ شٞ
جـییك کكؾ .آؾّٛبی ػبؾی قا  ْٛک ٚثب ٓب ؾق ؾٝقإ
ٌٞقاٛب ٔٛکبقی ٓیکكؾٗؿ وپب ٙاظٕبق ٓیکكؾ ٝ
ٓیگلث" :ج ٞثب كؿاییٛب ٔٛکبقی ٓیکكؾی ٓگك
ٗٔیؼٞاٛی لظٔحکٍبٕ قا کٔک ک٘ی؟ ثیب ثب ٓب
ٔٛکبقی کٖٓ ".ب ٓ ْٛیگلحیْ" :ثکٖ ُٝی ثب شٜبؾ
ٔٛکبقی کٖ ".ایٜ٘ب ٓ ْٛیقكح٘ؿ جٞی شٜبؾ وبلٗؿگی.

یؼٌی هثل ُوبى چِبؼ ًفؽی کَ ظؾظیعٍ نعًع.
ثب ایٖ جلبٝت ک ٚآٜٗب قا هجَ ال ؾقگیكی گككح٘ؿ  ٝایٜ٘ب
قا ثؼؿ ال ؾقگیكی.
ػکفُبیی کَ آى ؾهبى اؾ کهتبؼ ضلك تؽکوي هٌتهؽ
نعٍ ثْظ هؽثِْ ثَ کعام هٌطمَی تؽکوي يسؽا اقت؟
آٜٗب ثیٍحك ٓكث ٖٞث ٚگ٘جؿ  ٝاٖكاف گ٘جؿ اوث .ؼیِی
ٝظٍیبٗ ٚػَٔ کكؾٗؿٓ .رِٖ یکی ثكای ٖٓ جؼكیق کكؾ
ک ٚؾق یکی ال قٝوحبٛب ٓبٌیٖ وپب ٙؾق گَ گیك ٓیک٘ؿ.
ث ٚیک ػؿٓ ٙیگٞی٘ؿ ثیبییؿ ایٖ قا  َٛثؿٛیؿ .ایٜ٘ب َٛ
ٓیؾ٘ٛؿ ٓ ٝبٌیٖ قا ؾقٓیآٝقٗؿ  ٝثؼؿ ایٜ٘ب قا ث ٚگُِٚٞ
ٓیث٘ؿٗؿ .ایٖٖٞق اككاؾ قا ٓیکٍح٘ؿ ک ٚؾق ٓ٘طوٚ

ًمم ثٌیيعؼ چَ ثْظ ظؼ ایي هبخؽا؟
ث٘یِؿق ؾق قهبثث ثب إٓ ثؽً ٓفٛجی هٍكی
ٓی گلث کٓ ٚب ٌٜك ثٌٜ ٚك  ٝقٝوحب ث ٚقٝوحب
ٓیکٞثیْ ٔٗ ٝیگفاقیْ جكکٖٔ ِعكا ؾوث
کٔٗٞیىثٛب ثیلحؿ ُٝی ال إٓ و ْٛ ٞجاليٛبیی
کكؾ کِِ ٚط ؾق ٓ٘طو ٚثكهكاق ٌٞؾ .ؾق
ٓ٘بظكٛٙبی جِٞیمیٗٞی  ْٛؼیِی وؼی ٓیک٘ؿ
ثب قٔبیی ٔٗ ٝبی٘ؿٛٙبی وپب ٙكبِِ ٚثگیكؾ کٚ
ٍٗبٕ ؾٛؿ ک ٖٓ ٚث ٚقؿْ ایٖک ٚإٓ ٌؼبقٛب قا
ؾاؾّ آب ٗوٍی ؾق کٍحبقٛب ٗؿاٌحْ.
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خٌگ ًویضْاقتین

شِٞگیكی ٗٔیکكؾ .ؾق
ٝاهغ ٓىبشؿ ججؿیَ ٌؿٙ
ثٞؾ ثٓ ٚعَ جصٔغ
ٚٔٛی ٓكؾّٗ .گٜجبٗی
ٗ ٝگٜؿاقی ٓعَ ٝ
ٓىبئِی ک ٚثؼؿٕ پیً
آٓؿ ٓبٗ٘ؿ جوىیْ ٌکك ٝ
ٗلث  ٝچیمٛبیی ال ایٖ
هجیَ ٓ ْٛطكض ٌؿٙ
ثٞؾ ک ٚا ٍٝال ٗگٜجبٗی
ٓعالت ٌكٝع ٌؿ.
اٝاؼك آثبٕ ایٖ ٓىئِٚ
ٓطكض ٌؿ ک ٚاككاؾی
ک ٚثٓ ٚىبشؿ ٓیآی٘ؿ ثٚ
ٝیژ ٙشٞإٛبٗ ،گٜجبٗی
ٓعالت قا ثك ػٜؿٙ
ثگیكٗؿ.

اهب تكلین ُن ًوینعین
گفت ّ گْ ثب یْقف اؼظالى
 و٘٘ؿز
آلبی اؼظالى! نْؼاُب ظؼ قٌٌعج ظؼ چَ همطؼی ّ ثَ
چَ ظلیلی تهکیل نع؟
ٝهحی ظکٓٞث ٔؼیق ٌؿ  ٝؾیگك هؿقت اؾاقٙی کٍٞق
قا ٗؿاٌث ا ٍٝکٔیحٛٚب ؾق  ٚٔٛشب ثٝ ٚشٞؾ آٓؿٗؿ .ثؼؿٛب
ثٞؾ ک ٚکٔیحٛٚب جٞوٗ اوالٓیٛب جّكف ٌؿ .اٝایَ كوٗ
اوالٓیٛب ؾاؼَ کٔیحٛٚب ٗجٞؾٗؿ .ایٖ کٔیحٛٚب ػکهاُؼَٔ
ٖجیؼی ٓكؾّ ثٞؾ ثكای ظلع ٓؿیكیث اشحٔبػیٌبٕ .ػیٖ
ٔٛیٖ ٓکبٗیمّ ؾكبع ال ٓٞشٞؾیث لٗؿگی اشحٔبػی ،ؾق
کكؾوحبٕ  ْٛثٞؾ  ٝؼٌٞجؽحبٗ ٚکكؾوحبٕ ٌبٗىی کٚ
ؾاٌث ایٖ ثٞؾ ک ٚؾق إٓ ظبکٔیث ٓفٛجی ٝشٞؾ ٗؿاٌث.
جبقیػ ویبوی کكؾوحبٕ ٔٛ ْٛیٖٖٞق اوثٌٔ .ب ٓیثی٘یؿ
ؾق وبٍٛبی ٝ ْٛ 20هحی شٜٔٞقی ٜٓبثبؾ جٍکیَ
ٓی ٌٞؾ ،ؼت هبٔی ٓعٔؿ ٓحٍكع اوث آب ٝهحی ٝاقؾ
ػكِٚی ویبوث ٓیٌٞؾ ػٔبٓٚاي قا ثكٓیؾاقؾ ٝ
كکَ  ٝکكاٝات ٓیلٗؿ ،ثؼؿ كؼبُیث ویبوی ٓیک٘ؿ .ظبال
جعث جبذیك ٌٞقٝی ثٞؾ ُٝی ٌكایٗ ثؼؿ ال ش٘گ ؾّٝ
ایٖ جبذیك ٓرجث قا ؾق کكؾوحبٕ گفاٌث کٌ ٚیٙٞی
ٓجبقلٙی کبِٖٓ الئیک ؾق کكؾوحبٕ ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ  ٝایٖ
و٘ث ثكهكاق ثٞؾ .ؼیِیٛب ثٞؾٗؿ ک ٚچٓ ٕٞؿقو ٚؾق
کكؾوحبٕ ٗجٞؾ ،ثٓ ٚکحت ٓیقكح٘ؿ ٓ ٝال ٓیٌؿٗؿ ُ ٝوت
ٓال  ْٛؾاٌح٘ؿُٝ ،ی ثؼٕٖ ٓیثی٘یؿ ک ٚچپ  ٝکٔٗٞیىث
ٓیٌٗٞؿٓ .رَ ٓال آٝاق ٙک ٚؾق وبٍ  47ؾق کكؾوحبٕ
یکی ال ث٘یبٗگفاقإ ش٘جً ٓىِعبٗٚیی ثٞؾ ک ٚؼٞؾٌبٕ
قا کٔٗٞیىث ٓیؾاٗىح٘ؿٞ٘ٛ .ل  ْٛال ایٖ ٓالٛب ؾاقیْ کٚ
ػٕ ٞاظماة کٔٗٞیىث ٛىح٘ؿ .ایٜ٘ب ٓکحت قا
گفقاٗؿٙاٗؿ ٓ ٝال ٌؿٙاٗؿ ُٝی ثؼؿ ُجبن قا ک٘بق گفاٌحٚاٗؿ
ٓ ٝجبقل ٙکكؾٙاٗؿ .ایٖ و٘ث ٝشٞؾ ؾاٌث ُٝی ٓعَ
جصٔغ ٓكؾّ ٓبٗ٘ؿ  ٚٔٛشبی ایكإ ثیٍحك ٓىبشؿ ثٞؾ .ثؼؿ
ال هیبّ ؾق ثىیبقی ال ٌٜكٛب شٔغٛبیی ٌکَ گككث کٚ
هكاق ثٞؾ اؾاقٙی ٌٜكٛب قا ؾق ؾوث ؾاٌح ٚثبٌ٘ؿ .ؾق
و٘٘ؿز ک ٚثٖٞ ٚق ٍٓؽُ ؼٞؾّ ؾق إٓ ٌكکث ؾاٌحْ،
ثؼؿ ال آلاؾ ٌؿٕ ال لٗؿإ ؾق آثبٕ ٓبٝ ٙهحی ث ٚو٘٘ؿز
ثكگٍحْ یٞاي یٞاي ایٖ ظبُث جصٔغ ؾق ٓىبشؿ ٝ
ٗگٜجبٗی ٌجبٗ ٝ ٚچ٘یٖ ٓٞاقؾی ٓطكض ٌؿٌ .تٛب ثٚ
ٓىبشؿ ٓیقكحیْ .شٞإٛب  ْٛكؼبٍ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ  ٝؾق
ثىیبقی ال ٓىبشؿ کحبثؽبٗٛٚبیی قا ٙاٗؿاؼح ٚثٞؾٗؿ کٚ
کحبةٛبی شِؿ ولیؿ قا ػكٔٓ ٚیکكؾ  ٝکىی ْٛ

ایي ایعٍ چطْؼ هطؽذ
نع؟
ٗٔیٌٞؾ گلث ک ٚچٚ
کىی یب چٗ ٚیكٝیی
اُٝیٖ ثبق ایٖ قا
ٓطكض کكؾ .جصكث ٚثٚ
ٓب ٍٗبٕ ؾاؾ ٝهحی چ٘یٖ
ٌكایطی ایصبؾ ٓیٌٞؾ
ایٖ ٗظك ؼٞؾ ث ٚؼٞؾ
ثٝ ٚشٞؾ ٓیآیؿٓ .رِٖ
ٓؼِٗ ّٞیىث ایؿٙی
ٗگٜجبٗی ٌجبٗ ٚا ٍٝال
کؿاّ ٓعٌِ ٚكٝع ٌؿ
آب ث ٚكبِِٚی ؾٌ ٝت ایٖ ایؿ ٙؾق ٚٔٛی شٔغٛبی
ٓعِٛٚبی ٌٜك ک ٚظؿٝؾ  56شٔغ ثٞؾٓ ،طكض ٌؿ.
شٞإ ٛبیی  ْٛک ٚوكثبلی قكح ٚثٞؾٗؿ جوىیْ ٌؿٗؿ ک ٚثب
یک چٞةؾوحی  ٝیک چكاؽهٗ ٙٞگٜجبٗی ثؿ٘ٛؿ .آب
ایٖک ٚچطٞق ٓطكض ٌؿ ،ؾق ٔٛبٕ آثبٕ ٓب 57 ٙوبلٓبٕ
آ٘یث و٘٘ؿز وؼی کكؾ ؾق یکی ال ٓعالت و٘٘ؿز
هؿقتٗٔبیی ک٘ؿ .ؾق ظبُی کٚٔٛ ٚی ٌٜك آلاؾ ٌؿ ٙثٞؾ
ایٜ٘ب ؼٞاوح ٚثٞؾٗؿ ال ٓكؾّ إٓ ٓعِ ٚلٛك چٍْ ثگیكٗؿ.
ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ قكح ٚثٞؾٗؿ ک ٚؾ ٝشٞإ قا ؾق إٓ ٓعِٚ
ثبلؾاٌث ک٘٘ؿ کٔٛ ٚىبیٛٚب ؼجكؾاق ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ٓ ٝكؾّ
ث ٚکٞچ ٚقیؽح ٚثٞؾٗؿ ٓ ٝبٓٞقإ وبٝاک  ْٛككاق کكؾٙ
ثٞؾٗؿٓ .كؾّ كکك کكؾٗؿ ظبال کٓ ٚیٌٞؾ ؾكبع کكؾ ثٜحك
اوث ٗگٜجبٕ ٛبیی ثكای ٓعِ ٚثگفاقٗؿ ک ٚاگك ٓٞقؾ
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ک٘حكٍ ٌٜك قا ث ٚؾوث ثگیكیْ .اُجحٞ٘ٛ ٚل قژیْ ٌبٙ
وكٗگٍٗ ٕٞؿ ٙثٞؾ  ٝؾُٝث ثؽحیبق ثك وك کبق ثٞؾ .ایؿٙ
 ْٛؼیِی وبؾ ٙثٞؾ ٓب إٓ لٓبٕ کىی قا ٗؿاٌحیْ ک ٚاقٝپب
قا ؾیؿ ٙثبٌؿ  ٝویىحْ اؾاقٙی ٌٜكٛبی اقٝپبیی قا ثِؿ
ثبٌؿ .جّٔیْ گككحیْ کٌٜ ٚكؾاقی  ٝككٓبٗؿاقی قا یکی
ثک٘یْ  ٝایٖ قا ث ٚظکٓٞث جعٔیَ ثک٘یْ .جٔبّ اؾاقاجی
ٓبٗ٘ؿ ٌٜكثبٗی ،اؾاقٙی كك٘ٛگ ،اؾاقٙی کبق  ٝثٜؿاقی
 ٝاؾاقاجی کٓ ٚكث ٖٞث ٚؼؿٓبت ٌٜكی ثٞؾٗؿ  ٝجعث
ٗظبقت ككٓبٗؿاقی ٝ ٝلاقت کٍٞق ثٞؾٗؿ ؾق ٝاهغ،
ایٜ٘ب قا ث ٚأبكٚی ٌٜكؾاقی ؾق یک ٜٗبؾ جكکیت ک٘یْ
ثٗ ٚبّ «ٌٞقای ٌٜك» .ثب ایٖ ایؿ ٙک ٚثكای  ْٛ ٚٔٛهبثَ
ك ْٜثٞؾ ،جّٔیْ گككحیْ ٌٞقای ٌٜك قا ثٝ ٚشٞؾ
ثیبٝقیْ .ث٘بثكایٖ هكاق ٌؿ ال ٛك ٓعِٚی ٌٜك ک ٚجب إٓ
لٓبٕ ٓ 56عٌِ ٚؿ ٙثٞؾ ،ؾٗ ٙلك اٗحؽبة ٌٗٞؿ ،ایٖ اككاؾ
یک ک٘گكٙی ػٔٓٞی ثكگماق ک٘٘ؿ ،ؾق ایٖ ک٘گك ٙثیىث
 ٝپ٘س ٗلك اٗحؽبة ٌٗٞؿ  ٝایٖ ثیىث  ٝپ٘س ٗلك قا ثٚ
ػ٘ٞإ اػٕبی ٌٞقای ٌٜك ث ٚظکٓٞث جعٔیَ ثک٘یْ.
چیمی ک ٚایٖ ٌٞقاٛبی ٓعالت قا آیؿٝاق ٓیکكؾ،
اؾاقٙی ویبوی ٌٜك ثٞؾ .ؾلؾی اِِٖ ؼیِی کْ ٌؿٙ
ثٞؾ .یک ٗٔ ٚٗٞقا ٖٓ ؼٞؾّ ٌبٛؿ ثٞؾّ ک ٚظبُث
قٓبٗحیکی ؾاٌث .یک ثبثبیی ٗمؾیک وبػث چٜبق ٗ ٝیْ
ِجط ككٌی ؾلؾیؿ ٙثٞؾ .ایٖ قا ٓٞهغ پبییٖ آٓؿٕ ال
ؾیٞاق گككح ٚثٞؾٗؿ  ٝآٝقؾٗؿ ثٓ ٚىصؿی ک ٚؾق ٔٛبٕ
ٓعِ ٚثٞؾ .ال ا ٝپكویؿٗؿ ک ٚچكا ؾلؾی کكؾی؟ گلث ٖٓ
ؼبٗٚاّ ؾق ٌُکكآثبؾ اوث  ٝؾ ٝؾؼحك  ٝیک لٕ ؾاقّ ٝ
ٛیچ چیمی ٗؿاقٌّ٘ ،یؿّ کِ ٚبظت ایٖ ؼبٗ ٚثٚ
ٓىبككت قكح ٝ ٚآٓؿّ ؾلؾی٘ٛ .گبّ ٗٔبل ِجط ثٞؾ ٝ
ٓكؾٓی آٓؿٗؿ ثكای ٗٔبل ِجط .ثالكبِِ ٚجٔبن گككحٚ
ٌؿ ثب ٓىصؿی کٗ ٚمؾیک ٌکكآثبؾ ثٞؾ؛ قكح٘ؿ  ٝؾیؿٗؿ
ک ٚثِ ٚیک ؼبٗ ٚؾق كالٕ آؾقن ٝشٞؾ ؾاقؾ ٌٛٞ ٝك ؾق
ؼبٗٗ ٚیىث  ٝیک لٕ  ٝؾ ٝؾؼحك ؾق ؼبٗٛ ٚىح٘ؿ .ؾیؿیْ
ایٖ ثبثب ٗؿاقؾ ؼتٔٛ .بٕ شب ظؿٝؾ  670جٓٞبٕ پ ٍٞشٔغ
ٌؿ .ایٖ پ ٍٞقا ث ٚا ٝؾاؾیْ  ٝهبُی قا  ْٛال ا ٝپه
گككحیْ  ٝجٔبّ ٌؿ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ثٞؾ ک ٚٔٛ ٚیک آقآً
ؼیبُی پیؿا کكؾ ٙثٞؾٗؿ .ثچٛٚب ٝ ْٛاهؼٖ ٍٓبقکث
ٓیکكؾٗؿٓ .رِٖ یکی ال ثچٛٚب ٜٓ٘ؿن ٓکبٗیک ثٞؾ  ٝثب
االؽ ٗلث قا ثیٖ ٓكؾّ جوىیْ ٓیکكؾٓ .كؾّ ٝهحی ایٖ قا
ٓیؾیؿٗؿ آٜٗب ٔٛ ْٛکبقی ٓیکكؾٗؿ .ؾق ایٖ لٓبٕ ؾیگك
جظبٛكات ث ٚظؿاهَ قویؿ ٙثٞؾ چٝ ٕٞاهؼٖ کبق ؾاٌحیْ ٝ
اِِٖ ٗٔیقویؿیْ ؾیگك جظبٛكات ک٘یْٓ .ب ٓیؼٞاوحیْ
ػِٖٔ ٌٜك قا ؾق ؾوث ثگیكیْ  ٝایٖ ٗکح ْٜٓ ٚثٞؾ .جب
ای٘صب  ْٛؼٞة پیً قكح ٚثٞؾیْ .قٝل  13آـق ثٞؾ یب چ٘ؿ
قٝل هجَ ال إٓ كکك کْ٘ ک ٚؾق ووم جظبٛكات ٌؿ .پِیه
ثكای ٓحلكم کكؾٕ جظبٛكک٘٘ؿ ٙگبٕ ظِٔٓ ٚیک٘ؿ  ٝثؼؿ
ث ٚثیٔبقوحبٕ  ْٛظِٔٓ ٚیک٘ؿ ،ؾاؼَ ثیٔبقوحبٕ

ٍٓکٞک  ٝؿیك ػبؾیای ؾیؿٗؿ لٗگ ؼبٗٛٚب قا ثمٗ٘ؿ ٝ
ٓكؾّ قا ؼجك ک٘٘ؿ.
ُویي نْؼاُبی ضْظ ثَ ضْظی تجعیل ثَ نْؼای نِؽ
قٌٌعج نعًع؟
ؼیِی ٖٗ ٍٞکٍیؿ ث ٚكبِِٚی ویمؾ ٙچٜبقؾ ٙقٝل ایؿٙی
ک٘حكٍ کَ آـٝهٛٚبٓ ،رِٖ ؾق ٓٞقؾ ؼجبلٛب گككحٖ گ٘ؿّ
ال ویِ ٝ ٞجوىیْ إٓ ثیٖ ٗبٗٞاییٛب  ٝجوىیْ ه٘ؿ ٌ ٝکك
ٓطكض ٌؿ .ؼٞؾ ثبلاقیٛب جٔبیَ ث ٚایٖ پیؿا کكؾٗؿ کٚ
جصٔؼی ثىبلٗؿ  ٝک٘حكٍ ایٖ جوىیٔبت ٓعِی قا ثیٖ ؾق ٝ
ٔٛىبیٚی ؼٞؾٌبٕ ثپفیكٗؿ .ایٖ جصٔغ ؾق آـق ٓبٌ ٙکَ
گككث ٓ ٝب ک ٚؾق إٓ ٌكکث ٓیکكؾیْ وؼی ٓیکكؾیْ
ثٞٗ ٚػی ث ٚإٓ ككّ ثؿٛیْ .جٜ٘ب ٓىئِٚیی کٝ ٚشٞؾ ؾاٌث
ایٖ ثٞؾ ک ٚثب ایٖ جصٔؼبتٓ ،فٛجیٛبی و٘حی ٌٜك
ٓؽبُق ثٞؾٗؿ .ایٜ٘ب اككاؾی ثٞؾٗؿ ک ٚؾق لٓبٕ ٌبٙ
جٍکیالجی ؾاٌح٘ؿ ثٗ ٚبّ ٓکحت هكإٓ ُٝی ؼٌٞجؽحبٗٚ
آٗوؿق هٞی ٗجٞؾٗؿ  ٝقٛجكٌبٕ  ْٛككؾی ثٞؾ ثٗ ٚبّ اظٔؿ
ٓلحیلاؾ. ٙ
ثَ چَ ظلیلی هطبلف ثْظًع؟
ٓب كوٗ ٓیؾاٗىحیْ کٓ ٚؽبُل٘ؿ .چٍٗ ٕٞكیٚیی ٗؿاٌح٘ؿ کٚ
ؾالیٍِبٕ قا ٓ٘حٍك ک٘٘ؿ ُٝی ٓؽبُق ثٞؾٗؿ .اثحؿا گلح٘ؿ
ثكؼی ال کىبٗی ک ٚثٓ ٚىبشؿ ٓیآی٘ؿ ٓىِٔبٕ ٗیىح٘ؿ .ؾق
کكؾوحبٕ ثٖٞ ٚق کِی چ٘یٖ قؤی ٗجٞؾ کٗ ٚبٓىِٔبٕ ثٚ
ٓىصؿ ٗكٝؾ .چ ٕٞإٓ لٓبٕ ؾق ٌٜكٛبی کكؾوحبٕ ٛحِی
ٝشٞؾ ٗؿاٌث ٓكو ّٞثٞؾ ک ٚؿكیجٛٚبیی ک ٚال ٌٜكٛبی
اٖكاف یب قٝوحبٛب ثٌٜ ٚك ٓیآٓؿٗؿ ثٓ ٚىصؿ ٓیقكح٘ؿ.
ثٌ ٚكٖ ایٖکٓ ٚىصؿ قا جٔیم ٗگب ٙؾاقیٓ .ب ٛ ْٛك ثبق
ک ٚثٓ ٚىصؿ ٓیقكحیْ إٓ قا جٔیمجك ال هجَ جعٞیَ
ٓیؾاؾیْ ٔٓ ٝبٗؼحی ٝشٞؾ ٗؿاٌث .ایٖ ظبُحی ک ٚپیً
آٓؿ ؾق ٓٞقؾ ک٘حكٍ آـٝه ٝ ٚک٘حكٍ ٗظْ ٗ ٝگٜجبٗی
ٓٞشت ٌؿ ایٖ ایؿٓ ٙطكض ٌٞؾ ک ٚؼٞؾٓبٕ ٓیجٞاٗیْ
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جیكاٗؿالی ٓیٌٞؾ  ٝیک پكوحبق کٍحٌ ٚؿ .وبػث 6
ٔٛبٕ قٝل یک اٖالػیٚیی ؾق وطط ٌٜك پؽً ٌؿ کٚ
ٓحٖ ؼیِی جك  ٝجٔیم ٓؼُٔٞی ؾاٌث ٓ ٝیٌؿ گلث کٚ
چپ ٛ ْٛىث چٛ ٕٞیچ ٓىئِٚی ؾی٘ی ؾق إٓ ٗجٞؾ ٝ
ؼیِی ٌ ْٛىح ٚقكحٌٞٗ ٚحٌ ٚؿ ٙثٞؾ .ایٖ اٖالػیٚ
ؾػٞت کكؾ ٙثٞؾ ک ٚككؾا وبػث ِ 10جط ؾق اػحكاْ
ث ٚایٖ ػَٔ ٝظٍیبٗ ٚؾق ٓیؿاٗی ک ٚاالٕ ٗبّ إٓ آلاؾی
اوث ،شٔغ ٌٞیْ .ؾقؼٞاوث ایٖ ٗبٓ٘ٓ ْٛ ٚطوی ثٞؾ.
ایٖ اٖالػیٗ ٚبٓی ٗؿاٌث .إٓ لٓبٕ کٞ٘ٛ ُٚٚٓٞل
ؼٞؾي قا ػِ٘ی ٗکكؾ ٙثٞؾ ُٝی اػالٓیٛٚبیً قا ثب
ؼطبة «ْٓٛیٜ٘بٕ ٓجبقل» آؿبل ٓیکكؾ ٖٓ .ؾیؿّ ایٖ
ٓحؼِن ثٓ ٚب ؾق کٗ ُٚٚٓٞیىث ،اػالٓیٚی وبلٓبٕ
چكیکٛب ٗ ْٛجٞؾ چ ٕٞآٜٗب اگك اػالٓیٓ ٚیؾاؾٗؿ ثب ٜٓك
 ٝآقّ ثٞؾ .ثب ایٖ ظبٍ ثب ثٜكٝل وِیٔبٗی ک ٚإٓ لٓبٕ
ٓىئ ٍٞوبلٓبٕ چكیکٛب ؾق و٘٘ؿز ثٞؾ جٔبن گككحْ ٝ
پكویؿٌّٔ :ب ایٖ اػالٓی ٚقا ؾاؾٙییؿ؟ گلث !ٚٗ :جب
ؿكٝة ؾق جٔبّ ٌٜك پكن  ٝش ٞکكؾیْ  ٝث ٚوجت
آٓیؽحگیای ک ٚثب ٓكؾّ پیؿا کكؾ ٙثٞؾیْ ٓؼٌِ ّٞؿ کٚ
ٛیچ کىی ال اٗحٍبق ایٖ اٖالػی ٚؼجك ٗؿاقؾ .كٞقی
جّٔیْ گككحیْ ک ٚككؾا ث ٚجظبٛكات ٗكٝیْ  ٝجب ظؿٝؾ
ٗیٌٔ ٚت هطؼی ٌؿ ک ٚككؾا ٛیچ کىی ث ٚجظبٛكات
ٗٔیقٝؾ .ككؾا ؼجك قویؿ ک ٚجٔبّ پكوَ٘ پبؾگبٕ قا کٚ
ؾق ٌٜك ؼبٗ ٚؾاٌح٘ؿٗ ،گفاٌحٚاٗؿ کٌ ٚت ث ٚؼبٗٚ
ثكگكؾٗؿٌ .ت ِع٘ٚآقایی ٌؿ ٙثٞؾ  ٝقاٛٙبی ٓ٘حٜی ثٚ
ٓیؿإ قا ثىح ٚثٞؾٗؿ کٝ ٚهحی ٓكؾّ شٔغ ٓیٌٗٞؿ ،ثٚ
آٜٗب ظِٔ ٚک٘٘ؿ  ٝال آٜٗب لٛكچٍْ ثگیكٗؿ ُٝی کىی ثٚ
جظبٛكات ٗككح ٚثٞؾٝ .هحی كٜٔیؿیْ إٓ ٌت چ ٚثكٗبٓٚیی
ؾاٌح٘ؿ ٖٓ ٓ ْٛبٗ٘ؿ ٚٔٛی ؾیگكإ اػحٔبؾ ثٗ ٚله
ػصیجی پیؿا کكؾ ٙثٞؾّ ک ٚؾیگك ظکٓٞث ظكیق ٓب
ٗؽٞاٛؿ ٌؿ ث ٚایٖ ؾُیَ ک ٚجظبٛكات ٗکكؾیْ  ٝچوؿق
ٓٞكویثآٓیم ثٞؾ ایٖ جظبٛكات ٗکكؾٕ.

قٝلی ثٞؾ ک ٚهكاق ثٞؾ ایٖ اككاؾ ثٓ ٚىصؿ شبٓغ ثكٗٝؿ
 ٝثیىث  ٝپ٘س ٗلك ػٌٕٞ ٞقای ٌٜك قا اٗحؽبة ک٘٘ؿ.
ک ٚثؼؿ ال إٓ ایٖ ٌٞقا قا ث ٚؾُٝث ظو٘ ٚک٘یْ ٝ
ٓصجٞقي ک٘یْ ک ٚهؿقت قا ث ٚایٖ ٌٞقا ٓ٘حوَ ک٘ؿ.
ٛكچ٘ؿ کٔی وبؾٙاٗؿیٍبٗ ٚثٗ ٚظك ٓیقوؿ آب ؾق إٓ
ٌكایٗ ؾٝق ال ـٗ ٖٛجٞؾ .قٝل ًٌ ث ٖٜٔظؿٝؾ 7 ٝ 6
ِجط ؾق ٌٜك اػالّ ظکٓٞث ٗظبٓی ٌؿ  ٝثب جبٗک
ٝاقؾ ٌٜك ٌؿٗؿٓ .بٓٞقإ ٌٜكثبٗی ثك ؼالف گفٌح ٚکٚ
چٔبهؿاقإ ُجبن ٌؽّی قا ثٓ ٚیؿإ ٓیككوحبؾٗؿ ،ثب
ُجبن ككّ چ٘ؿ ٓـبل ٙقا آجً لؾٗؿ  ٝایٖ شِى ٚجٍکیَ
ٍٗؿ ٚٔٛ .ؼِغ والض ٌؿ ٙثٞؾیْٓ ٚٔٛ .بت ثٞؾیْ ٝ
ثالجکِیلی ثك ٌٜك ظبکْ ٌؿ ٙثٞؾ .ثب ٗمؾیک ٌؿٕ ث22 ٚ
ث ٖٜٔثٞؾ ک ٚجظبٛكات ٌكٝع ٌؿٓ .ب جب إٓ لٓبٕ ٞ٘ٛل
ٓصىٔٚی ٌب ٙقا پبییٖ ٗکٍیؿ ٙثٞؾیْٝ .هث ٗؿاٌحیْ
ٓصىٔٚی ٌب ٙقا پبییٖ ثکٍیْ .ؾق ایٖ ؾٝقإ ثالجکِیلی
ثٞؾ ک ٚجظبٛكات ٌؿ ٓ ٝصىٔ ٚقا پبییٖ کٍیؿیْ .ؾق 22
ث ٝ ٖٜٔثؼؿ ال وو ٖٞقژیْ ایٖ ثالجکِیلی ثٓ ٚب ٔكثٚ
لؾ .ؾق و٘٘ؿز اقجً ثٔٗ ٚبی٘ؿٙی ؼٔی٘ی اهحؿا کكؾ  ٝؾق
پبؾگبٕ ٓبٗؿ .ؾق ٌٜك ٌٜ ْٛكثبٗی قا ثٓ ٚلحیلاؾ ٙؾاؾٗؿ
کٓ ٚؽبُق ایٖ ٌٞقاٛب ثٞؾ.
ًوبیٌعٍی ضویٌی چَ کكی ثْظ؟
اؤً ِلؿقی ثٞؾ .لٓبٕ ٌب ٙؼیِی ال آؼٗٞؿٛبی
ٓؽبُق قا ث ٚکكؾوحبٕ ٓیككوحبؾٗؿ .ظحب ؼِؽبُی  ْٛؾق
ثبٗ ٚججؼیؿ ثٞؾ٘ٓ ،حظكی ث ٚووم ججؼیؿ ٌؿ ٙثٞؾ  ٝایٖ
ِلؿقی  ْٛال آؼٗٞؿٛبی ججؼیؿی ث ٚو٘٘ؿز ثٞؾ .ؾق
ٓبٛٙبی آؼك ؾق ٓىبشؿ ػِیٌ ٚب ٙوؽ٘كاٗی ٓی کكؾ آب
شبیگبٛی ؾق ثیٖ ٓكؾّ ٗؿاٌث .ث ٚیبؾ ؾاقّ کٔٛ ٚبٕ وبٍ
ا ٍٝثؼؿ ال اٗوالة ٓیگلث ٗٞقٝل  ٝچٜبقٌ٘جٚوٞقی
ٗجبٌؿ ک ٚثچٛ ٚب ػال ٙٝثك وکٞت ا ٝقا ٓ ْٛ ٞٛیکكؾٗؿ
ک ٚایٖ چكت  ٝپكتٛب چیىث کٓ ٚیگٞیی .ایٖ ظبُث
ک ٚثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ٌٜكثبٗی  ٝاؾاقٙی ؾاؼِی ٌٜك اكحبؾ
ؾوث ٓلحیلاؾ ٝ ٙپبؾگبٕ ث ٚؾوث ِلؿقی اكحبؾ.
ٓلحیلاؾ ٙآکبٗبت ٓبؾی ٗؿاٌث ُٝی ٓٞقؾ پٍحیجبٗی
ؾُٝث ثبلقگبٕ ٌ ٝكیؼحٔؿاقی ثٞؾ ُٝی ِلؿقی ٝ
پبؾگبٕ  ٝش٘بض ؼٔی٘ی ال ا ٝظٔبیث ٗٔیکكؾٗؿ.

پف ُكتَُب ثَ ایي نکل ثَ ّخْظ آهع؟
ثِ !ٚایٖ قٗٝؿ ٌکَگیكی ٛىحٛٚبی اُٝیٚی ٌٞقای
ٌٜك ثٞؾ ک ٚقٛجكی ٗؿاٌث .هكاق ثٞؾ ال ٛك ٓعِ ٚؾٙ
ٗلك اٗحؽبة ٌٗٞؿ  ٝایٖ پبّٗؿ ٌّ ٝث ٗلك ؾق ٓىصؿ
شبٓغ ک ٚثمقگحكیٖ وبُٖ ٌٜك ثٞؾ شٔغ ٌٗٞؿ  ٝؾق آٗصب
ثیىث  ٝپ٘س ٗلك قا اٗحؽبة ک٘٘ؿ .ایٖ پبّٗؿ ٌّ ٝث
ٗلك ؾق اٝاؼك ؾی ٓب ٙاٗحؽبة ٌؿٗؿٓ .ب وبک٘بٕ ٓعِ ٚقا
ثك اوبن ٌـٍِبٕ ؾوحٚث٘ؿی کكؾ ٙثٞؾیْ ٓ ٝرِٖ وٗ ٚلك
کبقگك ،یک ٗلك ثبلاقی ،یک ٓؼِْ ،یک کبقٓ٘ؿ ٝ
ٔٛیٖٖٞق ؾٗ ٙلك قا ال ٛك ٓعِ ٚاٗحؽبة کكؾیْ.
ٓحبولبٗٛ ٚیچ و٘ؿی ؾق ایٖ ٓٞقؾ ث ٚشب ٗٔبٗؿ ٙاوث .ایٖ
پبّٗؿ ٌّ ٝث ٗلك اٗحؽبة ٌؿٗؿ  ٝقٝل  6ثٖٜٔ

آى کویتَُبیی کَ ظؼ قطر هسالت تهکیل نعٍ ثْظ چَ
نعًع؟
ثٞؾٗؿ ُٝی ؾیگك شبیگب ٙوبثن قا ٗؿاٌح٘ؿ .إٓ
وكؼٞقؾگی ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ٙثٞؾ ٛ ٝكچ٘ؿ اػٕبی
کٔیحٛ ٚب ؾق ػَٔ ٔٛبٕ ؼؿٓبت وبثن قا اقائٓ ٚیؾاؾٗؿ
آب ؾیگك إٓ جٍکَ وبثن ٝشٞؾ ٗؿاٌث .ؾق و٘٘ؿز
وبلٓبٕٛب جبثِ ٞلؾٗؿ .وبلٓبٕ چكیکٛب ثكای ؾكحكي
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جبثِ ٞلؾ .ک ُٚٚٓٞهكاق ثٞؾ ٓؽلی ثٔبٗؿ ُٝی ؾق و٘٘ؿز
ثٗ ٚبّ «شٔؼیث ؾكبع ال اٗوالة  ٝآلاؾی» كؼبٍ ٌؿ ،ؾق
ٓكیٞإ ثٗ ٚبّ «شٔؼیث ؾكبع ال ؼِن کكؾ» ،ؾق ثبٗٝ ٚ
ؾق ثویٚی ٌٜكٛب  ْٛجعث ػ٘ٞإٛبیی ک ٚثب «شٔؼیث»
آؿبل ٓیٌؿ ؾكبجك ک ُٚٚٓٞكؼبٍ ٌؿٗؿ .اُجح ٚایٖ جٍکَٛب،
جٍکَٛبی ؾٓٞکكاجیک ٓعىٞة ٓیٌؿ  ٝوؼی
ٓیکكؾٗؿ اككاؾ  ٝگكٛٙٝبی چپ قا شفة ک٘٘ؿ .ثؼؿ ال
ٓؿجی ٔٝغ ٌٜك آقاّ آقاّ ٗبآقاّ ٌؿِ .لؿقی ٝ
ٓفٛجیٛب ٗٔیجٞاٗىح٘ؿ ٌٜك قا اؾاق ٙک٘٘ؿٓ .فٛجیٛبی
ظبکْ ثك ٌٜك ال اقجً آکبٗبت ٓیؼٞاوح٘ؿ ،اوِعٝ ٚ
ٗلكات ٓیؼٞاوح٘ؿ ٓ ٝكؾّ  ْٛیک جٔبیَ ػٔٓٞی ث ٚایٖ
ؾاٌح٘ؿ ک ٚقٝلی ث ٚپبؾگبٕ ظِٔ ٚک٘٘ؿ  ٝپبؾگبٕ قا
جّكف ک٘٘ؿ .آب آٗچ ٚک ٚث ٚچٍْ ٓیآٓؿ اؼحالف ثیٖ
ِلؿقی ٓ ٝلحیلاؾ ٙثٞؾ کِ ٚلؿقی آکبٗبجی ثٚ
ٓلحیلاؾٔٗ ٙیؾاؾ جب ثحٞاٗؿ ٌٜك قا اؾاق ٙک٘ؿٓ .لحیلاؾٙ
 ْٛپٍحیجبٗی ٗ ٝلٞـ ٓكؾٓی ٗؿاٌث ک ٚثحٞاٗؿ ثب جکی ٚثٚ
ٓكؾّ کبقٛب قا پیً ثجكؾ .ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ قٝل ث ٚقٝل
ٔٝغ ثؿجك ٓیٌؿ.

قٝلٓك ٙثب ٓكؾّ ٔٛكا ٙثٞؾٗؿ .آب ٓىئُٞیحی ٓبٗ٘ؿ جوىیْ
ٗلث  ٝآـٝه ٚثك ػٜؿٗ ٙؿاٌح٘ؿٔٝ .غ ٖٞقی ٌؿ ٙثٞؾ کٚ
ال پبؾگبٕ ٛك کىی ک ٚثٌٜ ٚك ٓیآٓؿ ث ٚثٜبٗٚیی ال
ٖكف ٓكؾّ کحک ٓیؼٞقؾٓ .ؼٔ ْٛ ُٖٞثٜبٗٛٚبیی ٓبٗ٘ؿ
ایٖ کٓ ٚرِٖ ث ٚؼٞاٛكّ ٗگب ٙکكؾ  ٝال ایٖ هجیَ ٓطكض
ٓیٌؿ ُٝی ؾُیَ اِِی إٓ ٗبقٔبیحی ٓكؾّ ال پبؾگبٕ ٝ
ِلؿقی ثٞؾ .ال إٓ ٖكف ٓلحیلاؾ ٙایٖ ٗبقٔبیحی قا
ث ٚظىبة ؼٞؾي ٓیگفاٌث .ایٖ کٍٔکً ال  22ثٖٜٔ
جب ظؿٝؾ  20اول٘ؿ اؾآ ٚؾاٌث جب لٓبٗی ک ٚجً٘  ْٛؾق
و٘٘ؿز  ْٛ ٝؾق ٌٜكٛبی ؾیگك کكؾوحبٕ ثبال گككث .ؾق
ٜٓبثبؾ ک ٚظمة ؾٓٞکكات کكؾوحبٕ ظبکْ ثٞؾ  ٝپبؾگبٕ
ٌٜك قا  ْٛؾق اؼحیبق ؾاٌث ،ثٝ ٚاوطٛٚبیی ال شِٔٚ
ظمة جٞؾ ٝ ٙؾاقیٞي ككٛٝك ثب ظکٓٞث  ٝؾُٝث
ثبلقگبٕ ٓفاکكٓ ٙیکكؾ  ٝثٗ ٚحبیصی  ْٛقویؿ ٙثٞؾٗؿ
ُٝی  ٚٔٛشب جً٘ ؼیِی ثبال ثٞؾ .ال وٞی ؾیگك آبّ
شٔؼٛٚبی ٌٜكٛبی کكؾوحبٕ  ْٛشٔغ ٌؿٗؿ جب
چبقٙشٞیی ک٘٘ؿ ٓ ٝلحیلاؾ ٙؼٞؾي قا قٛجك آٜٗب
ٓیؾاٗىثٓ .لحیلاؾٓ ٙال ٗجٞؾ ُٝی ٓفٛجی ٓؼحوؿی ثٞؾ
ٗمؾیک ث ٚاٗؿیٍٛٚبی ویؿ شٔبٍاُؿیٖ اوؿآثبؾی  ٝاؼٞإ
أُىِٔیٖ ٓرِٖ .ؾق ٛك ظبٍ آٜٗب  ْٛشِىبجی ؾاٌح٘ؿ ٝ
كٍبق اشحٔبػی ؾق ٚٔٛی ٌٜكٛب ال شِٔ ٚؾق و٘٘ؿز ثبال
ثٞؾ .قٝل  25اول٘ؿ ٓ 1357لحیلاؾ ٙثكای ٌكکث ٝ
قایمٗی ؾق یکی ال اشالنٛبی آبّ شٔؼٛٚبی کكؾوحبٕ
ٓیقٝؾ .ؾق آٗصب پِحیکی ٓ ْٛیلٗؿ .کىی قا ؾاٌث ثٚ
ٗبّ ؾکحك ؼىك ٝؼىكٝی ک ٚکبقپكؾال ٓلحیلاؾ ٙثٞؾ .اٝ
ؾػٞت کكؾ ث ٚجظبٛكات ک ٚؾق آٗصب ٓحٖ وؽ٘كاٗیای

گفتیع کَ کویتَُبی هسالت اهْؼی هبًٌع تمكین آغّلَ ّ
قْضت ؼا ُن ثؽ ػِعٍ ظانتٌع ظؼ غیبة آًِب ایي
ّظبیف ؼا چَ کكی اًدبم هیظاظ؟
ؾق ؿیبة آٜٗب ایٖ کبقٛب ث ٚؾوث کٔیحٛٚبی اوالٓی
ٖككؿاق ٓلحیلاؾ ٙاكحبؾُٝ .ی ؼؿٓبجی  ْٛال وٞی ثبهی
ٓبٗؿٙی ایٖ کٔیحٛٚب اٗصبّ ٓیٌؿ  ٝآٜٗب ؾق لٗؿگی
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ک ٚکكؾ ایٖ ثٞؾ کٓ« ٚكؾّ ؼٞؾجبٕ جّٔیْ ثگیكیؿ.
اقجً ثٓ ٚب ٛیچ چیمی ٗٔیؾٛؿٓ .ب ٛكچ ٚجوبٔبی
آکبٗبت  ٝپ ٝ ٍٞاوِع ٚیب ٛك چیم ؾیگكی ٓیک٘یْ
چیمی ثٓ ٚب ٗٔیؾ٘ٛؿ .آکبٗبت ؾوث اقجً اوث ٝ
اقجً ٛیچ کٔکی ٗٔیک٘ؿ ٌٔ ٝب ثبیؿ جّٔیْ ثگیكیؿ».
ٖٓ اُجح ٚإٓ قٝل ؾق و٘٘ؿز ٗجٞؾّ ُٝی ٔٛبٕ قٝل ؼیِی
وكیغ ث ٚو٘٘ؿز ثكگٍحْ ،قٝل  26اول٘ؿ ِجط ث ٚؾػٞت
ٓلحیلاؾ ٙجظبٛكاجی ٌؿ  ٝظكکث کكؾ ث ٚؤث ٓوك
ِلؿقی ؾق ؾاؼَ ٌٜك .اُجحٓ ٚوك ِلؿقی ؾق پبؾگبٕ
ثٞؾ آب ؾكحكی  ْٛؾق ٌٜك ؾاٌثٓ .حؼبهجٖ کٔیحٚی
اوالٓی ٓىِٔبٗبٕ کكؾ ٔٛ ْٛكآ ٙكؾّ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ ثٚ
ؤث ؾكحك ِلؿقی .شبُت ایٖ ثٞؾ ک ٚؾق ایٖ یک ٓبٙ
ثؼؿ ال پیكٝلی هیبّ ٝهحی چپٛب ث ٚجظبٛكاجی ؾػٞت
ٓیکكؾٗؿ قاوثٛب ٓ ٝفٛجیٛب ٗٔیآٓؿٗؿٝ ،هحی ْٛ
ٓفٛجیٛب ؾػٞت ث ٚجظبٛكات ٓیکكؾٗؿ ،چپٛب
ٗٔیقكح٘ؿ .ؾق ایٖ جظبٛكات  ْٛچپٛب ظٕٞق ٗؿاٌح٘ؿ
ُٝی ٓكؾّ ثٖ ٚكف ؾكحك ِلؿقی ظكکث ٓیک٘٘ؿ ٝ
ٝهحی ٓكؾّ ؾكحك ِلؿقی قا جّكف کكؾٗؿ ؾیگك
جظبٛكات ٔٛگبٗی ٓیٌٞؾ .ایٖ جظبٛكات لٓبٗی کٚ
ٓوبثَ ؾكحك ِلؿقی ٓیقوؿ ،جً٘ ثبال ٓیگیكؾ ٓ ٝكؾّ
ؾكحك ِلؿقی قا جّكف ٓیک٘٘ؿ .ؾق ایٖ ٓبشكا «ٌبٖك
ٓعٔؿ» ٗبٓی ک ٚٔٛ ٚکبقٙی ؾكحك ِلؿقی ؾق و٘٘ؿز
ثٞؾ  ٝپىكي کٍحٓ ٚیٌٗٞؿ .ثؼؿ ال إٓ ٓكؾّ جّٔیْ
ٓیگیكٗؿ ک ٚث ٚؤث پبؾگبٕ و٘٘ؿز ظكکث ک٘٘ؿ ٝ
جظبٛكات ٔٛگبٗی ٓیٌٞؾ.

ٝهحی ٓكؾّ وحبؾ اقجً قا  ْٛجّكف کكؾٗؿ ث ٚػ٘ٞإ
ككٓبٗؿٙی ٍُگك ؾوحٞق ؼِغ والض ؾاؾ ُٝی اقجً جعث
ككٓبٗؿٛی ِلؿقی ٓوبٓٝث کكؾ .هكٗٙی إٓ لٓبٕ
ككٓبٗؿٙی کَ اقجً ثٞؾ ٝ ٝاقؾ ٓبشكا ٌؿ  ٝؼٞؾي
ٌؽّٖ ككٓبٗؿٛی قا ثك ػٜؿ ٙگككث  ٝؾوحٞق
جیكاٗؿالی ث ٚؤث ویَ ٓكؾٓی ک ٚثٖ ٚكف پبؾگبٕ
ٓیقكح٘ؿ قا ِبؾق کكؾ .اُجح ٚپبؾگبٕ ژاٗؿاقٓكی ٝ
پبؾگبٕ اقجً ثـَ  ْٛثٞؾٗؿ .پبؾگبٕ ژاٗؿاقٓكی جىِیْ ٌؿ
 ٝاوِعٛٚبیً قا ٓكؾّ ثكؾٗؿ ُٝی پبؾگبٕ اقجً ٓوبٓٝث
کكؾ  ٝش٘گ ؼٗٞیٖ و٘٘ؿز ٌكٝع ٌؿ .ایٖ ش٘گی ثٞؾ
ک ٚال  26اول٘ؿ ٌكٝع ٌؿ  ٝجب  1ككٝقؾیٖ اؾآ ٚؾاٌث.
ٔٛبٕ قٝل ثالكبِِ ٚیک ٜٗبؾی ثٗ ٚبّ «ٌٞقای ٓٞهث
اٗوالثی ٌٜك» ثٝ ٚشٞؾ ٓیآیؿ ک ٚؾٗ ٝلك ال ٖكف
شٔؼیث ؾكبع ال اٗوالة  ٝآلاؾیِ ،ؿین کٔبٗگك،
ٌؼیت لکكیبیی  ٝؾٗ ٝلك ال ٖكف وبلٓبٕ چكیکٛبی
كؿایی یکی ثٜكٝل وِیٔبٗی  ٝیکی ؾیگك  ْٛاظحٔبُٖ
ػِیاکجك ٓكاؾی ٗ ٝیم ؾکحك ؼىك ٝؼىكٝی ػٕ ٞإٓ
ثٞؾٗؿ.

ّلتی هؽظم ثَ همؽ يفعؼی هیؼقٌع ،همبّهت هینْظ؟
ٗٓ ٚوبٓٝحی ٗٔیٌٞؾُٝ .ی ؼٍْ ٓكؾّ آٗوؿق ٌؿیؿ ثٞؾٙ
اوث ک ٚؾق آٌٞة ایٖ چ٘ی٘ی ؾٗ ٝلك کٍحٓ ٚیٌٗٞؿ.
گٞیب كوٗ ٔٛیٖ ؾٗ ٝلك  ْٛآٗصب ثٞؾٙاٗؿٝ .هحی کبق ثٚ
ای٘صب ٓیقوؿ ٓكؾّ ث ٚایٖ ٗحیصٓ ٚیقو٘ؿ ک ٚثكای ٓب
ككهی ٗٔیک٘ؿ ِلؿقی ثبٌؿ یب ٓلحیلاؾ ٝ ٙاوحبٗؿاقی قا
کٓ ٚوك ٓلحیلاؾ ٙثٞؾ قا  ْٛجّكف ٓیک٘٘ؿٓ .لحیلاؾٙ
ایٖ اٌحجبٓ ٙعبوج ٚقا ؾاٌث ک ٚكکك ٓیکكؾ ٓؽبُلث
ٓكؾّ ثب پبؾگبٕ ِ ٝلؿقی ثٓ ٚؼ٘بی ٖككؿاقی ال اٝوث
ُٝی ؼت اٌحجب ٙکكؾ ٙثٞؾٝ .هحی ٓكؾّ ؾكحك ٍُگك قا ْٛ
جّكف ٓیک٘٘ؿ ،ككٓبٗؿٙی ٍُگك وك٘ٛگ ِلكی ؾٝ
ٗبٓٓ ٚیٗٞیىؿ یکی ثكای «ِؿین کٔبٗگك» ث ٚػ٘ٞإ
وؽ٘گٞی شٔؼیث ؾكبع ال اٗوالة  ٝآلاؾی  ٝیکی ثكای
ثٜكٝل وِیٔبٗیٓ ،ىئ ٍٞؾكحك وبلٓبٕ چكیکٛبی كؿایی
ؼِن ایكإ ؾق و٘٘ؿز  ٝال ایٜ٘ب ٓیؼٞاٛؿ ک ٚشِىٚ
ثگفاقٗؿ  ٝقا ٙچبقٙیی پیؿا ک٘٘ؿ ٖٓ .ؾهیوٖ ٗٔیؾاْٗ
ِلكی ٝهحی ؾكحك ٍُگك  ٝوحبؾ اقجً جّكف ٌؿ ٝ
جٞوٗ ٓكؾّ ثبلؾاٌث ٌؿ ،ایٖ ٗبٓٛٚب قا ٌٗٞث یب ٗ ٚآب

اؾ اػُبی زؿة ظهْکؽات کؽظقتبى کكی ظؼ ایي نْؼا
ًجْظ؟
ظمة ؾٓٞکكات ؾق و٘٘ؿز ٗیكٝیی ٗؿاٌث .اُجحٚ
اػٕبیی ؾاٌث آب ٓىئِٚی اِِی ایٖ ثٞؾ ک ٚظمة
ؾٓٞکكات ٍٓـ ٍٞکبقٛبی ؼٞؾي ثٞؾ  ٝجب اٗؿالٙیی ْٛ
ث ٚظکٓٞث ٗمؾیک ٌؿ ٙثٞؾ  ٝه ٝ ٍٞهكاقٛبیی  ْٛثب
 ْٛگفاٌح ٚثٞؾٗؿ .اُجحٛ ٚیچ ٝهث ػ٘ٞإ ٗکكؾٗؿ ک ٚجب چٚ
ظؿ پیً قكح ٚثٞؾٗؿُٝ .ی ظمة ؾٓٞکكات ؼٞؾي قا
یگبٗ ٚظمة ظبکْ کكؾوحبٕ ٓیؾاٗىث چ ٕٞؾق وبٍ 24
ؾق ٓ٘طوٚی جعث اٌـبٍ اقجً وكغ ث ٚػ٘ٞإ یک
ظمة اوحبُی٘ی ثٝ ٚشٞؾ ٓیآیؿ  ٝهؿقت قا ؾق اؼحیبق
ٓیگیكؾ .ؾق ٗحیص ٚإٓ لٓبٕ ٌٞقاٛبی ٌٜك ٌٞ ٝقاٛبی
ٓعِٓ ٚؼ٘بیی ثكای آٜٗب ٗؿاٌث ،آٜٗب ؼٞؾٌبٕ قا ظمة
ظبکْ ٌٞ ٝقاٛب قا ٓؽَ هؿقت ٌ ٝكیکجكاٌی ثكای
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إٓ قٝل هجٌ ٍٞؿ ثب إٓ ٌکَ ٌٞقایی کٓ ٚب ٓیؼٞاوحیْ
ٓحلبٝت ثٞؾ .ثٛ ٚك ظبٍ هكاق ٌؿ ث ٚشبی ٗ 25لك ،یبلؾٙ
ٗلك ث ٚػ٘ٞإ اػٕبی ٌٞقای ٌٜك و٘٘ؿز اٗحؽبة ٌٗٞؿ
ٌ ٝكض ٝظبیق ایٖ یبلؾٗ ٙلك ال ٗظك ٓب وبؾ ٙثٞؾ کٚ
ٌٜكؾاقی  ٝككٓبٗؿاقی قا جكکیت ک٘یْ ُٝی آٜٗب ایٖ قا
ٗٔیپفیككح٘ؿ ٓ ٝیگلح٘ؿ ک ٚؾق ایٖ ِٞقت اِِٖ ثبیؿ
ٌکَ ظکٓٞث جـییك ک٘ؿ .هكاق ٌؿ ؾق ػكْ ًٌ ٓبٙ
ٌكض ٝظبیق ٌٞقای ٌٜك جؼییٖ ٌٞؾ ُٝی اَِ جٍکیَ
ٌٞقای ٌٜك قا إٓب کكؾٗؿ ک ٚؾق اٖالػبت 6
ككٝقؾیٖ  1358ث ٚػ٘ٞإ یک اٖالػی ٚچبپ ٌؿ  ٝؾق
ٝاهغ یک و٘ؿ ثٞؾٓ .حٖ إٓ قا آهبی ِبؾمٝلیكی ٌٗٞث
 ٝثٍٜحی ٖ ٝبُوبٗی ال ٖكف ٌٞقای اٗوالة،
ِؿقظبز ویؿشٞاؾی ال ٖكف ؾُٝث ٓٞهث ٝ ٖٓ ٝ
ٓلحیلاؾ ٙإٓ قا إٓب کكؾیْٗ .کحٚیی کٓ ٚب جبکیؿ ؾاٌحیْ
ایٖ ثٞؾ ک ٚثبالی ایٖ اٖالػی ٚثىٔ ٚجؼبُی یب ثىْ هللا
اُكظٖٔ اُكظیْ ٗجبٌؿ  ٝشبُت ایٖ اوث کٛ ٚكچ٘ؿ اثحؿا
چ٘یٖ آؿبل ٓیک٘ؿ کٖ ٚجن ِٝبیبی آیثهللا ٖبُوبٗی
اؾاقٙی ٌٜك قا ثٌٞ ٚقا ٓیوپبقیْ آب قاوحً ایٖ ثٞؾ
کٖ ٚجن ِٝبیبی ایٍبٕ ٗجٞؾ  ٝپیٍٜ٘بؾ ٓب ثٞؾ .ؾق ٛك
ِٞقت یک ثبق اوْ اوالّ ؾاقؾ إٓ  ْٛؾق شِٔٚی
«کٔیحٛٚبی اوالٓی ؾق و٘٘ؿز ٓ٘عَ اػالّ ٓیٌٞؾ».
هكاق ثك ایٖ ٌؿ ک ٚپ٘س ٗلك جب اٗحؽبة ٌٞقای ٌٜك
و٘٘ؿز ٌٜك قا اؾاق ٙک٘٘ؿ  ٝاُجحٌٞ ٚقای ٓٞهث اٗوالثی
 ْٛؾیگك اؾاقٙی ٌٜك قا ث ٚایٖ پ٘س ٗلك ٝاگفاق ک٘ؿ .ایٖ
پ٘س ٗلك ٖٓ ثٞؾّ ،یکی ال ؾكحك وبلٓبٕ چكیکٛبی

ظکٓٞث ؼٞؾٌبٕ ٓیؾاٗىح٘ؿ .و٘٘ؿز یکی ال ٗوبٖی ثٞؾ
ک ٚظمة ؾٓٞکكات ؼٞؾي قا ال ثكآی٘ؿ اٗوالثیای کٚ
ٝشٞؾ ؾاقؾ ،شؿا ٓیک٘ؿ .ؾق ٛك ِٞقت ایٖ ٌٞقای
ٓٞهث ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ  ٝثچٛٚبیی ک ٚاٖكاف ثٞؾٗؿ ال
شِٔ ٚؼٞؾ ٖٓ ک ٚؾق جٜكإ ثٞؾّ ثالكبِِ ٚؼٞؾٓبٕ قا
ث ٚو٘٘ؿز قوبٗؿیْْٛ .لٓبٕ ثب ایٖ «شٔؼیث کكؾٛبی
ٓویْ ٓكکم» ٗوٍی ثبلی کكؾ .ایٖ شٔؼیث جعث قٛجكی
«ِبقّاُؿیٖ ِبؾمٝلیكی» جالي کكؾ قاثٗ ٓفاکكات
ٓیبٕ ظکٓٞث ٌٞ ٝقای ٓٞهث اٗوالثی و٘٘ؿز ٌٞؾ .ؾق
ٝاهغ ٔٛبٕ ٗوٍی ک ٚثب ظمة ؾٓٞکكات کكؾوحبٕ ؾق
ٜٓبثبؾ ثبلی کكؾ .ایٖ ثٞؾ ک ٚقٝل ا ٍٝككٝقؾیٖ ٛیبجی
ال ٖكف ؾُٝث ٓٞهث ٌبَٓ اظٔؿ ِؿقظبزویؿشٞاؾی،
ٝلیك کٍٞق ،یعیب ِبؾمٝلیكیٝ ،لیك ؾاؾگىحكی ٝ
ِبقّاُؿیٖ ِبؾمٝلیكی ٝاقؾ کكؾوحبٕ ٌؿٗؿ .ؾّٝ
ككٝقؾیٖ ٔٗ ْٛبی٘ؿٙگبٕ ٌٞقای اٗوالة ػجبقت ال
ثٍٜحیٖ ،بُوبٗی ،قكى٘صبٗی  ٝث٘یِؿق آٓؿٗؿ .وبُ٘ی کٚ
آٜٗب ٝاقؾ ٌؿٗؿ ػؿٙیی ث ٚآٗصب قكحیْ ک ْٛ ٖٓ ٚشمٌٝبٕ
ثٞؾّ .هكاق ٌؿ یک ٗلك ال ٖكف چپٛب  ٝؼٞؾ
ٓلحیلاؾ ٙثب ٗٔبی٘ؿ ٙگبٕ ٌٞقای اٗوالة ٔٗ ٝبی٘ؿٙی
شٔؼیث کكؾٛبی ٓویْ ٓكکم ظكف ثمٗ٘ؿ جب ثجی٘٘ؿ ٓب چٚ
ٓیؼٞاٛیْ .ؾق ٛك ِٞقت شِىٚیی إٓ قٝل ال ِجط
آؿبل ٌؿ ک ٖٓ ٚثٞؾّ ٓ ٝلحیلاؾ ٙثٞؾ ِ ٝعجث کكؾیْ.
ٓب ظكفٛبیٔبٕ ٍٓؽُ ثٞؾ .ثٖٞ ٚق ٍٓؽُ اؾاقٙی
ٌٞقایی ٌٜك قا ٓیؼٞاوحیْ .ایٖ قا ؾیگك اظحیبز ٗجٞؾ
ٓفاکكٙی ككاٝاٗی ک٘یْ  ٝآٜٗب  ْٛهج ٍٞکكؾٗؿُٝ .ی آٗچٚ

244

171

تاریخ مفقود شوراهای 57
کكؾ ٙثٞؾ ک ٚال ووم
ٓرِٖ ٗبٓٓ ٚیٌٗٞح٘ؿ
ک ٚثیبییؿ كالٕ
قٝوحبی ٓب قا
اِالظبت
جصؿیؿ
اقٔی ثک٘یؿ .ؾٛبت
و٘٘ؿز
اٖكاف
ٓكاشؼ ٚکكؾٗؿ ٝ
ؼٞؾٌبٕ لٓیٖٛب قا
جوىیْ کكؾٗؿ کٓ ٚب
ٓصجٞق ث ٚظکٔیث
ٌكکث
ٌؿیْ.
ؼؿٓبت لقاػی ثٞؾ
کٓ ٚیؼٞاوث ثْٛ ٚ
ثؽٞقؾ  ٝؿیك ال
ٌٞقای ٌٜك کىی
قا ث ٚػ٘ٞإ َظ َکْ
ٗٔیکكؾٗؿ.
هجٍٞ
ٗکحٛٚبیی پیً آٓؿ
ک ٚایٜ٘ب قا كوٗ ؾق
ػَٔ ٓیجٞإ جصكثٚ
کكؾ .هكاق ثٞؾ
ٚٔٛی اؾاقات کبق ثک٘٘ؿ ٝ ٝظبیق ٓب ٓ ْٛؼِٗ ّٞجٞؾ،
ٛك کبقی ک ٚال ؾوحٔبٕ ثكٓیآٓؿ اٗصبّ ٓیؾاؾیْ .یک
ٓوؿاق ک٘حكٍ ٗ ٝظبقت ثك آـٝهٗ ٝ ٚلث  ٝؼٞاقثبق ٝ
آربٍ ایٜ٘ب ثٞؾ .اؾآٚی کبق چ٘ؿ ٌكکث وؿوبلی کٚ
پكٝژٛٙبیٍبٕ ٗیٔ ٚکبقٓ ٙبٗؿ ٙثٞؾٗ .ظبقت ثك کبق
شبؾٙوبلی ک ٚاؾاقٙی کبق اٗصبّ ٓیؾاؾ  ٝکبقٛبی
ایٖچ٘ی٘یُٝ .ی شبُت ثٞؾ کٛ ٚك کصب ِعجث ال
ظکٔیث ٓیٌؿ ظکٔیث ٌٞقای ٌٜك قا ٓكؾّ هجٍٞ
ٓیکكؾٗؿ .اُجحٓ ٚب  ْٛوؼی ٓیکكؾیْ ثٗ ٚلغ ٓكؾّ ظکْ
ک٘یْٓ .رِٖ ٝهحی اػحّبة کبقگكإ وبؼحٔبٗی یب
قاٙوبلی پیً آٓؿ ظکْ ث٘ؿ ٙثٞؾّٝ ،هحی ٖٓ ٓیقكحْ
ٓؼِ ّٞثٞؾ ٓٔٞغ ٖٓ چ ٚؼٞاٛؿ ثٞؾ  ٝؼت ظکْ ٖٓ قا
هجٓ ٍٞیکكؾٗؿ .یک قٝل ٗبٓٚیی ؾاؾگىحكی ككوحبؾٙ
ثٞؾ ٗبٓٚی ؾكٖ ک ٚایٖ قا لٝؾجك إٓب ک٘یؿ ٓیؼٞا٘ٛؿ
ٓكؾ ٙقا ؾكٖ ک٘٘ؿ .ثكای ؾاؾگىحكی ٌٗٞحیْ ک ٚایٖ ٗبٓٚ
ثٓ ٚب قثطی ٗؿاقؾ .شٞاة ؾاؾٗؿ کٓ ٚكؾ ٙقا ثكای ؾكٖ
ث ٚهجكوحبٕ ثكؾٙاٗؿٓ ،ؿیك هجكوحبٕ گلح ٚاگك ٌٞقای
ٌٜك شٞال ؾكٖ قا إٓب ٗک٘ؿ ٖٓ اشبلٙی ؾكٖ ٗٔیؾ.ْٛ
ٖٓ قای ؾاؾٙاّ  ٝآٜٗب ثبیؿ شٞال ؾكٖ قا إٓب ک٘٘ؿ.

كؿایی ثٞؾ ثٗ ٚبّ وؼیؿ ٌیػاالوالٓی ،ؾٗ ٝلك ال
ٖككؿاقإ ٓلحیلاؾ ٙثٗ ٚبّٛبی كٞاؾ قٝظبٗی ٛ ٝبؾی
ٓكاؾی ثٞؾٗؿ  ٝیک ٗلك  ْٛال ٖكف ٌٞقای اٗوالة کٚ
ثب ؼٞؾٌبٕ آٝقؾ ٙثٞؾٗؿ ثٗ ٚبّ ٓظلك پكجٓٞب .ٙایٖ ٓظلك
پكجٓٞب ،ٙو٘٘ؿشی ثٞؾ  ٝؾکحكای كیمیک اجٔی ؾاٌث ٝ
ثكای ٗبوب کبق ٓیکكؾ ،ایٖ قكین چٔكإ  ٝػٕٞ
اٗصٖٔ اوالٓی ؾاٍٗصٞیبٕ ایكاٗی ؾق آٓكیکب ثٞؾ.
پف ایي پٌح ًفؽ اؾ ِؽف هؽظم اًتطبة ًهعًع؟
ثِ !ٚؾٗ ٝلك قا یک ش٘بض ٓؼككی کكؾ ،ؾٗ ٝلك قا ایٖ
یکی ش٘بض  ٝیک ٗلك قا  ْٛظکٓٞث اٗحؽبة کكؾ .ایٖ
پ٘س ٗلك هكاق ثٞؾ ٌكایٗ اٗحؽبثبت قا آٓبؾ ٙثک٘٘ؿ ک ٚؾق
ایٖ اٗحؽبثبت یبلؾٗ ٙلك قا اٗحؽبة کكؾٗؿ ثكای اؾاقٙی
ٌٜك.
چَ تبؼیطی اًتطبثبت نع؟
جبقیػ ؾهین إٓ قا ث ٚیبؾ ٗؿاقّ آب كکك کْ٘ ؾق
اقؾیجٍٜث ٓب ٙوبٍ  58ثٞؾٝ .هحی ایٖ اٗحؽبثبت ثكگماق
ٌؿ ؼیِی  ْٛآٓبؾٙوبلی ٍٗؿ چ ٕٞآکبٗبت ٗؿاٌحیْ ٝ
ثكای ایٖ اٗحؽبثبت ٔٛ ْٛیٖ ٓفٛجیٛب ٓؽبُق ثٞؾٗؿ ٝ
ظحب ٌٗٞح٘ؿ کٗ ٚحیصٚی اٗحؽبثبت ٛكچ ٚثبٌؿ ٓب ٓؽبُلیْ.
ٓٞهغ قایگیكی ظِٔ ٚکكؾٗؿ ث ٚظٞلٛٙبی قایگیكی ٝ
چ٘ؿیٖ ظٞل ٙقا هجَ ال آؿبل اٗحؽبثبت ث ْٛ ٚلؾٗؿ ،ؾق
شكیبٕ اٗحؽبثبت  ْٛچ٘ؿیٖ ِ٘ؿٝم قای قا وٞلاٗؿٗؿ.
ٓىِط ؾق ٌٜك آٌٞة ث ٚقا ٙاٗؿاؼح٘ؿ .آب ٓب گلحیْ ٛك
اجلبهی ک ٚثیلحؿ ،ؾِ٘ ٝؿٝم  ْٛثبهی ثٔبٗؿ ثبیؿ ایٖ
ِ٘ؿٝمٛب ثبل ٌٞؾ ٌٔ ٝبقي آقا اٗصبّ ٌٞؾ .ثب ٝشٞؾ
ایٖ ؾق ثیٖ یبلؾٗ ٙلكی ک ٚاٗحؽبة ٌؿٗؿ وٗ ٚلك ال
ُیىث چپٛب قای آٝقؾٗؿ ٍٛ ٝث ٗلك ال ُیىث
ٓىِٔبٕٛب .ػِیاُجؿٍ  ْٛؾقوث ثكػکه ٌؿ .وٗ ٚلك
ٓفٛجی ٍٛ ٝث ٗلك ال چپٛب .یک ٗکحٚی شبُجی ثٞؾ
ٖٓ  ٝاقوالٕ پٞقهجبؾ  ٝككیؿ ٙهكیٍی ال ُیىث چپٛب
ػٕ ٞاِِی ٌٞقا ٌؿیُْ .یىث ٓفٛجیٛب ؿیك ال وٚ
ٗلك كٞاؾ قٝظبٗی ٛ ٝبؾی ٓكاؾی ٓ ٝؼكٝف ٌجِی کٚ
ٖككؿاق ٓلحیلاؾ ٙثٞؾٗؿ ،پ٘س ٗلك ؾیگك یؼ٘ی شجبق
آقیبٗژاؾ ،اظٔؿ ؼِیوی ،اثكاٛیْ ٌبٝٙقؾیٓ ،ال ٓعٔٞؾ
ایٞثی آ٘ٛگك  ٝػٔبؾ ویؿلاٛؿی ٓىِٔبٕ ثٞؾٗؿ ُٝی جبثغ
کىی ٗجٞؾٗؿ ٝ ٝهحی کٓ ٚب ٓىئِٚیی قا ٓطكض ٓیکكؾیْ
ال ٓب ٖككؿاقی ٓیکكؾٗؿ .یؼ٘ی ٓب ٔٛیٍ ٚاکركیث
ؾاٌحیْ )1(.ؼیِی شبُت ثٞؾ ٖٞ ٝقی ٌؿ ٙثٞؾ ک ٚثب
ٝشٞؾی کٓ ٚب وٗ ٚلك ثٞؾیْ ُٝی آٗچ٘بٕ ٌؿ ٙثٞؾ کٚ
اٗگبق ظن ٝج ٞؾاقیْ .ایٖ ظبُحی اوث کٓ ٚىبئَ
اشحٔبػی پیً ٓیآٝقؾٝ .هحی ایٖ ٌٞقای ٌٜك ثٝ ٚشٞؾ
آٓؿ ٙثٞؾ آٗچ٘بٕ اجٞقیحٚی ٓؼ٘ٞی ؾق جٔبّ کكؾوحبٕ پیؿا

نوب تالل کؽظیع ظؼ ظّؼٍیی کَ ػُْ نْؼای نِؽ
ثْظیع اظاؼٍی هسالت ؼا ثَ ضْظ هؽظم ّاگػاؼ کٌیع ّ ثَ
ًْػی آى کویتَُبی هسالت ظّثبؼٍ ازیب نْظ؟
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ٌکَ ٗگككح ٚثٞؾ  ٝآکبٗبجی ٗ ْٛؿاٌث کٌ ٚکَ ثگیكؾ.
ٓب ال شیجٔبٕ ؼكز ٓیکكؾیْ .یؼ٘ی ث ٚاٗؿالٙی یک
کبقٓ٘ؿ  ْٛکٓ ٚیجٞاٗىث اوحؽؿاّ ٓب ثبٌؿ ثٞؾشٚ
ٗؿاٌحیْ .ؾق ٗحیص ٚقكحٖ ث ٚایٖ ؤث ٝشٞؾ ٗؿاٌث .ال
یک ٖكف  ْٛای٘صبوث ک ٚآؾّ ٔؼق کِٖ كٕبی
ویبوی قا ٓیثی٘ؿٔ ،ؼق كٕبی ویبوی کِی ٝ ْٛشٞؾ
ؾاٌث .إٓ ًٌ ثٜ٘ٔی ک ٚال ثیٖ قكث ث ٚؾُیَ ٔٛبٕ
ٔؼق كٕبی ویبوی ػٔٓٞی ثٞؾ کٗ ٚحٞاٗىث اؾآ ٚپیؿا
ک٘ؿ .ایٖ ٔؼق ؾق ای٘صب  ْٛؼٞؾي قا ٍٗبٕ ؾاؾ .یب یکی
ال کبقٛبیی ک ٚثبیؿ ٓیٌؿ ٔٛکبقی ٔٛیٖ جٍکَٛبی
ویبوی .اِِٖ ٔٛکبقی ٗٔیکكؾٗؿ .آٜٗب اٗحظبق ؾاٌح٘ؿ
ٌٞقای ٌٜك ثكای آٜٗب آکبٗبت ثىبلؾ  ٝؼٞؾٌبٕ
آکبٗبجی ٗؿ٘ٛؿٓ .رِٖ یکی ال کبقٛبیی ک ٚهكاق ثٞؾ
ثٍٞؾ ایٖ ثٞؾ :گلحْ ک ٚاؾاقٙی ٌٜك ؾوث ٌٞقای ٌٜك
ثٞؾ  ٝایٖ یؼ٘ی ٌٜكثبٗی  ْٛؾوث ٌٞقای ٌٜك ثٞؾ.
ِعجث ثك وك ایٖ ٌؿ ک ٖٓ ٚال ٖكف ٔٛیٖ ٌٞقا
ٖكف ٓفاکكٌ ٙؿّ ثب کىی ک ٚال ٖكف ٌٜكثبٗی کَ
کٍٞق ككوحبؾٌ ٙؿ ٙثٞؾ .ثب ِ ْٛعجث کكؾیْ وك ایٖکٚ
آکبٗبت ال ؾُٝث ثبیؿ گككحٌٞ ٚؾ ٌٜ ٝكثبٗی قا جعث
ٗظبقت ٌٞقای ٌٜك ثبلوبلی ک٘یْ .ث٘ب ثك ایٖ ٌؿ 300
ٗلك قا ٓب اٗحؽبة ک٘یْ .یؼ٘ی اػالّ ک٘یْ  ٝال ٖكین
ٌٞقای ٌٜك ٗ 300لك ٓؼككی ٌٗٞؿ .ؾق ؼٞؾ ٌٜك
و٘٘ؿز آٓٞلي ثجی٘٘ؿ ک ٚایٜ٘ب پبویبق ٌٗٞؿ ک ٚچیمی ثٞؾ
ٌجی ٚپبوجبٕ  ٝجعث ٗظبقت ٌٞقای ٌٜك ؾق ٝاهغ
ٌٜكثبٗی قا ث ٚایٖ جكجیت اظیب ثک٘یْ .آٜٗب اثحؿا هجٍٞ
کكؾٗؿ ُٝی ثؼؿٕ ٓب كٜٔیؿیْ کٔٗ ٚیؼٞا٘ٛؿ اٗصبّ ؾ٘ٛؿ
ُٝی ٖكض قا هج ٍٞکكؾٗؿ .ظبال ثبیؿ اػالّ کكؾ ک ٚثیبییؿ
ای٘صب قا ثگیكیؿ .یک ٗلك ،ظحب یک ٗلك ٗ ٚال ٖكف
شٔؼیث ؾكبع ال اٗوالة  ٝآلاؾی  ٚٗ ٝال ٖكف وبلٓبٕ
چكیکٛب ٗؽٞاوح٘ؿ ؾاِٖٝت ایٖ کبق ٌٗٞؿٓ .یگلح٘ؿ
ٓگك ٓب اٗوالة کكؾیْ ک ٚپبوجبٕ ٌٞیْ ؼت ثبیؿ کبقی
ٓیکكؾیْ ثبالؼك.ٙ

ایٖ کبق ٓوؿاقی آکبٗبت ٓیؼٞاوث کٓ ٚب إٓ آکبٗبت
قا ٗؿاٌحیْ .آب ٓرِٖ ٔٛبٕ ٓىئِٚی ٗگٜجبٗیٛبی ٌجبٗٚ
ؾق ؼٞؾ ٓعِٛٚب ؾٝثبقٌ ٙکَ گككث  ٝشٞاٗبٕ
جصٔؼبجٍبٕ قا ؾاٌح٘ؿ  ٝاشبلٙی ظَٔ والض  ْٛؾاٌح٘ؿ.
ؾق ٝاهغ ٓصٞل ظَٔ والض  ٝاشبلٙی ٗگٜجبٗی قا ث ٚآٜٗب
ٓیؾاؾیْ آب اوِعٗ ٚؿاٌحیْ ک ٚث ٚآٜٗب ثؿٛیْٓ .رِٖ ال ٛك
ٓعِٚیی کٔیحٛٚبی ؼؿٓبجی ک ٚث ٚؾٗجبٍ آـٝهٓ ٚیآٓؿٗؿ
ؾق اؼحیبق آٜٗب ٓیگفاٌحیْ .آب آٗچ ٚک ٚث ٚاؾاقٙی ٌٜك
جٞوٗ ٓكؾّ ٓ٘صك ٌٞؾ ٓبٗ٘ؿ ظبُحی ک ٚهجَ ال هیبّ ٝشٞؾ
ؾاٌث ٚٗ ،إٓ ظبُث ٝشٞؾ ٗؿاٌث .إٓ یبلؾٗ ٙلك  ْٛؾق
ٝاهغ اؤً «ٌٞقای ٌٜك» ثٞؾ آب ؾق ٝاهغ یک
اٗحؽبثبت ثكای اٗحؽبة یبلؾٔٗ ٙبی٘ؿ ٙثٞؾ ٓبٗ٘ؿ پبقُٔبٕ
ٓعِی.
یؼٌی ظؼ ّالغ ًبم نْؼایی ظاؼظ اهب هبُیت پبؼلوبًی؟
ؾهیوٖ ٔٛیٖ ظبُث قا ؾاٌث.
اهکبى ًظبؼت هكتمین هؽظم ؼّی ًوبیٌعٍگی نوب ّخْظ
ظانت؟
ٗ !ٚؼیِی ِكیط ثگٞیْ ک !ٚٗ ٚچ ٕٞاِِٖ ؼٞؾ ایٖ

آیب ّالؼي فمّ اهکبًبت ًجْظ یب ايلي ثَ گكتؽل
نْؼاُب فکؽ ُن ًکؽظیع؟
ٗ ٚاِِٖ كکك ٗکكؾیْٝ .هحی كٕب ث ٚای٘صب ٓیقوؿ ؾیگك
إٓ ٌکَ  ْٛثٝ ٚشٞؾ ٗٔیآٓؿ .ثبیؿ جٍکَٛبی ویبوی ثٚ
ایٖ كکك ٓیکكؾٗؿ کٛ ٚیچکؿاّ ث ٚایٖ كکك ٗکكؾٗؿ .ؾق
ٝاهغ ایٜ٘ب ٗٔٞؾ كٕبی ویبوی ػٔٓٞی ثٞؾ ک ٚایٜ٘ب ثٚ
ایٖ ظؿ ٗكویؿ ٙثٞؾٗؿ ک ٚاگك ٓیؼٞاٛیْ ٌٜكی قا اؾاقٙ
ک٘یْ ثبیؿ  ٚٔٛچیمي قا اؾاق ٙک٘یْٔٛ .یٖ ػؿّ ٔٛکبقی
ٗیكٛٝب ثب ٌٞقای ٌٜك ثٞؾ ک ٚثبػد ٌؿ ثؼؿٕ ظکٓٞث
ثحٞاٗؿ اؾاقٙی ٌٜك قا ال ٓب ثگیكؾ.
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نْؼای نِؽ اؾ ِؽف اقتبًعاؼ کَ آى ؾهبى اثؽاُین
یًْكی ثْظ پػیؽفتَ نع؟
ثٌ ٚکَ ؿیكقؤی  ٝؾٝكبکح ٞپفیككح ٚثٞؾ .چٓ ٕٞىئِٚ
ایٖ ثٞؾ کٓ ٚب ؾق ش٘بض چپ اِِٖ ایٖ قا هجٗ ٍٞؿاٌحیْ
ٓب ٓیگلحیْ ٓب ككٓبٗؿاقی  ٝویىحْ اوحبٗؿاقی ث ٚایٖ
ٌکَ قا ٗٔیؼٞاٛیْ .جبل ٙپِٚی ثؼؿی ایٖ ثٞؾ کٚ
ككٓبٗؿاقی ٛب ،اوحبٗؿاق قا اٗحؽبة ک٘٘ؿ  ٝث ٚإٓ شٜث
ظكکث ک٘یْ ک ٚاوحبٗؿاق  ْٛاٗحؽبثی ٌٞؾ ٚٗ ،اوحبٗؿاقی
ک ٚال ٖكف ظکٓٞث جؼییٖ ٌٞؾ ٝ .اگك ال ٖكف
ظکٓٞث جؼییٖ ٓیٌٞؾ ككٓبٗؿاقیٛب لیك ٗظك اٗ ٝجبٌ٘ؿ
 ٝأٗ ٝبی٘ؿٙی ظکٓٞث ؾق اوحبٕ ثبٌؿ .ایٖ ػؿّ پفیكي
ؾٖ ٝككٝ ٚشٞؾ ؾاٌث ؾق ٛك ِٞقت آهبی یٗٞىی ْٛ
ٓحكشْ ؼیِی ؼٞثی ثٞؾ ُٝی ال ٗظك ویبوی جٞاٗبیی
ٗؿاٌث.
ظؼ ًِبیت ُویي نْؼای نِؽ ًًفَ ًیوَ ُن کَ ثَ
زکْهت تسویل نعٍ ثْظ ؼا تسول ًکؽظًع ّ ضویٌی ظؼ
 28هؽظاظ  1358زکن خِبظ ػلیَ کؽظقتبى ؼا يبظؼ
کؽظ .ثَ ًظؽ نوب چؽا کبؼ ثَ ایٌدب ؼقیع؟
یٞاي یٞاي آکبٗبت ویبوی ؾق ٌٜكٛب ثیٍحك قٌؿ
ٓیکكؾٓ .یحی٘گٛبی ویبوی  ٝجصٔغٛب  ٝجِٞیمیٕٞ
ٓعِی کٗ ٚیكٛٝبی ویبوی ؾق إٓ ِعجث ٓیکكؾٗؿ .ؾق
إٓ ؾٝقإ آٓٞلٌی ک ٚؼٞؾ ٓكؾّ ٓیؾیؿٗؿ ؾق ٓٞقؾ
ؾكبع ال ظوٞم ؼٞؾٌبٕ  ٝوطط ویبوی ٓكؾّ قٝل ثٚ
قٝل قٌؿ ٓیکكؾ .ایٖ قا  ْٛثگٞیْ ک ٚؾقوث ثؼؿ ال
ثبلگٍث ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ٌٞقای اٗوالة ال و٘٘ؿز اوث کٚ
ٌٞقاٛبی ٌٜك  ٝقٝوحب ٝاقؾ هبٗ ٕٞاوبوی ٓیٌٞؾ ٝ
جب هجَ ال إٓ ٝشٞؾ ٗؿاٌث .ؼٞؾ ٔٛیٖ هبٗ ٕٞقا  ْٛثؼؿ
ال ثیىث وبٍ اشكا کكؾٗؿ .ایٖ ٓىئٍِٗ ٚبٕ ؾاؾ ک ٚآٗچٚ
ثؼؿٕ ظمة جٞؾ ٙیب ظحب ظمة ؾٓٞکكات ٓیگلح٘ؿ کُٚٚٓٞ
آٌٞثگكٗؿ  ٝأٝبع قا ثٓ ْٛ ٚیلٗ٘ؿ ث ٚیک اػحجبقی
ال ٗظك آٜٗب ؾقوث ثٞؾٝ .هحی ک ٚال ٖكف ظمة
ؾٓٞکكات ث ٚو٘٘ؿز آٓؿٗؿ  ٝؾیؿٗؿ ک ٚؾق ٌٞقای ٌٜك
ظحب یکی ال اػٕبی ظمة ٗ ْٛیىث کبل ٙکٞلٙیی کٚ
ثكای ظمة چیؿ ٙثٞؾٗؿ ث ْٛ ٚقیؽثُٝ .ی ؾق و٘٘ؿز
لٓی٘ٚی ٓجبقلات اشحٔبػی ثٞؾ ک ٚاٝز ٓیگككثٓ .رِٖ
ؾق جؿا ّٝجبویه ایٖ ٌٞقا ؾق ٌٜكٛبی ؾیگك ٓرِٖ
ٓكیٞإ ٓفٛجیٛب ال یک ٖكف ک ٚهؿقت پیؿا کكؾٙ
ثٞؾٗؿ ،یک ػؿ ٙال ثبقلاٗیٛب ؾق آٗصب وبکٖ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ
 ٝال ٖكین ؾُٝث ثبلقگبٕ ث ٚآٜٗب کٔک ٓیٌؿ .ؼٞؾ
ٖٓ ٌبٛؿ ثٞؾّ ک ٚآکبٗبت ثكای آٜٗب ٓیككوح٘ؿ  ٝال
ٖكین آٜٗب ؾق کبق اؾاقٙی ٌٜك ٓكیٞإ اؼالٍ
ٓیکكؾٗؿ .ؾق آٗصب اٗحؽبثی ٗجٞؾ ٔٛ ٝبٕ کىبٗی ٌٞقای
ٌٜك قا ایصبؾ کكؾ ٙثٞؾٗؿ ک ٚهجِٖ ؾق ٌٞقاٛبی ٓعالت

کبق کكؾ ٙثٞؾٗؿ ٞٓ ٝقؾ اػحٔبؾ ٓكؾّ ثٞؾٗؿٌٞ .قای
ٌٜك ٓكیٞإ كٞاؾ ّٓطلبوِطبٗی ثٞؾٌ ،یػ ػرٔبٕ
ؼبُؿی ،ظبز ظىٖ ایمؾیٓ ،ال وؼیؿ ؾاقویكإ ،ظبز
ٓعٔؿهبؾق آی٘یٓ ،عٔؿ ؾقویؿ  ٝكبین ػمیمی  ْٛؾیگك
اػٕبی ٌٞقای ٌٜك ٓكیٞإ ثٞؾٗؿ ک ٚآٜٗب قا ث ٚیبؾ
ؾاقّ ٝ .ایٜ٘ب ٓیؼٞاوح٘ؿ ؾق کبق ٌٞقا اٌکبٍ ایصبؾ
ک٘٘ؿ .ؾق ٔٛیٖ ٓؿت پبؾگبٕ ٓكیٞإ  ْٛجوٞیث ٌؿ  ٝؾق
ٜٗبیث ؾق ؼكؾاؾ ٓب ٙیک ؾقگیكی ؾق ٌٜك ٓكیٞإ پیً
آٓؿ  ٝچ٘ؿ ٗلك ال ٓفٛجیٛب کٍحٌ ٚؿٗؿ .چٔكإ جّٔیْ
گككح ٚثٞؾ  ٝثؼؿٕ  ْٛؾق «جٜكإ ّٓٞق» قؤٖ
ٓیگلث کٓ ٚیؼٞاٛؿ ؾاٗىحٛٚبیً قا ال ش٘گٛبی
چكیکی ُج٘بٕ ؾق ای٘صب اشكا ک٘ؿ ٝ ٝاهؼٖ  ْٛػمّ شمّ
کكؾ ٙثٞؾ ک ٚایٖ کبق قا ثک٘ؿ .پبؾگبٕ ٓكیٞإ جوٞیث
ٓیٌٞؾ  ٝػکهأُؼِٔی کِٞ ٚقت ٓیگیكؾ کٞچ
ٓكیٞإ اوث .یک ظكکث ٓؿٗی ؼیِی ػظیٌْٜ .ك ظؿٝؾ
وی ٛماق ٗلك شٔؼیث ؾاقؾ  ٝجّٔیْ گككحٓ ٚیٌٞؾ کٚ
ٌٜك قا ؼبُی ک٘٘ؿٓ .كؾّ ثٓ ٚؿت پبٗمؾ ٙقٝل ٌٜك قا
ؼبُی کكؾٗؿ  ٝؾق ک٘بق ٌٜك ثب ٔٛبٕ ؼؿٓبت ٓكؾٓی کٚ
ؾق ٕٝؼٞؾ ٓكؾّ وبلٓبٗؿٛی ٓیٌٞؾ  ٝاُجحٗ ٚوً ٓٞذك
ک ُٚٚٓٞایٖ شٔغ قا اؾاقٓ ٙیک٘٘ؿ .وٗ ٚلك ال ثچٛٚب کٚ
ٓیؼٞاوح٘ؿ ال ٓوبثَ پبؾگبٕ قؾ ٌٗٞؿ  ٝثٓ ٚكؾّ ٓكیٞإ
ثكو٘ؿ ثبلؾاٌث ٌؿٗؿ .ؾق اػحكاْ ث ٚؾوحگیكی ایٜ٘ب
قاٛپیٔبیی ػظیٔی ِٞقت ٓیگیكؾ .ال و٘٘ؿز  ٝووم ٝ
ٌٜكٛبی ؾیگك ٓكؾّ ث ٚؤث ٓكیٞإ ظكکث کكؾٗؿ.
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چؽا ایٌمعؼ ًبآهبظٍ؟ هگؽ ضطؽ ؼا ازكبـ ًکؽظٍ
ثْظیع؟
ٝهحی ؾقٓ ٕٝبشكا ٛىحی هٕی ٚکٔی ككم ٓیک٘ؿ ثب
لٓبٗی ک ٚال ؾٝق ث ٚإٓ ٗگبٓ ٙیک٘یٓ .ب ؾاٌحیْ
لٗؿگیٓبٕ قا ٓیکكؾیْ .جالي ٓیکكؾیْ اؾاقٙی ٌٜك قا
ظلع ک٘یْ .هجَ ال ِؿٝق ككٓبٕ ظِٔٓ ٚب ال اوحبٗؿاقی
پكن  ٝش ٞکكؾیْ  ٝگلح٘ؿ ٗ ٚؼجكی ٗیىث .ظبال یب
ٝاهؼٖ ؼجك ٗؿاٌح٘ؿ  ٝیب ؾاٌح٘ؿ جظبٛك ٓیکكؾٗؿ.
چٌع ؼّؾ ِْل کهیع خٌگ  28هؽظاظ؟
ایٖ ش٘گ ال ٓ 28كؾاؾ ثب یک ؾقٝؽ ٌكٝع ٌؿ .هجَ ال
ٓ 28كؾاؾ یک ػؿ ٙکلٖپٞي ،ظؿٝؾ ؾ ٙؾٝالؾٗ ٙلك ثب
هٔ ٝ ٚکلٖ آٓؿٗؿ جٞی ؼیبثبُٕٝ .ی ٓكؾّ ظحب آٜٗب قا
كعً ٗ ْٛؿاؾٗؿ .یؼ٘ی اِِٖ آٜٗب قا آؾّ ظىبة ٗکكؾٗؿ.
ایٜ٘ب قكح٘ؿ ؾق ٓىصؿ شبٓغ جعّٖ کكؾٗؿ ٛ ٝیچکه ْٛ
ثب ایٜ٘ب کبقی ٗؿاٌث .ثؼؿ  ْٛؼٔی٘ی گلث ک ٚلٕ ٝ
ثچٚی ٓكؾّ ؾق ٓىصؿ گیك اكحبؾٙاٗؿ  ٝككٓبٕ شٜبؾ ؾاؾ.
ال ٖ ٚٔٛكف ٞٛایی  ٝلٓی٘ی ؾق ٓكؾاؾ  58ظِٔٚ
کكؾٗؿ  ٝاهؿآبت ٝویؼی ثكای شفة ٗیك ٝث ٚثىیس ٝ
اػماّ ث ٚکكؾوحبٕ اٗصبّ ؾاؾٗؿٝ .هحی ظِٔ ٚکكؾٗؿ ٓب
ٓصجٞق ٌؿیْ ثؿ ٕٝإٓک ٚثص٘گیْ ٌٜك قا جؽِی ٚک٘یْ ٝ
قكحیْ .

ایٖ قٌؿ  ٝایٖ ظكکبت اوث کٛ ٚك ظکٓٞحی قا ثٚ
ٝظٍث ٓیاٗؿالؾ .ظکٓٞث ؾیگك جعَٔ قٌؿ ٓجبقلات
اشحٔبػی ٓكؾّ کكؾوحبٕ قا ٗؿاٌث  ٝال ٓكؾٓی کٚ
ٓیؼٞاوح٘ؿ چٜبقِؿ کیِٓٞحك كبِِٚی و٘٘ؿز جب
ٓكیٞإ قا ٖی ک٘٘ؿ ٝظٍث ٓیکكؾٓ .رِٖ ٌؼبقی کٚ
ؾق ٓكیٞإ ٓطكض ثٞؾ ظبَِ ؾقنٛبیی ثٞؾ ک ٚال
ٓجبقلات ٓكؾّ ٓیگككح٘ؿ ُٝی ثب إٓ ظٔالت ٝظٍیبٗٚ
شِٞی إٓ گككحٌ ٚؿٓ ٚٗ .كؾ ٙثبؾ ثٞؾ  ٚٗ ٝلٗؿ ٙثبؾ .یک
ٌؼبق اوبوی ثٞؾ کٓ ٚب ش٘گ ٗٔیؼٞاٛیْ آب جىِیْ ْٛ
ٗٔیٌٞیْ .ایٖ ٌؼبق ؼیِی ػظیْ اوث.
ّلتی ثَ قٌٌعج زولَ نع نْؼای نِؽ چَ قؽًْنتی
پیعا کؽظ؟

ایي ًمطَی پبیبى نْؼای نِؽ قٌٌعج اقت؟
ثِ !ٚهجَ ال إٓ ٜٓك  ٝؾكحك  ٝؾوحک ٌٞقا قا ؾلؾیؿٗؿ.
ؾ ٝ ْٛؾٝالؾٓ ْٛكؾاؾ ثٞؾ ک ٚچ٘ؿ ٗلك ال ٓفٛجیٛب آٓؿٗؿ
 ٝؾكحك ٌٞقا قا گككح٘ؿ ک ٚظوٞم قٝلٛبیی کٓ ٚب
ٗگٜجبٕ ثٞؾٙییْ ٗؿاؾٙاٗؿ .ثبالؼك ٙاوحبٗؿاقی ظوٞم آٜٗب
قا ؾاؾ  ٝقكح٘ؿُٝ .ی ایٜ٘ب ٍٗبٕ ٓیؾاؾ جعكیکبجی ػِیٚ
ٌٞقا ؾق شكیبٕ اوث.

ٛیچی  ٚٔٛككاق کكؾیْ .ال چ٘ؿ قٝل هجَ ٓب اٗحظبق ایٖ
ظِٔ ٚقا ؾاٌحیْ .ؾق ٓكؾاؾ ٓب ٙک ٚقاٛپیٔبیی ٓكیٞإ
پیً آٓؿ ٙثٞؾ ،ال ٌٞقای ٌٜك و٘٘ؿز ثكای ٓفاکك ٙثب
چٔكإ ثك وك آلاؾی اوكا ثٓ ٚكیٞإ قكحیْ ک ٝ ٖٓ ٚؾٝ
ٗلك ال ٖككؿاقإ ٓلحیلاؾ ٙث ٚپبؾگبٕ ٓكیٞإ قكحٚ
ثٞؾیْ .چٔكإ إٓ ؾٗ ٝلك قا ثكؾ یک ٗیْ وبػحی شؿا ال
ٖٓ ثب آٜٗب ِعجث کكؾٝ .هحی ثكگٍح٘ؿ ثٌٞ ٚؼی گلحْ:
الاهَ ؼٞؾ ٖٓ قا  ْٛؼجك ک٘یؿ کٓ ٚیؼٞاٛیؿ وك ثٚ
ٗیىحْ ک٘یؿ .یکیٌبٕ ال ؾ ً٘ٛپكیؿ ک ٚثٜث ٓیگْ.
ٓؼٌِ ّٞؿ ِعجحی ٌؿ ٝ ٙایٜ٘ب ٓیؼٞا٘ٛؿ ظِٔ ٚک٘٘ؿ ثٚ
و٘٘ؿز .ایٖ ٓبشكا یک ٛلح ٚهجَ ال ظِٔ ٚث ٚو٘٘ؿز ثٞؾ.
كٕب  ْٛؼیِی ٓحٍ٘س ثٞؾ .جب ایٖک ٚثؼؿالظٜك ثكگٍحیْ
و٘٘ؿز ٌ ٝت آٓؿٗؿ  ٝگلح٘ؿ ؾلؾ آٓؿٜٓ ٝ ٙك ٌٞقای
ٌٜك قا ؾلؾیؿ ٙاوثٌٞ .قای ٌٜك ؾق ٝاهغ ال ٝ 24
ٓ 25كؾاؾ ؾیگك ٓ٘حلی ٌؿ ٙثٞؾ چ ٕٞؾلؾ ؾكحك  ٝؾوحک
ٌٞقا قا ثكؾ ٙثٞؾٓ .ب آٓبؾگی ؼبِی ٗ ْٛؿاٌحیْ ُٝی
جٞؾٙی ٓكؾّ آٓبؾ ٙثٞؾ  ٝک ْٛ ُٚٚٓٞوؼی کكؾ ٙثٞؾ کٔی
ؼٞؾي قا آٓبؾ ٙک٘ؿُٝ .ی ثب اُٝیٖ ظِٔ ٚجب ٗمؾیکیٛبی
ثبٗ ٚػوت ٍٗىحیْ ٗ ٝبآٓبؾگی ٓب ٓعكل ثٞؾ.

پبًْنت:
ُیىث اوبٓی کبٗؿیؿاٛبی ٌٞقای ٌٜك و٘٘ؿز ثٗ ٚوَ ال
کیٜبٕ  19ككٝقؾیٖ « :1358اوبٓی گك ٙٝائحالكی
اٗصٖٔٛب  ٝشٔؼیثٛبی اوالٓی :شجبق آقیبٗژاؾ ،ػٔبؾ
ویؿلاٛؿیٓ ،ال ٓعٔٞؾ آ٘ٛگكٓ ،ؼكٝف ٌجِی ،اوحبؾ
ِؿقا ٓكاؾی ،اظٔؿ ؼِیوی ،اثكاٛیْ ٌبٝٙقؾی،
ػجؿاُـلبق یٗٞىیٛ ،بؾی ٓكاؾی ،كٞاؾ قٝظبٗیٛ ،بؾی
ٌٔه.
اوبٓی گك ٙٝائحالكی پیٍك :ٝیٞوق اقؾالٕ ،ػجبن
کكیٔیٓ ،عٔؿ ٓبئی ،ؼِیَ ظٞاقیٗىت ،اقوالٕ
پٞقهجبؾ ،ككیؿ ٙهكیٍی ،ؼِیَ یٞوقلٓبٗی ،ػجؿهللا
ثبثبٕ ،ویؿ ثبهك ٗجٞی ،شِیَ ٓؼیٖاكٍبقٜٓ ،ؿی كبٖٔی
248

175

تاریخ مفقود شوراهای 57

249

176

تاریخ مفقود شوراهای 57

نْؼاُب هسًْل یک ًیبؾ قیبقی ثْظًع

ٓكؾّ ایٖ قٝوحب ْٛ
اػحكأبت ثىیبق ٝویؼی
ػِی ٚكئٞؾاٍٛب کكؾٗؿ .ایٖ
اػحكأبت ٛك کصب اٝز
ٓیگككث ث ٚایٖ ٓؼ٘ی ثٞؾ
ک ٚكئٞؾاٍٛبی إٓ ؾٛبت
هؿقجٔ٘ؿٗؿ ٞ٘ٛ ٝل ثٚ
لٓیٖٛبی ثمقگ ٝاثىحٚاٗؿ،
ٔٝغ ٓبُی ؼٞثی ؾاقٗؿ ،ثب
ژاٗؿاقٓكی  ٝوبٝاک
اقججبٖ ؾاقٗؿ  ٝال ظٔبیث ٝ
پٍحیجبٗی آٜٗب  ٝثبٗک
کٍبٝقلی ثكؼٞقؾاقٗؿ ٝ
ال كئٞؾاٍٛبی ٓ ْٜإٓ ؾٝقٙ
ثٞؾٗؿٓ .جبقلات آٗصب آٗوؿق
اؾآ ٚؾاٌث جب ؾق قٝلٛبی
هجَ ال هیبّ ٓب ثٔٛ ٚكاٙ
ؾٛوبٕٛبی ؼٞؾ ؾیِ ٞؾق
ٌٜك ٓكیٞإ جعّٖ کكؾیْ.
ؾق ٗحیصٚی ایٖ جعّٖ ایٜ٘ب
پیكٝل ٌؿٗؿ ٗ ٝگفاٌح٘ؿ
لٓیٖٛبیٍبٕ قا جّكف
ک٘٘ؿ .اػحكأبت ؾاقویكإ
ٝویغجك ثٞؾ  ٝث ٚیک ٓؼ٘ب
جٞؾٙیی ثٞؾ .ؾق ظویوث ثب
قٗٝؿ ویبوی ایكإ ٝ
کكؾوحبٕ  ٝویك ؾآٖ لؾٕ
ث ٚاػحكأبت ٓكؾّ  ْٛایٖ اػحكأبت ؾٛوبٗی قٝل ثٚ
قٝل ؾق ؾاقویكإ گىحكؾٙجك ٓیٌؿ جب ثبالؼك ٙکٞچ
جبقیؽی ٓكؾّ ٌٜك ٓكیٞإ ال ٌٜك ثٖ ٚكف یکی ال
قٝوحبٛبی ٓكلی ػكام ثٗ ٚبّ «کبٗی ٓیكإ» ٌکَ
گككث .اُجح ٚؾ ٝکٞچ ؾق ٓكیٞإ اٗصبّ گككح ٚاوث ک ٚثٚ
ؾٓٝی ثؼؿٕ ٓیقویْ  ٝثؼؿ ال هیبّ ٌکَ گككث .ؾق
ؾٝقإ ایٖ کٞچ ٞ٘ٛل قژیْ پِٜٞیٛب وك کبق ثٞؾ ٝ
ٞ٘ٛل اػحكأبت ٓكؾٓی  ٝهیبّ ٌکَ ٗگككح ٚثٞؾٓ .كؾّ
ایٖ قٝوحب ثٖ ٚكف ٌٜك ٓكلی ػكام ظكکث کكؾٗؿ ٝ
گلح٘ؿ ٓب اِِٖ ؾق اػحكاْ ث ٚلٝق  ٝاشعبكی کٚ
ژاٗؿاقٓكی  ٝوبٝاک  ٝؾُٝث ٓكکمی إٓ ٓٞهغ ثكای
ظٔبیث ال كئٞؾاٍٛب اٗصبّ ٓیؾاؾٗؿ ،ؼٞؾٓبٕ قا جعٞیَ
ؾُٝث ػكام ٓیؾٛیْ .ایٜ٘ب ٓعِٚی ؾاقویكإ قا جؽِیٚ
کكؾٗؿ  ٝقكح٘ؿ .ایٖ اػحكاْ یک پیٍی٘ٚیی ؾاقؾٖ .یق
ٝویؼی ال چپ ٛب  ٝقٌ٘ٝلکكٛب ؾق ایٖ قٝوحبٛب ٓؼِْ
ثٞؾٗؿ  ٝجؼؿاؾ لیبؾی ال ٓب ٗٔیؼٞاوحیْ اؾآٚی جعّیَ
ؾٛیْ  ٝثكای ظٔبیث ال لظٔحکٍبٕ ٓؼِْ ؾٓ ٙیٌؿیْ ٝ
ؾق ؾٛبت کبق ٓیکكؾیْ .ؾق ؾٝقإ ٌب ٙیک اقگبٕٛبیی

گفت ّ گْ ثب ًكبى ًْظیٌیبى
ٓ كیٞإ
آلبی ًْظیٌیبى! نْؼاُبی ظُمبًی هؽیْاى ظؼ چَ
ظّؼٍ یی ّ ثؽ اقبـ چَ فؽآیٌعی تهکیل نع؟
هجَ ال هیبّ ؾق ٌٜك ٓكیٞإ  ٝظٚٓٞی ٓكیٞإ
اػحكأبت ثىیبق ٝویؼی ػِیٓ ٚبُکیٖ  ٝكئٞؾاٍٛبی
ٓ٘طوٝ ٚشٞؾ ؾاٌثٓ .كکم ایٖ اػحكأبت ؾق ٝاهغ یک
ٓعِٚی ٌٜك ٓكیٞإ ثٞؾ ث ٚاوْ «ؾاق ِویكإ» کٞ٘ٛ ٚل
ٓ٘بوجبت ؾٛوبٗی ؾق إٓ ٝشٞؾ ؾاٌث ٓ ٝكؾّ ث ٚلٓیٖ
ٝاثىح ٚثٞؾٗؿ .ؾق ای٘صب اػحكأبت ٝویؼی ػِیٓ ٚبُکیٖ
ٓكیٞإ کٓ ٚیؼٞاوح٘ؿ لٓیٖٛبی ؾٛوبٗبٕ قا جّكف
ک٘٘ؿ  ٝچٌٜ ٕٞك ؾق ظبٍ قٌؿ  ٝگىحكي ثٞؾ
ٓیؼٞاوح٘ؿ ایٖ لٓیٖٛب قا ثلكٌ٘ٝؿٌ ،کَ گككث ٝ
ؾآ٘ٚی ایٖ اػحكأبت ث ٚاٖكاف ٌٜك ٓكیٞإ  ٝؾٛبت
ٓكیٞإ  ٝثؽًٛبیی ال ٌٜك ٓكیٞإ گىحكي پیؿا کكؾ.
پیً ال ایٖ  ْٛؾق وبٍ  ٝ 1349ؾق یکی ال ؾٛبت
ٓ٘طوٚی اٝقآبٕ ٓكؾّ ثكای اُٝیٖ ثبق ػِیٓ ٚبُکیٖ ثٚ
پب ؼبوح٘ؿ .ؾق یکی ال قٝوحبٛبی ِؼتاُؼجٞق اٝقآبٕ
ثٗ ٚبّ « ِؾ ِل َٗٝؿ» کٓ ٚكؾّ لٓیٖٛبی ؼیِی کٞچکی
ؾاٌح٘ؿ ٔٛ ٝیٖ لٓیٖٛبی کٞچک قا  ْٛكئٞؾاٍٛب
ٓیؼٞاوح٘ؿ ثب ٔٛکبقی ژاٗؿاقٓكی ٝهث ال ٓكؾّ
ثگیكٗؿٚٔٛ .ی ٓكؾّ ایٖ ؾ ٙؾق اػحكاْ ث ٚظِْ  ٝوحْ
كئٞؾاٍٛبی قٝوحب کٞچ کكؾٗؿ  ٝث ٚػكام قكح٘ؿ .یکی ال
قكوبی ثىیبق ؼٞة ٓب ثٗ ٚبّ «ػطب قوحٔی» کٚ
ٓحبولبٗ ٚؼیِی لٝؾ شبٕ ثبؼث ،إٓ ٓٞهغ ٓؼِْ قأ٘ٛبیی
ثٞؾ .إٓ لٓبٕ ٓؼِْٛبیی ثٞؾٗؿ ک ٚوكپكوث ٓؿاقن
ثٞؾٗؿ  ٝػطب  ْٛثكای
وكپكوحی ٓؿقو ٚثٚ
آٗصب قكح ٚثٞؾ  ٝیک
شم ٙٝؾق ٔٛیٖ قاثطٚ
ٌٗٞث کٔٛ ٚبٕ ٓٞهغ ثٚ
ٌکَ ٓؽلی ؾق ٓعبكَ
چپ  ٝقٌ٘ٝلکكی
و٘٘ؿز ٓ ٝكیٞإ پؽً
آب
ثٞؾ)1(.
ٌؿٙ
ال
اػحكأبت
ؾاقویكإ ثؼؿ ال وبٍ
 54 ٝ 53اٝز گككث.
قٝوحبی ؾیگكی  ْٛثٞؾ
ثٗ ٚبّ « ِؾیِ »ٞکٓ ٚكل
ٓكیٞإ ثب ػكام اوث.
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ک ٚؾق إٓ قٝوحب ؼٌ٘ٞبّ ثٞؾٗؿ ٓ ٝكؾّ ایٜ٘ب قا هجٍٞ
ؾاٌح٘ؿ ٛ ٝیچ پیٍی٘ٚی ٔٛکبقی ثب وبٝاک  ٝژاٗؿاقٓكی
ٗؿاٌح٘ؿ قا ث ٚػ٘ٞإ اػٕبی ٌٞقای قٝوحب اٗحؽبة
ٓیکكؾٗؿ  ٝظبکٔیث قٝوحب قا ث ٚؾوث آٜٗب ٓیؾاؾٗؿ .ثٚ
ٓكٝق ایٖ ؾیگك ٌکَ ٝویؼی گككث .ؾق ٖٔٔ
اػحكأبت ؾٛوبٗی ک ٚؾق اٖكاف ٌٜك ٓكیٞإ ٌکَ
گككح ٚثٞؾ ،قاثطٚی ج٘گبج٘گی ثب ٌٜك ٓكیٞإ ؾاٌث.
ٌٜك ٓكیٞإ ؾق ؾٝقإ هیبّ یک ٝیژگی ؾاٌث  ٝإٓ ْٛ
ایٖ ثٞؾ کٖ ٚیق ثىیبق ٝویؼی ال ٗیكٛٝبی چپ ٝ
کٔٗٞیىث ،اككاؾی ک ٚلٗؿاٗی ویبوی ثب وبثو ٚثٞؾٗؿ،
کىبٗی ک ٚوبثوٚی ٓجبقلاجی شؿی ؾق یک ؾ ٚٛهجَ ال
هیبّ ؾاٌح٘ؿ  ٝؾق ٓیبٕ جٞؾٛٙب كؼبُیث ٓیکكؾٗؿ ؾق
ٓكیٞإ ٓعجٞثیث ؾاٌح٘ؿ  ٝؾق ٌٜك ٓكیٞإ ٝ
قٝوحبٛبی اٖكاف ث ٚچٜكٛٙبی ثىیبق ٓعجٞثی ججؿیَ
ٌؿ ٙثٞؾٗؿ .اوبوٖ  ْٛایٜ٘ب ثٖ ٚیق ک ِٚٓٞجؼِن ؾاٌح٘ؿ
اُجح ٚؼٞؾ ٖٓ  ٝجؼؿاؾی ال قكوبی ؾیگكٓبٕ اثحؿا ثب کِٚٓٞ
ٗجٞؾیْ ُٝی ٝهحی هیبّ ٌکَ گككث ک ِٚٓٞجٞاٗىث ٚٔٛی
ایٖ ٗیكٛٝبی چپ قا ؾق ظككیث ویبوی ؼٞؾي ٓحٍکَ
ثک٘ؿ .ثٓ ٚكٝق ٝهحی ایٖ اػحكأبت ٌکَ گككث ٝ
اقگبٕ ٛبی ظبکٔیث ٓكؾٓی ایصبؾ ٌؿ ،ؾق ک٘بق ٌٞقای
ٌٜك ٓكیٞإ ک ٚؾق شكیبٕ هیبّ ٌکَ گككح ٚثٞؾ یک
وحبؾ ٗظبٓی ؾق ٓكیٞإ ٌکَ گككث ک ٚؾق ٝاهغ اقگبٕ
ٓىِط ؾكبع ال ٌٞقای ٌٜك ٌٞ ٝقاٛبی ظٚٓٞی
ٓكیٞإ ثٞؾٛ .ك کىی ٍٓکِی ؾاٌث اگك ثٌٞ ٚقا یب
وحبؾ ٓكاشؼٓ ٚیکكؾ کبقي اٗصبّ ٓیٌؿ یب اگك ؾػٞایی
ثٞؾ یب وكهحی اجلبم اكحبؾ ٙثٞؾ ایٖ وحبؾ لیك ٗظك ٌٞقای
ٌٜك ثكای قویؿگی ٗیك ٝاػماّ ٓیکكؾ .ایٖ یک
ؾٝقٙی چ٘ؿ ٓب ٚٛؾق ٓكیٞإ ثٞؾ .ظبکٔیث ٌٞقای ٌٜك
 ٝوحبؾ ظلبظحی ٓبٗ٘ؿ یک ٗیكٝی جٞؾٙیی ثٞؾ ک ٚجؼؿاؾی
ٗیكٝی ذبثث ثكای اؾاقٙی آٞق ؾاٌث ٓ ٝكؾّ ٌٜك ْٛ
ثٝ ٚیژ ٙشٞاٗبٕ  ٝلظٔحکٍبٕ ،لٕ ٓ ٝكؾ اوْٗٞیىی
ٓی کكؾٗؿ ٛ ٝك ٌت یک جؼؿاؾ ال اككاؾی ک ٚؾاِٖٝت
ٌؿ ٙثٞؾٗؿ آٞقات ظلبظحی ٌٜك قا ثك ػٜؿٓ ٙیگككح٘ؿ.
ٗگٜجبٗی ثٞؾ ،وكپكوحی جٞلیغ ٗلث ثٞؾ ،جٞلیغ ٓٞاؾ
ؼٞقاکی ثٞؾ ٛ ٝك آكی ک ٚیک ٌٜك ٓیجٞاٗؿ ثب إٓ
ؾقگیك ثبٌؿ.

ثٞؾ ک ٚاوبوٖ لیك ٗظك  ٝوكپكوحی ژاٗؿاقٓكی ثٞؾ ٝ
ؾق ٛك قٝوحبیی یک ٗلك ؾق قان ایٖ اقگبٕ هؿقت ثٞؾ
ک ٚث ٚا ٝکؿؼؿا ٓیگلح٘ؿ .اٗصٖٔٛبیی  ْٛؾاٌح٘ؿ ک ٚث ٚإٓ
اٗصٖٔ قٝوحب ٓیگلح٘ؿ .ایٖ اٗصٖٔٛب ؾق ٝاهغ ٝقؾوث
ژاٗؿاقٓكی  ٝوبٝاک ثٞؾٗؿ  ٝجٔبّ آٞقات آٜٗب ال
ٖكین ایٜ٘ب اٗصبّ ٓیٌؿ  ٝؾق ٝاهغ جعث ٗظك كئٞؾاٍٛب
ٖ ٝجوبت ؾاقای قٝوحب ٓبٗ٘ؿ ظبشیٛبی ذكٝجٔ٘ؿٓ ،الی
ؾ ٝ ٙكئٞؾاٍ ٛبی قٝوحب ثٞؾٗؿ  ٝجكکیت اٗصٖٔ قٝوحب ال
ٔٛیٖٛب جٍکیَ ٓیٌؿٝ .هحی ؾیگك هیبّ ؾاٌث ٌكٝع
ٓیٌؿ  ٝقژیْ پِٜٞیٛب ؾق ظبٍ وكٗگٗٞی ثٞؾ ،ؾق ٝاهغ
ثؼؿ ال وبٍ  56ک ٚكٕبی ویبوی ؾق شبٓؼٚی ایكإ ٝ
ث ٚججغ إٓ ؾق کكؾوحبٕ  ٝؾق ٓكیٞإ  ْٛؾاٌث ػْٞ
ٓی ٌؿ ،ش٘جً ثىیبق ٝویؼی ٌکَ گككث ک ٚثیٍحك
قٝوحبٛبی ٓكیٞإ  ٝظ ٚٓٞقا ؾق ثكٓیگككث  ٝثىیبق
قاؾیکبٍ ثٞؾ ک ٚایٖ اٗصٖٔٛبی قٝوحب قا ٓ٘عَ
ٓیکكؾیْ  ٝث ٚشبی إٓ ٌٞقای ؾٛوبٗی ث ٚػ٘ٞإ
ٌٞقای ظبکٔیث ٓكؾّ ؾق قٝوحب جٍکیَ ٓیؾاؾیْ کٚ
اوبوٖ ٓحکی ثٞؾ ث ٚشِىٚی ؼٞؾ قٝوحب ثٞؾٓ .كؾّ شٔغ
ٓیٌؿٗؿ ،ثعد ٓیکكؾٗؿ ٖ ٝیلی ال آؾّٛبی قاؾیکبُی

ن ْؼای نِؽ هؽیْاى ِی چَ ؼًّعی نکل گؽفتَ ثْظ؟
ؾق ؾٝقإ هیبّ ٌٜكثبٗی جّكف ٌؿ ٙثٞؾ .ككٓبٗؿاقی
 ْٛؾیگك ثبهی ٗٔبٗؿ ٙثٞؾ .جؼؿاؾی ال کبق ث ٚؾوحبٕ ٝ
قٝوبی اؾاقات قا ؾوحگیك کكؾ ٙثٞؾیْ .ؾق و _ ٚچٜبق
قٝل هجَ ال  22ث ٖٜٔجٔبّ اقگبٕٛبی ظبکٔیث هؿقت
ؾُٝحی هجِی كِس ٌؿ ٙثٞؾ  ٝث ٚكکك ایٖ اكحبؾیْ ک ٚثبالؼكٙ
ٝهحی ایٖ ٌٜك ایٖ ظككیث ثبال قا ؾاقؾ ثبیؿ ثكای
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ػكام  ٝوكکٞة ؼٗٞیٖ کكؾٛب جٞوٗ ِؿاّ ظىیٖ،
أٝبع ػكام  ْٛجـییك کكؾ ٙثٞؾ  ٝقٛجكی إٓ لٓبٕ
ظمة ؾٓٞکكات کكؾوحبٕ ػكام یک وبلٓبٗی ؾقوث
کكؾ ٙثٞؾ ث ٚاوْ قٛجكی ٓٞهث ک ٚث ٚکكؾی ٓیٌؿ
«هیبؾٙی ٓٞهث» .ایٜ٘ب آٓؿ ٙثٞؾٗؿ  ٝجعث ظٔبیث
كئٞؾاٍ ٛب  ٝآٌکبق ٜٗ ٝبٕ  ْٛجعث ظٔبیث وپبٙ
پبوؿاقإ  ٝاقجً ٓیؼٞاوح٘ؿ هؿقت كئٞؾاٍٛب قا
ٓصؿؾٕ جوٞیث ک٘٘ؿ ٌ ٝكٝع کكؾ ٙثٞؾٗؿ ث ٚآلاق  ٝاـیث
ؾٛوبٗبٕ ثكای ایٖک ٚلٓیٖٛبیٍبٕ قا ثگیكٗؿ.
ؾقگیكیٛبی ٗظبٓی  ٝجٜؿیؿٛبی ٓىِعبٌٗ ٚكٝع ٌؿٙ
ثٞؾ .ث٘بثكایٖ كٞاؾ پیٍٜ٘بؾ اجعبؾیٚی ؾٛوبٗبٕ ٓكیٞإ
جٍکیَ ٌٞؾ  ٝیک ثبلٝی ٗظبٓی هؿقجٔ٘ؿ قا ثكای
ظٔبیث ال ٌٞقاٛبی ؾٛوبٗی وبلٓبٗؿٛی ک٘ؿ.

ؼٞؾي اقگبٗی ایصبؾ ک٘ؿ ک ٚایٖ اقگبٕ ثحٞاٗؿ هؿقت
ٓكؾّ قا ؾق ٌٜك اػٔبٍ ک٘ؿ  ٝآٞقات ٌٜك قا
ثگكؾاٗؿ ،ثٔٛ ٚیٖ ؾُیَ ٌٞقای ٌٜك جٍکیَ ٌؿ .ایٖ
ٌٞقای ٌٜك جكکیجی ثٞؾ ال ٓال  ٝظبشی  ٝآؾّٛبی
کبوت ٓ ٝـبلٙؾاق  ٝقٌ٘ٝلکك ٓ ٝؼِْ .یک شِىٚی
ػٔٓٞی ؾق وبُٖ یکی ال ٓؿاقن ٌٜك ثٗ ٚبّ ٓؿقوٚی
ككؼی ثكگماق ٌؿ ک ٚؾق آٗصب ٔكٝقت ایٖک ٚاقگبٗی
جٞوٗ ٓكؾّ ایصبؾ ٌٞؾ ک ٚایٖ اقگبٕ ثحٞاٗؿ ث ٚآٞقات
ٌٜك قویؿگی ک٘ؿٓ ،طكض ٌؿ .شِىٚی ثىیبق ٝویؼی
 ْٛثٞؾ ٌ ٝکَ یک ٓصٔغ ػٔٓٞی ٝویغ جٞؾٙیی قا
ؾاٌث ک ٚٔٛ ٚکه ؾق إٓ ٌكکث کكؾ ٙثٞؾٗؿ .كوٗ
قٌ٘ٝلکكإ  ٝکبقگكإ  ٝؾٛوبٗبٕ ٗجٞؾٗؿ .ؾق ایٖ شِىٚ
اػٕبی ٌٞقای ٌٜك اٗحؽبة ٌؿٗؿ  ٝثؼؿ ال اٗحؽبثبت
ٌٞقا ،وحبؾ ٌ ْٛکَ گككث ک ٚثحٞاٗؿ ثبلٝی ایٖ اقگبٕ
ثبٌؿ ثكای پیٍجكؾ آٞق شبقی ٌٜك ٓكیٞإ .ایٖ یک
ؾٝق ٙاوث  ٝیک ؾٝق ،ٙلٓبٗی اوث ک ٚثٓ ٚكٝق
اظىبن ٓیٌٞؾ شٜٔٞقی اوالٓی ٗوٍٚی ظِٔٝ ٚ
جّكف  ٝاٌـبٍ ٌٜكٛب قا ؾاقؾ .ش٘گ اوث،
ؾقگیكیٛبی ٓؽحِلی ؾق ٌٜكٛبی کكؾوحبٕ ٝشٞؾ ؾاقؾ.
ؾق ایٖ ؾٝق ْٛ ٙث ٚاثحکبق كٞاؾ ّٓطلبوِطبٗی ثعری
پیً کٍیؿٌ ٙؿ ک ٚؾٛوبٗبٕ ٓكیٞإ ایٖ  ٚٔٛاػحكأبت
جٞؾٙیی قا اٗصبّ ؾاؾٙاٗؿ  ٝشمٗ ٝیكٛٝبی ٓجبقل ػِیٚ
كئٞؾاٍٛب ثٞؾٙاٗؿ  ٝظبال  ْٛؾق ؾٝقٙیی هكاق ؾاقیْ کٚ
ٛك قٝل ٓٞقؾ جؼكْ ٗیكٛٝبی ٓؽحِق هكاق ٓیگیكیْ.
إٓ ؾٝق ٙیک ٗیكٝیی ؾق ٓكیٞإ جٍکیَ ٌؿ ٙثٞؾ ک ٚال
ػكام آٓؿ ٙثٞؾ  ٝث« ٚهیبؾٙی ٓٞهث» ٓؼكٝف ثٞؾ .ثؼؿ
ال ٌکىحی کٓ ٚال ّٓطلب ثبقلاٗی ؾق جعٞالت
کكؾوحبٕ ػكام ٓحعَٔ ٌؿ ٙثٞؾ  ٝػوتٍٗی٘ی کكؾٛب ال

ایي هؽثِْ ثَ چَ ؾهبًی اقت؟
جٍکیَ اجعبؾیٚی ؾٛوبٗبٕ ٓكیٞإ ٓكث ٖٞثٞؾ ث ٚجبثىحبٕ
 ٝ 58پیً ال ظِٔٚی ظکٓٞث ث ٚکكؾوحبٕ .ؾق ٝاهغ
جٍکیَ اجعبؾیٚی ؾٛوبٗبٕ ث ٚاثحکبق كکكی  ٝػِٔی كٞاؾ
ّٓطلبوِطبٗی ثٞؾ ثب ظٕٞق شٔغ لیبؾی ال قكوبیی کٚ
ال كؼبُیٖ ٓجبقلات ؾٛوبٗی ٓكیٞإ  ٝاػٕبی ٌٞقاٛبی
ؾٛوبٗی ٓكیٞإ ثٞؾٗؿ .ایٖ ایؿ ٙپیً آٓؿ ک ٚایٖ ٗیكٝی
ٓىِط ؾقوث ٌٞؾ  ٝایٖ ٗیكٝی ٓىِط  ْٛثحٞاٗؿ ش٘جً
ؾٛوبٗی قا ؾق ثكاثك جؼكٔبت كئٞؾاٍٛب جوٞیث ثک٘ؿ ٝ
ال ؾوحبٝقؾٛبی یک ؾٚٛی گفٌحٚی ش٘جً ؾٛوبٗی ٝ
ٌٞقاٛبی ؾٛوبٗی ثٖٞ ٚق ٓىِعبٗ ٚؾكبع ک٘ؿ .ؾق ٌٜك
ٓكیٞإ إٓ ٓٞهغ ؾق ٓیبٕ كؼبالٕ چپ ؾ ٝگكایً ٝشٞؾ
ؾاٌث .یک گكایً ػٔ ٖٓٞظ ٍٞکبک كٞاؾ وبلٓبٗؿٛی
ٌؿ ٙثٞؾ  ٝیک گكایً ٓب ثٞؾیْ .ؾق ایٖ ٓوطغ
ؤی٘بقٛبی لیبؾی ثٌ ٚکَ ٗیٔ ٚػِ٘ی _ ٗیٔٓ ٚؽلی ؾق
ٓكیٞإ ؾق ٓٞقؾ جٍکیَ اجعبؾیٚی ؾٛوبٗبٕ ثكگماق ٌؿ
ک ٚؾق إٓ ظؿٝؾٕ وی ٗلك ال كؼبُیٖ چپ  ٝاػٕبی
ٌٞقاٛبی ؾٛوبٗی ٌكکث ٓیکكؾٗؿ .گكایً ٓب ٓؼحوؿ
ثٞؾ جٍکیَ اجعبؾیٚی ؾٛوبٗبٕ ٓىِط ؾق ٌكایٗ كؼِی کبق
ؾقوحی ٗیىث ٓ ٝب ثبیىحی ثحٞاٗیْ ث٘کٛٚبیی ؾق ٛك ؾٛی
جٍکیَ ؾٛیْ کٓ ٚىِط ثبٌ٘ؿ ُٝی ال ث٘کٛٚبی ؾیگك شؿا
ثبٌ٘ؿٓ .ب ٓؼحوؿ ثٞؾیْ ایٖ ٌیٙٞی وبلٓبٗؿٛی هؿقت
ؾكبػی آٜٗب قا ثبالجك ٓیثكؾ  ٝؾق وبلٓبٗؿٛی ٓكؾّ
ٓعِی ثكای ٓوبٓٝث ٓٞذكجك ؼٞاٛؿ ثٞؾ جب یک ٗیكٝی
ٗظبٓی ظككٚیی .ایٖ اؼحالف جبکحیکی ثب جٞش ٚثٚ
آٓیؽحگی ٗیكٛٝبی چپ ثب ش٘جً ٌٞقایی ٌٞ ٝقاٛبی
ٓٞشٞؾ ،ث ٚثعد ٝویؼی ؾق ٌٜك  ٝقٝوحبٛبی اٖكاف
ججؿیَ ٌؿ  ٝکىبٗی ظ ٍٞایٖ ؾ ٝگكایً شٔغ ٌؿٗؿ .ؾق
ٜٗبیث ؾق یکی ال قٝوحبٛبی ظٚٓٞی ٌٜك ٓكیٞإ
شِىٚی ثىیبق ٝویؼی قا ثكگماق کكؾیْ ک ٚؾق إٓ
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ٗٔبی٘ؿگبٕ ثیً ال ٍٛحبؾ قٝوحب  ٝثؽًٛبی ٓؽحِق
ٌٜك ٓكیٞإ ٌكکث کكؾٗؿ  ٝؾق ٓٞقؾ ایٖ ؾ ٝگكایً
ثعد کكؾٗؿٗ .حیصٚی شِى ٚایٖ ثٞؾ ک ٚقٌ ٌٖٝؿ ؼٗ
ٓب ،یک ؼٗ ؾكبػی  ٝپبوی ٞاوث  ٝؼٗ کبک كٞاؾ ٝ
جٍکیَ اجعبؾیٚی ؾٛوبٗبٕ ٓٞقؾ اوحوجبٍ جٞؾٙی
ٝویغجكی هكاق گككث .اُجحٓ ٚب ٓیبٕ ؼٞؾٓبٕ شِىٚ
گفاٌحیْ  ٝ ٖٓ ٝػطب قوحٔی ث ٚكٞاؾ ٓكاشؼ ٚکكؾیْ ٝ
اػالّ کكؾیْ ک ٚشٔغ ٓب ال ؼٞؾي اٗحوبؾ کكؾ ٙاوث ٝ
ؾق ٔٛبٕ شب ثٔٛ ٚكا ٙكٞاؾ ث« ٚش »ُٚٞیب گٍث
ویبویای ِٓعن ٌؿیْ ک ٚثكای ججِیؾ اجعبؾی ٚث ٚقٝوحبی
«ؼبٓ ٝیكآهب» ٓیقكث .إٓ لٓبٕ شٜٔٞقی اوالٓی ؾق
یکی ال ٓعالت ٓكیٞإ ٗ ٝمؾیک قاؾی ٞجِٞیمی ٕٞؾق
وبؼحٔبٕ ٗیٔٚجٔبٓی ک ٚپیً ال هیبّ ؾاٌح٘ؿ ثكای وبٝاک
ٓی وبؼح٘ؿٗ ،یكٛٝبی ٓىِط وپب ٙپبوؿاقإ قا ٓىحوك
کكؾ ٙثٞؾ ٗ ٝیكٛٝبی ٓعِی ٓمؾٝق قا کٓ ٚكؾّ ث ٚآٜٗب
شبي ٓیگلح٘ؿ  ْٛؾق إٓ ٓعَ ٓىحوك کكؾ ٙثٞؾٓ .ب
پیٍٜ٘بؾ کكؾیْ ككاؼٞاٗی ؾاؾٌٞ ٙؾ  ٝال ٓكؾّ ؾػٞت
ک٘یْ جظبٛكاجی ثٖ ٚكف قاؾی ٞجِٞیمی ٕٞثكگماق ک٘٘ؿ ٝ
ؾق هطؼ٘بٓٚیی ال شٜٔٞقی اوالٓی ثؽٞاٛیْ ک ٚایٖ
وحبؾ وپب ٙپبوؿاقإ قا شٔغ ثک٘ؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ایٖ
ككاؼٞإ ؾاؾٌ ٙؿ  ٝججِیؾ ٝویؼی ؾق ٓٞقؾ إٓ ِٞقت
گككث .جؼؿاؾ لیبؾی ال شٔؼیثٛب ٜٗ ٝبؾٛبیی ک ٚثؼؿ ال
هیبّ ؾق ٓكیٞإ كؼبٍ ثٞؾٗؿ ال شِٔ« ٚشٔؼیث ؾكبع ال
آلاؾی ٓكیٞإ» ال ایٖ پیٍٜ٘بؾ ظٔبیث کكؾٗؿ« .کبٕٗٞ
ٓعِّیٖ» ک ٚجؼؿاؾ ثىیبق لیبؾی ال ٓعِّیٖ اٗوالثی
ٌٜك ؾق إٓ كؼبٍ ثٞؾٗؿ ٗیم ال ایٖ جظبٛكات ظٔبیث
کكؾ .ثیٍحك ال ٛماق ٗلك ؾق قٝل  23جیك  58ثٓ ٚكکم
ٌٜك آٓؿٗؿ  ٝال آٗصب ث ٚؤث قاؾی ٝ ٞجِٞیمی ٕٞظكکث
کكؾیْ  ٝؾق ٓوبثَ قاؾی ٞجِٞیمی ٕٞهطؼ٘بٓٚی
جظبٛكک٘٘ؿٙگبٕ هكائث ٌؿٝ .هحی جظبٛكات ق ٝث ٚاجٔبّ
ثٞؾ ؾقگیكی ٓىِعبٗ ٚال وٞی إٓ وحبؾ ک ٚؾق چ٘ؿ
ٓحكی ٓب ثٞؾ ٌكٝع
ٌؿ ،ؾق پبوػ ث ٚایٖ
ٗیكٛٝبی
جیكاٗؿالی
ٓىِط اجعبؾیٚی ؾٛوبٗبٕ
ٓكیٞإ ث ٚایٖ وحبؾ
ظِٔ ٚکكؾٗؿ .وحبؾ قا
جّكف کكؾیْ  ٝؾق
ایٖ شكیبٕ جؼؿاؾی ال
ٓمؾٝقإ ٓعِی کٍحٚ
ٌؿٗؿ  ٝؾق ٖٔٔ
ٓحبولبٗ ٚوٗ ٚلك ال
قكوبی ؼٞة ٓب ٓعٔٞؾ
ثبُکیٓ ،عٔؿ ؾقٙویؿ ٝ
قئٞف کٜٚ٘پٌٞی ْٛ

کٍحٌ ٚؿٗؿ .قئٞف کٜٚ٘پٌٞی یکی ال كؼبُیٖ ٓعجٞة
کبٗٓ ٕٞؼِٔبٕ ٓكیٞإ ثٞؾ .ثٛ ٚك ظبٍ وحبؾ پبوؿاقإ قا
ٓب جّكف کكؾیْ  ٝؾق ٗحیص ٚأٝبع ویبوی ال إٓ
ظبُث ٗىجحٖ ػبؾی ک ٚؾاٌث ث ٚیک جعكک کبِٖٓ
ٗظبٓی ججؿیَ ٌؿ .شٜٔٞقی اوالٓی كٞقٕ ٗیكٛٝبیً قا
ث ٚپبؾگبٕ ٓكیٞإ اٗحوبٍ ؾاؾ  ٝجؼؿاؾی قا  ْٛثبلؾاٌث
کكؾ  ٝث ٚپبؾگبٕ ثكؾٓ .فاکك ٙثیٖ ٌٞقای ٌٜك ٓكیٞإ
 ٝشٜٔٞقی اوالٓی آؿبل ٌؿ  ٝآٜٗب ٓیؼٞاوح٘ؿ ال
ٖكین پبؾگبٕ ٓكیٞإ ک ٚؾق و _ ٚچٜبق کیِٓٞحكی
ٌٜك ثٞؾ ثٌٜ ٚك ظِٔ ٚک٘٘ؿ ٌٞ ٝقای ٌٜك ٌٞ ٝقاٛبی
ؾٛوبٗی قا ال ثیٖ ثجكٗؿ.
چؽا ايلي ظؼ ظّؼٍی قؽًگًْی ایعٍی نْؼا هطؽذ
نع؟ چؽا ُوبى اًدويُبی ؼّقتب ّ کعضعا ؼا زفع
ًکؽظیع کَ افؽاظل ؼا تغییؽ ظُیع؟
ٛك اقگبٗی ٓعّ ٍٞیک وبؼحبق ویبوی اوث .کؿؼؿا ٝ
اٗصٖٔ ٛبی قٝوحب ٓعّ ٍٞهؿقت ژاٗؿاقٓكی  ٝاؾاقاجی
ک ٚؾق قژیْ ٌبٓ ٙىئ ٍٞآٞق قٝوحبٛب ثٞؾٗؿ ،ثٞؾ .ایٖ
اٗصٖٔ ٛب پك ثٞؾ ال كىبؾ ٓبُی ،پك ثٞؾ ال ظٔبیث ال
كئٞؾاٍٛبی ٓعِی ،پك ثٞؾ ال ٔٛکبقیٛبی ٗیٔ ٚػِ٘ی ٝ
ؿیكػِ٘ی ثب وبٝاک  ٝژاٗؿاقٓكی  ٝایٖ کؿؼؿا ٝ
اٗصٖٔٛبی قٝوحب ٓعّ ٍٞإٓ ؾٝق ٙاوث ثب ایٖ
ؼِّٞیبت .ؾق ٗحیص ٚیک اٌحیبم ٗ ٝیبل ویبوی ٝشٞؾ
ؾاٌث ک ٚایٖ اقگبٗی ک ٚچ٘یٖ وبثو ٝ ٚپیٍی٘ٚیی ؾاقؾ
ثكچیؿٌٞ ٙؾ  ٝث ٚشبی إٓ یک ٗٞع ظبکٔیث ؾیگك ،یک
ٗٞع هؿقت ؾیگك ؾق قٝوحبٛب ایصبؾ ٌٞؾ .اقگبٕٛبیی کٚ
ثحٞاٗؿ آیبٍ  ٝآقل ٝ ٝؼٞاوثٛبی ٓكؾّ إٓ قٝوحب قا
ؾق وطعی ٗٔبی٘ؿٙگی ک٘ؿ .اُٝیٖ کبقی ک ٚثكای ایٖ ثبیؿ
ٓیٌؿ ایٖ ثٞؾ ک ٚهؿقت کؿؼؿا  ٝاٗصٖٔٛب قا ٓیثبیىث
ٓ٘عَ ٓیکكؾیْ کٓ ٚكؾّ ٓ٘عَ کكؾٗؿ  ٝث ٚشبی إٓ
ٌٞقای قٝوحب قا ؾقوث کكؾٗؿ.
ًوبی ٌعگبى ایي نْؼاُب ثب هؽظهی کَ آًِب ؼا اًتطبة
کؽظٍ ثْظًع ُوچٌبى اؼتجبِ ظانتٌع؟
ثجی٘یؿ ایٖ ٌٞقاٛب ؾق قٝوحبٛبیی ثٞؾٗؿ ک ٚال ثیىث
ؼبٗٞاق جب ؾٝیىث _ ویّؿ ؼبٗٞاق ؾق آٜٗب وبکٖ ثٞؾٗؿ.
ٛك ؾٛی ٓىصؿی ؾاٌث ک ٚقٝلاٗٔٗ ٚبی٘ؿٙگبٕ ٌٞقا ؾق
آٗصب شٔغ ٓیٌؿٗؿ ٓ ٝكؾّ ث ٚآٜٗب ٓكاشؼٓ ٚیکكؾٗؿ ٝ
ٓىبئٍِبٕ قا ک ٚکْ ٗ ْٛجٞؾ ظَ ٓیکكؾٗؿ .ؾق ٖٔٔ
وبؼحبق ویبوی یک ؾُٝث  ٝیک قژیْ ک ٚوبٍٛب
ظکٓٞث کكؾ ٙثٞؾ  ٝكك٘ٛگ  ٝاؾثیبت ؼٞؾي قا
ؾاٌث ،اقگبٕ ٛبی ؼٞؾي قا ال وبٝاک  ٝژاٗؿاقٓكی ٝ
اؾاق ٙی کٍبٝقلی  ٝجؼبٗٝی  ٝوپب ٙؾاًٗ  ٝوپب ٙجكٝیس
ؾاٌث ک ٚؾق لٗؿگی ٓكؾّ  ْٛقوٞغ کكؾ ٙثٞؾ ،کبِٖٓ
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جـییك کكؾ ٙثٞؾ .إٓ وبؼحبق كِس ٌؿ ٙثٞؾ چٓ ٕٞكؾّ
ؾیگك ث ٚإٓ اػحٔبؾ ٗؿاٌح٘ؿ.
ثؽگؽظین ثَ اظاهَی ؼّایت اؾ  23تیؽ.
ثؼؿ ال  23جیك شٜٔٞقی اوالٓی ٗیكٛٝبی ؼٞؾي قا
ؾق پبؾگبٕ ٓكیٞإ جوٞیث کكؾ ٙثٞؾ  ٝؼٞؾي قا ثكای
ظِٔ ٚآٓبؾٓ ٙیکكؾٓ .ب ثبیؿ کبقی ٓیکكؾیْ .اقجً
شٜٔٞقی اوالٓی ٗیكٛٝبی ثىیبق لیبؾی ؾق پبؾگبٕ
ٌٜك ٓىحوك کكؾ ٙثٞؾ  ٝاٗٞاع  ٝاهىبّ آکبٗبت ٗظبٓی
ُصىحیکی قا ال ٞٛایی جب لٓی٘ی ؾق اؼحیبق ؾاٌثٝ .هحی
ثٓ ٚكٝق أٝبع ظبؾجك ٓیٌؿ ٓ ٝفاکكات ٌٞقای ٌٜك
ٓكیٞإ  ْٛثب ٗٔبی٘ؿگبٕ شٜٔٞقی اوالٓی ث ٚثٖثىث
قویؿ ،ثعد ایٖکٓ ٚب ش٘گ قا ٗٔیؼٞاٛیْ ٝ
ٗٔیؼٞاٛیْ ٝاقؾ ایٖ ؾقگیكی ٗظبٓی وؽث ٌٞیْ،
ایؿٙی کٞچ یکپبقچٚی ٓكؾّ ٌٜك ٓكیٞإ قا پیً آٝقؾ
ک ٚایٖ کٞچ ثٖ ٚكف یکی ال قٝوحبٛبی ٓكلی
ٓكیٞإ ث ٚاوْ «کبٗی ٓیكإ» ٌکَ گككث ٓ ٝكؾّ
ثكای ایٖکٝ ٚاقؾ یک ش٘گ جعٔیِی ٗظبٓی ٍٗٗٞؿ ٝ
ٌٜك قا ث ٚجٞپ ٗج٘ؿٗؿ ٓ ٝكؾّ قا ٗکٍ٘ؿ ،گلح٘ؿ ٓب ال
ایٖ ٌٜك ٓیقٝیْ  ٝکٞچ ٓیک٘یْ .چ٘یٖ ثٞؾ ک ٚؾق 31
جیك کٞچ اشجبقی ٓكؾّ ٌٜك ٓكیٞإ ثٖ ٚكف کبٗی
ٓیكإ ٌكٝع ٌؿ ٓ ٝكؾّ ،جٔبّ ٌٜك قا جؽِی ٚکكؾٗؿ ٝ
ؾق ٓ٘طوٚی پٜ٘بٝق اٖكاف إٓ قٝوحب ٓىحوك ٌؿٗؿ ک ٚثٚ
اقؾٝگب ٙکبٗی ٓیكإ ٓؼكٝف ٌؿٓ .ب  ْٛث ٚػ٘ٞإ
ٗیكٛٝبی ٓىِط اجعبؾیٚی ؾٛوبٗبٕ ٓكیٞإ ،اقگبٕٛبی
هؿقت  ٝایٔ٘ی ٔٛ ٝب٘ٛگی ایٖ اقؾٝگب ٙقا ؾقوث
کكؾیْ .ثؽٍی ال ٗیكٛٝبی ٓىِط هكاق ثٞؾ ؾق ٓكیٞإ
ؾكبع ٓىِعبٗ ٚثک٘٘ؿ  ٝیک ثؽًٛبیی ٗگٜجبٗی ال
اقؾٝگب ٙقا ثك ػٜؿ ٙؾاٌح٘ؿ ک ٚال ؾق ٕٝؼٞؾ اقؾٝگبٙ
وبلٓبٗؿٛی ٌؿٗؿ .ایٖ کٞچ اشجبقی ثب اوحوجبٍ ٝویغ
ٓكؾّ قٝوحبٛبی اٖكاف ٓكیٞإ قٝثٚقٌ ٝؿ ٛ ٝك
قٝل ال چ٘ؿیٖ قٝوحب ٓٞاؾ ؼٞقاکی ٓبٗ٘ؿ ٗبٕ  ٝگٌٞث
ٓ ٝبیعحبز اُٝیٚی لٗؿگی آؾّٛب ال ه٘ؿ  ٝچبی  ٝثكٗس ٝ
قٝؿٖ ٛ ٝكچ ٚک ٚؾق ٖ ٍٞقٝل آؾّٛب ث ٚإٓ اظحیبز
ؾاٌح٘ؿ ث ٚاقؾٝگبٓ ٙیآٓؿ ،ؾق آٗصب جوىیْ ٓیٌؿ ٛ ٝك
شٔؼی ؼٞقاک ؼٞؾي قا ؾقوث ٓیکكؾ .ایٖ کٞچ
جبقیؽی ٗوطٚی ؾقؼٍبٗی ثٞؾ ؾق جبقیػ اػحكأبت
قاؾیکبٍ  ٝاٗوالثی ٓكؾّ ایكإ ک ٚؾق ؾكبع ال اٗوالة
ٌکَ گككح ٚثٞؾ .ؾق ٛك ِٞقت ثؼؿ ال ایٖ کٞچ ال
ٌٜكٛبی ٓؽحِق ظٔبیثٛبی ٝویؼی ٌؿ  ٝیک اثحکبق
ؾیگك ٌ ْٛکَ گككث  ٝإٓ  ْٛایٖ ثٞؾ کٚ
قاٛپیٔبیی ٛبیی ؾق ؾكبع ال کٞچ اشجبقی ٓكؾّ ٓكیٞإ
ٌکَ گككث کٍٜٞٓ ٚقجكیٖ آٜٗب قاٛپیٔبیی ٓكؾّ ٌٜك
و٘٘ؿز ثٖ ٚكف ٌٜك ٓكیٞإ ثٞؾ .ایٖ قاٛپیٔبیی ثىیبق

ٖٞالٗی ثٞؾ ،چ٘ؿ ٌت  ٝقٝل ٖ ٍٞکٍیؿ ،جؼؿاؾ لیبؾی
ال ٓكؾّ ٌٜك ثٝ ٚیژ ٙشٞاٗبٕ ٌٜك ،لٕ ٓ ٝكؾ ال ٌٜك
و٘٘ؿز قا ٙاكحبؾٗؿ  ٝثؼؿ ال چ٘ؿ قٝل قاٛپیٔبیی ثٚ
اقؾٝگبٓ ٙكؾّ ٓكیٞإ قویؿٗؿ  ٝإٓ ؿكٝثی ک ٚایٖ
شٔؼیث چ٘ؿ ٛماق ٗلكی آٗصب ٔٛؿیگك قا ٓالهبت کكؾٗؿ
ِ ٝؿای آلاؾی ٔٛ ٝجىحگی اٗىبٗی ؾق آٗصب ٓٞز ٓیلؾ
ثٗ ٚظك ٖٓ ٛكگم ال یبؾ کىبٗی ک ٚإٓ قا ؾیؿٙاٗؿ ٗؽٞاٛؿ
قكثِٝ .ق کكؾٕ إٓ ُعظبجی کٛ ٚماقإ ٛماق
اٗىبٕٛ ،ماقإ ٛماق لٕ ٓ ٝكؾ اٗوالثی ٔٛؿیگك قا ؾق
آؿٞي ٓیکٍیؿٗؿ ِ ٝؿای آلاؾی  ٝؾكبع ال اٗىبٗیث قا
وكٓیؾاؾٗؿ ،وؽث اوثٌ .کَ گىحكؾٙی یک ٓیؿإ
ٝویغ ٔٛجىحگی اٗىبٕٛب قا ؾاٌث کٓ ٚیؼٞاوح٘ؿ ال
ظكٓث ؼٞؾٌبٕ ،ال کكآث ؼٞؾٌبٕ ،ال لٗؿگی
ؼٞؾٌبٕ ث ٚایٖ ٌکَ ؾكبع ک٘٘ؿ .آٜٗب ثب ایٖ کبق شِٞی
ظِٔٚی ٗظبٓی ٝظٍیبٗٚی شٜٔٞقی اوالٓی ثٌٜ ٚك قا
گككح٘ؿ  ٝال هحَ ػبّ ٓكؾّ ٌٜك شِٞگیكی کكؾٗؿ .ثؼؿ ال
إٓ قاٛپیٔبیی ظٔبیحی ؾ ّٝال ٖكف ٌٜك ووم ثٚ
ٓكیٞإ ٌكٝع ٌؿ  ٝثب ٔٛبٕ ٌکَ ثٓ ٚكؾّ پیٞوث.
ٔٛمٓبٕ ٓفاکكاجی ثیٖ ٌٞقای ٌٜك ٓكیٞإ ٔٗ ٝبی٘ؿگبٕ
شٜٔٞقی اوالٓی اٗصبّ ٓیٌؿ  ٝیک هؿقت ؾٝكبکحٞی
ویبوی _ ٗظبٓی ؾق ٌٜك ایصبؾ ٌؿ ٙثٞؾ .ؾق ٜٗبیث
شٜٔٞقی اوالٓی ظِوٚی ٓعبِكٙی ٌٜك قا ٌکىث
آب ٓ ٚٔٛیؾاٗىحیْ ػوتٍٗی٘ی شٜٔٞقی اوالٓی ٓٞهحی
اوث .ثٛ ٚك ظبٍ ثٌٜ ٚك ثكگٍحیْ  ٝؾق كکك ایٖ ثٞؾیْ
ک ٚچگٓ ٚٗٞیجٞاٗیْ اقگبٕ ؾكبع ال ٌٜك قا وبلٓبٗؿٛی
ک٘یْ ک ٚاجلبهبت ؾیگكی قٝی ؾاؾ .ؼٔی٘ی كحٞای ظِٔ ٚثٚ
کكؾوحبٕ قا ِبؾق کكؾ ،ؼِؽبُی ث ٚکكؾوحبٕ آٓؿ  ٝال
پبٌ ٙٝكٝع کكؾ  ٝثؼؿ ٓكیٞإ  ٝثؼؿ و٘٘ؿز ٌٜ ٝكٛبی
ؾیگك ک ٚپ٘صبٛ ٝ ٙلث ٗلك ؾق ٌٜكٛبی ٓؽحِق
کكؾوحبٕ ؾق چ٘ؿ قٝل اػؿاّ ٌؿٗؿ .ثؼؿ هحَ ػبّ قٝوحبی
هالجبٕ  ٝهبقٗب ٌکَ گككث  ٝش٘جً ٓوبٓٝث ٓكؾّ ٝاقؾ
ؾٝقٙی ؾیگكی ٌؿ ٗ ٝیكٝی ٓىِط ٌٜكٛب قا جؽِی ٚکكؾ
 ٝث ٚک ٙٞلؾ  ٝثؼؿ ٗٞقٝل ؼٗٞیٖ و٘٘ؿز اجلبم اكحبؾ.
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كکكی  ٝویبویاي کبقٛبیی ٓیکكؾ ال شِٔ ٚجٍکیَ
ٌٞقاٛبی ؾٛبت  ٝوبؼحٖ ٓؿقو ٝ ٚوٞاؾآٓٞلی .ایٖ
اٝاؼك ث ٚایٖ كکك اكحبؾ ٙثٞؾیْ ک ٚظٔبّ ؾقوث ک٘یْ ٝ
آکبٗبت ثٜؿاٌحی قا ثٓ ٚكؾّ آٓٞلي ؾٛیْ .ؾق ٝاهغ ثب
پبیبٕ کٞچ جبقیؽی ٓكؾّ ٓكیٞإ ٓبشكای ٌٞقاٛب
جوكیجٖ جٔبّ ٌؿٝ .هحی ٓب ثٌٜ ٚك ثبلگٍحیْ گكٛٝی ال ٓب
ث ٚككٓبٗؿٛی كٞاؾ ثكای ؾؼبُث ؾق اػحكأبت ؾٛوبٗی
ثٓ ٚبٓٞقیث اػماّ ٌؿیْ .ؾق اٖكاف ووم  ٝؾیٞاٗؿقٙ
ٓ٘طوٚیی ثٞؾ ثٗ ٚبّ «کككح »ٞک ٚؾق آٗصب جؼؿاؾی ال
كئٞؾاٍٛب ػِی ٚلظٔحکٍبٕ ٓ٘طو ٚاهؿاّ کكؾ ٙثٞؾٗؿٓ .ب ثٚ
ػ٘ٞإ ٗیكٝی ٓىِط اجعبؾیٚی ؾٛوبٗبٕ قكحیْ آٗصب ٝ
قكیؤبٕ یعیب ؼبجٗٞی ؾثیك ؾثیكوحبٕٛبی ٌٜك ووم ؾق
ؾقگیكی ٓىِعبٗ ٚکٍحٌ ٚؿٓ .ب ٝهحی کبق قا جٔبّ کكؾیْ
 ٝكئٞؾاٍ آٗصب ثٗ ٚبّ ٌبپٞق ؼبٕ قا ٝاؾاق ث ٚػوتٍٗی٘ی
کكؾیْ  ٝثٓ ٚكیٞإ ثبلگٍحیْ ؼِؽبُی ث ٚپب ٙٝقویؿٙ
ثٞؾ ،په یک ٌت قا ؾق ٌٜك ٓبٗؿیْ  ٝثؼؿ اُٝیٖ
ٝاظؿٛبی ٗیكٝی ٗظبٓی قا ٌکَ ؾاؾیْ  ٝیک ٓوبٓٝث
ٓىِعبٗٚی ٗظبٓی ظككٚیی قا ث ٚػ٘ٞإ ٗیكٝی
پیٍٔكگ ک ِٚٓٞآؿبل کكؾیْ.

ظؼ ًِبیت قؽًْنت نْؼاُبی ظُمبًی ّ نْؼای نِؽ
هؽیْاى چَ نع؟
ؾق ٝاهغ ثب جٞاكوبجی ک ٚثیٖ ٌٞقای ٌٜك ٓكیٞإ ٝ
ٗٔبی٘ؿگبٕ شٜٔٞقی اوالٓی پیً آٓؿ  ٝاُجحٚٔٛ ٚ
ٓیؾاٗىح٘ؿ ٓٞهث اوث ،هكاق ٌؿ کٞچ جبقیؽی ٓكؾّ
ٌٜك جٔبّ ٌٞؾ ٓ ٝكؾّ ثٌٜ ٚك ثكگكؾٗؿ .آب ؾٝق
ؾیگكی ال اػحكأبت  ٝاثحکبقات وبلٓبٕٛبی ویبوی
ؾق کكؾوحبٕ ٌكٝع ٌؿٞ٘ٛ .ل ؾٛ ٝلح ٚال ایٖ جٞاكوبت
ٗگفٌح ٚثٞؾ ک ٚشٜٔٞقی اوالٓی ظِٔٚی ؼٞؾي قا ثٚ
کكؾوحبٕ آؿبل کكؾ  ٝال پبٌ ٙٝكٝع ٌؿ ک ٚجؼؿاؾ لیبؾی
اػؿاّ ٌؿٗؿ .ثب ظِٔٚی شٜٔٞقی اوالٓی ث ٚپب ٝ ٙٝظِٔٚ
ث ٚهّؿ اٌـبٍ ٗظبٓی کكؾوحبٕ وكٌٗٞث ایٖ ٌٞقاٛب
ػٌ ْٞؿ .ثب ایٖ ظِٔ ٚؾیگك ک ِٚٓٞاثحکبق ػَٔ قا ثٚ
ػ٘ٞإ گكایً چپ شبٓؼ ٚث ٚؾوث گككث  ٝظمة
ؾٓٞکكات  ْٛؾق ایٖ ٓوبٓٝث جٞؾٙیی ٓكؾّ ،ؾق ٌٔبٍ
کكؾوحبٕ  ٝثؼؿٛب ؾق ش٘ٞة کكؾوحبٕ ٗوً ؾاٌث .ؾیگك
ثعد ٌٞقاٛب ٞٗ ٝع ظبکٔیث ٓكؾّ  ٝاجعبؾیٚی ؾٛوبٗبٕ
ٓكیٞإ  ٝاٝقآبٕ  ٝایٖ اقگبٕٛبی ظبکٔیث ٓكؾّ ؾق
ٌٜكٛب ٓطكض ٗجٞؾ  ٝؾیگك ِٞقت ٓىئِ ٚػٌ ْٞؿ ٝ
ججؿیَ ٌؿ ث ٚظٔبیث ٓكؾّ ال ٗیكٛٝبی ٗظبٓی ک ٚؾق ٛك
ٌٜكی جعث قٛجكی ک ٝ ِٚٓٞظمة ؾٓٞکكات ٌکَ
گككح ٚثٞؾ .اُجح ٚجب وبٍ ٌّث ٞ٘ٛ ْٛل ثؽًٛبیی ال
ٓ٘بٖن ٓكلی کكؾوحبٕ ،ال اٝقآبٕ جب وكؾٌث ،ؾق
جّكف ٗیكٛٝبی ٓىِط ک ٝ ِٚٓٞظمة ؾٓٞکكات ثٞؾ.
ؾق آٗصبٛبیی کٞ٘ٛ ٚل ث ٚجّكف شٜٔٞقی اوالٓی
ؾقٗیبٓؿ ٙثٞؾ  ٝظؿاهَ إٓ ثؽًٛبیی کٗ ٚیكٛٝبی ٓىِط
ک ِٚٓٞؾق اؼحیبق ؾاٌح٘ؿ ٛك وبلٓبٗی ث ٚوطط ثماػث

پبًْنت:
 _ 1ػطب قوحٔی ثؼؿ ال اقجًکٍی ظکٓٞث اوالٓی ثٚ
کكؾوحبٕ ؾق ٓ 28كؾاؾ  58ث ٚػ٘ٞإ یکی ال ككٓبٗؿٛبٕ
ٗظبٓی ک ِٚٓٞؾق ٓكیٞإ كؼبٍ ثٞؾ ،ا ٝؾق ک٘گكٙی وّٞ
ک ِٚٓٞؾق ثٜبق  61ث ٚػ٘ٞإ ػٕ ٞکٔیحٚی ٗبظیٚی
ٓكیٞإ ثكگمیؿٌ ٙؿ .ػطب قوحٔی ؾق ؾقگیكی
«جٙٞوٞقإ» ؾق  3آثبٕ  1361کٍحٌ ٚؿ.
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نْؼاُبی ِبلمبًی ثب

ٌکَ ٗؿاٌح٘ؿ  ٝجٞش ٚؼبِی
ٗؿاٌح٘ؿ ،ؾق ـٍ٘ٛبٕ  ْٛاگك
چیمی ثٞؾ جّٞقی ثٞؾ ال
وٝٞیثٛبی ٌٞقٝیُٝ .ی ؾق
قٗٝؿ اٗوالة ثٖٞ ٚق ؼٞؾ ثٚ
ؼٞؾی چ٘یٖ ٔٝؼیحی ثٝ ٚشٞؾ
آٓؿ  ٝایٖ ٖجیؼحٖ ؾق ٗیكٛٝبی
ٓؽحِق جبذیك ؼبَ ؼٞؾي قا
ؾاٌثٓ .وُٚٞی ٌٞقایی کٚ
جٞوٗ پؿق ٖٓ ٓطكض ٌؿ
ؾقوث ثؼؿ ال قٝیؿاؾی ثٞؾ کٚ
جوكیجٖ یک ٓب ٙثؼؿ ال اٗوالة،
ؾق اٝایَ اول٘ؿ اجلبم اكحبؾ  ٝإٓ
 ْٛؾوحگیكی ٓب ثٞؾٝ ٖٓ .
ثكاؾقّ ٔٛ ٝىك وبثوْ قا
ثبلؾاٌث کكؾٗؿ ک ٚؾق ٝاهغ
یک ؾوحگیكی ویبوی _
ایؿئُٞٞژیک ثٞؾ .ظبال ٖٓ
ٝاقؾ شمئیبجً ٗٔیٌ ّٞآب ایٖ
ؾق لٓبٗی قٝی ؾاؾ کٖٓ ٚ
ٌؽّٖ ثب پؿقّ ٝاقؾ یک
وكی ٓجبظد ٌؿ ٙثٞؾّٖٓ .
جبکیؿ ٓیکكؾّ ایٖ ٝالیث
قٝظبٗی  ٝاوحجؿاؾ ٓفٛجی کٚ
ؾاقؾ ٓیآیؿ ظحب ٓیجٞاٗؿ ال
ؾیکحبجٞقی ٌب ْٛ ٙؼطكٗبکجك
ثبٌؿ .پؿق ٓب  ْٛجبکیؿ ؾاٌث ثب
جٞش ٚث ٚاٗوالة ٗ ٝیكٛٝبیی کٚ
ؾق کَ ؾق اٗوالة ٌكکث
ؾاقٗؿ ،جٞالٕ هٞا اشبلٙی چ٘یٖ چیمی قا ٗؽٞاٛؿ ؾاؾ.
ٓب ٔٛچیٖ ثعدٛبیی ؾاٌحیْ اُجح ٚٗ ٚایٖک ٖٓ ٚؼیِی
ككٓ ُٚٞثبٌْ یب أٛ ْٛ ٝیٖٖٞق آب ؾق کَ ؾق چ٘یٖ
ظبٍ ٞٛ ٝایی ؾوحگیكی ٓب اجلبم اكحبؾ ک ٚثؼؿ ؾق یک
پكٝوٚی ؼیِی پیچیؿٓ ٙصجٞق ٌؿٗؿ ٓب قا آلاؾ ک٘٘ؿ .ایٖ
اجلبم ثكای پؿق ٓب یک ٔكثٚی ٍٛؿاقؾ٘ٛؿ ٙؾاٌث کٚ
ؾاقؾ ٓیآیؿ .اگك ثؿاٗیؿ إٓ لٓبٕ ػِیاِـك
ظبزویؿشٞاؾی یک ٓوبُٚیی ٌٗٞث ث ٚاوْ «ِؿای پبی
كبٌیىْ» ک ٚؾق إٓ ٍٓؽُ ٌؿ اٍٛ ٚٔٛ ٝ ْٛ ٝؿاق قا
گككح٘ؿ .اُجح ٚپكٝوٚی ثبلؾاٌث جب آلاؾی ٓب ؼٞؾي
ججؿیَ ث ٚیک ش٘جً اػحكأی ٌؿ چ ٕٞپؿقّ ث ٚػ٘ٞإ
اػحكاْ ث ٚاِطالض ؼٞؾي «ٛصكت» کكؾٚٔٛ .ی
ؾكبجك قا ثىحیْ  ٝقكحیْ  ٝؾق شبیی ثٓ ٚؿت یک ٛلحٚ
ٓؽلی ٌؿیْ .یؼ٘ی قییه ٌٞقای اٗوالة یک ٛلحٓ ٚؽلی
ٌؿ .ظحب اقگبٕٛبی قژیْ ؾق ث ٚؾق ؾٗجبٍ آ ٝیگٍح٘ؿ ٝ
یک ٔٝؼیث پیچیؿٙیی پیً آٓؿٓ .ب ؾق ایٖ ككِحی کٚ

نْؼاُبی هؽظهی تفبّت ظانت
گفت ّ گْ ثب هدتجب ِبلمبًی
آلبی ِبلمبًی! ایعٍی نْؼا ثیي ًیؽُّبی هػُجی ّ
ِؽذ نْؼایی کَ پعؼ نوب هطؽذ کؽظٍ ثْظ ،چَ
ّیژگیُبیی ظانت؟
اُجحٝ ٚهحی ٓیگٞیی ٗیكٛٝبی ٓفٛجی ٖٓ ،وكاؽ ٗؿاقّ
ٗیكٛٝبی ظبکْ ٓفٛجی ٛیچکؿاّ ایٖ ٖكض قا ٓطكض
کكؾ ٙثبٌ٘ؿ .ثكػکه ٚٔٛی آٜٗب ؾق شكیبٗبت ظبکْ ،چٚ
ُیجكاٍٛب  ٝثبلقگبٕ جب ٖیق ٝویغ ؼٔی٘یچیٛب،
ٛیچکؿاّ ٓىئِٚی ٌٞقا قا ٓطكض ٗکكؾٗؿ  ٝػِٖٔ ٌٞقا
ث ٚؼبٖك كٍبق ال پبییٖ ث ٚآٜٗب جعٔیَ ٌؿ .جٜ٘ب کىی کٚ
ثٖٞ ٚق ٍٓؽُ ایٖ ایؿ ٙقا ٓطكض کكؾ ،پؿق ٓب ثٞؾ کٚ
ا ْٛ ٝایٖ ٖكض ثٓ ٚكٝق ؾق ـٌ ً٘ٛکَ گككث  ٝؾق
ٝاهغ یک پكٝو ٚثٞؾ .اگك وبثوٚی جبقیؽیاي قا
ثؽٞاٛیْ ٗگب ٙک٘یْ پؿق ٓب ال هؿیْ ثب جكشٔٚی کحبة
ٗبئی٘ی ؾق ٝاهغ یک ٗٞع ٓكلث٘ؿی کكؾ ثب ثویٚی
ٓفٛجیٛب .یؼ٘ی ؾٓٞکكاوی قا ث ٚػ٘ٞإ یک آك ػككی
پفیككث .ؾق ٝاهغ ثب پفیكي اٗوالة ٍٓكٝ ٖٚٝ
ؾوحبٝقؾٛبی اٗوالة ٍٓك ٖٚٝپفیككث ک ٚؾٓٞکكاوی ثب
اوالّ ؾق جٕبؾ ٗیىث .ایٖ قا ؾق ٓوؿٓٚی کحبة «ج٘جیٚ
االٓ ٝ ٚج٘می ٚأُِ»ٚی ٗبئی٘ی  ْٛثٞٗ ٚػی ثیبٕ ٓیک٘ؿ.
ٗبئی٘ی  ْٛیکی ال ٓكاشغ  ٝاوبجیؿ ظٞلٙی ػِٔی ٚؾق
ٗصق ثٞؾ ک ٚؾق لٓبٕ اٗوالة ٍٓك ٖٚٝشمٗ ٝبؾق
ػِٔبی ٌیؼ ٚثٞؾ ک ٚال ٍٓك ٖٚٝظٔبیث کكؾ .ث٘بثكایٖ
وبثوٚاي ث ٚإٓ ثكٓیگكؾؾ .قككاٗهٛبی كوٜی  ٝهكآٗی
 ٝظؿیری ٛ ْٛك کىی قككاٗهٛبی ؼٞؾي قا ٓیآٝقؾ.
یؼ٘ی ال ٞٛاؾاقإ ٝالیث كوی ٚگككح ٚجب ٖیقٛبی ؾیگك
ٝالیحیٛب ٗ ٝعِٚی ظصحی .ٚث٘بثكایٖ یک چ٘یٖ وبثوٚی
جبقیؽی ٝشٞؾ ؾاٌث .ثؼؿ ال اٗوالة یک وكی
ٌٞقاٛبی ؼٞؾ ث ٚؼٞؾی ؾق شكیبٕ اٗوالة ثٝ ٚشٞؾ
آٓؿ .چ ٚؾق کبقؼبٗٛٚب ٓ ٝكاکم جُٞیؿی  ٝچ ٚؾق
اؾاقٛ ٙب  ٝظحب ؾق اقجً  ٝؾاؼَ ٗیكٛٝبی وكکٞة ٓبٗ٘ؿ
ٗیكٛٝبی ٌٜكثبٗیُٝ .ی ٌبؼُجكیٖ آٜٗب ٌٞقاٛبی
کبقؼبٗ ٚثٞؾ  ٝیک وكی ٌٞقاٛبی ٓعالت ثٞؾ ک ٚؾق
شكیبٕ اٗوالة ٌکَ گككث ک ٚک٘حكٍ آ٘یث ٓعِٝ ٚ
ثویٚی ٓىبئَ ٓعِ ٚقا ث ٚػٜؿ ٙگككح٘ؿ ٖٓ .كکك ٓیکْ٘
ؼٞؾ ایٖ قٝیؿاؾ ٓىحویٖٔ قٝی کىبٗی ٓبٗ٘ؿ پؿق ٖٓ ٝ
کَ ٗیكٛٝبی ویبوی ؾیگك جبذیكگفاق ثٞؾ .ظحب ٗیكٛٝبی
چپ ْٛ ٝچ٘یٖ ٓصبٛؿیٖ ک ٚجب ظؿی ثٌٞ ٚقاٛب جٔبیَ
پیؿا کكؾٗؿ اِِٖ هجِٖ ثعری ؾق ٓٞقؾ ٌٞقاٛب ث ٚایٖ
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ث ٚؼٞؾ ثٌٞ ٚقاٛب کٍیؿ .ال آٗصبیی کٌٞ ٚقاٛب ٛىث ٝ
ٞ٘ٛل ٝشٞؾ ؾاٌث.
ایي ثسثُب ظؼ چَ تبؼیطی اًدبم هینْظ؟
اول٘ؿ  .57یک ٓب ٙثؼؿ ال اٗوالة اوث .ؾق كٕبی
ؾقگیكی ثیٖ ؾُٝث ٓٞهث ٌٞ ٝقاٛب کٔٗ ٚیؼٞاٛؿ ثٚ
ٌٞقاٛب جٖ ؾٛؿ .ظمة شٜٔٞقی ٓٔٞغگیكی ِكیط
ٗٔیک٘ؿ ٓ ٝیؼٞاٛؿ ٝاقؾ ٌٞقاٛب ٌٞؾ  ٝظحب آٜٗب قا ثٚ
اٛكٓی ثكای كٍبق ظؿاکرك ثُ ٚیجكاٍٛب ججؿیَ ک٘ؿ .ؾق
چ٘یٖ كٕبیی اوث ک ٚایٖ ثعد ثیٖ ٓب ٓطكض ٓیٌٞؾ
ک ٚچطٞق ایٖ ٌٞقایی کٝ ٚشٞؾ ؾاقؾ ججؿیَ ٌٞؾ ث ٚیک
ٜٗبؾ ٔؿهؿقت یب ک٘حكٍ ک٘٘ؿٙی هؿقت  ٝؾق ػیٖ ظبٍ
یک ٜٗبؾ ؾٓٞکكاجیک ٔٗ ٝبی٘ؿٙی اقاؾٙی ٓكؾّ .ؾق ایٖ
ثعدٛب اٗگبق پؿق ٖٓ ظِوٚی ٓلوٞؾ ٙقا پیؿا کكؾ .ؾق ایٖ
ٓیبٕ ٖككؿاقإ ؼٔی٘ی  ٝاظٔؿ ؼٔی٘ی ؾق ث ٚؾق ؾٗجبٍ
پؿق ٓب ٓیگٍح٘ؿ چ ٕٞیک هطتث٘ؿی ویبوی _
اشحٔبػی ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ٙثٞؾ .ظحب ٓصبٛؿیٖ اػالّ کكؾٗؿ
جٔبّ ٗیكٛٝبی ٓىِط ٓب ؾق اؼحیبق ٖبُوبٗی اوث  ٝؾق
ٖٔٔ جوكیجٖ جٔبّ ٗیكٛٝبی ؾٓٞکكات  ٝچپ  ْٛث ٚایٖ
و ٞپیٞوح٘ؿ .ال إٓ وٓ ٞصبٛؿیٖ اٗوالة اوالٓی اػالّ
کكؾٗؿ جٔبّ ٗیكٝی ٓىِط ٓب ؾق اؼحیبق ؼٔی٘ی اوث.
یؼ٘ی یک هطتث٘ؿی کبِٖٓ آٌکبق ویبوی  ٝاشحٔبػی ثٚ
ٝشٞؾ آٓؿ ٙثٞؾ .ثكای ٓب ػال ٙٝثك ٓىئِٚی ٌٞقاٛب ایٖ
ٓ ْٛطكض ثٞؾ ک ٚچگٓ ٚٗٞیٌٞؾ ال ایٖ كٕبی ثٚ
ٝشٞؾ آٓؿ ٙظؿاکرك اوحلبؾ ٙقا کكؾ ک ٚجب آٗصبیی کٚ
ٓیٌٞؾ اقجصبع قا ث ٚػوت قاٗؿ .ثب جٞش ٚث ٚؾقک  ٝكْٜ
ٓعؿٝؾ ؼٞؾّ ؾق إٓ ٓٞهغ ٓىئِٚی ا ٖٓ ٍٝایٖ ثٞؾ .ثٚ
أبكٚی ایٖ ػِیقؿْ ایٖک ٚثؼؿٕ ث ٚثبثبی ٓب اجٜبّ لؾٗؿ
ک ٚایٖ پىكي ثبػد ٌؿ ک ٚثكٝؾ ٝاهؼٖ ٖٓ ٛیچ ٗوٍی
ؾق قكحً٘ ٗؿاٌحْ .ؼٞؾي جّٔیْ گككثٝ .هحی ؾاوحبٕ
ٗعٙٞی ثبلشٞیی ٓب ٌ ٝک٘ص ٚقا ؾق لٗؿإ ٌ٘یؿ چٕٞ
ظٔبؾ ٌیجبٗی قا کْٛ ٚلٓبٕ ثب ٓب ؾوحگیك کكؾ ٙثٞؾٗؿ
ٓیلؾٗؿُٝ ،ی ٓب قا ٗمؾٗؿ ،جبل ٙال لثبٕ ٖٓ  ْٛثٚ
ػ٘ٞإ یک ٖكف ٓبشكا ٗ .ٚال لثبٕ ثكاؾقّٝ .هحی ایٖ
قا ٌ٘یؿ ٓبٗ٘ؿ یک پحکی ثٞؾ ثكایً .كٜٔیؿ کٞ٘ٛ ٚل یک
ٓب ٙال اٗوالة ٗگفٌح ٚایٜ٘ب ؾاقٗؿ ثىبٖ قآ ٙیاٗؿالٗؿ.
ث ٚأبكٚی ثعدٛبیی ک ٚثبلشٛٞب ثب ٖٓ کكؾٗؿ .اٍٝ
ٓبشكا ثبلشٞیی ثٞؾ ثؼؿ ک ٚقٌ ٝؿ ایٜ٘ب ٓب قا ؾلؾیؿٙاٗؿ
 ٝش٘جٚی آؾّؾلؾی پیؿا کكؾ ایٖ ثبلشٞیی ججؿیَ ٌؿ ثٚ
گلث  ٝگ .ٞجٞالٕ هٞا ث ْٛ ٚقیؽث .اُجح ٚؾق جٔبّ ایٖ
ؾٝقإ چٍْ ثىح ٚثٞؾیْ .ظحب گلث  ٝگ ْٛ ٞچٍْ ثىحٚ
ِٞقت گككث .یؼ٘ی ایٖ و٘ث ظى٘ٚی چٍْ ثىحٖ ٝ
ثبلشٞیی کكؾٕ یک و٘ث هؿیٔی اوث ک ٚال ٔٛبٕ
ككؾای اٗوالة آؿبل ٌؿ .ال لٓبٗی کٓ ٚب قا ؾوحگیك

ٗمؾیکیٛبی ٌٜىٞاق ؾق ؼبٗٚی یکی ال ؾٝوحبٕ ٓؽلی
ٌؿیْ ِجطٛب ٓیقكحیْ ک٘بق ؾقیب  ٝثب  ْٛهؿّ ٓیلؾیْ.
ثب جٞش ٚث ٚثعد ٛبی هجِی کٓ ٚب ثب  ْٛؾاٌحیْ اُجحْٛ ٖٓ ٚ
ؼٞؾّ قا لیبؾ گ٘ؿٗ ٙکْ٘ٓ ،ب  ْٛال ككِث وٞاوحلبؾٙ
ٓیکكؾیْ ک ٚثٛ ٚك ظبٍ یک چ٘یٖ كٕبیی ایصبؾ ٌؿٝ ٙ
ثبیؿ ٜٓك قا لؾ .ثٛ ٚك جكجیت یک وكی ثعدٛبیی ثب
ٓ ْٛیکكؾیْ  ٝا ْٛ ٝؾچبق جكؾیؿ ٌؿ ٙثٞؾ چ ٕٞپؿق ٖٓ
چ٘ؿ ؼِّث ٌبؼُ ؾاٌث .یکی ایٖ ثٞؾ ک ٚقٝظیٚی
ٔؿهؿقت ؾاٌث یؼ٘ی ككاق ال هؿقت ویبوی  ٝؼٞؾي
ٛ ْٛیچٝهث شِٔٗ ٞیقكث  ٝا ٝقا ٓیکٍیؿٗؿ .ثؼؿ ال
اٗوالة ٛی ؾقٓیقكث  ٝث ٚا ٝجعٔیَ ٓیکكؾٗؿ ک ٚآهب
ثیب .ظحب ؼٞؾ ٛصكت  ْٛثٞٗ ٚػی ؾققكحٖ ثٞؾُٝ ،ی
ؾققكح ِٖ اػحكأی .یب ثٖٞ ٚق ؤجِیک قٝی لٓیٖ
ٍٗىحٖ ؾق ٓصِه ؼجكگبٕ .ایٖ ػَٔ ثُ ٚعبظ ؤجِیک
ٓؼ٘ی ؾاٌث  ٝؼٞؾي  ْٛایٖ قا جٔٞیط ؾاؾٝ .هحی ثب اٝ
ّٓبظج ٚکكؾٗؿ گلث ایٖ ِ٘ؿُیٛب شبی یک ٍٓث
ش٘بیحکبق ثٞؾ ٝ ٙو٘بجٞقٛبی شبٗی  ٝكبوؿ قٝی آٜٗب
ٍٗىحٚاٗؿ ،په ٖٓ ٗٔیؼٞا ْٛشبی آٜٗب ثٍ٘یْ٘ ٝ .یکی
 ْٛایٖک ٚؼٞؾ ایٖ ِ٘ؿُی ؾاوحبٗی اوث .ؾق ایٖ ٓٞقؾ
ظحب ٓب ثب  ْٛثعد ٌؽّی ؾاٌحیْ ِ٘ؿُی قا ثٓ ٚلّٜٞ
اجٞقیح ٝ ٚهؿقت ویبوی ٓیؾاٗىث ٓ ٝؼحوؿ ثٞؾ ایٖ ثبیؿ
جعث ک٘حكٍ ٌؿیؿ هكاق ثگیكؾ  ٝظٞاؤبٕ ثبیؿ چٜبقٌبغ
ث ٚایٖ ثبٌؿ .ثٛ ٚك ظبٍ ٓب ؾق شكیبٕ ایٖ کَ کَٛبی
ِجعگبٛیٓبٕ ک ٚک٘بق ؾقیب ثب  ْٛهؿّ ٓیلؾیْ،
ٔٛیٖٖٞقی ک ٚثعد ٌؿ گلث ٓب ثبیؿ ؾٗجبٍ قاٛکبقٛبی
ٔؿهؿقجی ثبٌیْ  ٝکبقی ک٘یْ ک ٚهؿقت قا ٓعؿٝؾ ک٘یْ
 ٝجعث ک٘حكٍ ثبٌؿ .ؼت ث ٚای٘صب ک ٚقویؿ ثعرٔبٕ ؼٞؾ
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اكحبؾ ٙثٞؾ .ظحب ُیجكاٍٛب .شبُت ایٖ اوث ک ٚؾق ایٖ
اظىبن ؼطك ُیجكاٍ ٛب  ٝؼٔی٘ی  ٝظمة شٜٔٞقی ٚٔٛ
ٓحلناُو ٍٞثٞؾٗؿ ک ٚثبیؿ ٖكف قا وك ػوَ آٝقؾ .ظحب
ثبلقگبٕ گلح ٚثٞؾٓ« :كؾ ػوِث قا ال ؾوث ؾاؾٙیی؟ ایٖ
کبقٛب چیىث ٓیک٘ی؟» ایٜ٘ب ثب  ْٛقكین هؿیٔی ثٞؾٗؿ.
ؾق یک چ٘یٖ كٕبیی اظٔؿ ؼٔی٘ی قكح ٚثٞؾ ؾكحك ثىحٚ
چ ٕٞؾكبجك  ٚٔٛثىحٌ ٚؿ ٙثٞؾ .ظحب ثكاؾق ٖٓ ک ٚجٜكإ
ثٞؾ ٗٔیؾاٗىث ٓب کصب قكحٚییْ چٓ ٕٞب جٔبن ٓیگككحیْ
ال ثیك ٝ ٕٝثب جِلٖ ػٔٓٞی یؼ٘ی جٔبّ ٓؽلیکبقی قا ْٛ
قػبیث ٓیکكؾیْٛ .یچ آکبٕ اقججبٖی ثب ٓب ٗؿاٌح٘ؿ ٝ
ایٜ٘ب قا ؼٞؾّ ک٘حكٍ ٓیکكؾّ کٗ ٚحٞاٗ٘ؿ ٓب قا پیؿا ک٘٘ؿ
 ٝقؾیبثی ک٘٘ؿ .ثٛ ٚك ظبٍ اظٔؿ قكح ٚثٞؾ وكاؽ ثكاؾق
ٓب  ٝگكی ٚکكؾ ٙثٞؾ ک« ٚآهب ؾاقؾ ش٘گ ؾاؼِی ٓیٌٞؾ.
اگك آهب اؾآ ٚؾٛؿ ش٘گ ؾاؼِی ٓیٌٞؾ ٛ ٝك ؼٗٞی
قیؽحٌٞ ٚؾ ث ٚگكؾٕ ایٍبٕ اوث» .ایٜ٘ب ؾقوث ؾوث
گفاٌح٘ؿ قٝی ٗوطٔ ٚؼق اوبوی پؿق ٓب ک ٚظبٔك ثٚ
پفیكي ٛیچ ٗٞع ؼٗٞكیمی ٗجٞؾ .ث ٚأبكٚی ایٖکٚ
كٕبی اُٝیٚی اٗوالة ثٞؾٞ٘ٛ .ل وبٝاک ٝشٞؾ ؾاٌث،
اقجً ٝشٞؾ ؾاٌث  ٝجٔبّ ػٞآِی کٓ ٚیجٞاٗىح٘ؿ
اظحٔبٍ کٞؾجب قا اكمایً ؾ٘ٛؿ ثٞؾ .یؼ٘ی ایٖٖٞق ٗجٞؾ
ک ٚایٖ یک ككٔیٚی ـ٘ٛی ثبٌؿ .ؾق إٓ ٌكایٗ
جّٔیْ گیكی ٝاهؼٖ ث ٚایٖ آوبٗی ٗجٞؾ ٛ ٝكان ال ایٖ
ثٞؾ ک ٚؾق ٓیبٗٚی ایٖ آٌٞة  ٝثِٞا یکی ؾیگك ثیبیؿ ٝ
وٞاق ظٞاؾخ ٌٞؾ .ثؼؿ ال ایٖ ثٞؾ ک ٚپؿق ٓب پفیككث.
ث ٚؼّٝ َٞهحی ٓىئِٚی ش٘گ ؾاؼِی ٓطكض ٌؿ
پفیككث ک ٚاظٔؿ ثٓ ٚعَ اوکبٕ ٓب ثیبیؿ .ؾق ایٖ
ٓفاکكات قاثٗ ٖٓ ثٞؾّ ٖٓ .پیٍٜ٘بؾ ؾاؾّ ک ٚاگك هكاق
اوث کىی ثیبیؿ ثبیؿ ؼٞؾ ؼٔی٘ی ثیبیؿ .ث ٚاظٔؿ  ْٛایٖ
قا گلحْ .گلحْ« :ثجیٖ ایٖ ؾػٞا ،ؾػٞای ؿكٔی ٗجٞؾ.ٙ
ؼٞؾ ج ٞآٗصب ٓیگلحی ال ٖكف ثبثبّ ٌٔ ٝب یک ٖكف
ؾاوحبٕ ثٞؾیؿ .ث٘بثكایٖ قا ٙظَ ق ٌٖٝاوث» .گلث:
«ثبثبی ٖٓ ٓكیٓ اوث ،ؾاقؾ ٓیٓیكؾ ٔٗ ٝیجٞاٗؿ ایٖ
 ٚٔٛقا ٙقا ثیبیؿ» .گلحْ« :ا ُٖٝج ٞال کصب ٓیؾاٗی کؿاّ
 ٚٔٛقاٙ؟ ٓٔکٖ اوث ٓب ٔٛیٖ پٍث ثبٌیْ .ثؼؿ ْٛ
ِٛیکٞپحك اوث ،آهب قا ٓیگفاقیْ ؾاؼَ ِٛیکٞپحك
ٓیآٝقیْ»ٝ .هحی ایٖ قا ث ٚثبثبّ گلحْ لؾ لیك ؼ٘ؿٝ ٙ
گلث« :ؾیٞاٗٚیی ج .ٞؼٔی٘ی ثب ِٛیکٞپحك ثیبیؿ پیً ٓب؟
ایٖ ال إٓ ظكفٛبی ٗبٓٔکٖ اوث»ٗ .بٓٔکٖ ثٞؾ ُٝی
ؼت ٓب  ْٛؾوث ثبال قا ٓیگككحیْ ک ٚثبثب کٞجبٗ ٙیبیؿ.
ثبالؼك ٙپؿقّ پفیككث  ٝثكاؾقّ ،اظٔؿ قا آٝقؾ .اظٔؿ کٚ
آٓؿ ٖٓ ؾیؿّ قٝظی ٚػٌ ْٞؿ .اظٔؿ  ْٛجب ٓیجٞاٗىث
ایصبؾ ٝظٍث کكؾ ک« ٚثِ !ٚؾ ٝقٝل ؾیگك قٝل اقجً
اوث  ٝؾٗ ٝیكٝی ٓىِط ک ٚیکی ٓصبٛؿیٖ ؼِن ثٞؾٗؿ ٝ
یکی ٓصبٛؿیٖ اٗوالة اوالٓی ثكای ٌ ْٛبغ ٌ ٝبٗٚ
ٓی کٍ٘ؿ ،کكؾوحبٕ  ٝجكکٖٔ ِعكا  ْٛک ٚآٌلح ٚاوث ٝ

کكؾٗؿ ٛك وٗ ٚلك ٓب قا چٍْ ثىح ٚثكؾٗؿ  ٝؾاؼَ وٍِٞ
اٗؿاؼح٘ؿ  ٝثؼؿ  ْٛثبلشٞیی چٍْ ثىحِٞ ٚقت گككث
ک ٚاُجح ٚجٔبّ ایٖ ظیٞاٗبجی ک ٚثؼؿٕ ث ٚهؿقت قویؿٗؿ ثٚ
یک ٌکِی ؾق إٓ ثبلشٞیی ٌكکث ؾاٌح٘ؿ .جیپٛبیی
ٓرَ ٓعٔؿ ؿكٔی ،اِـك ِجبؿیبٕ ،ػِیٓعٔؿ
ثٍبقجیٓ ،عىٖ قكینؾٝوث ،شالٍاُؿیٖ كبقوی  ٚٔٛثٚ
اٌکبٍ ٓؽحِق ؾق ایٖ ثبلشٞییٛب ٌكکث ؾاٌح٘ؿ .ؾق
ایٖ ثعدٛب ٓ ْٛیٌؿ كٜٔیؿ ک ٚایٜ٘ب آٓبؾٙی یک
وكکٞة ٝویغ ٓیٌٗٞؿ .ایٜ٘ب ؾق ٝظِٚی ا ٍٝوبٝاک قا
گككح ٚثٞؾٗؿ  ٝجٔبّ اٖالػبت وبٝاک قا ؾاٌح٘ؿِ .بف
 ٝقاوث  ْٛگلح٘ؿ ٓب ٚٔٛی ٌٔب قا جک ٚجکٓ ٚیک٘یْ.
ُیىث ٚٔٛی ٌٔب قا ؾاقیْ.
ایي ؼا ظلیمي چَ کكی گفت؟
ٗبِك آالؾپٞي .ایٜ٘ب  ٚٔٛػٕٓ ٞصبٛؿیٖ اٗوالة
اوالٓی ثٞؾٗؿ .آالؾپٞي قا ٖٓ هجِٖ ؾق پبقیه  ْٛؾیؿٙ
ثٞؾّ .ؾق اقججبٖ ثب پكٗٝؿٙیی ک ٚثكای ٖٓ وبؼح ٚثٞؾٗؿ
ک ٚج ٞؾق ؾق ٕٝوبلٓبٕ ٓصبٛؿیٖ ؼِن آؾّ کٍحٚیی.
ث٘بثكایٖ ؼٔی٘ی  ٝاٖكاكیبًٗ ٓیؼٞاوح٘ؿ ثب كٍبقٛبی
ٓؽحِق ثبثب قا ث ٚجٔکیٖ ٝاؾاق ک٘٘ؿ چٛ ٕٞی ؾاٌث
ش٘جً قاؾیکبٍجك ٓیٌؿٛ .ك قٝل جظبٛكات ٓیٌؿ،
 ٚٔٛؼٞاوحبق ثبلگٍث ٖبُوبٗی ثٞؾٗؿ ،ؾاٌث ٓیٌؿ
اػحّبة  ٝکٍیؿ ث ٚشبٛبی ثبقیک  ٝقژیْ ثٝ ٚظٍث
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ثكای ثِ ٚعكای کكثال لؾٕ ثبیؿ ٓوؿٓبجی چیؿُٝ .ی ثؼؿ
ال إٓ ٓوؿٓبتٓ ،ىئِٚی ٌٞقاٛب قا ٓطكض ٓیکكؾ .کٚ
« ثِ ٚثب ایٖ کبقٛبی ؿیكهبٗٗٞی ٔ ٝؿهبٗٗٞی چ ٕٞکبقی
ک ٚکكؾٗؿ ثب ٛیچ هبٗٗٞی هبثَ ٓطبثوث ٗجٞؾ  ٝآؾّؾلؾی
ثٞؾ ،جّٔیْ گككحٌ ٚؿ کٌٞ ٚقاٛب جوٞیث ٌٞؾ ٝ
ظٕكت آبّ  ْٛپفیككح٘ؿ» .ظبال ثكای ؼٔی٘ی ٝ
اٖكاكیبًٗ ک ٚپكٝژ ٙق ٌٖٝثٞؾ .پكٝژٙی آٜٗب پكٝژٙی
ٝالیث كوی ٚثٞؾ  ٝاِِٖ قثطی ثٌٞ ٚقاٛب ٗؿاٌث ُٝی
إٓ جٞالٕ هٞا ؼٞؾي قا جعٔیَ کكؾ ٖ ٝكض ٌٞقاٛب ال
ؾٍ إٓ ؾقآٓؿ.

ش٘گ ؾاؼِی ؾق قا ٙاوث .آیب ٌٔب ٓیؼٞاٛی پبی ایٖ
ش٘گ ثكٝیؿ؟ ٛكچٌٞ ٚؾ ال چٍْ ٌٔبوث» .ثٛ ٚك ظبٍ
پؿق ٓب کٞجب ٙآٓؿ  ٝپفیككث ک ٚث ٚهْ ثكٝؾ .ثكای ٖٓ
ؼٞؾ ایٖ آك ک ٚثپفیكؾ ث ٚهْ ثكٝؾ یک ٗٞع آحیبل ؾاؾٕ
ثٞؾ .چٝ ٕٞهحی ج ٞاػحكاْ ٓیک٘ی  ٝثؼؿ ٓیپفیكی
ثكٝی  ٝثب ٓىجت ایٖ ؾاوحبٕ ٓفاکك ٙک٘ی ؼٞؾي ٗٞػی
آحیبل ؾاؾٕ ثٞؾ .ای٘صب ٖٓ  ْٛلؾّ ث ٚکِ ٚؼكی  ٝگلحْ:
«ایٖک ٚهج ٍٞکكؾی قا ٖٓ ٓیكُٝ ْٜٔی ایٖ قا ٙظَ
ٗیىث .ث٘بثكایٖ ٖٓ ّٓبظجٓ ٚیکْ٘ ٛ ٝكچ ٚاجلبم اكحبؾٙ
قا ٓیگٞیْ» .گلث« :ثچ ٚایٖ کبق قا ٗک٘یٔٝ .ؼیث
ؼطكٗبک اوث» .گلحْٓ« :گك ٓىئِٚی ِؿاهث ؾق ٓیبٕ
ٗیىث؟ ال إٓ گفٌح ٚثك ٓج٘بی ٔٛبٕ اػالٓیٛٚبیی کٚ
ؾاؾٙییْ ػَٔ ٓیکْ٘» .چ ٕٞپؿقّ اػالٓی ٚؾاؾ ٙثٞؾ کٚ
آكٝل ٓىئِٓ ،ٚىئِٚی آی٘ؿٙی اٗوالة اوث« .په اگك
ٓىئِ ،ٚآی٘ؿٙی اٗوالة اوث ثبیؿ  ٚٔٛچیم قٌٞ ٌٖٝؾ .یب
ؼٞؾت ّٓبظجٓ ٚیک٘ی ٓ ٝیگٞیی یب ٖٓ ٓیگٞیْ».
ایٖ ثٞؾ ک ٚآٜٗب ث ٚهْ قكح٘ؿٓ .ىحویْ ث ٚجٜكإ قكح٘ؿ ٝ
شبُت اوث ک ٚال جٜكإ  ْٛؾٗ ٝلك ال ثچٛٚبی ثبالی
ٓصبٛؿیٖ ؼِن ،یؼ٘ی ٜٓؿی اثكیٍٔچی ٓ ٝىؼٞؾ قشٞی
قا پؿقّ ػٔؿٕ ثب ؼٞؾي ث ٚهْ ثكؾ ک ٚایٜ٘ب  ْٛؾق
ٓفاکك ٙظبٔك ثبٌ٘ؿ .یؼ٘ی یک ٖٞقی ٓیؼٞاوث
ٝهحی ٓیقٝؾ ثب ؤجٚی پكلٝقجكی ثكٝؾ ک ٚاگك هكاق
اوث ّٓبُعٚیی ِٞقت ثگیكؾ ثبیؿ ثب کَ ٗیكٛٝبی ایٖ
وٞی ٓبشكا ّٓبُعٌٞ ٚؾٓ .صبٛؿیٖ ثٛ ٚك ظبٍ إٓ
لٓبٕ ثٞٗ ٚػی ٗٔبی٘ؿٙگی ٗیكٛٝبی ؾٓٞکكات قا ْٛ
ؾاٌح٘ؿ .ثؼؿ ال هْ ثكاؾقّ ظىیٖ لٗگ لؾ ث ٖٓ ٚک ٚجٞ
إٓ کبقٛبیی ک ٚگلحی ٗک٘یٛب .گلحْ :ؾاوحبٕ چیىث؟
گلثٓ :ب یک آحیبل گ٘ؿ ٙگككحیْ .قاؾی ٞقا ق ٌٖٝکٖ.
قاؾی ٞقا ق ٌٖٝکكؾّ  ٝؾیؿّ وؽ٘كاٗی پؿقّ قا
گفاٌحٚاٗؿ ک ٚاػالّ ٓیک٘ؿ کٌٞ ٚقاٛبی ٓكؾٓی .اُجحٚ
ٓوؿٓبجی  ْٛؾاٌث ٓ ٝیؾاٗیؿ ک ٚؾق كك٘ٛگ آؼٗٞؿی

ُیچ ّلت ایي ِؽذ نْؼاُب ثب تْخَ ثَ ایيکَ آلبی
ِبلمبًی ػُْ هدلف ضجؽگبى لبًْى اقبقی ثْظ ،ثَ
ػٌْاى یک ِؽذ لبًًْی هطؽذ نع یب ًَ؟
پؿق ٖٓ ک ٚال هْ ثكگٍث یک ٛیبجی جٍکیَ ؾاؾ .جكکیت
ػصیجی  ْٛؾاٌث ایٖ ٛیبت .ػجؿاُکكیْ الٛیصی ثٞؾ،
ػِیاِـك ظبزویؿشٞاؾی ثٞؾ ،كکك کْ٘ ٜٓ٘ؿن
ػمتهللا وعبثی  ْٛثٞؾ .یک وكی آؾّٛبی ایٖٖٞقی
کٛ ٚك ؾٖ ٝكف ٓیجٞاٗىح٘ؿ ثٌ ٚکِی آٜٗب قا جعَٔ
ک٘٘ؿ .ایٜ٘ب ٓىئ ٍٞجؿٝیٖ ٖكض ٌٞقاٛب ٌؿٗؿ ک ٚایٖ
ثكٝؾ ثٓ ٚصِه ؼجكگبٕ ٝ ٝاقؾ هبٗ ٕٞاوبوی ٌٞؾ .پؿقّ
اِكاق ؾاٌث ک ٚایٖ ثبیؿ هبٗٗٞی ٌٞؾ  ٝثپفیكیْ کٚ
کٍٞق ثبیؿ ثِٞ ٚقت ٌٞقایی اؾاقٌٞ ٙؾٌٞ .قاٛبی
ٓعِی ٌٜ ٝك ٌٜ ٝكوحبٕ  ٝاوحبٕ  ٝاُجح ٚؼیِی ػصیت
 ٝؿكیت ٗجٞؾ  ٝایٖ قا ٗجبیؿ ٓؽِ ٖٞک٘یْ ثب إٓ ٌٞقاٛبی
ؼٞؾ ث ٚؼٞؾی ک ٚؾق ؾٝقإ اٗوالة ٌکَ گككح ٚثٞؾ.
ویىحٔی ٌجیٔٛ ٚیٖ ویىحٔی ک ٚثٌ ٚکِی ؾق اقٝپب ْٛ
ٝشٞؾ ؾاقؾ.
ظؼ ّالغ ایي قْال ثؼعی هي ثْظ کَ ایي ِؽذ ؾهبًی کَ
تعّیي نع چَ تفبّتی ظانت ثب آى نْؼاُبی ضْظ ثَ
ضْظی؟
إٓ ٌٞقاٛبی ؼٞؾ ث ٚؼٞؾی ؾق ؾقشٚی ا ٍٝؼٞؾ ثٚ
ؼٞؾی ثٞؾ ،یؼ٘ی ٛك ٌٞقا ثك اوبن ٔٝؼیث ؼٞؾي
اػٔبٍ اهحؿاق ٓیکكؾ ٖٓ .ؼٞؾّ گبٛی ؾق شِىبت ثكؼی
ال ایٖ ٌٞقاٛب ٌكکث ٓیکكؾّ .یک ثبق ک ٚث ٚشِىٚی
ٌٞقای کبقؼبٗٚی پِیاکِیَ قكح ٚثٞؾّ ٓحٞشٌ ٚؿّ
ثؽٍی ال ٌکَگیكی ایٖ ٌٞقا ث ٚایٖ ؾُیَ ثٞؾ کٚ
ِبظت کبقؼبٗ ٚككاق کكؾ ٙثٞؾ  ٝثبیؿ کبقؼبٗ ٚاؾاقٙ
ٓیٌؿ .ؾُٝث  ْٛکىی قا ٗؿاٌث ک ٚثكای اؾاقٙی
کبقؼبٗ ٚثلكوحؿ  ٝكوٗ یک ٗلك قا ث ٚػ٘ٞإ ٗٔبی٘ؿٙی
ؾُٝث ث ٚکبقؼبٗ ٚككوحبؾ ٙثٞؾ .ظحب ؾق جكکیت ٌٞقا ْٛ
شبُت ایٖ اوث ک ٚاکركیث ثب ٓفٛجیٛب ثٞؾ  ٝچیمی
ٗمؾیک ثیىث  ٝپ٘س ؾقِؿ ،چپٛب ٓ ٝصبٛؿیٖ ثٞؾٗؿ.
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ایٖ ٌٞقاٛب ث ٚػِث ؼال هؿقت ثٝ ٚشٞؾ آٓؿ ٙثٞؾ ک ٚثؼؿ
شبیگمیٖ هؿقت ٓیٌؿ .ث ٚجؿقیس ٝهحی ؾُٝث جٞاٗىث
چ٘گ ثی٘ؿالؾ ٓ ٝؿیكیث ؼٞؾي قا جعٔیَ ثک٘ؿ،
ؾقگیكیٛب ٌؿیؿجك ٌ ْٛؿ .یکی ال ٝظبیق اِِی
ثبلقگبٕ ث ٚؼّ َٞشٔغ کكؾٕ ٌٞقاٛب ثٞؾ.
ٌٞقاٛبیی کٓ ٚبٗغ کبق ؾُٝث شؿیؿی ٓیٌٞؾ کٚ
ٓیؼٞاٛؿ كوٗ ٌب ٙثكٝؾ ُٝی ثویٚی أٝبع جوكیجٖ ثٚ
ٔٛبٕ جكجیت پیٍیٖ اؾآ ٚپیؿا ک٘ؿ ٓ٘حٜب ثؿٌ ٕٝب .ٙؾق
ٝاهغ ٕٜٗث آلاؾی ُ ٝیجكاٍٛب ک ٚؾق ؾُٝث ٓٞهث
ٌكکث ؾاٌح٘ؿ اِِٖ ؾوث ث ٚجكکیت ویىحْ گفٌحٚ
ٗمؾٗؿ  ٝشبُت اوث ک ٚظمة شٜٔٞقی اوالٓی ٝ
ٖككؿاقإ ٝالیث كوی ٚثیٍحك ٓیؼٞاوح٘ؿ ؾق ویىحْ
جـییك ایصبؾ ک٘٘ؿ .چ ٕٞآٜٗب جٞاٗىح٘ؿ وٞاق كٕبی اٗوالة
ٌٗٞؿ  ٝال ایٖ كٕب ثٗ ٚلغ هؿقت ؼٞؾٌبٕ اوحلبؾ ٙک٘٘ؿ
آب ؾُیَ اِِی ٌکىث ُیجكاٍٛب ثٗ ٚظك ٖٓ ایٖ ثٞؾ کٚ
کبَٓ شِٞی اٗوالة وؿ ثىح٘ؿ .ایٖ پكٝو ٚچ ٚؾق
ثبلقگبٕ  ٝچ ٚؾق ُیجكاٍٛبیی ٓبٗ٘ؿ ث٘یِؿق اؾآ ٚپیؿا
کكؾ .ث٘بثكایٖ ایٖ ٌٞقاٛب ؿیك ال ٌٞقاٛبی جكکٖٔ
ِعكا ٌٞ ٝقای و٘٘ؿز ک ٚال یک ش٘گ ؾاؼِی ٓحبذك
ثٞؾ ٗ ٝیكٛٝبی چپ  ْٛؾوث ثبال قا ؾق جٍکیَ إٓ
ؾاٌح٘ؿ  ٝلیك كٍبق چپ ث ٚظکٓٞث جعٔیَ ٌؿ ٙثٞؾٗؿ،
چ٘یٖ ٕٓٔٗٞی ؾاٌح٘ؿُٝ .ی ایٖ ٖكض ٌٞقاٛب ؾق ٝاهغ
یک ٌٞقاٛبیی ثٞؾ ثكای ثؽً کكؾٕ هؿقت .یؼ٘ی
جٔكکم ؾُٝث ٚٗ ،ث ٚػ٘ٞإ ثبلقگبٕ ،ثِک ٚؼٞؾ ؾُٝث قا
کْ ثک٘ؿ  ٝثٞٗ ٚػی إٓ قا جعث ک٘حكٍ ثگیكؾ.

ثٞؾٗؿ  ٝایٖ ظحٖٔ یک وكکٞة گىحكؾ ٙقا ؾق پی
ؼٞاٛؿ ؾاٌث .ا ْٛ ٝجب ظؿی ایٖ ٗگكاٗی قا ؾاٌث ُٝی
ٗٓ ٚبٗ٘ؿ ٖٓ٘ٓ .حٜب ٖككؿاقإ ؼٔی٘ی ال ٔٛبٕ لٓبٕ یک
ؾوحکبقی کبٗبٍٛبی ؼجكی قا ؾق اقججبٖ ثب پؿق ٖٓ
آؿبل کكؾٗؿ .ال شِٔ ٚؾق یکی ال ٗٔبلشٔؼٛٚب یک ؾكؼٚ
پؿق ٓب لؾ جٞی ؼبکی .ثعد شٞش ٚکٔٗٞیىثٛب قا
ٓطكض کكؾ  ٝظِٔٚی ٌؿیؿی کكؾ ث ٚکٔٗٞیىثٛب ٝ
ظمة ؾٓٞکكات کكؾوحبٕٝ .هحی ثكگٍث ٖٓ ثب یک
ظبُث پكؼبي گلحْ« :ایٖ ظكفٛب چ ٚثٞؾ؟» چٕٞ
قاثطٚی ٓب ثیً ال پؿق  ٝپىكی ثٞؾ  ٝیک ٗٞع
ْٛؾاوحبٗی ال هؿیْ ثب  ْٛؾاٌحیْ  ٝیک ٗٞع ٓجبؾُٚی
كکكی  ٝویبوی ثیٖ ٓب ثٞؾ  ٝث٘بثكایٖ ثب ُعٖ پكؼبٌگك
گلحْ« :ؾاوحبٕ چ ٚثٞؾ؟ «شٞش »ٚکٔٗٞیىث؟ یؼ٘ی
گ٘ؿٛٙبی کٔٗٞیىثٛب ؼٞث٘ؿ؟» چ ٕٞإٓ لٓبٕ جٞؾٙییٛب
کبٗبٍ لؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝیک وكی ال اػٕبی ظمة ٓبٗ٘ؿ
ٓعٔؿػِی ػٔٞیی ؾائْ ث ٚؾكحك قكث  ٝآٓؿ ٓیکكؾٗؿ  ٝثب
آٜٗب چ ٕٞال لٗؿإ  ْٛثب  ْٛثٞؾٗؿ یک قاثطٚی ظحب
ٓیٌٞؾ گلث ٌؽّی ؾاٌث .گلحْٝ« :هحی ٓیگٞیی
شٞش٘ٓ ٚظٞقت ظحٖٔ كؿایی  ٝپیکبق  ٝایٜ٘ب ٛىح٘ؿ
ؾیگكٝ .گكٗ ٚؼكٝن گ٘ؿٛٙب ؼٞث٘ؿ  ٝایٖ شٞشٛٚب
ثؿٗؿ» .گلث٘ٓ !ٚٗ« :ظٞق ٖٓ ایٖ ٗجٞؾ٘ٓ .ظٞقّ ایٖ ثٞؾ
ک ٚایٜ٘ب ؿٞقٍٗ ٙؿٞٓ ٙیم ٌؿٗؿ  ٝؾق ٝاهغ پؽحٍٗ ٚؿٙاٗؿ.
ثؼؿ ایٜ٘ب ؾاقٗؿ ؾق کكؾوحبٕ ٌِٞؽ ٓیک٘٘ؿٌٞ .قٝیٛب
 ْٛؾاقٗؿ ؾق کكؾوحبٕ جٖٞئٓ ٚیک٘٘ؿ .ػكام  ْٛال إٓ
ٝق» .گلحْ :پٍث ؾاوحبٕ چیىث؟ گلثٓ :ب یکی قا
ككوحبؾ ٙایْ ال ٖكف ٓب ،ا ٝایٖ گماقي قا ؾاؾ ٙاوث.
ِبؾم لیجبکالّ یکی ال ككوحبؾٛٙبی ثبثبی ٓب ثٞؾ ثٚ
کكؾوحبٕ .هجَ ال لیجبکالّ یکی ال ثچٛٚبی کكؾ قا
ثكای ٓیبٗصیگكی ال ٖكف ؾكحك ث ٚکكؾوحبٕ ككوحبؾٙ
ثٞؾ کٓ ٚبٗغ ؾقگیكی ثیٖ ٗیكٛٝبی اقجً  ٝپیٍٔكگٛٚب
ٌٞؾ .ا ٝؾق ؾقگیكی کٍحٌ ٚؿ  ٝایٜ٘ب پیٍٔكگٛٚب قا

هینْظ ایيِْؼ ثیبى کؽظ کَ ایي نْؼاُب ِؽذ ضؽظ
کؽظى ظّلت ثْظ ّلی ثب زفع ظّلت ثْظى ظّلت؟
ؾهیوٖ ٔٛیٖ ثٞؾ .ک ٚؾُٝث ظبال ٗ ٚاُمآٖ ثٓ ٚلّٜٞ
ٝالیث كویُٝ ،ٚی ؾُٝث ثبٌؿ  ٝظٞلٙی ٓبٓٞقیثاي
ق ٌٖٝثبٌؿ  ٝایٜ٘ب  ْٛاؼحیبقات ٓرِٖ اوحبٗی ؾاٌحٚ
ثبٌ٘ؿ .اگك ث ٚاشكا ؾقٓیآٓؿ ؾق ثٜحكیٖ ظبُث یک
چیمی ٓی ٌؿ ٓبٗ٘ؿ ٔٛیٖ ٔٝؼیث کٍٞقٛبی اقٝپبیی.
ظؼ يسجتُبیتبى گفتیع کَ نوب ظؼ ُوبى اقفٌع  57ثَ
ایي خوغ ثٌعی ؼقیعٍ ثْظیع کَ هبُیت ایي زبکویت
اؼتدبػی اقت یب الالل اؼتدبع ظؼ زبل لعؼت گؽفتي
اقت .آیب آلبی ِبلمبًی ُن ؾهبًی کَ ِؽذ نْؼاُب ؼا
هطؽذ هیکؽظ ثَ ایي خوغثٌعی ؼقیعٍ ثْظ؟
ٖجیؼحٖ إٓ ٗگكاٗیای ک ٖٓ ٚؾاٌحْ ا ٝث ٚإٓ ٌکَ
ٗؿاٌث .ا ٝال لاٝیٚی ؾیگكی ٗگكاٗی ؾاٌثٗ .گكاٗی
ٖٓ ال ایٖ ثٞؾ ک ٚایٜ٘ب ثٗ ٚبّ اوالّ ٓیآی٘ؿ  ٝثب اوحلبؾٙ
ال ٓفٛت یک اوحجؿاؾ ٓفٛجی قا ظبکْ ٓیک٘٘ؿ .آکبٗبت
إٓ قا  ْٛؾاٌح٘ؿٗ .یكٝی ٗظبٓی إٓ قا  ْٛؾقوث کكؾٙ
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ٓح ْٜکكؾٗؿ ک ٚآٜٗب ایٖ قا لؾٙاٗؿ .ایٖ ٓ ْٛمیؿ ثك ػِث
ٌؿ ٙثٞؾ .ثؼؿ کِی او٘بؾ گفاٌح ٚثٞؾٗؿ شِٞی ثبثبی ٓب.
هجَ ال ایٖ ٗٔبلشٔؼ ٚیک قٝل ال هْ ثب پؿقّ جٔبن
گككح٘ؿ  ٝگلح٘ؿ ٌٔب ٛ ٝیبت ؾُٝث ثبیؿ ث ٚهْ ثیبییؿ چٕٞ
آهب ثب ٌٔب کبق ؾاقؾ .ثبثب قا ٓب ال کكز ک ٚآٗصب لٗؿگی
ٓیکكؾیْ ؼیِی وكیغ ث ٚجٜكإ قوبٗؿیْ  ٝقكح٘ؿ ثبؽ ٌبٙ
 ٝثب ِٛیکٞپحك ث ٚهْ قكث .یؼ٘ی ای٘وؿق كٞقی ثٞؾ .آٗصب
ک ٚقكح ٚثٞؾٗؿ یک وكی و٘ؿ قیؽح ٚثٞؾٗؿ شِٞی ایٜ٘ب.
ظبال و٘ؿٛبیی ک ٚوپب ٝ ٙاقجً جٜی ٚکكؾ ٙثٞؾٗؿ  ٝثیٍحك
و٘ؿوبلی ثٞؾ ٙاوث .ک ٚثِ ٚایٖ جٖٞئٚی آٓكیکب ٝ
ٌٞقٝی اوث کٓ ٚیؼٞا٘ٛؿ کكؾوحبٕ  ٝؼٞلوحبٕ قا
ال ایكإ شؿا ک٘٘ؿ .ث ٚأبكٚی ایٖک ٚاثكاٛیْ یمؾی ْٛ
ػال ٙٝثك ٝلاقت آٞقؼبقش ٚإٓ لٓبٕ ؾق قان وپبٙ
پبوؿاقإ ثٞؾ  ٝإٓ لٓبٕ ُیجكاٍٛب ؾق ٝاهغ ؾقگیكی
ظبؾی ثب ایٖ ٜٗبؾٛب ٗؿاٌح٘ؿ ٖٞ ٝقی ؾاٌح٘ؿ كٕبوبلی
ٓیکكؾٗؿ ک ٚپیؿا ثٞؾ ا ٝقا ؾاقٗؿ ؾق ٔٝؼیحی هكاق
ٓیؾ٘ٛؿ ک ٚیب ثیب ثٖ ٚكف ٓب  ٝاُجح ٚإٓ وٞی ٓبشكا قا
شكات ٗٔیکكؾٗؿ ثگٞی٘ؿ آب ث ٚإٓ ػَٔ کكؾٗؿ ک ٚیب ال
وك قا ٙثكٓیؾاقیٔث .چ ٕٞثكای اؾآ ٚپیؿا کكؾٕ
پكٝژٙیی ک ٚپیً قكث ثبیؿ پؿق ٓب قا ال شِٞی قاٙ
ثكٓیؾاٌح٘ؿ  ٝشبُت ایٖک ٚؾق ٝظِٚی ا ٍٝثب کٔک
ُیجكاٍٛب ایٖ کبق قا کكؾٗؿ.

ٌؿ کالك ٚثٞؾ .إٓ لٓبٕ اػالّ کكؾٗؿ کىبٗی ؾاِٖٝت
ٌٗٞؿ ک ٚگٞول٘ؿٛبی ٛژثك یمؾاٗی ک ٚثی ِبظت ٓبٗؿٙ
ثٞؾ قا ٗگٜؿاقی ک٘٘ؿ جب ال ثیٖ ٗكٝؾ .ثبثبی ٓب  ْٛکٚ
قٝوحبلاؾ ٙثٞؾ گلح ٚثٞؾ ثیىث قان ایٜ٘ب قا  ْٛثؿٛیؿ
ثٓ ٚب .اُجحٓ ٚیؼٞاوث ٖٓ قا  ْٛث ٚاِطالض وك کبق
ثگفاقؾ .ایٖ ثٞؾ ک ٖٓ ٚآٗصب گٞول٘ؿؾاقی ٓیکكؾّ .ثؼؿ
ٖٓ ٓیؾیؿّ ِجط ٓیقكث ٓصِه ؼجكگبٕ ٝوٗ قٝل
ثكٓیگٍثٓ .یپكویؿّ :چكا ثكگٍحی؟ ٓیگلث ٖٓ :ایٖ
گب ٝ ٝگٞول٘ؿٛب قا ثجیْ٘ ثٜحك ال إٓ ٓصِه اوث.
ٓیگلحْ :ایٜ٘ب ٓیؼٞا٘ٛؿ ٝالیث كوی ٚقا ال ؾٍ ایٖ
ٓصِه ثیك ٕٝثیبٝقٗؿٓ .یگلثٓ :یؾاْٗ آب کبقی
ٗٔیجٞاْٗ ثکْ٘ .جكکیت ٓصِه ؼجكگبٕ  ْٛجكکیت ػصیت
 ٝؿكیجی ثٞؾٓ .رِٖ یک آؼٗٞؿی ثٞؾ ک ٚال اٞٛال آٓؿٙ
ثٞؾ  ٝؼیِی ٓؼكٝف ٌؿ چ ٕٞثب ثوچٚی ٗبًٗ ثٓ ٚصِه
ٓیقكث  ٝچكت  ٝپكتٛبیی ٓیگلث ک ٚظحب ثٔٛ ٚبٕ
ٓصِه ؼجكگبٕ  ْٛقثطی ٗؿاٌث .ث ٚأبكٚی ایٖک ٚؾق
ٔٛبٕ ٌٞق ا ٍٝایٜ٘ب ٝالیث كوی ٚقا ؾق ؾوحٞق گفاٌح٘ؿ
ک ٚپؿق ٓب ث ٚإٓ قای کجٞؾ ؾاؾ .قٝلٗبٓٗٚگبق إٓ لٓبٕ
کیٜبٕ ال ثبُکٖ ایٖ ِع٘ ٚقا ٓیثی٘ؿ .شِٞی ؾق ٗظك
پؿق ٖٓ قا ؾق ٓٞقؾ ٝالیث كویٓ ٚیپكوؿ .پؿقّ  ْٛکٚ
ٓیؼٞاوث ٓ ْٛؽبُلث ک٘ؿ ٓ ْٛ ٝؽبُلحً قا ػِ٘ی ٗک٘ؿ
ٓیگٞیؿٓ :گك ج ٞكُٕٞی؟ ؼجكٗگبق ٓیگٞیؿٖٓ :
ؼجكٗگبقّ .ؼجكٗگبق  ْٛثبیؿ كٕ ٍٞثبٌؿ .ثؼؿ ْٛ
ٓیگٞیؿ ک ٖٓ ٚؾیؿّ ٌٔب قای کجٞؾ ؾاؾیؿ .ثؼؿ  ْٛایٖ قا
ؾق قٝلٗبٓ٘ٓ ٚؼکه کكؾ .اُجح ٚایٖ قا ػمتهللا وعبثی
 ٝػِی گِماؾٙی ؿلٞقی  ٝث٘یِؿق  ْٛگلحٚاٗؿ کٚ
ٓؽبُق ثٞؾٙاٗؿ ث ٚأبكٚی قظٔثهللا ٓوؿّٓكاؿٚیی،
ٗٔبی٘ؿٙی آـقثبیصبٕ ک ٚث ٚظمة ؼِن ٓىِٔبٕ ٗمؾیک
ثٞؾ .كٕب ٖٞ ْٛقی ثٞؾ ک ٚایٜ٘ب ٓیؼٞاوح٘ؿ ػِ٘ی
ٓٔٞغ ٗگیكٗؿ .ث٘یِؿق ث ٚایٖ ػ٘ٞإ ک ٚکبق ؾاقؾ
لیبؾ ؾق شِىٛٚبی ؼجكگبٕ ٌكکث ٗٔیکكؾ ٙاوث ثٚ

ظؼ ًِبیت ایي ِؽذ نْؼاُب تًْیت نع؟
ٔٛبٕ ٖكض جّٞیت ٍٗؿ ثِک ٚإٓ قا جؼؿیَ کكؾٗؿ.
ٖكظی ک ٚؾق ٓصِه ؼجكگبٕ جّٞیت ٌؿ ٖكظی ٗجٞؾ
ک ٚایٜ٘ب ؾاؾٗؿ .ؼٞؾ ٔٛبٕ ٖكض ّٓٞة  ْٛث ٚؾُیَ آٗچٚ
کٌ ٚكایٗ ش٘گی ؼٞاٗؿٗؿ ػِٖٔ ک٘بق گفاٌحٌ ٚؿ جب
ؾٝقإ ؼبجٔی ک ٚاشكا ٌؿ .ک ٚظحب ٔٛیٖ اشكا  ْٛجب
شبیی کٓ ٖٓ ٚیؾاْٗ ؼیِی ال ٔٛبٕ ٖكض ّٓٞة
كبِِ ٚؾاقؾ.
اؼخبع آلبی ِبلمبًی ثَ هفِْم نْؼاُب هْخت چَ
ظؼگیؽیُبیی ثیي اّ ّ خؽیبًی نع کَ تالل هیکؽظ
زکْهت ؼا لجَُ کٌع؟
ثؽٍی ال ایٖ ؾقگیكیٛب ؾق ؼٞؾ ٓصِه ؼجكگبٕ هبٕٗٞ
اوبوی ٓ٘ؼکه ٌؿ .ؾق ٓصِه ؼجكگبٕ ٝهحی ٖكض
ٌٞقاٛب ٓطكض ٌؿ ظىٖ آیث ک ٚؼیِی جیم ثٞؾ  ٝاوبوٖ
ا ٝثٞؾ ک ٚپكٝژٙی ٝالیث كوی ٚقا ال کبٗبٍ ظمة
شٜٔٞقی اوالٓی ٝاقؾ ٓصِه ؼجكگبٕ کكؾ ،كٜٔیؿ کٚ
جّٞیت ایٖ ٖكض ٓیجٞاٗؿ ٓٞشت إٓ ٌٞؾ کٗ ٚیكٛٝبی
ؾٓٞکكات ثحٞاٗ٘ؿ جب ظؿی جٞالٕ هٞا قا ظلع ک٘٘ؿٝ .
ٖكض آیث ک ٚاشكای ٝالیث كوی ٚثٞؾ ثٓ ٚصِه ؼجكگبٕ
قكث .پؿق ٖٓ ال ٔٛبٕ قٝلی کٝ ٚاقؾ ٓصِه ؼجكگبٕ
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«اگك کٔٗٞیىثٛب جوٞیث ٓیٌٗٞؿ ث ٚؼبٖك ایٖ اوث کٚ
وكکٞة ٓیٌٗٞؿ .اگك ٓیؼٞاٛیؿ کٔٗٞیىثٛب جوٞیث
ٍٗٗٞؿ ثبیؿ ثگفاقیؿ ٝاقؾ ٓیؿإ ٌٗٞؿ .ظحب ؾق اٗحؽبثبت
ٌكکث ک٘٘ؿ» .ایٖ ثعدٛب قا ال ایٖ لاٝی ٚث ٚاٗعبی
ٓؽحِق پیً ٓیثكؾ چٓ ٕٞیؾاٗىث إٓ وٞی ٓبشكا ثٚ
ایٖ قاظحی ث ٚایٖ ٓىئِ ٚجٖ ٗٔیؾٛؿ .ثعد ٝالیث كویٝ ٚ
ٔؿٝالیث كویُ ٝ ٚیجكاٍ ٗیىث ثِک ٚیک شجٜٚی ٓحعؿی
ػِی ٚاٝ ٝشٞؾ ؾاقؾ .ثؼؿ ال ٓبشكای اػحكاْ ٖ ٝكض
ٌٞقاٛب ،ثبلقگبٕ یک ٓؿت ثب پؿق ٖٓ هٜك کكؾ .یؼ٘ی
ٓٔٞغگیكی ثبلقگبٕ ظحب ال آؼٗٞؿٛب ٖ ٝككؿاقإ
ٝالیث كویٌ ٚؿیؿجك ثٞؾ .ث ٚػ٘ٞإ قییه ؾُٝث ٓٞهث
ٓؼحوؿ ثٞؾ ایٖ ٓیؼٞاٛؿ ٛكز ٓ ٝكز ایصبؾ ک٘ؿ ٚٔٛ ٝ
چیم ال ؾوث ثكٝؾ ؾق ظبُی ک ٚآٜٗب ٓیؼٞاوح٘ؿ ٗظْ
شؿیؿ قا ثكهكاق ک٘٘ؿ  ٝث٘بثكایٖ ایٖ ؾ ٝؼٗ ؾق ثكاثك ْٛ
هكاق گككح ٚثٞؾ.

شبی ؼجكگبٕ ٓیقكث ؾق ش٘ٞة ٌٜك وؽ٘كاٗی ٓیکكؾ
ٓ ٝیلؾ ثكای قییهشٜٔٞق ٌؿٕ.
ؾهبًی کَ آلبی ِبلمبًی ظؼ نِؽیْؼ  58ظؼگػنت
ؾهبًی ثْظ کَ ثب ّلْع خٌگ اّل تؽکوي يسؽا ّ
فتْای ضویٌی ثؽای زولَ ثَ کؽظقتبى ظؼ ّالغ
لهکؽکهی ثؽای قؽکْة نْؼاُب آغبؾ نعٍ اقت.
آلبی ِبلمبًی ظؼ ایي هْؼظ چَ هَْؼی ظانت؟ ثب تْخَ
ثَ ایيکَ زبال ّلتی ثَ هبخؽا ًگبٍ هیکٌین هیثیٌین اؾ
ایي چِؽٍی آلبی ِبلمبًی کَ هعافغ نْؼاُب ثْظٍ اقت
ثؽای زل ّ فًل ظؼگیؽیُب ّ پیگیؽاًَ ًهعى ظفبع اؾ
نْؼاُب قْاقتفبظٍ نعٍ اقت .یؼٌی یک ُیبتُبیی اؾ
ِؽف ایهبى ثؽای ایدبظ يلر ثَ ایي هٌبِك ؼفتَاًع
اهب ًتیدَی ّالؼی ایي پیوبىُبی يلر ظؼ ًِبیت ُدْم
ظّثبؼٍ ّ لعؼتوٌعتؽ زکْهت ّ قؽکْة تبم ّ توبم
نْؼاُب ثْظٍ اقت.

هٌتِب ثبؾ چیؿی کَ هطؽذ هینْظ ایي اقت کَ آًچَ
ثَ ًبم نْؼای نِؽ قٌٌعج ثؼع اؾ خٌگ اّل نکل
هیگیؽظ ،ظؼ ّالغ ثَ ًْػی ًوبیٌعٍی زبکویت ظؼ نِؽ
هسكْة هینْظ ّ تفبّت هُوًْی خعیای ظاؼظ ثب آى
نْؼایی کَ ظؼ آقتبًَی اًمالة اؾ ظل هسلَُب ظؼ زبل
نکلگیؽی ثْظ .ایي تٌبلٍ ؼا زتب ظؼ ثبّؼ آلبی
ِبلمبًی ثَ نْؼا ُن هیتْاى ؼظگیؽی کؽظ کَ ُن نْؼا
اقت ثَ هؼٌبی قطسی اؾ ظضبلت هؽظم ظؼ لعؼت
قیبقی ّ ُن نْؼا ًیكت ثَ هؼٌبی اؼگبى اػوبل
زبکویت هؽظم .فکؽ هیکٌیع ًتیدَی هػاکؽات قٌٌعج ّ
آى نْؼایی کَ نکل گؽفت ظؼ تعاّم ایي تٌبلٍ لبثل
تجییي اقت یب ظلیل آى ُوبى ثؽلؽاؼی يلر ثَ ُؽ
تؽتیجی ثْظٍ اقت؟

إٓ ٌٞقاٛبٌٞ ،قاٛبی ال پبییٖ ثٞؾ  ٝثب إٓ جكکیت
ٍٓؽّی ک ٚؾق آٜٗب ظٕٞق ؾاٌح٘ؿ .ؾقگیكی جكکٖٔ
ِعكا هجَ ال کكؾوحبٕ آؿبل ٌؿ .ؾق ایٖ ٓٞقؾ ظبز
ؼِیَ قٔبیی  ْٛال ٖكف ٝلاقت کٍٞق  ْٛ ٝال
ٖكف پؿق ٓب ثكای ٓیبٗصیگكی ث ٚجكکٖٔ ِعكا قكث.
ؾق ٝاهغ ؾق ایٖ ؾ ٝؾاوحبٕ ٓىئِٚی اوبوی ثكای پؿق ٖٓ
ٌٗٞ ٚقاٛب ثِک ٚشِٞگیكی ال ش٘گ ؾاؼِی ثٞؾ .ؾق
ٖٔٔ ؾق جكکٖٔ ِعكا ٓكؾّ ؼٞؾٌبٕ ٌٞقا قا جٍکیَ
ؾاؾ ٙثٞؾٗؿ آب ؾق کكؾوحبٕ ٌٞقایی ک ٚهكاق ثٞؾ ٗٔٚٗٞ
ثبٌؿ ثكای ٓ٘بٖن ؾیگك ث ٚاشكا ؾقآٓؿ ث ٚػ٘ٞإ قاٙ
ظِی ثكای شِٞگیكی ال ش٘گ ؾاؼِی .یؼ٘ی ایٖ ؾٝ
ٓبٛیث ٓحلبٝجی ؾاقٗؿ .ثؼؿ  ْٛاگك ؾهث کكؾ ٙثبٌیؿ ؾق
وؽ٘كاٗی ظٞلٙی ػِٔیٚی هْ پؿق ٖٓ جالي ٓیکكؾ ثب
لثبٕ ؼٞؾ آؼٗٞؿٛب ثب آٜٗب ظكف ثمٗؿٓ .رِٖ ٓیگٞیؿ:

ثجی٘یؿ ظحب ال ٗظك اشكاییٌ ،کَ پیٍجكؾ آٞق ؾكحك پؿق
ٖٓ ظبُث ٌٞقایی ؾاٌث ٓ٘حٜب ٌٞقایی ک ٚؾق ٜٗبیث
جّٔیْ آؼك قا ؼٞؾي ٓیگككث .ؾق ٝاهغ ٌٞقای
ٍٓٞقجیٖ .جیؼحٖ جّٞق ا ْٛ ٝال ٌٞقا ٔٛبٕ چیمی
ثٞؾ ک ٚؾق و٘٘ؿز ٌکَ گككث .ؼیِی ٗجبیؿ اٗحظبق ؾاٌث.
ؾق ثبٝق ا ٝثبیؿ ٌٞقا یک ٗوً ٍٓٞقجی ؾاٌح ٚثبٌؿ یب
یک وكی اؼحیبقات ٍٓؽّی ؾاٌح ٚثبٌؿ  ٝؾق
چبقچٞة إٓ اؼحیبقات ػَٔ ک٘ؿُٝ .ی ؼت ٓرِٖ ؾق
ٔٛبٕ ٌٞقای ؾكحك جالي ٓیکكؾ اػٕب ثحٞاٗ٘ؿ ظككٍبٕ
قا ثمٗ٘ؿ  ٝاگك اٗحوبؾی ؾاقٗؿ ثیبٕ ک٘٘ؿ .یؼ٘ی الاهَ
ظكفٛب گلحٌٞ ٚؾ  ُٞٝایٖک ٚظكف آؼك قا ا ٝثمٗؿ.
الجتَ زتب ضویٌی ُن ظؼ آى نؽایّ ثؽ ؼّی ًِبظُبی
اػوبل لعؼت ضْظل ًبم نْؼا ؼا هیگػاؼظ .هبًٌع
نْؼای ػبلی لُبیی یب نْؼای اًمالة.
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اُجحٗ ٚجبیؿ ایٖ ؾ ٝقا ثب ٓ ْٛؽِ ٖٞکكؾ .ایٜ٘ب ثب  ْٛككم
ؾاقٗؿ .إٓ ٌٞقای ػبُی هٕبیی یب ٜٗبؾٛبی ٍٓبث ٚإٓ کٚ
ثؼؿجك ؾق جصؿیؿٗظك ؾق هبٗ ٕٞاوبوی ال ثیٖ قكح٘ؿ ٝ
شبی ؼٞؾ قا ثٓ ٚىئٞالٕ ّٓ٘ٞة ؾاؾٗ ،بٌی ال ش٘گ
هؿقت ثٞؾ .چٔٗ ٕٞیجٞاٗىث یک ٗلك ثبٌؿ ٓیگلث چ٘ؿ
ٗلك ثبٌ٘ؿ کٌ ٚٔٛ ٚكیک ثبٌ٘ؿٌٞ .قای اٗوالة جٞالٕ
هٞا ثٞؾ .ظحب ؼٔی٘ی ا ٍٝکبق پؿق ٓب قا ػٌٕٞ ٞقای
اٗوالة ٗکكؾٓ .طٜكی ث ٚپبقیه قكث  ٝگلثٔٗ :یٌٞؾ
ٖبُوبٗی قا ٝاقؾ ٌٞقای اٗوالة ٗکكؾ .ؼیِی قٌٖٝ
ظٕٞق پؿق ٖٓ ؾق ٌٞقای اٗوالة ث ٚؼٔی٘ی جعٔیَ ٌؿ.
ایٖ ٌکَ ال جٞالٕ هٞا ظحب ؾق ظمة شٜٔٞقی اوالٓی
 ْٛػِٔی ٌؿ ک ٚوی ٗلك اػٕبی ٌٞقای ٓكکمی إٓ،
ٗٔبی٘ؿٙگبٕ ش٘بضٛبی ٓؽحِق ظمة ثٞؾٗؿ .ثك وك
ٜٗبؾٛبی هؿقت ٔٛیٍ ٚؾق ٕٝؼٞؾ شٜٔٞقی اوالٓی
ؾقگیكی ثٞؾ  ٝایٜ٘ب ٓصجٞق ثٞؾٗؿ ثٌ ٚکِی آٜٗب قا
وبلٓبٗؿٛی ک٘٘ؿ ک ٚثحٞاٗ٘ؿ ؾقگیكیٛب قا جؽلیق ؾ٘ٛؿ.
ا ٍٝایٖ قا اٗحؽبة کكؾٗؿ  ٝثؼؿ ؾیؿٗؿ ک ٚکبقآیی ٗؿاقؾ ٝ
ؾقگیكیٛب ؾق ؾق ٕٝؼٞؾ ایٖ ٌٞقاٛبی ّٓ٘ٞة ْٛ
اؾآ ٚؾاقؾ  ٝگبٛی ظبؾ ٓ ْٛیٌٞؾ.

ثكؾاٌحٓ ٚیٌؿ .اگك ؾهث ک٘یؿ و ٚاجلبم اكحبؾ کٛ ٚك وٚ
ثكای شب اٗؿاؼحٖ ٝالیث كوی ٚثٞؾ .اُٝی ال ثیٖ ثكؾٕ پؿق
ٖٓ ثٞؾ ،ؾ ّٝاٌـبٍ ولبقت آٓكیکب ثٞؾ ک ٚثٜبٗٚیی ٌؿ
ثكای ظفف ُیجكاٍٛب  ٝو ّٞش٘گ .ایٜ٘ب ال ایٖ ػٞآَ
اوحلبؾ ٙکكؾٗؿ ثكای وكکٞة اٗوالة .یؼ٘ی ٔؿاٗوالة
شؿیؿ جٞاٗىث اٗوالة قا وكکٞة ک٘ؿ ٝ .اُجح ٚثكای
ثكهكاقی ٝالیث كوی .ٚشبُت آؼكیٖ وؽ٘كاٗی ا ٝاوث.
ؾقوث یک ٛلح ٚهجَ ال ایٖ ؾاوحبٕ ؾق ثٍٜث لٛكا ؾق
وبُگكؾ ٌٜ 17كیٞق ٓیگٞیؿٛ ٖٓ« :ی گلحْ ٌٞقا
ٗگفاٌح٘ؿ .ثؼؿ ایٜ٘ب ٓیگٞی٘ؿ اگك ٌٞقا ثبٌؿ ٓب چٚ
کبقٙییْ؟ ٛیچی! ثكٝیؿ ؼبٗٛٚبیحبٕٔٛ .بٕ کىی کٚ
اٗوالة کكؾ ٙثبیؿ ظکٓٞث ک٘ؿ» ٝ .ثؼؿ جبکیؿ کكؾ کٚ
ثؿجكیٖ ٗٞع اوحجؿاؾ ،اوحجؿاؾ لیك پكؾٙی ؾیٖ اوثٝ .هحی
اثؼبؾ ایٖ ظكفٛب قا ؾق ٌكایٗ إٓ قٝل ؾق ٗظك ثگیكیْ
ٓیثی٘یْ یک ٔؿظِٔٚیی اوث ال ٖكف ا .ٝایٖ قا ْٛ
ٝهحی أبك ٚک٘یْ ث ٚجٔبّ إٓ پكٗٝؿٙی و٘گیٖ ٖٓ كکك
ٓیکْ٘ ٓ٘طوی ایٖ ثٞؾ ک ٚثكٝؾ .چ ٕٞجٜؿیؿ ث ٚاكٍبگكی
 ْٛکكؾ  ٝگلث اكٍب ٓیکْ٘ .گلثٓ« :یگٞیْ چ ٚکىبٗی
ٗگفاٌح٘ؿ» .ؾق ٖٔٔ ٓصٔٞػ ٚػٞآَ ك٘ی ٍٓکٞک ْٛ
ٝشٞؾ ؾاقؾ کٓ ٚمیؿ ثك ػِث ٓیٌٞؾ ٖٓ .ثٖٞ ٚق
ٗبٓكئی ٓىئ ٍٞظلبظث ا ٝثٞؾّ چٓ ٕٞیؾاٗىحْ ک ٚؾق
ؼطك اوثُٝ .ی ؼٞؾي ؼیِی ایٖ ؼطك جكٝق قا ظه
ٗٔیکكؾ .ظحب هجٔٗ ٍٞیکكؾ کىی ثب اوِع ٚک٘بق ا ٝقاٙ
ثكٝؾٓ .عبكع  ٝایٖ ظكفٛب قا اِِٖ هجٗ ٍٞؿاٌثٖٓ .
 ْٛثب ایٖک ٚثٖٞ ٚق ثبُوٓ ٙٞیجٞاٗىحْ ایٖ ٓىئُٞیث قا
ؾاٌح ٚثبٌْ ث ٚؼبٖك ثبق ویبویای ک ٚظٕٞق ٖٓ ثكای
ا ٝؾاٌث شِٔٗ ٞیقكحُْٝ .ی ا ُٖٝکىی کٓ ٚب ثٚ
ؼبٗٚاي ٗوَ ٓکبٕ کكؾ ٙثٞؾیْ  ٝؼٞیٍبٗٝؿ ٓب ْٛ
ٓعىٞة ٓیٌؿ ،آؾّ ٍٓکٞکی ثٞؾ.

ظؼ هْؼظ فْت آلبی ِبلمبًی ؼّایتُبی هتؼعظی هْخْظ
اقت .خؽیبًی هعػی اقت کَ هبخؽا یک هؽگ ِجیؼی
ثْظٍ اقت ّ ؼّایتُبیی ُن هْخْظ اقت کَ آى ؼا یک
«لتل» هیظاًٌعّ .الؼیت چیكت؟
ٓىئِ ٚایٖ اوث ٓب ک ٚؾوحگب ٙاٖالػبجی ٗؿاقیْ جب ثلٜٔیْ
ؾهیوٖ ٓبشكا چ ٚثٞؾ ٙاوث .ث٘بثكایٖ ثبیؿ ا ُٖٝپكٝوٚی
ویبوی ٓبشكا قا ثجی٘یْٔٛ .یٖ ثعدٛبی آكٝلٓبٕ قا
کٓ ٚكٝق ک٘یْ ٓیثی٘یْ کىبٗی ک ٚؼیِی کٔحك ال ایٖ ؾق
ثكاثك ٝالیث كویٔٞٓ ٚغ ؾاٌح٘ؿ ،ال شِٞی پب ثكؾاٌحٚ
ٌؿٗؿ .ال شِٔ ٚالٞٛجی٘ٓ ،حظكی  ٝؼیِیٛبی ؾیگك .یب
کٍحٌ ٚؿٗؿ یب ؼبٍٗٗٚیٌٖبٕ کكؾٗؿ .ثب جٞش ٚث ٚایٖ
ٓصٔٞػ ٝ ٚایٖک ٚثبیؿ ؾق ٗظك ثگیكیْ ٖككؿاقإ ٝالیث
كوی ٚكٞقی ٓیؼٞاوح٘ؿ ٓیػ ؼٞؾٌبٕ قا ثکٞث٘ؿ  ٝػصِٚ
ؾاٌح٘ؿ .ؼیِی ث ٚوكػث اوْ شٜٔٞقی اوالٓی قا ثٚ
قككاٗؿ ّٝگفاٌح٘ؿ ،إٓ  ْٛثٌ ٚکِی ک ٚاٗگبق ٓكؾّ ثبیؿ
ثیٖ شٜٔٞقی اوالٓی  ٝوِط٘ث اٗحؽبة ٓیکكؾٗؿ .ؾق
ایٖ ٔٝؼیث پؿق ٓب ثكای ٝالیث كوی ٚیک ٌبغ اوبوی
ثٞؾ .ؼٔی٘ی ثب جٞش ٚث ٚػكٔ ٝ ٚجمُمُی کُ ٚیجكاٍٛب
ؾاٌح٘ؿ لیبؾ ٗگكإ آٜٗب ٗجٞؾٛ ،كچ٘ؿ ؾق گبّ ثؼؿی ثكای
کٞجب ٙکكؾٕ ؾوث آٜٗب ال هؿقت ویبوی اهؿاّ کكؾ چٕٞ
ثٛ ٚك ظبٍ آٜٗب ٔٗ ْٛیجٞاٗىح٘ؿ ثب إٓ ٝالیث كویٜی کٚ
ؼٔی٘یچیٛب ٓیؼٞاوح٘ؿ ٔٛكاٌٗٞ ٙؿُٝ .ی پؿق ٓب ثب
جٞش ٚث ٚقٝاثطی ک ٚثب ٓصبٛؿیٖ ٗ ٝیكٛٝبی چپ ؾاٌث
 ٝثب جٞش ٚثٞٓ ٚأؼی کٓ ٚیگككث ثبیؿ ال شِٞی قاٙ

چَ کكی ثْظ؟
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ثٞؾٓ .صبٛؿیٖ  ْٛث ٚؾقوحی جالي ٓیکكؾٗؿ ثب ٌؼبق
«پیبّ ٖبُوبٗیٌٜ /بؾت اوث ٌٞ ٝقا» ال ٓكگ اْٛ ٝ
ظؿاکرك اوحلبؾ ٙقا ثكای پیٍجكؾ ایٖ ؼٗ ویبوی ثک٘٘ؿ.
ثٗ ٚظك آٜٗب  ْٛایٖ ٓبشكا ٍٓکٞک ثٞؾ .ظحب ٓب قكحیْ ٝ
ؾق آگبٛی پكٗٝؿ ٙجٍکیَ ؾاؾیْ ک ٚاُجحٖ ٚجیؼی ثٞؾ ک ٚثٚ
شبیی ٗكویؿ.

ُٝیهللا چٜپٞق .پؿق ػكٝن ٓب ثٞؾ  ٝال اػٕبی ثبالی
ٓٞجِلٚی اوالٓی  ٝؾٝوث ٗمؾیک ٓعٔؿ قشبیی .ایٖ ثٚ
ػ٘ٞإ ایٖکٓ ٚعَ ؼبٗٚاي ؾق ؼیبثبٕ ایكإ شبی ؼٞثی
اوث  ٝثبؿچٚیی  ْٛؾاقؾ ک ٚشم ٝػالین پؿق ٓب ثٞؾٓ ،ب
قا ث ٚؼبٗٚاي ثكؾ ٙثٞؾ .ثب جٞش ٚث ٚایٖک ٚؼبٗٚی وبثن
ٓب ججؿیَ ث ٚؾكحك ٌؿ ٙثٞؾ .ا ٍٝظبز قٔبیی یک
آپبقجٔبٕ ؾق اؼحیبق ا ٝگفاٌح ٚثٞؾ ُٝی قٝظیٚی پؿق ٓب
ثب آپبقجٔبٍٕٗی٘ی ْٛؼٞاٗی ٗؿاٌث .ظىیٖ ٌبٙظىی٘ی،
ٝلیك ٝقلي إٓ لٓبٕ گلث یک ثبؿی ؾق کكز ٓٞشٞؾ
اوث ثك ٝآٗصب .ثبؿی ثٞؾ کٓ ٚوبٓبت قژیْ ٌب ٙثكای
هٔبقثبلی ث ٚآٗصب ٓیقكح٘ؿ  ٝؾقک٘بق قٝؾؼبٗٚی کكز
هكاق ؾاٌث .آٗصب  ْٛال ٗظك قكث  ٝآٓؿ ٍٓکَ ثٞؾ .ایٖ
ؼبٌٗ ٚؿ ٙثٞؾ ؼبٗٚیی ک ٚؾق جٜكإ ٓىحوك ٌؿ ٙثٞؾ ٝ
ظحب گبٛی شِىبت ٌٞقای اٗوالة ؾق إٓ ثكگماق ٓیٌؿ.
ُٝی ِبظت ؼبٗ ٚآؾّ ایٜ٘ب ثٞؾ ٔٛ ٖٓ ٝیٍ ٚثب ا ٝؾقگیك
ثٞؾّ .آؼكیٖ کىی  ْٛک ٚثب ا ٝثٞؾٔٛ ،ٙیٖ ككؾ اوث .ؾق
كبِِٚی لٓبٗی ک ٚایٖ اجلبم اكحبؾ ٓبؾق ٓب ٛی ث ٚپؿقّ
ٓیگلثٓ :ب قا ثجك ثگكؾإٛ .ی اٗوالة .ؼىحٌ ٚؿیْ .جٞ
ال لٗؿإ آٓؿٙیی ٞ٘ٛل یک ٍٜٓؿ ٗككحٚیی ٓ ٝب قا ْٛ
ٗجكؾٙیی .ثبثب ٓ ْٛیگلث ٖٓ :کِی کبق قٝی وكّ قیؽحٚ
 ٝایٜ٘ب ٔٗ ُْٝیک٘٘ؿٓ ٚٗ .كؾّ ٖٓ قا ٓ ٍٝیک٘٘ؿ ٚٗ ٝ
ظکٓٞث ٖٓ .ثٓ ٚبؾقّ گلحْ :اگك ٛیچکه ٗیىث ج ٞقا
ثجكؾ ٖٓ ٓیثكّٓ .بؾقّ گلث :جٔٗ ٞیآیی ایٖ پىك
کٔٗٞیىحْ ثبیؿ ٖٓ قا ثٍٜٓ ٚؿ ثجكؾ .ؾق ایٖ كبِِٝ ٖٓ ٚ
ٓبؾقّ ثٍٜٓ ٚؿ قكح ٚثٞؾیْ .یک پبوؿاقی  ْٛثٞؾ ک ٚثٚ
ا ٝاػحٔبؾ ؾاٌحیْ  ٝیک ٓوؿاق ٗىجث ثٓ ٚصبٛؿیٖ
ٞٛاؾاقی ؾاٌث .ثٓ ٚعٓ ایٖکٓ ٚب ٓیقٝیْ ایٖ پبوؿاق
قا ٓ ْٛكؼُ ٓیک٘٘ؿٝ .هحی ک ٚایٖ ٝاهؼِٞ ٚقت
ٓیگیكؾ جِلٖٛب هطغ ٓیٌٞؾ .شبُت اوث کْٛ ٚلٓبٕ
جِلٖ ایٖ ؼبٗ ٝ ٚؼبٗٚی هجِی هطغ ٓیٌٞؾ  ٝایٖ ثؿٕٝ
ٔٛب٘ٛگی ٗٔیجٞاٗىث ِٞقت ثگیكؾ .ثكای ٖٓ هطؼی
اوث ک ٚچٜپٞق ثٞٗ ٚػی ؾق ایٖ ٓبشكا ؾوث ؾاٌحٚ
اوثٓ .ب ٝهحی ثكگٍحیْ ثٗ ٚظكٓبٕ أٝبع ٍٓکٞک

ثب ایي چیؿُبیی کَ نوب گفتیع ،ضیلی ِجیؼی اقت
ثتْاًین لجْل کٌین کَ آلبی ِبلمبًی کهتَ نعٍ اقت.
ضت ّلتی ُوَی ّلبیؼی هبًٌع زولَ ثَ تؽکوي يسؽا ّ
کؽظقتبى ،لتل آلبی ِبلمبًی ،اًمالة فؽٌُگی ،تًفیَُب
ّ ُوَی ایي ؼًّع ؼا ثؽؼقی هیکٌین ،یک ُْنوٌعی
غؽیجی ظؼ ایي ؼًّع ظیعٍ هینْظ .ثب تْخَ ثَ ایيکَ
نوب ثَ ّاقطَی فؽؾًعی آلبی ِبلمبًی ّ اؼتجبِبت اّ
ثب هػُجیُبیی کَ ظؼ تعاؼک قؽکْة اًمالة ثْظًع اؾ
هبخؽاُبی ظؼًّی هیتْاًیع ضجؽ ظانتَ ثبنیع ثَ ًظؽ
نوب پهت ایي ُْنوٌعی ػْاهل ههکْکی ّخْظ ظاؼظ
یب ُْنوٌعی ِجیؼی ُؽ ًیؽّیی اقت کَ هیضْاُع
لعؼت ؼا لجَُ ّ هؽظم ؼا اؾ يسٌَی قیبقت زػف
کٌع؟
ثٗ ٚظك ٖٓ ث ٚشبی قكحٖ ؾٗجبٍ جٖٞئٔٛ ٚیٖ ٌ٘ٔٞٛؿی
ٔؿاٗوالثی اوث ک ٚجٓ ٞیگٞیی .ظبال ایٖک ٚایٖ
ٌ٘ٔٞٛؿی چطٞق ٌکَ گككح ٝ ٚچ ٚاٛكّٛبیی ؾق
اؼحیبق ؾاٌح ٚک ٚجٞاٗىح ٚاٛؿاكً قا ث ٚاشكا ؾقآٝقؾ،
ا٘ٓ ُٖٝبكغ ٍٓحكک اوث ک ٚؾق ٛك گبّ ٌکَ ٓیگیكؾ.
ٌٔب اگك جٞش ٚک٘یؿ ٓحٍکَجكیٖ شكیبٕ ؾق ٓیبٕ ایٜ٘ب
ٓٞجِل ٚاوث ،ظمثی هؿیٔی ٓ ٝؽلی ک ٚظمثیث ٓ ٝؽلی
ثٞؾًٗ قا جب ٔٛیٖ االٕ  ْٛظلع کكؾ ٙاوثٝ .هحی ظمة
شٜٔٞقی اوالٓی جٍکیَ ٌؿ ایٜ٘ب ثب ظلع جعمة
ؼٞؾٌبٕ ٝاقؾ ظمة شٜٔٞقی اوالٓی ٌؿٗؿ ،ثٓ ٚعٓ
ایٖک ٚظمة ٓ٘عَ ٌؿ کبق ؼٞؾٌبٕ قا اؾآ ٚؾاؾٗؿ.
ؼٔی٘ی  ْٛجب ظؿی ال آٜٗب ظىبة ٓیثكؾ .ث ٚأبكٚی
ظصحی .ٚاُجحٗ ٚجبیؿ ٗوً آٜٗب قا ثیً ال آٗچ ٚکٛ ٚىث
شِ ٙٞؾاؾ .آب ظصحی ْٛ ٚث ٚػ٘ٞإ یک جٍکَ ٍٓکٞک
ک ٚؾق لٓبٕ ٌب ْٛ ٙكؼبٍ ثٞؾ  ٝث ٚاٗعبی ٓؽحِق ظحب
جٞوٗ وبٝاک جوٞیث ٓیٌؿ ،ؾق ایٖ ٓبشكا ظٕٞق
ؾاقؾ .ث ٚأبكٚی یک ٗکحٚی ٓ ٝ ْٜاوبوی ک ٚجعٞالت
وبٍ  54ؾق لٗؿإ اوث ٓ ٝبشكای كحٞآ .یثی٘یؿ کٚ
ٗٞع ٓٔٞغگیكی ؾق ایٖ قاثط ٚیکی ال ٓؼیبقٛبی
اوبوی وبلٓبٕ گمیً٘ ؾق وبٍٛبی ثؼؿ ال اٗوالة
اوث .ؾق ایٖ ؾاوحبٕ ٌٔب ٓیثی٘یؿ ک ٚوبٝاک ؾق لٗؿإ
وؼی ٓیک٘ؿ ثٓ ٚفٛجیٛب ٗمؾیک ٌٞؾ ِ ٝبف  ٝقاوث
ث ٚآٜٗب پیٍٜ٘بؾ ٓیؾٛؿ کٓ ٚب ثب ٌٔب ؾق ٓٞقؾ ٌبٙ
اؼحالف ؾاقیْ آب ؾق ٓٞقؾ کٔٗٞیىثٛب ْٗٛظكیْ  ٝإٓ
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ٓیک٘٘ؿ ک ٚایٖ آؾّ کِٚی کبٓپیٞجكی ؾاٌح ٚاوث.
ٓىئ ٍٞاؾاقٙی وٓ ٝ ّٞىئ ٍٞوكکٞة
ش٘جًٛبی چكیکی ثٞؾ ٙاوث .ایٖ ثؼؿ ال اٗوالة
ؾٗ ٝبٌٓٞٗ ٚث یکی ثكای ؼٔی٘ی  ٝیکی ثكای
پؿق ٖٓ .ؼكیث کكؾ  ٝث ٚپؿق ٖٓ ٗ ْٛبٓٚ
ٌٗٞث .پؿقّ ایٖ ٗبٓ ٚقا ثٍٗ ٖٓ ٚبٕ ؾاؾ .کٚ
آهبشبٕ! ٍٓکَ ؾق ایكإ کٔٗٞیىثٛب ٛىح٘ؿ.
ٌٔب ث ٖٓ ٚاظحیبز ؾاقیؿٛ .ك کبقی ثگٞییؿ
ٓیکْ٘ .ال جٔبّ کكؾٛٙبی گفٌحٚاّ  ْٛپٍیٔبْٗ.
ٖٓ کبِٖٓ ؾق اؼحیبق ٌٔب هكاق ؾاقّ .ثبثبی ٖٓ
ک ٚایٖ ٗبٓ ٚقا ؼٞاٗؿ گلث ٖٓ :ثب اػؿاّ ٓؽبُلْ
ُٝی ایٖ ثبیؿ كٞقی ٓعبکٔ ٝ ٚاػؿاّ ٌٞؾ ٓ٘حٜب
ٓعبکٔٚی ػِ٘ی .جٜ٘ب کىی  ْٛکٓ ٚعبکٔٚی
ػِ٘ی ٓ ٝلَّ ٌؿ ٔٛیٖ ثٞؾ .جِٞیمی ْٛ ٕٞلیك
كٍبق ایٖ ٓعبکٔ ٚقا پؽً کكؾ .گلث ایٖ ثبیؿ ٓعبکٔٚ
ٌٞؾ ُٝی ثؼؿ ثبیؿ ظحٖٔ اػؿاّ ٌٞؾ چ ٕٞایٖ اگك ثٔبٗؿ
ؼطكٗبک اوث .ثٛ ٚك ظبٍ ؾق لٗؿإ ا ٝقا ؾیؿ ٙثٞؾ ٝ
ٓیؾاٗىث چ ٚشبٗٞقی اوث .ایٖٖٞق ػٞآَ  ْٛثٞؾٙ
اوث .ث ٚأبكٚی کىبٗی ٓبٗ٘ؿ ظىیٖ ككؾٝوث کٚ
ٍٓؽُ اوث .یؼ٘ی یک ٓصٔٞػ ٚاقاؾٝ ٙشٞؾ ؾاقؾ ٝ
كٕبی ش٘گ وكؾ قا  ْٛككآٞي ٗک٘یْ.

كحٞای ٗصه پبکی ال ایٖ كٕب ثیكٓ ٕٝیآیؿ .یؼ٘ی یک
اجعبؾی ٌکَ ٓیگیكؾ ال وبٝاکٗ ،یكٛٝبیی ٓبٗ٘ؿ
ظصحی ٝ ٚثؽٍی ال قژیْ ثؼؿی .چ ٕٞکىبٗی ٓبٗ٘ؿ
قكى٘صبٗی ٜٓ ٝؿٝی ک٘ی ٝ ْٛاقؾ ایٖ ٓبشكا ٌؿٗؿ.
الجتَ هٌتظؽی ًْنتَ آى فتْا ؼا آلبی ِبلمبًی ُن اهُب
کؽظٍ اقت.
ؾق ایٖ ٓٞقؾ ثعد اوث .ا ٍٝکبق وبٝاک وؼی ٓیک٘ؿ
ظؿاکرك اوحلبؾ ٙقا ال ایٖ ؾاوحبٕ ثک٘ؿ ک ٚجٕبؾ ثیٖ
ٓفٛجیٓ ٝ ٕٞبقکىیىثٛب قا کبِٖٓ آٗحبگٗٞیىحی ک٘ؿ.
هجِٖ ایٖ كٕب ؾقوث ث ٚؾُیَ ٝشٞؾ ؼٞؾ ٓصبٛؿیٖ ٝشٞؾ
ٗؿاٌث .چٓ ٕٞصبٛؿیٖ ثٞٗ ٚػی جؼبؾٍ قا ظلع
ٓیکكؾٗؿ  ٝآکبٕ ایٖ ٝشٞؾ ٗؿاٌث کٓ ٚفٛجیٛب ؼیِی
چ٘حٚی ٔؿکٔٗٞیىحیٌبٕ قا ق ٝک٘٘ؿ .ثؼؿ ال ایٖ ؾاوحبٕ
ؾیٞاق ٓی ٌک٘ؿ  ٝظحب کىبٗی ک ٚثٞٗ ٚػی ثب ٓصبٛؿیٖ
ثٞؾٗؿ ث ٚإٓ ٝق ٓیقٗٝؿٚٗٞٔٗ .اي ثٜماؾ ٗجٞی .ثٜماؾ
ٗجٞی ث ٚؼبٖك ٔٛیٖ ٓٔٞغگیكی ؾاؼَ لٗؿاًٗ ث ٚقؿْ
وبثوٚی ٓبئٞئیىحیاي ثٜماؾ ٗجٞی ٗظبّ ٌؿ ،چ ٕٞثب
قشبیی ؾق ٓوبثَ ایٖ ٓٞٔٞع ٓٔٞغگیكی کكؾٗؿ .ؾق
چ٘یٖ كٕبیی اٗوالة قغ ٓیؾٛؿ .ثؼؿ ٓفاکكاجی ک ٚثیٖ
ثبلقگبٕ  ٝثٍٜحی ٗ ٝبِك ٓوؿّ ،قییه وبٝاک ِٞقت
ٓیگیكؾ .شبُت اوث ک ٚایٖ ٖكض ٔٛیٖ االٕ ؾق
کٍٞقٛبی ػكثی  ْٛؾاقؾ اشكا ٓیٌٞؾ کٓ ٚرِٖ ؾق
ّٓك اؼٞإأُىِٔیٖ ث ٚأبكٚی ُیجكاٍٛب  ٝاقجً
ؾوث ٗؽٞقؾ ٙشبیگمیٖ هؿقت ظبکْ ٓیٌٞؾ  ٝشِٞی
اٗوالة قا وؿ ٓیک٘ؿ .ثؼؿ ظصحی ٚجٞثٓ ٚیک٘ؿ ٝ
ٗیكٛٝبیً قا ؾق اؼحیبق ؼٔی٘ی هكاق ٓیؾٛؿ  ٝاػالّ
ٓیک٘٘ؿ ٓب چٜبقؾٛ ٙماق ٗیك ٝقا ؾق اؼحیبق آهب هكاق
ٓیؾٛیْ ثكای ٓوبثِ ٚثب کٔٗٞیىثٛب .یک ٗٔٚٗٞی ؾیگك
ثٗ ٖٜٔبؾقیپٞق یب جٜكاٗی ثٞؾ ک ٚیکی ال کِٛٚبی
وبٝاک ٓعىٞة ٓیٌؿ  ٝثچٛٚبی لٗؿإ جؼكیق

ظؼ يسجتُبیتبى گفتیع زؽف ُكت کَ آلبی ِبلمبًی
اهُب کؽظٍ یب ًَ اهب تَْیر ًعاظیع.
ٖٓ ک ٚثب پؿقّ ظكف لؾّ ا ٍٝؼٞؾي گلث ٖٓ إٓب
ٗکكؾُّٝ .ی ٝاهؼیث ایٖ اوث پؿق ٖٓ ال اجلبهی کٚ
ؾقٓ ٕٝصبٛؿیٖ اكحبؾ کالك ٚثٞؾ  ٝظحب كکك ٓیکكؾ
وبٝاک ایٖ کبق قا کكؾ ٙاوث .وبٝاک  ْٛكٕبیی ایصبؾ
کكؾ ٙثٞؾ .ؾق ٔٛبٕ كٕب اوث کٌ ٚكیؼحی ػِیٚ
کٔٗٞیىثٛب ؾق کیٜبٕ ٌبٓ ٙطِت ٓیٗٞیىؿ .یک كٕبی
ٔؿٓفٛجی ایصبؾ کكؾ ٙثٞؾ ک ٚکٔٗٞیىثٛب ؾاقٗؿ ٓیآی٘ؿ.
هجَ ال ٓ 28كؾاؾ  ْٛیک وكی اػالٓی ٚث ٚاوْ ظمة
جٞؾ ٙؾق ٚٔٛی ٓىبشؿ پؽً کكؾٗؿ ک ٚث ٚلٝؾی جٔبّ
آؼٗٞؿٛب قا ٓیکٍیْ .وبٝاک  ْٛیک ؾكؼٚٔٛ ٚی
آؼٗٞؿٛب قا شؿا کكؾٗؿ  ٝث ٚآٜٗب آکبٗبت ؾاؾٗؿ.
ٓالهبتٛب قا ٛك قٝل ٙکكؾٗؿ  ٝثؼؿ گ٘ؿ ٙکكؾٕ «ؼطك
کٔٗٞیىثٛب» .ایٜ٘ب ٝ ْٛظٍثلؾٌ ٙؿ ٙثٞؾٗؿ ک ٚآهب
وبلٓبٗی ک ٚؼٞؾٓبٕ ؾقوث کكؾ ٙثٞؾیْ  ٝؾق ثـَ
ؼٞؾٓبٕ لاییؿٌ ٙؿ ٙثٞؾ یک ؾكؼ ٚکٔٗٞیىث ٌؿٗؿ .پؿق
ٓب  ْٛیک ٓوؿاق جعث جبذیك ایٖ كٕبی ٝظٍث ثٞؾٝ ٙ
ؼٞؾي  ْٛایٖ قا هج ٍٞؾاقؾُٝ .ی ؼٞؾي قا ال ایٖ
كٕب ثیكٓ ٕٝیکٍؿ  ٝشبُت اوث ک ٚا ٝقا جعكیْ
ٓیک٘٘ؿ  ٝظحب قكى٘صبٗی ؾیگك پٍث وك أٗ ٝبل
ٗٔیؼٞاٗؿ.
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