
 دیوگب نخس دوخ خیرات راذگب

راتفگشیپ

 و ناخروم نابز اب هن ،دیوگیم نخس هک تسا ناریا ۀدوت بزح خیرات کنیا
 یرگهطاشم چیه هرهچ نیا رد .دوخ ۀشیدنا و لمع ۀهبشیب نابز اب هکلب ،ناسیونهرکذت
 هتشذگ حابشا .»دیاشگب بل دوخ خیرات راذگب« :»نوفنزگ« لوق هب .تسا هدربن تسد
 .دنهاگآ هتشذگ یاهزار زا ،دنانیک و رهم شوختسد هک ،زورما نایوار زا شیب

 تسا »یفارگویبوتا« یاهنوگ ،دناهتفای یدحاو ۀزاریش هعومجم نیا رد هک یتالاقم
 و تالاقم نیا .دنکفایم وترپ ناریا یسایس نامزاس نیرتیمیدق تایح ههد راهچ رب هک
 پاچ یبزح تایرشن رد ،دناطوبرم اهنآ هب هک ییاهدادیور ۀحوبحب رد ًالبق ،اهریسفت

 و بزح مسر و هار ۀرابرد دنس نیرتنئمطم و کردم نیرتمکحم ورنیا زا .دناهدش
 یارب یاهچیرد اهنت هعومجم نیا اما .دننآ یعقاو رایع ندیجنس یارب کحم نیرتنشور
 رد ار بزح تارظن و شرگن ۀوحن اهنت ،تسین ناریا ۀدوت بزح یاهدربن و اهارجام
 گنهاشیپ ۀمانزارت اهنت ،دهدیمن باتزاب اهدربن و زارف و دورف و اهارجام نیا گنتاگنت

 نیا رد .دنکیمن هضرع ،قشمرس و هبرجت زا مطالتم یاههرب رد ار ناریا رگراک ۀقبط
 بزح ۀمانتسیز اب ییانشآ نودب .دشکیم هنابز ام نهیم خیرات یعقاو حور ،یناولهپ یامن
 هب فوقو نودب ،لاح نیع رد .دسریمن ناماس هب ناریا رصاعم خیرات تخانش ،ناریا ۀدوت
 هب ناریا ۀدوت بزح ۀرابرد تواضق ،ریخا ۀدس مین خیرات یاهنشور هیاس و اهمب و ریز

 ۀبناجود ساکعنا نیا ،لباقتم ریثأت و یگدینت مهرد نیا .دوشیمن کیدزن تقیقح
 هک تسنآ هاوگ نیرتهب دوخ ،رگیدکی رد نهیم رصاعم خیرات و ناریا ۀدوت بزح تشذگرس
 راکیپ زاین و تساوخ قمع زا هتساخرب ،کاخ و بآ نیا یعیبط لوصحم ناریا ۀدوت بزح
 رصع رد ینهیم تکرح نیا یاهترورض هب هدنهدخساپ و زاسخیرات یعامتجا یاهورین
 یناهرب اب – تسا راورخ زا یتشم هک – رضاح ۀعومجم یاوتحم ار تلاصا نیا .تسون
 ۀدوت بزح تدالو زا سپ خیرات رسارس رد هک دنکیم قیدصت .دنکیم قیدصت اسآزلف
 و رگنشور ۀقراب و هشیدنا تردنهب یتح و ،یبالقنا و یقرتم لوحت و مادقا تردنهب ،ناریا
 ۀدوت بزح طسوت راب نیتسخن و ،دشاب هدنار شیپ هب ار هعماج هک دراد دوجو ییاشگهار
 نآ ریگیپ راکیپ و شالت ۀدروارف شیب و مک هطساویب و هطساو اب ای و هدشن هضرع ناریا
 ود ،گرتس تیعقاو نایب اب ییوگهفازگ .تسین هفازگ اما ،تسا یگرتس یوعد نیا .دشابن



 نخس نیا تحص یارب شیامزآ نیرتهدنز دوخ رضاح ۀنوگخیرات ۀعومجم ایآ .تسات
 ؟تسین

 خیرات ریخا یاهههد ۀرتسگ رد ار ناریا ۀدوت بزح زا ییاپدر اهنت هچرگا رضاح باتک
 نیمه اما ،تسین شیب ناراب زا یمَن و همشچ زا یماج هچرگا ،دنکیم لابند ام
 :هک دهدیم تیافک رواب نیا تابثا یارب ،رصتخم

 ًالمع یعامتجا و یسایس نایرج نیرتیمدرم و نیرتیبالقنا ناریا ۀدوت بزح .۱
 .تسا ناریا رصاعم خیرات یمامت دوجوم

 شخبیدازآ شبنج حانج نیرتریگیپ و نیرترمثرپ اهنت هن نریا ۀدوت بزح .۲
 یسایس نادرگ هکلب ،هعماج نامورحم و ناگدشرامثتسا ۀمه عفادم و ناریا یاهقلخ
 .تسا هقبط نیرتیبالقنا نیا یاهنامرآ و اهتساوخ یوگخساپ و ناریا رگراک ۀقبط

 ،شمانمگ نانامرهق و ناگدید هجنکش ،ادهش زا یلیوط فص اب ناریا ۀدوت بزح .۳
 یکرتشم هجو چیه مسیلانویسان اب اما ،تسا یلم شبنج یاهنادرگ نیرتتسرپنهیم زا
 .تسا یناهج یبالقنا و یللملانیب یردارب یلم نادرگ هکلب ،درادن

 رد ،یسایس یاهدابدرگ و اههکلهم نیرتبیهم رد بزح یاقب و یناج تخس زار
 هب یددعتم یسایس یاهنامزاس و اهبزح ههد راهچ نیا رد .تسا صیاصخ نیمه
 هچ ،دنرادن قلعت دور هب هک ییاههرطق ،دندوب لجعتسم تلود همه اما ،دندمآ نادیم
 ۀقبط هک یلایخ یاههنماد زا هک دوب یاهناخدور ناریا ۀدوت بزح اما ،دنوشیم راخب دوز
 ۀمه دنویپ تعسوهب هک ییایرد هب و تفرگیم همشچرس ،تسا هدز همیخ نآ ۀلق رب رگراک
 دادعتسا رد بزح یگهنیئور و یراگدنام ناهرب .تسویپیم ،تسا ناهج ناشکتمحز
 یلسرمان نالوسر نآ ۀمه ندوب یناف .تسنآ لوسر وا هک تسا یاهقبط قالخ و یخیرات
 و عاونا ات ،اه»یکلم لیلخ« و اه»میرپا« زا ،دنتشاد ار ناریا رگراک ۀقبط ۀیعاد هک
 هک( »هربد سیژر« و »الگ یرام« ینطو نویراوح زا ،امنیبالقنا یاهتسیئوئام ماسقا
 لماکت و نشور رهظم و اهنآ یکیتکلاید یفن هباثمهب )تیرثکا( ناریا قلخ نایئادف
 اب و دندزیم هرهچ هب خرس باقن هک ،یوه و یاه رُپ یاهتسیشرانآ ات )تساهنآ دنمنوناق
 بزح تلاصا و یتاقبط تیناقح یارب تجح نیرتاسر دوخ ،دنتفگیم نخس قرب و دعر
 .تسا ناریا رگراک ۀقبط بزح هباثمهب ناریا ۀدوت

 تیهام زا یرگید ناشن ،وا رابت هب تیانع و ناریا ۀدوت بزح لماکت و شیادیپ دنور
 و تشرس اب هک تسا یخیرات موادت ،دوشیم زاغآ ناریا ۀدوت بزح اب هک یخیرات .تسوا

 .تسا هدش نیجع ناریا یرگراک شبنج تشونرس



 رس تشپ ار رگهزیتس و شپترُپ خیرات ههد تشه ناریا رد یرگراک یبالقنا شبنج
 ،هطورشم نیرفآریدقت یاهمطالت رد یبالقنا یسارکمد لایسوس »یبیغ زکارم« .دراد
 و نینوخ یاپ یاج ،بالقنا یاهیزوریپ رد و دنتفرگ هدهعهب ار رگماهلا و هدنامزاس شقن

 زا هک ،ناریا تسینومک بزح .دنتشاذگ یقاب اههکلهم و اهخالگنس رد ار شیوخ دنمدرخ
 مزر یاتسار رد و داد همادا ار نآ ننُس ،دمآ نوریب یبالقنا یسارکمد لایسوس نورد
 یاهرداک شرورپ و مسینینل ـ مسیسکرام یاههشیدنا جیورت و رامعتسا و عاجترا اب ریگیپ
 نتفرگ لابند تلاسر اب ناریا ۀدوت بزح .درک یاهدننیرفآ و نایاش یاهششوک یبالقنا

 .تشارفارب نیون یطیارش رد ار شیوخ شفرد ،تسینومک بزح مامتان راکیپ و راک
 هتشگزاب اههاگدیعبت و اهنادنز زا اهنآ رثکا هک ،ار نیشیپ یبالقنا یاهنامزاس ناگدنامزاب
 ۀدولاش رب و دروآ درگ ،دوب یهاشاضر دادبتسا طوقس دولوم هک یاهزات یاوه رد ،دندوب
 ار ناریا رگراک ۀقبط یسایس نامزاس ،یناهج یبالقنا شبنج ۀبرجت و هتشذگ یاهنومزآ
 رد نیگمهس یاهدابدرگ هک یخیرات لابقتسا هب ۱۳۲۰ هامرهم رد هک یکدوک .درک ایحا

 نینچ زا ،تفر ،دادیم ناکت یاهراوهگ نوچ ار نآ هلزلز و ویرغ و شخرذآ نوخیبش
 .دوب یاهلالس

 و مکیب و ینامسج دیدجت و »یسارکمد لایسوس« ۀداس موادت ناریا ۀدوت بزح
 و یمسج شیاز و شهج کی رد اهنآ لوحت .دوبن »ناریا تسینومک بزح« تساک
 ثاریم رد ،تشاد شیاهگر رد ار »یلغوا ومع ردیح« نوخ هک یلاح رد وا .دوب یونعم
 طیارش ۀدرورپ دوخ هک اجنآ زا و دروخیم دنویپ »نرتنیمک« میلاعت اب »ینارا« نیئآ و
 اب هطبار رد ًاتدمع هک ،هزات یاهترورض هب ،قباس یاهترورض رب هوالع ،دوب یتوافتم
 خساپ دیاب ،دوب حرطم یناهج و یلم سایقم رد عاضوا لوحت و اهورین دیدج بسانت
 .تفگیم

 نآ رمع زا هک یلاس لهچ رد ناریا ۀدوت بزح میئوگب رگا تسین ییاپیب یوعد
 همه موهفم بزحت زا رگا هکلب ،ناریا رگراک ۀقبط یسایس گنهاشیپ طقف هن ،درذگیم
 ،تقیقح کالم .تسا هدوب ناریا ۀعماج رسارس یعقاو بزح اهنت ،دوش روظنم نآ ۀبناج
 ار نآ تباین هک یاهقبط ۀژیو هاگدید زا هک تسا رگید یسایس نامزاس مادک .تسا لمع
 و لاعف نینچ ،یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس یاههصرع و روما ۀمه رد ،دراد
 اهتسایس و ثداوح هک تسا رگید یلخاد بزح مادک ؟دشاب هتشاد هشیمه روضح یدج
 و ینکهشیر ای ،ندرک لماک ،ندیشخب ماوق ،نداد شارت ،اهنآ رب یراذگریثأت دصق هب ار
 ۀحیرق و شفرژ اب – مخ و چیپ رد و بیقعت ،اهتسایس و اهدادیور نیا یاشفا
 ؟دشاب هدرک ییوجهراچ و لیلحت – هدنهدیهاگآ



 ۀقبط دشر هژیو هب و ناریا ۀعماج دشر تایضتقم زا یشان ناریا ۀدوت بزح یتسه
 هب زهجم یبزح هک دیبلطیم هعماج .دوب ناریا مدرم شخبییاهر شبنج و رگراک
 .دشاب اناوت یعامتجا جنرغب یاهدنور و تاضقانت کرد هب هک دیآ دیدپ یملع ینیبناهج
 ینشورهب ار هدنیآ هار و دهد جرخ هب تسارف اهتسبنب نتسکش و اههرگ شیاشگ رد
 مه یدیلک هک ینعی لفق« :هنارعاش تیاور هب .تسین دیلک یب یلفق چیه .دیامنب

 و تفرگ لکش لیاسم دیلک هباثمهب ،ترورض ۀروک رد ناریا ۀدوت بزح و .»تسه
 رگراک ۀقبط بزح هک دوب نینچ .درشف گنچ رد ار دیلک نیا یعامتجا ۀقبط نیرتیبالقنا
 یارب تسناوت لب ،تساوخ اهنت هن ،دوب هدیچیپ و هرطاخمرپ یطیارش ۀداز هک ناریا

 و دسیونب لوصح لباق و شخبافش یاههخسن مه یعامتجا بئاصم و ضراوع نیرتداح
 رضاح باتک .دنک جیسب مالآ نیا نامرد تهج رد ،هقباسیب داعبا رد ار یلم یورین مه
 هب هک دوب بزح نیا طقف و ناریا ۀدوت بزح دهدیم ناشن هک تسا یقداص دهاش
 یثنخ و رامعتسا و عاجترا اب ییور رد ور یارب قلخ یعامتجا و یسایس یورین نیرتگرزب
 فوفص رد ار رفن رازه اهدص و دوخ فوفص رد رفن رازه اههد« .دش لدبم اهنآ ندرک
 ون یاهعماج شنیرفآ هب و ،»تخاس لکشتم ،دندمآ دیدپ اههدوت یرای هب هک ییاههیداحتا

 ییافوکش و تیفرظ نیا ،دوبن یفداصت یرما بزح شیادیپ هک روط نامه .دیزای تسد
 ،درواتسد نیا ،یبایماکان نآ ای حتف نیا هک مریگ .دشاب یفداصت تسناوتیمن مه یمدرم
 زیگناراّود تسرهف نآ یاپارس ایآ .دشاب فداصت و لابقا زا یشان ،یگریچ و یرترب نآ ای

 ار نآ زا یگنرمک رهاظم اهنت هعومجم نیا هک نیرفآهسامح یاهیزوریپ و تامدخ
 نیا هک تسا نیا زج ،هن رگا و ؟دریذپ ققحت فداصت و تخب نمُی هب دناوتیم ،دیامنیم
 ۀدوت بزح ۀنیجنگ و لصحام اهنت هن ،راوهروطسا یرگهشوت و یناشفارذب و یدنمرفظ
 خیرات زا ازنافوت یعطقم رد ،ناریا رگراک ۀقبط و ام یاهقلخ یتازرابم ۀمانراک هک ،ناریا
 نجل و یال ،نوخ و زیتس و جنر زا هدمآرب لوصحم و هنیجنگ نیا رب هک اهنآ و تسا

 ،دننکیم شودخم ار نآ زاسخیرات جیاتن و راثآ و یونعم تورث نیا هک اهنآ ،دنشاپیم
 و قلخ نانمشد لیلحت نیرخآ رد ،دنهاوخن هچ ،دنهاوخب هچ ،دننادن هچ ،دننادب هچ
 رقف و ناریا یاهقلخ ینورتس تابثا ،هنیشیپ نیا ندرک رادهکل .دناناریا رگراک ۀقبط
 و عاجترا یناور گنج زا یئزج ،اتسار نیا رد شالت و .تسا ناریا رگراک ۀقبط خیرات
 .دوب دهاوخ و تسه و هدوب ناریا یاهقلخ شخبیدازآ شبنج هیلع مسیلایرپما

*   *   *



 رایع ناریا ۀدوت بزح ۀنیشیپ .دشاب هتشاد هناوتشپ و ناهرب هک تسالط ینخس نآ
 ژایلآ نیا .دشابن هارمه سم زا یبیکرت اب هک تسالط مادک و .دنکیم راکشآ ار نآ یالط
 ِسم و الط رایع ۀرابرد یتواضق ره زا شیپ .دربیمن لاؤس ریز ار الط ندوب الط اما

 دیاب ار خیرات نیا یلصا طخ و هدمع رصنع تسخن ،ناریا ۀدوت بزح یخیرات یتسه
 هد دنچ لوصحم هک ار یاهدش ءاقلا یاهرواب ،ینهذ تابوسر ،اهیروادشیپ .تخانش
 و نانمشد زا گنراگنر فیط – ِخساپیب بلغا و – هیوسکی یشاپرهز و غیلبت لاس
 هب ،بجاح و هطساو نودب و میراذگاو ،تسا تسار ءاروام ات پچ ءاروام زا ،نابیقر
 خیرات راذگب :نوفنزگ لوق هب مه زاب .میورب ناریا رگراک ۀقبط بزح یعقاو خیرات تاقالم
 .دیاشگب بل دوخ
 ود زا یتدحو ،دهدیم شیامن ار نآ زا ییاههولج هعومجم نیا هک ناریا ۀدوت بزح خیرات
 :تسا راکیپ و راک ۀصرع

 شیپاشیپ و قلخ اب هارمه ،یدازآ و لالقتسا هار رد ،یبالقنا ۀزرابم ماع ۀصرع .۱
 .قلخ

 و رگراک ۀقبط اب هارمه ،مسیلایسوس هار رد ،بالقنا ۀزرابم صاخ ۀصرع .۲
 .رگراک ۀقبط شیپاشیپ

 ۀتفاب کی دوپورات ود ره نیا .درادن دوجو نیچ راوید صاخ و ماع نیا نیب
 .دنراد یتشرس زیامت و یبسن لالقتسا اههصرع زا کی ره لاح نیع رد اما ،دنایسایس

 .مینکفیب یرظن ،ارذگ هچرگا ،هاگدروآ ود نیا زا کی ره هب

 :ناریا ۀدوت بزح یبالقنا ۀزرابم ماع ۀصرع .۱

 و مسیلایرپما اب هزرابم ۀلأسم هک تسا یبزح نیتسخن ناریا ۀدوت بزح .۱«
 یاههدوت و درک حرطم روشک رد نآ قیمع و عیسو یانعمهب ار هنهک و ون رامعتسا

 هک مسیشاف اب ،دوخ شیادیپ اب نامزمه بزح .داد قوس هزرابم نیا یوسهب ار مدرم
 و دوب هتخاس رابگرم یدیدهت شوختسد ار ناهج للم لالقتسا و یدازآ ماگنه نآ رد
 دش هزرابم دراو ،دادیم هعسوت ار دوخ یراکبارخ و یبیرفماوع عیسو ۀکبش ناریا رد
 ناریا رد مسیرلتیه لامُع و دناسانشب ناریا مدرم هب ار مسیشاف ِدد ۀرهچ تسناوت و
 .دزاس درفنم ار

 روشک رد هک – اکیرمآ و سیلگنا یاهتسیلایرپما نوگانوگ سیاسد هیلع هزرابم«
 و گنراگنر و ناوارف لامع یاراد و همکاح یاهرشق رد یقیمع یاههشیر یاراد ام



 بزح – دنذوفن لامعا و راک فلتخم یاهمرها و لیاسو و یسوساج عیسو یاههکبش
 .داد رارق مسیلایرپما نایاپیب نیک دروم ار ناریا ۀدوت

 یاهراعش زا یکی ،ار هاشاضر لامع اب دربن دوخ سیسأت ضحم هب بزح .۲«
 یریگولج روشک رد یروتاتکید دیدجت زا ات دیشوک اوق مامت اب اهدعب و داد رارق شیوخ
 .دوش هیفصت مسیلایرپما یدایا و یعاجترا رصانع زا یتلود هاگتسد و دروآ لمعهب

 و یساسا نوناق لوصا ءارجا ،کیتارکمد یاهیدازآ هار رد ناریا ۀدوت بزح«
 اب نآ لامع و هاش اضردمحم ۀقلطم تنطلس و دادبتسا هیلع ،رشب قوقح ۀیمالعا
 رابرد نازوس ۀنیک هک تسا بزح ریگیپ تازرابم نیمه .تسا هدرک هزرابم اوق مامت
 ۀمدقم ار ام بزح بوکرس اهراب ناریا عاجترا .تخیگنارب ار هقلطم تنطلس و یولهپ

 زین عقاو رد و هدرمش ناریا یهاوخیدازآ و یبلطلالقتسا شبنج بوکرس رورض
 ۱۳۳۲ دادرم زا سپ هاوخ و ۱۳۲۷ نمهب زا سپ هاوخ ،ام بزح هیلع زات و تخات
 .دوب یقرتم و یلم یاهنامزاس رگید هیلع زات و تخات ۀمدقم

 ،یبالقنا و کیتارکمد یاهورین ۀیلک داحتا و عمجت هار رد ناریا ۀدوت بزح .۳«
 و تضهن کیژتارتسا یاهفده هار رد هاوخ و یکیتکات یاهفده هب لین یارب هاوخ
 و تازرابم ،دوخ تایح یط عاجترا و رامعتسا دض رب هزرابم ۀهبج تیوقت یارب
 ۀهبج« شیادیپ .تسا هدیسر ینیعم جیاتن هب و هدروآ لمعهب یرثؤم تامادقا
 رصانع اب یراکمه یارب مهدراهچ سلجم رد ام بزح نویسکارف تامادقا ،»یدازآ

 رتکد و ییابطابط نیدلاءایض دیس یاههئطوت و تامادقا هیلع هزرابم رد یقرتم
 فلتؤم ۀهبج« لیکشت ،هریغ و یمیکح و ردص و دعاس یاهتموکح و وپسلیم
 صخشم تارمث همه و همه »یروتاتکید دض تاعوبطم ۀهبج« و »هاوخیدازآ بازحا

 طوقس یارب اوق مامت اب ۱۳۳۱ ریت ۳۰ ۀثداح رد ام بزح .تسا هنیمز نیا رد ام بزح
 یاهورین رگید هارمه ،تردق هب قدصم رتکد ددجم تشگزاب و ماوق نئاخ تموکح
 هک قانتخا یاهلاس رد سپس و هام ریت ۳۰ زا سپ نارود رد .تسا هدرک هزرابم یلم
 مامت اب )۵۷ نمهب دنمهوکش بالقنا زا سپ و لبق و( دوب طلسم ناریا رد اتدوک میژر
 یزوریپ نماض نیرتمهم هک کیتارکمد و یلم یاهورین ۀیلک داحتا هب لین یارب اوق

 تسایس دراوم یخرب رد هک تسین یدیدرت .دنکیم و هدرک هزرابم ،تسا شبنج
 زا یاهلحرم رد هلمج زا یتسیراتکس یاهاطخ هتشر کی زا هنیمز نیا رد ام بزح
 ،تسا تسایس نیا صخاش هچنآ یلو ،دنامن نوصم تفن ندش یلم شبنج نارود
 .تسا کرتشم نمشد دض رب اهورین عمجت هار رد بزح ششوک



 ناریا نارگراک ندرک لکشتم یارب اهتیلاعف نیرتعیسو هب ناریا ۀدوت بزح .۴«
 دننام ییاکیدنس و یرگراک ربتعم یاهنامزاس شیادیپ رد ام بزح یاضعا .دز تسد
 هک ،»نارگراک یزکرم ۀفلتؤم یاروش« و »ناشکتمحز و نارگراک ۀدحتم یاروش«
 شقن ،دندرکیم دحتم اهاکیدنس رد ار فلتخم یاههتسر و رگراک رازه اهدص و اههد
 و تیصخش تابثا یارب یرگراک یاهنامزاس نیا .دناهدرک یزاب نومنهر و لوا هجرد
 یرادهنماد عیسو تازرابم ،یو ۀقح قوقح زا عافد و ناریا رگراک ۀقبط تیدوجوم
 بزح تازرابم .دراد زیمآراختفا یخیرات دوخ هک دندیسر ییاهیبایماک هب و دناهدرک
 و یتابلاطم تازرابم جیسب و راک نوناق بیوصت و میظنت هار رد هدحتم یاروش و ام
 قح هب ار یو ،رگراک ۀقبط عفانم زا عافد هار رد ام بزح تیلاعف یاپارس و یباصتعا
 .تسا هداد رابتعا

 ضوعالب میسقت یارب یقرتم یضرا ۀمانرب کی ققحت هار رد ناریا ۀدوت بزح .۵«
 رد اتدوک میژر یاهیبیرفماوع یاشفا یارب ،نیمزمک و نیمزیب ناناقهد نیب نیمز
 لکشتم یارب عیسو تیلاعف هب ام بزح .تسا هدرک هزرابم یضرا تاحالصا ۀنیمز
 و دنک بسک ینایاش یاهیبایماک هار نیا رد اهراب تسناوت و دز تسد ناناقهد ندرک
 ناریا ناقهد و دنادرگ لکشتم یناقهد یاههیداحتا رد ار ییاتسور رازه اهدص و اههد
 و بابرا متسو روج و رابتقر تشونرس هب میلست زا ،دزیگنارب هنیرید باوخ زا ار
 .دهد قوس یعامتجا و یتابلاطم دربن یوسهب و دراد زاب همکاح تأیه و مرادناژ

 هب تسد هک تسا ام روشک رد یبالقنا بزح نیتسخن ناریا ۀدوت بزح .۶«
 .دز شترا نورد رد یلم رصانع ندرک لکشتم یارب ریگیپ و هدرتسگ تیلاعف
 نایم رد دوخ یاضعا دادعت و لکشت تهج زا »ناریا ۀدوت بزح یماظن نامزاس«
 هک نامزاس نیا .دوب ریظن مک یرادهیامرس یاهروشک رد ،یبالقنا یماظن یاهنامزاس

 خیرات رد ار یکانبات یاههفیحص ،دندمآ نوریب مان هب ینانامرهق نآ فوفص نایم زا
 .تسا هدرک تبث مدرم تازرابم

 یاهرشق نایم رد یغیلبت و ینامزاس تیلاعف نیرتعیسو هب ناریا ۀدوت بزح .۷«
 بزح ننُس هنیمز نیا رد و دز تسد رکفنشور و رگراک زا معا ،نانز نوگانوگ
 بزح .داد همادا ،تسا نانز ییاهر شبنج ناراذگناینب زا هک ،ار ناریا تسینومک
 باختنا و ندرک باختنا قح حرط مهدراهچ سلجم رد راب نیتسخن یارب ناریا ۀدوت

 نانز نایم رد گرزب تضهن کی داجیا رد ام بزح تیعقوم .تشاد هضرع ار نز ندش
 ،یسایس یاهتیلاعف .تسا هظحالم لباق دوخ ۀقح قوقح قاقحا یارب ناریا



 شخب نیا ،دشیم یربهر بزح ۀلیسوهب هک ،نانز یعامتجا و یتاعوبطم ،یتارهاظت
 هار رد نینچمه بزح .دنکفا وپاکت و شالت ،یرادیب ۀداج هب ار ناریا ۀعماج میظع
 هار رد و ،دوب ام روشک نانز »تاجن« یعدم هک یولهپ رابرد یاهیبیرفماوع یاشفا
 .تشاد ریذپانیگتسخ یراکیپ ناریا نانز هب یفنص ۀزرابم حیحص یشم ۀئارا

 و زومآشناد و وجشناد ناناوج نایم رد یعیسو راک ناریا ۀدوت بزح .۸«
 و لمع نادیم یناریا ناناوج یارب و داد ماجنا ییاتسور و رگراک ناناوج و رکفنشور
 یاههنومن ام بزح یربهر تحت ناریا ناناوج .دروآ دیدپ شالت و هزرابم یامنرود
 ناشن دوخ زا تالکشم ربارب رد یرادیاپ و یگتشذگ ناج زا و یراکادف زا یناشخرد
 یبالقنا تازرابم خیرات رد ار ینشور تاحفص ناریا ۀدوت ناناوج نامزاس .دنداد
 ۀلأسم ناریا رد راب نیلوا یارب ام بزح .تسا هتشاگن ناریا ناناوج یقرتم شبنج
 یکدوک نیمأت یارب و تخاس حرطم مامت توق و تحارص اب ار ناریا ناکدوک زا عافد

 .دز هزرابم هب تسد دنمتداعس

 تیلاعف ۀدنزرا لوصف زا روشک نارکفنشور نایم رد ناریا ۀدوت بزح تیلاعف .۹«
 هدرورپ شیوخ ناماد رد نیون زارط یبالقنا نارکفنشور زا یرامش ام بزح .تسوا
 ندش زاسمد ،یگدنز و مدرم زا ییادج ۀنابلطمیلست و هناشیورد یاههیحور هک تسا
 و تبثم یدروخرب یگدنز هب و دنرودب دوجوم تردق لابق رد یسوبناتسآ و طیحم اب
 دلابیم هتکن نیدب قحب ام بزح .دنزرویم قشع نهیم و مدرم هب ،دنراد هنایوجراکیپ
 و تسا هتشاد نایاش یمهس ناریا رد یونعم و یحور زیخاتسر کی داجیا رد هک
 و یسایس تازرابم .تسا هدرک داجیا روشک یرنه و یملع یگدنز رد یرثؤم ناکت
 هدروآ نوریب میلست و توخر زا ار هعماج بزح دارفا ۀناراکادف تیلاعف ،بزح یکلسم
 .تسا هداد ریس بلط و شالت ۀداج رد و

 یاهتیلقا و اهقلخ قوقح زا عافد و قوقح یربارب نیمأت هار رد ام بزح .۱۰«
 تسایس هب ام بزح تقادص رادومن نیرتهب .تسا هدرک عیسو تازرابم ام روشک یلم
 شبنج زا ام بزح غیردیب عافد ،شیوخ تشونرس نییعت رد اهقلخ قح ینینل یلم
 رد شیوخ قوقح راتساوخ هک دوب ناتسدرک و ناجیابرذآ یاهقلخ کیتارکمد
 .دنتسه و هدوب ناریا ام نطو یضرا تیمامت و تیمکاح ،لالقتسا ظفح بوچراچ
 ۀقرف و ناریا ۀدوت بزح ینامزاس و یربهر تدحو ءایحا ام بزح تامادقا زا یکی
 ینامزاس تدحو ترورض ینینل یلصا یارجا یارب ۱۳۳۹ لاس رد ناجیابرذآ تارکمد
 تامیمصت قفاوم .تسا هّلملاریثک روشک رد یرگراک یاهنامزاس ۀیلک یربهر و



 نامزاس ناونع هب ناجیابرذآ تارکمد هقرف نامزاس ،تدحو سنارفنک رد هذختم
 ناریا ۀدوت بزح ،ناریا رگراک ۀقبط دحاو بزح ینامزاس بیکرت رد دراو یتلایا

 راک طیارش رد هکلب ینلع راک طیارش رد اهنت هن نآ نازرابم و ناریا ۀدوت بزح .دیدرگ
 .دناهدرک عافد ناریا یاهقلخ ۀقح قوقح زا اهراب یماظن ۀتسبرد هاگداد رد یفخم
 ود ره هک ،یلحم مسیلانویسان و مسینیوش فارحنا ود اب هتسویپ یشم نیا رد بزح
 یشم اب هزرابم( .درک دهاوخ و هدرک هزرابم ،دناشخبنایز ام یبالقنا شبنج یارب
 یاهورین فوفص ۀیفصت و یگزیکاپ هار رد و ناتسدرک رد ولمساق ۀتسد و راد یفارحنا

 هاوگ نیرتزراب ،بالقنا زا سپ نارود رد مسیلانویسان و مسینیوش مومس عاونا زا درُک
 .)تسا یلم ۀلأسم رد ناریا ۀدوت بزح ریگیپ و یلوصا تسایس

 تازرابم خیرات ۀدنشخرد تاحفص زا ام بزح یتاغیلبت و یتاعوبطم تیلاعف .۱۱«
 ،»ایند« ،»مزر« ،»مدرم« ،»ربهر« ،»تسایس« دننام یتالجم و دیارج .تسوا

 کی و )»بزح یوسب« و »دیون«( ،»ناجیابرذآ« ،»دیما حبص« ،»هدنیآ یوسب«
 ناناوج نامزاس و بزح یزکرم نامزاس راکفا رشان هک ،رگید تالجم و دیارج هلسلس
 و همانزور اهدص اب هارمه ،دناهدرک ءافیا ار راکفا رشان شقن ای و دناهدوب ناریا ۀدوت
 فرط زا روشک زا جراخ و اهناتسرهش و نارهت رد هک رگید تالاسر و بتک و هلجم
 یفرژ ریثأت »ناریا کیپ« ویدار زین و تسا هدش همجرت ای و فیلأت ،هتفای رشن ام بزح
 ۀبرح بزح یتاغیلبت و یتاعوبطم تیلاعف .تسا هتشاذگ یقاب ناریا ۀعماج رد
 جیسب و بزح یشم و یتسینینل ـ یتسیسکرام ینیبناهج جیورت یارب یو دنمورین
 و ریگیپ ،رادهنماد تیلاعف نیا هب قح هب بزح .تسا هدوب اههدوت یونعم و یرکف
 .دلابیم شیوخ یتاغیلبت یاهنامزاس و تاعوبطم رثؤم

 ۀئطوت زا سپ .تخادرپ ینلع تیلاعف هب لاس تفه تدم اهنت ام بزح ... .۱۲«
 طیارش رد ،دش مالعا »هلحنم« ینوناق فالخ رب ناریا ۀدوت بزح هک ۱۳۲۷ نمهب

 اب و دروآ دوجوهب یدنمورین یفخم نامزاس و درک تایح دیدجت تعرسهب دیدج
 روشک رسارس رد یددعتم ینلع یاهنامزاس .تخیمآرد ار ینلع و یفخم راک تراهم
 دادرم ۲۸ یاتدوک زا سپ .دنتفریم وا هار هب و دندادیمارف شوگ ام بزح گناب هب

 .دش یفخم قیمع راک نارود دراو ام بزح ،ناریا مدرم یلم تضهن بوکرس و ۱۳۳۲
 و جراخ رد راک قیفلت اب بزح .تفای لاقتنا ترجاهم هب بزح تیلاعف زا یشخب
 تالمح ِراوشد رایسب یاهنارود زا یکی رد ار دوخ تیدوجوم تسناوت روشک لخاد
 لیطعت و دنامن فقوتم ینارود چیه رد ام بزح تیلاعف .دراد ظوفحم عاجترا ِراه
 هزرابم مچرپ رگید راب اتدوک میژر رارقتسا زا سپ هک دوب یبزح نیتسخن ام بزح .دشن



 .دناشک هزرابم ۀصرع هب ار فلتخم یاهرشق و دناکش ار توکس خی ،تشارفارب ار
 میژر ۀنامیخژد ۀرهچ یفرعم یارب یعیسو ۀدافتسا جراخ رد راک تاناکما زا بزح
 هاگن نینطرپ یللملانیب لفاحم ۀیلک رد ار بزح یاوآ ات دیشوک و دومن اتدوک
 )۱(».دراد

 شبنج ینغ تایبرجت ،نمهب دنمهوکش بالقنا کرادت نارود رد ناریا ۀدوت بزح
 یاهقلخ هارارف یغارچ نوچ دوخ مهس هب و تفرگ ددم هب ار ناهج و ناریا یبالقنا
 و اهراعش نیرتحیحص ندرب اب .داد رارق »دندرب یم موجه شرع هب« هک یاهتسسگریجنز
 ۀکبش نوهرم هک یاهدرتسگ و هبناج همه یرگاشفا اب ،اههدوت نایم هب اهدومنهر
 موتکم یاهربخ شخپ اب ،دوب روشک زا جراخ و لخاد رد نآ لاعف تاغیلبت و تاراشتنا
 یبالقنا جیسب هب ،باتیب ۀعماج رد مزال یاهیهاگآ ندناشفا و میژر ۀدش هتشادهگن

 .دناسر یرای هعماج
 ،بالقنا یگریچ زا شیپ هک دوب یاهعونمم یسایس نامزاس اهنت ناریا ۀدوت بزح

 و تنوشخ اب هک میژر ریگهمه نارحب دیدشت و شبنج ۀدنیازف یریگجوا نایلاس رد هژیوهب
 روطهب ،روشک لخاد رد مه و روشک زا جراخ رد مه ،دوب مزالم یاهتخیسگراسفا درگیپ
 یاههیمالعا و همانزور ژاریت .درکیم رشتنم یرسارس همانزور و هیرشن هفقویب و مظنم
 یسایس یاضف هب هجوت اب ،نیا و دزیم رس رازه اههد هب روشک لخاد رد ناریا ۀدوت بزح
 و بزح یجییهت و یغیلبت شقن کالم نیا اب .دوب یزیگناباجعا دروکر ،زور نآ نینوخ
 ،اههدوت نایم رد ملاس یاهرذب .دنکیم میسرت ار شیوخ یعقاو یاهزرم نآ یراذگریثأت
 .دوشیم لدب یدام یورین هب

 یتالیکشت زکرمت مدع ۀدولاش رب هک ،بزح یهدنامزاس راک ،یغیلبت راک اب دنویپ رد
 راکشآ ار دوخ یشخبرمث ،دوب راوتسا اههورگ و اههخاش یازجم تیلاعف و روشک لخاد رد
 رثکا رد فلتخم یاهسایقم اب یبزح هورگ ۶۰ زا شیب« بالقنا ۀناتسآ رد هکنانچ ،درک
 موادت و یروآراب ظاحل زا اههخاشو اههورگ یخرب راک .)۲(»دندوب لاعف یرهش زکارم
 رد هک یردارب بازحا اب سایق رد هکلب« ،تشادن ریظن ناریا خیرات رد اهنت هن یراکیفخم
 .)۳(»دوب یا هتسجرب راک ،دندیمزریم مسیشاف تردق جوا رد ،یتسیشاف یاهروشک

 هب نامرهق قلخ و درک هفوکش بالقنا نینوخ یاهدابدنت رد قلخ نایغط یتقو و
 نیا مه و ناگدننکغیلبت و ناجورم نآ مه ،دمآ نادیم هب درفنم نانامرهق یاج
 و توراب لابقسا هب و دندرک رفح نابایخ و هچوک رد ار دوخ یاهرگنس ،ناگدنهدنامزاس
 ۀماگنه رد هک یاهدوت ددعتم یادهش زا یکی »یدوصقم ورسخ« .دنتفر تداهش



 مالک نیا رد ار دوخ بزح ۀفسلف و حور هنُک ،دمآرد یاپ زا بالقنا ۀناحلسم یاهدربن
 :درک ریسفت – تسوا ینامیا ۀمانتیصو هباثمهب هک – زیگناروش و رصتخم

 میتخومآیم نارگید هب و میتخومآیم هک یاهملک ره زور کی«
 زا رتینعمرپ هلولگ ره زورما و ،دوب هلولگ اهدص زا رترابرپ

 )۴(».تسا هملک رازه اهرازه
 ،دشوجیم نآ زیخلصاح جاوما رد مه یاهدوت نوخ تارطق هک ،بالقنا یزوریپ

 رد نآ میقتسم و رتعیسو روضح یارب ینیون ناکما و بزح ینلع تیلاعف دیدجت یانعمهب
 رگنس رد بالقنا یدنمرفظ زا سپ ،رگید »یدوصقم« اههد و اههد .دوب هعماج یگدنز
 کربتم رد اهنآ .دندرک راثن ار دوخ ناج ،یبالقنا نهیم زا عافد رگنس رد ،نآ زا عافد
 و ناریا ۀدوت بزح ون زارط یتسرپنهیم ۀماندهع یاپ رد و دندز شتآ ار دوخ اهایؤر نیرت
 .دندرک ءاضما دوخ گرم فورح اب یمدرم یاهنامرآ شفرژ هب نآ للخیب یرادافو

 خیرات کی یاهنومزآ هک ،نآ یتاقبط تریصب و ناریا ۀدوت بزح یدوجو شقن
 بزح .درک راکشآ ار دوخ بالقنا ضقانتم و جنرغب ریس رد ،تخادنایم وترپ نآ رب راشرس
 نآ نوگمهان یاهورین و انشآرید یاهیگژیو و لئاصخ ۀمه اب ار ناریا بالقنا ناریا ۀدوت
 .تفای هار نآ تیهام هب ،زیگناههبش هاگ یاهدومن یارو زا و تخانش ًاقیقد هلحرم ره رد
 تشرس کرد ،نآ یقلخ یاوتحم و بالقنا یلم و شخبیدازآ ۀدمع تلصخ یفرعم
 صیخشت ،تسا هتخیمآ یبهذم تاداقتعا اب ًاقیمع هک یتالیامت و اهتساوخ یتاقبط
 ،نآ یقلخ حانج زا رایع مامت و غیردیب تیامح و تیمکاح رد فلتخم ًالماک یاهشیارگ
 نآ روگ رفح راک رد بالقنا اب ییوسمه و تکراشم رهاظ اب هک رادهشیر مسیلاربیل یاشفا
 ،یرگنهیوسکی ،یبلطراصحنا ریظن یضراوع اب یرگباسح هنوگره زا غراف هزرابم و دوب
 ضقانتم و هناگود تلصخ حیضوت ،نآ لماوع و رظنگنت مسیلانویسان ای و تیرشق
 دض ،یقرتم تلصخ تیوقت تهج رد شالت و یتلود تیمکاح رد یبالقنا یاهتارکمد
 و بالقنا هب ناریا ۀدوت بزح تامدخ زا یشخب ،اهورین نیا یقلخ و یتسیلایرپما
 کدنا اب زین )تیرثکا( ناریا قلخ نایئادف نامزاس – تسا یبالقنا نیتسار یاهورین
 ۀدوت بزح ینونک یسایس یشم – دش نآ راوتسا نادرگ و تسویپ هاگدروآ نیا هب یریخأت
 نیا تسارف و غولب هاوگ و ناریا عامتجا ۀقبط نیرتیبالقنا ِیخیرات یدنمدرخ رولبت ،ناریا

 اب ۀقبط نیا روعش و هزیرغ و ینیبناهج اب یقمع و ینطاب شزیمآ نودب .تسا هقبط
 ،تسا هدمآرد ارجا هب اطخیب نونکات کیژتارتسا ظاحل زا هک ،یشم نیا دربشیپ ،هحیرق
 .دوبن رسیم



 :ناریا ۀدوت بزح یبالقنا ۀزرابم صاخ ۀصرع .۲
 ۀشیدنا شفرد ــ ههد راهچ یط ــ ناریا ۀدوت بزح«
 اب و هتشادهگن هتشارفا ار مسینینل ـ مسیسکرام نومنرفظ
 یتسینوتروپا و یتسیراتکس ،تسار و »پچ« تافارحنا عاونا

 رب مسینینل ـ مسیسکرام قابطنا اب بزح .تسا هدرک هزرابم
 لمع ۀویش ،یبالقنا ۀشیدنا نیا عیسو جیورت و ناریا طیارش

 یاهرشق حور قامعا رد ار یبالقنا قطنم و یبالقنا
 نیا رد ام بزح .تسا هداد هنخر ناریا ۀعماج کیتارکمد
 اب یگتسبمه ،یرتلورپ مسیلانویسانرتنا مچرپ ینالوط راذگ
 یاهروشک اب یتسود و یرگراک و تسینومک ردارب بازحا

 ۀنارظنهتوک یاههدیدپ اب و هتشادهگن زارفرس ار یتسیلایسوس
 و یرگراک تضهن رد هنایوجهقرفت یاهشور و یتسیلانویسان
 )۵(».تسا هدرک هزرابم یناهج یتسینومک

 حالس و ینیبناهج هباثمهب مسینینل ـ مسیسکرام یگزیکاپ و ظفح هار رد هزرابم
 تازرابم ۀنحص رد رگا .تسا ریذپانکیکفت ناریا ۀدوت بزح خیرات زا ،رگراک ۀقبط ِیونعم
 تکرش ــ یاههرب رد کی ره ــ زین یرگید یعامتجا و یسایس یورین ،کیتارکمد و یلم
 نآ نیون خیرات رد )تیرثکا( ناریا قلخ نایئادف زج هب – »صاخ« ۀنحص نیا رد ،دنتشاد
 ،ناریا رگراک ۀقبط یملع ینیبناهج زا تسارح تلاسر رادهدهع ناریا ۀدوت بزح –
 و رگراک ۀقبط یگدنز و نهذ رد نآ نداد خوسر و ام ۀعماج یاهیگژیو اب نآ قیبطت
 ،نآ رمتسم لماکت و مسینینل ـ مسیسکرام زا عافد« .دوب نآ راداوه یاهورین و رصانع
 نایلاس رد ام نهیم سایقم رد تلاسر نیا )۶(».تسا هتسویپ مه هب و دحاو نایرج
 نایم قیمع یاهتوافت« .تشادن ینمأم ناریا ۀدوت بزح ربتس یاههناش زج دیدم
 مظن نایم داضت یتح و تلصخ رد توافت ،ناهج یاهروشک لماکت یخیرات یاههار
 توافت ماجنارس و اهنآ یسایس و یداصتقا دشر گنهآ و حطس رد توافت ،اهنآ یعامتجا

 ۀقبط یاپ شیپ ار یفلتخم لئاسم ،اهروشک نیا نارگراک یهدنامزاس و یهاگآ نازیم رد
 و نتخانش یارب هفقویب راک اب نامزمه ناریا ۀدوت بزح )۷(.دراذگیم روشک ره رگراک
 و صولخ زا عافد رد ،نآ یاههویش لماکت و ناریا ۀعماج لوحت ۀژیو یاههار ندرک راومه
 تفه« هک تفر یعونترپ و هناناج مزر لابقتسا هب مسینینل ـ مسیسکرام یبالقنا ترطف

 رد ام بزح تیلوصا .تسا هدیسرن نایاپ هب زونه نآ یاسرفناوت و زیگناهرطاخم »ناوخ
 ،یتشآیب دربن .دیسر روهظ هب یتسیسکرام یاهشزرا نیرتیلاع اب شیامزآ نادیم نیا



 ،نیک و قشع اب ،دَرِخ و نوخ اب ،نادند و گنچ اب ،ضرغ و هبئاش هنوگره زا غراف
 نیا زا مادک ره و اهلادج نیا زا کی ره نومضم .تسا هدرک یط ار یعونتم یاههرود
 هاگتساخ هک ارچ ،دوبن ناسکی ،ددعتم یاهتهابش و کرتشم رصانع دوجو اب ،اههرود
 و تسناوتیمن نایامنپچ اب هلباقم .تشاد توافت داینب زا نافیرح بلغا ۀزیگنا و یتاقبط
 اب هزرابم ؛اهورپچ اب هعزانم هک دورب شیپ ییاوتحم و بولسا نامه اب تسیابیمن
 اهنآ یونعم لالحمضا و طوقس زا هلحرم ره رد اهتسیئوئام و اهتسیکستورت
 ندرک درفنم و اشفا ؛تشادیم یریذپانرییغت بولسا و دحاو تعیبط دیابن و تسناوتیمن
 ۀرهچ نیشتآ یاهراعش باعل اب و ،دنتشاد شود رب ار مسیسکرام ۀقرخ هک ییاهلاربیل

 تاین مغریلع اما ،دنتشاد یقلخ بسن و لصا هک ینایعدم اب ،دندرکیم نوگلگ ار دوخ
 یاهناگی نحل و رهوج ،دندربیم راکهب دب و دندیمهفیم دب ار مسیسکرام دوخ یبلق
 هدمع روطهب یطارفا پچ یاهنایرج« میتسنادیم ام .تشادیم مه دیابن و ،تشادن
 اما ،دناهدش نادرگیور ییاوژروب نیئآ زا هک تسا یناوج نارکفنشور یاهتساوخ رگنایب
 ام .»یطارفا ییارگپچ تمسهب هکلب ،مسیشاف تمسهب هن ،پچ هب هکلب ،تسار هب هن
 یطارفا یاهپچ یژولوئدیا هک میدرک رتقیمع ار کرد نیا هبرجت هب و میدرکیم کرد
 مسیلایسوس تسا هرمز نآ زا هک تسا نوگانوگ رایسب یاههشیدنا ءازجا زا یاهعومجم
 لاربیل یاهنایرج ،مسیتارکمد لایسوس ،مسیئوئام ،مسیکستورت ،مسیشرانآ ،یلیخت
 هک میدوب فقاو لاح نیع رد و .مسیسکرام نوگانوگ یاهریسفت نینچمه و ییاوژروب

 فالخ تسرد و تسا یرگید ۀلوقم زا ،اه»یاهماخرونا« و اه»یکلم لیلخ« شروش
 تحص یگدنز و .دریگیم تأشن تسار ۀناراکهظفاحم یاههیام زا ًاقیمع ،نآ پچ رهاظ
 بزح زا باعشنا زا سپ ،۱۳۲۶ لاس رد هک یکلم لیلخ .دناسر توبث هب ار یبایزرا نیا
 یهتنم ،»دراد ار ناریا ۀدوت بزح فده نامه و همانرب نامه« دوب یعدم ،ناریا ۀدوت
 ییاتدوک ۀبرض رثا رب عاضوا شخرچ زا سپ ،دیامیپیم یرگید هار دوصقم هب ندیسر یارب

 :»درک شاف ههبشیب فارتعا نیا رد ار دوخ ییاهن تایونم ،دادرم ۲۸
 روضح هب یبایفرش مین و تعاس ود تدم رد بناجنیا«
 تاشیامرف و مدناسر ضرع هب یبلاطم ،ینویامه ترضحیلعا

 یلوصا مسر و هار زا ترضحیلعا .مدرک اغصا ار هناکولم
 و هتشذگ رد ام رثؤم ۀناتسرپ نهیم تازرابم زا و ام تیعمج
)۸(».دندومرف یتقوشوخ زاربا لاح

 یاهریت یاهناج نآ ۀمه ریدقت وا ماجرف .تسین یفداصت ۀثداح کی »یکلم لیلخ«
 ۀقبط هار ناگدنمزر نآ نارفاسم هک دندش یاهپوک رب راوس یبلقت تیلب اب هک تسا



 ،اه »ییاشال« ،اه»هاوخکین« ،اه»میرپا« وا زا سپ و یکلم زا شیپ رگم .دنرگراک
 ،اه»یمساق« ؟دندرواین رد رس دابآاجکان نامه زا ،دنتفر هار نیمه زا هک اه»زرواشک«
 ۀدوت بزح فوفص و هار زا هدشمگ تشهب یادوس رد هک اهنآ ریظن نارگید و اه»نتورف«
 بزح کیژولوئدیا تازرابم ؟دندیتلغن رد خیرات نیلفاسلا لفسا هب رگم ،دندش ادج ناریا
 رد نآ زا ییاههراپ هک ،یسایس ناگدشنیرفن ،اههدزاو ،هارهمین نارای نیا اب ناریا ۀدوت
 ناریا رگراک ۀقبط بزح ۀمانراک نیرفآرورغ و ناشخرد روطس زا ،تسا هدمآ هعومجم نیا
 ییادخهمین دنسم زا هک مسیئوئام هک ،لامآ نادنبخی و یتخبروش یاهزور نآ رد .تسا
 و تفرورف رازراک رابغ و درگ رد اهنت و هکی ناریا ۀدوت بزح ،درکیم رداص یبالقنا یاههیآ

 ییاوژروبهدرخ یرگیبالقنا ام .درک المرب ،دوب هتفهن بذاک تایآ نیا رد هک ار یرفُک رهوج
 تالیامت ۀنیئآ هب »وئام« تسد رد و دادیم لیکشت ار مسیئوئام نیداینب نومضم هک ،ار
 یتسیسکرام هاگدید زا ،دوب هدش لدب یناقهد یاهرشق نیرتهدنامبقع قایتشا و روش و
 یخیرات لماکت رهُم هچرگ نیچ ییاوژروبهدرخ یرگیبالقنا :میداد ناشن ام .میدرک یفرعم
 یرگیبالقنا رهاظم رگید اب هسیاقم اب اما ،دراد دوخ رب ار روشک نآ یداصتقا و

 .دنراد قلعت هباشم عون هب یگمه مسیکستورت و مسیشرانآ هژیوهب ،ییاوژروبهدرخ
 و یتسیشرانآ تارظن زا یبیرغ ۀزیمآ ییوئام یژولوئدیا«
 ترابع و ناناقهد یخیرات تلاسر ۀرابرد یکیندوران
 نافوسلیف ءارآ و یتسیکستورت یامنیبالقنا یاهیزادرپ

 تسا نیا مسیئوئام رد یلصا ۀتکن اما ،تسا ناتساب نیچ
 دنمورین مسینیوش تمدخ رد ییاوژروبهدرخ یرگبالقنا هک
 هب یزای تسد قایتشا رد و هتفرگ رارق هنابلطتمظع و
 رهاظم زا تسا یدروم نیا .دنکیم شالت ناهج یربهر
 ».ییاوژروبهدرخ یرگیبالقنا یتسیلانویسان

 .دوب هدروخ تسکش مسیکستورت هک دوش زوریپ ییاج رد دوب نآ رب مسیئوئام
 روصت نیا اب و درک یراذگهیامرس ناناوج یور ،تسینومک بزح هیلع هزرابم رد یکستورت
 لمع« هب ار دوخ تاساسحا دنراد لیامت یناوج تیساسح و ترارح ۀطساوهب اهنآ هک
 یرای هب ار زیگناناجیه رهاظت نیرتغاد و ظافلا نیرتزیت و دنت ،دنهد لاقتنا »میقتسم
 ناریا دراو ،اورت بسا نورد یناریا یاهتسیئوئام ۴۰ ۀهد یاهلاس رد کنیا و .تفرگ
 هب اما .دندناشفا اههاگشناد و سرادم رد ار »خرس باتک« داروا بولسا نیمه اب و دندش
 ورد یکاخ مرک زج ،دنتشاک ار اهدژا مخت دوخ رادنپ هب هک اهنآ ،»سکرام« نایب
 و یللملانیب ۀنحص رد یگدنز ۀبرجت نتم رد ناریا ۀدوت بزح یزورهنابش رازراک .دندرکن



 نآ یاهشیارآ و اههرهچ عاونا رد مسیئوئام ،تسشن ۀویم هب یلم یاهزرم نورد رد
 ،دعب ۀهد رد هک داهن یاج رب دوخ زا مه ینیگآرهز بوسر اما ،تشادرب یراک یاهمخز
 ریز و هربد سیژر و نیلگ ماهاربآ ،الگ یرام سولراک ،هزوکرام یاههشیدنا اب بیکرت رد
 گنج قریب و دش ایحا هئوگورا رد »وراماپوت« ،یرهش یاهکیرچ شبنج دیدش ریثأت

 .تشارفارب ار یکیرچ
 یایراتلورپ هب لیدبت یرادهیامرس عماوج یایراتلورپ هک دوب یوعد نیا رب »هزوکرام«

 هتشغآ ییاوژروبهدرخ هفرمهمین و هفرم یگدنز یاهیگدولآ مامت هب ار دوخ و هدش یفارشا
 و یربخیب رد نوسماس .تسا هدوبر وا زا ار ایراتلورپ یبالقنا تلصخ هلاحتسا نیا .تسا

 هداد تسد زا ،تسوا یاهناسفا یورین یمامت عبنم هک ار شناوسیگ شیوخ یشوهدم
 رب »هزوکرام« .دنشاب هدیشارت هت زا ار شرس هک تسا ینوسماس کنیا ایراتلورپ .تسا
 ،ناناوج هب ار وا یبالقنا شقن و درکیم علخ نآ یخیرات تلاسر زا ار رگراک ۀقبط هیاپ نیا
 .درپسیم نآ یوجشناد رشق هژیوهب

 تیعقاو کی تروص زا ار بالقنا ،ریظن ییاهتشادرب اب »هربد سیژر« و »الگ یرام«
 و میظع دمآرب کی زا ،)هنایارگهدارا( یتسیراتنولو ۀنایوجهثداح شیامن کی هب ینیع
 راجفنا ،دندادیم لزنت قلخ زا ازجم ِیماظن یاهمیت زیمآروهت تایلمع هب ،یاهدوت عونترپ

 ۀمادا زا ار اه»ییالاب« هک یریگهمه نارحب ۀنگنم رد ار اههدوت دنمدرد و یناولهپ مشخ
 اب ،درادیم زاب هتشذگ شور هب عاضوا لمحت زا ار اه»ینیئاپ« و قباس ۀویش هب تموکح
 ضوع ،دننادیم شخبتاجن ۀخسن ار مسیرورت هک ابیکشان نانامرهق یدارفنا رهق
 لذتبم ،هدمآ هوتس هب گرمشیپ کی حطس ات ار یبالقنا گنهاشیپ شقن و دندرکیم
 یاج هب »الگ یرام« دید زا »یرهش یالیرگ« یساسا تاصخشم و طیارش .دندرکیم
 و هدنکارپ لفاحم هب ار نآ ،دناسر ددم شبنج تعسو و ندش یاهدوت هب هکنآ
 یالیرگ« تاصخشم .تخاسیم لیدبت حلسم نارکفنشور و ناگبخن زا یاهنوگهرطق

 :تسا نینچ »یرهش
 و ناراب ،یگنسرگ ،یگتسخ دناوتب .دشاب یبوخ یامیپهار«
 دنادب و دشاب بقارم و گنز هب شوگ ،دنک لمحت ار امرگ
 و هناشن زگره ،دسرتن رطخ زا زگره ،دوش یفخم هنوگچ
 دناوتب هک نادنچ ،دشاب یبوخ نیسیتکات ،دراذگن یقاب یّدر
 هب تازیهجت و تامهم ،هحلسا ظاحل زا هک ار هصیقن نیا
 ».دنک ناربج ،تسین دنمورین تیافک ردق



 کی یارب نآ نایغط و مطالت هک مدرم روانهپ ِطش زا ردقچ ،کچوک ناکتسا نیا رد
 ؟دریگیم اج ،تسا یمازلا یعامتجا بالقنا

 ،تشاد دهاوخن ییامنرود چیه بالقنا نآ یب هک ،ار یژولوئدیا یاج »هربد سیژر«
 یاهورین و دنزیم اجک رد لوحت ضبن هک نآ هب هجوتیب ار بالقنا وا .دهدیم یژولویب هب
 یاهلگنج و ناتسهوک یاههرخص نایم رد ،تسا زکرمتم اجک رد یعامتجا دیلوت ۀدمع
 لکش طقف مه نآ ،هناحلسم ۀزرابم زا شواک نیا رد و .دنکیم وجتسج وت رد وت هوبنا

 :دزاسیم نادیواج قلطم کی ،نآ یکیرچ
 یکیدزن ۀطبار ،تسا زور روتسد رد هناحلسم ۀزرابم اج ره«
 نکمم هک – هطبار نیا .دراد دوجو یژولوئدیا و یژولویب نیب
 .تسا یعطاق ۀطبار – دسرب رظنهب یداعریغ و بیجع تسا
 رد ،هدرک تداع یرهش یگدنز هب هک لاسهنایم درم کی
 ،تسا هتفرگ لکش یتوافتم یاهفده و طیارش ناروک
 زا رتمک یتح ـ ای ناتسهوک اب ار دوخ دناوتیمن یگداسهب
 مزال ًامتح ... دهد قیبطت رهش رد ینیمزریز تیلاعف ـ نآ
 رادروخرب یتسیسکرام لماک یاهشزومآ زا صخش هک تسین
 یبالقنا یاهشزومآ و یگدنمزر هنافسأتم نینچمه .دشاب
 تیافک ییالیرگ طیارش اب قیبطت یارب لاسهنایم درف کی
 یساسا طرش یمسج یگدامآ لوا ۀجرد رد هکلب ،دنکیمن
 ۀبذاج یکیروئت ظاحل زا هک تسا یکچوک ۀتکن نیا .تسا

 دراد دوخ صاخ قطنم هناحلسم ۀزرابم یلو ،دراد یدودحم
 ».دناد یمن یزیچ نآ ۀرابرد یروئت هک

 یزاین هک هدش نآ زا رترابتعایب ،یبالقنا ماسرس و کیتنامر یاهیفابلایخ نیا زورما
 ره هک دشاب یجنرغب و نوگهنوگ ،لوحتم ،هدنز طیارش اب شایگناگیب تابثا و نآ دقن هب

 ماخ یاهیرگینهذ نیمه اما ،درذگیم اهنآ مخ و مچ رُپ ربعم زا یبالقنا و یقلخ شبنج
 زاب و .دش نآ لوارقشیپ و ناریا رگراک ۀقبط یبالقنا شبنج هار گنس ههد کی دودح رد
 اهدعب هک ـ ناریا ۀدوت بزح یسایس و کیروئت ۀلصوحرپ یاهیرگنشور و هناناج فاصم
 دیزم نآ رب قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس نورد یرتلورپ و هدنلاب نایرج ۀنامیمص شالت

 ۀلئسم نیا ،کیتارپ رد مه و یروئت رد مه ،زورما .درک درُخ ار نآ یاهناوختسا ـ دش
 دوخ نطب رد ار نارحب ۀفطن زاغآ زا ناریا رد یکیرچ شبنج هک تسا یاهدش لح
 مورحم کیروئت داینب زا ار شبنج دیدم نایلاس ،کیتارپ ۀبناجکی ندرک قلطم .درورپیم



 ناریا رد یکیرچ شبنج نایناب .درک دودسم و هریت نآ یارب ار یاهدنیآ هنوگره و تخاس
 .تسا یبالقنا تیلاعف کفنیال ءزج یروئت هک دندوب رجاع یدیلک تیعقاو نیا کرد زا
 و دنتشادن فوقو نآ رییغت و هعماج تخانش رازبا هباثمهب یروئت نیشناجیب شقن هب اهنآ
 زا رتهب زورما .تشاذگ اهنآ نامزاس نورد هب اپ جالعیب نارحب هک دوب هنخر نیمه زا

 یفن مسجت دوخ هک )تیرثکا( ناریا قلخ نایئادف نامزاس ۀدنز یاهدرواتسد وترپ رد همه
 هک ،اه»دوب« لوصحم هن یکیرچ شبنج هک دید ناوتیم ،تسا یکیرچ نایرج یبالقنا
 رد هکلب ،یبالقنا ۀدومزآ یروئت کی زا ماهلا اب هن شبنج نیا .دوب اه»دوبن« ساکعنا

 و زاین زا هن ،نآ تکرش مدع فوسک رد هکلب ،رگراک ۀقبط نطب زا هن ،نآ اب تموصخ
 و بزح نیا نادقف ندناشوپ یارب هکلب ،وجمزر یسایس نامزاس ای بزح کی لیامت

 رد هکلب ،هعماج حطس رد یبالقنا شبنج نتفرگزیخ طیارش رد هن ،یسایس نامزاس
 یاهیباتیب ای هقبط دوخهبدوخ و یفنص تازرابم اب دنویپ رد هن ،نآ یبسن دوکر ۀظحل

 رایسب و کچوک رایسب ءازجا طسوت و نآ نودب ،نآ زا نوریب رد هکلب ،یاهدوت داح
 شبنج نیا کیتکلاید ،همه نیا اب .دمآرد تکرح هب روهتم و یصاع نارکفنشور دودحم
 هرسکی ار نآ تسناوتن ،تشادن قلطم ۀطلس هک اجنآ زا اه»دوبن« نیا هک دوب نانچ
 »ِدوب« ،ینیع یاهدوبمک و اه»دوبن« یازا رد ون پچ .دراذگب میقع و دنک ریخست
 یاهوزرآ نیا رب ندز هناوج ،مدرم یاهوزرآ اب دنویپ :تشاد شخبافش و هدننکنییعت
 هب ناشنازوس قشع هک دوب یراج ینانز و نادرم ضبن شبنج نیا رد .حورجم و دنمورین

 یرادافو نیا رد اهنآ .تفریم رتارف گرم زا ،تقیقح هب اهنآ ششکرپ یگنشت و قلخ
 و رابتعا هب یحور رظن زا ،تشاد نایغط نآ رد ناریش شرغ و نوخ زا یاهناخدور هک
 ود زا یتدحو ،هراوهگ نورد زا یکیرچ شبنج .دندوزفا اههدوت راظنا رد مسیسکرام ۀبذاج
 ،تشادن یلم ۀبرجت هب یطبر هک ار یتارداص یاهیروئت وسکی زا .دوب راگزاسان ضقانت
 یاهبرجت ،هدوت اب سامت ره و دربن نادیم رد ماگ ره اب وس رگید زا و درکیم نیچلگ
 ،توهبم رگنایصع کی رانک رد شبنج نیا هک دوب نینچ .تخودنایم هدنز و لیصا

 نیا .دوب نآ گنچ رد شاییاهن ریدقت هک ،درورپیم ار یبالقنا و یقلخ ،هدنیور رصانع
 اب هک دوب یکیرچ شبنج ۀدنبایدشر هجو ینعی ،هدمع هجو ،فاص و نوخ رپ ،هدنپت ۀمین

 یاهیروئت و هلافت اب هارمه ار رگید ۀمین زا یاهکت ،تشادیمرب شیپ هب هک یمدق ره
 هب ،تسردنت ۀتسه نیا یدنمونت و شیور .تخادنایم رود هب یبالقناهبش و یتارداص

 هار گرم و گنس قمع زا ،دشن عطق یمد یتح نآ یبالقنا و یقلخ تعیبط یاضتقا
 قلخ نایئادف نامزاس ،ییادف یاهکیرچ نامزاس نینوخ تخرد رب هک اجنآ ات دوشگ



 رگراک ۀقبط خیرات رد یفیک شهج کی اب یکیرچ خیرات رهوج و داد هویم )تیرثکا( ناریا
 .دروخ هرگ هشیدنا یناولهپ اب لد یناولهپ .دش زیررس ناریا

 و یواک هشیر رد ،پچ ءاروام یاه»دوبن« و اه صقن اب داهج رد ناریا ۀدوت بزح
 مسیسکرام یفرعم رد ،نآ هار رس رب نتفرگ غارچ رد ،یفارحنا یاهشیارگ یملع لیلحت
 نیرتمک زا ،هدشءاقلا یاهیروادشیپ و مهافتءوس ِریسا ِناگتفیش جوف نیا هب لیصا
 .تسا هدرکن یشوپمشچ ،ناکما نیرتزیچان و تصرف

 .تسین نامتک لباق ناریا ۀدوت بزح درکلمع ،ناریا یکیرچ شبنج اب هطبار رد
 رما هب ناریا ۀدوت بزح یخیرات تامدخ زا اهنت هن نآ تارمث زین و براجت نیا تسبعمج
 هکلب ،تسام نهیم رد مسینینل ـ مسیسکرام یروئت یالج و یگزیکاپ و رگراک ۀقبط
 و یبرجت ۀنیجنگ نیا فذح .تسا یبالقنا شبنج ۀعومجم هب یزیمآراختفا نید یادا
 بزح ناشن و مان فذح ،دهدیم شارت ناریا رد ار یملع مسیلایسوس تماق ،کیروئت
 هقبط نیا شخبماهلا یگدنز رتفد قاروا نیرترابرپ ،ناریا رگراک ۀقبط خیرات زا ناریا ۀدوت
 هچ وا هب ،دنیابریم ناریا رگراک ۀقبط زا هچنآ یازا رد نارگناریو .دهدیم داب هب ار
 ؟دنهدیم

 و اهیکلم و اهمیرپا اب هزرابم رد هک دهدیم ناشن یگدنز اب دنویپ رد رضاح ۀعومجم
 و یواعد ماسقا و عاونا اب هعزانم رد .دوب ناریا ۀدوت بزح اب قح اهیاهماخرونا
 و یورپچ عاونا اب زیتس رد .دوب ناریا ۀدوت بزح اب قح یتسیئوئام یاهتعدب

 ۀدوت بزح اب قح ،مسیروتناوآ و مسیشرانآ ۀنهک و ون یاه لکش عاونا اب ،ییامنپچ
 ربارب رد ،راکیپ و نومزآ لاس لهچ یط یسایس نایرج کی تسا نکمم ایآ .دوب ناریا

 ؟دشابن قحم یخیرات ظاحل زا دوخ و دشاب هتشاد قح ،ءانثتسا چیهیب نایعدم ۀیلک
 خیرات یاهسرد نتسناد ۀلأسم ،دروآ دوجوهب ار خیرات ناوتیم هنوگچ هک نیا ۀلأسم

 ،تسا هدش هقش مصاختم تاقبط ۀتخآ غیت اب تیرشب یتقو ات و دنتسه هشیمه .تسا
 دانتسا خیرات هب دوخ ۀبونهب اما ،دناهتخوماین چیه خیرات ۀبرجت زا هک ییاهنآ دوب دنهاوخ
 تتامش و داقتنا داب هب هدش بکترم ام بزح اجنآ و اجنیا هک ار یتاهابتشا و دننکیم
 نابطاخم هب هکلب ،یندشن باجم نارگتمالم نیا هب هن یخساپ هعومجم نیا .دنریگیم
 و ضماغ یاهیریگرد و هدنز راک نایرج رد اهنآ زا یرایسب هک ار یتاهابتشا ات تساهنآ

 بزح زیخلصاح و لدبیب تامدخ یوزارت رگید ۀفک اب ،تسا ریذپانبانتجا ولهپدنچ
 خساپ رد ،ایبملک تسینومک بزح لوا ریبد »اری یووتربلیژ« .دنجنسب ناریا ۀدوت

 اهروپیش رد دولآرهز ییاوآ اب ار رگراک ۀقبط بزح یاهتسکش و تاهابتشا هک ینافیرح



 ۀدوت بزح خیرات ۀرجنح زا ییوگ هک ،دناوخیم ار ییایناپسا نهک رعش نیا ،دنمدیم
 :دزادنایم نینط ناریا

 ،دیاهرغ ناتحالس لقیص و یگدنشخر هب امش«
 ،تسا ردک و هولجیب اما نم یاهرازفا گنج
 ؟ار توافت نیا زار دینادیم ایآ

 ،گنج نادیم رد
 ،اهنیا دناهدوب اههکلهم رابغ و درگ رد
 ».تسادیپ ناشتماق رب تخس یاههبرض راثآ

 ناریا رصاعم خیرات دنور رد بزح یلصا طخ

 طخ کی ۀلیسوهب ،شنیوانع و نیماضم ،اههنیمز ینوگهنوگ ۀمه اب رضاح ۀعومجم
 یتدحو هب ،درذگیم اهناونع و نیماضم نیا کیاکی لالخ زا ءولألت اب هک گنررپ خرس
 و اههار ،مه تازاوم هب هک تسا ییاهماگ یاج نوگلگ و شپترپ طخ نیا .دسریم ینورد
 دادبتسا اب دربن و مسیلایرپما اب دربن :دنیامیپیم ار هدننکنییعت دربن کی یاهمخ و چیپ

… 
 یور ود یاهشقن ،شعونتم یاههخاش و نوئش لاکشا ۀمه هب ،هناگود دربن نیا

 تلصخ و یتسیلایرپمادض ۀزرابم یاههنحص رد بزح یلم ًاقیمع تلصخ .دوب لادم کی
 و غاد اب شایماکان و حتف ره هک ،وا یدادبتسا داهج ریس رد ،نآ کیتارکمد ًاقیمع
 راعش ناریا ۀدوت بزح هک یماگنه .درکیم یلجت ،دوب روشحم راد بانط و شفرد
 نامزاس و هورگ چیه ،داد رارق دوخ ۀحولرس رد ار »رامعتسا هنوگ ره هیلع هزرابم«
 تاملک نیا .دندروآیمن نابز رب ار »مسیلایرپما« و »رامعتسا« ۀملک یتح رگید یسایس
 هب رس زار و هتفگن ّرِس ییوگ .تشاد انشآان و بیرغ ینینط زور نآ یسایس یاضف رد
 هک دوبن نیا اهنت ناریا ۀدوت بزح تمدخ .دوب مارح نآ هب یکیدزن هک تسا یرهم
 دعب ۀلحرم رد و سیلگنا مسیلایرپما تسخن ـ تفرگ مسیلایرپما یوسهب ار دوخ تشگنا

 ۀعماج یاهیبیصنیب و اهیهابت یلصا ببسم مانهب ار وا و ـ اکیرما مسیلایرپما ًاتدمع
 هاوخنهیم رصانع و اهورین ۀمه هک دوبن نیا اهنت .درک یفرعم ناریا ۀدش هتشادهگن بقع
 :درک توعد و دناوخارف رصاعم یالویه نیا دض رب هدارا و لمع تدحو هب ار تارکمد و
 هناگی تیهام اب ار مدرم هک دوب نیا لاح نیع رد هکلب ،یلصا نمشد یور هب اهشتآ ۀمه
 ناملآ هیلع بزح هک یاهزرابم یراوشد .درک انشآ اهتسیلایرپما ۀمه ریذپانرییغت و



 تنس ۀیاپ رب هک ار یدیاقع تسیابیم هک دوب نآ زا یشان ،داد ماجنا مسیشاف و یرلتیه
 ایوگ هک ار مهوت نیا و دنک لزلزتم ،دوب هدمآ راب نآ شقن و ناملآ ۀرابرد یغیلبت ِینالوط
 .دنکش مهرد ،دراد »دب عون« و »بوخ عون« مسیلایرپما

 ،ناریا هب ییاکیرمآ راشتسم نیتسخن ،رتسوش رتسم دورو نامز زا اکیرمآ مسیلایرپما
 رتسوش دور رگ« هک تسا یاهدنزگ تیعقاو نیا .دوب هدرک هولج فرطیب یورین ناونع هب
 یرایسب .دش نابایخ و هچوک رد یجیار دورس ههرب کی رد ،»داب رب ناریا دور ،ناریا زا

 هب مود یناهج گنج نامز رد هک ،ار نآ نویسیم نیمود یتح و »وپسلیم نویسیم«
 .دندناوخ »تسوا یاه تسد رد ناریا تلم عفانم« مایپ هک یدصاق ،دمآ ناریا
 کرویوین لخدم رد هک یاهتشرف لعشم« اب ار دوخ ماهلا و دیما ۀلعش اوژروب نارکفنشور
 یرورپعون و یتسودرشب« سدقمان حیرض هب و دندرکیم نشور ،)۹(»تسا هداتسیا
 یتح .دنتسب لیخد ،تفرگیم )۱۰(»دوخ تیامح ریز ار قرش فیعض للم هک اکیرمآ

 تسد ندرک هاتوک یارب ار دوخ یژتارتسا قدصم دمحم رتکد نوچ یرادمتسایس
 نزهار نیا »ۀناهاوخیدازآ تالیامت« و »اکیرمآ تیامح« رب ،ناریا یتفن عبانم زا سیلگنا
 ار سیلگنا تفن تکرش و ناریا تافالتخا ۀلأسم« و درکیم یکتم شوپباقن یللملانیب
 اب لایخ و باوخ نیا هک ینامز یتح ،)۱۱(»داد یم شرازگ اکیرمآ یروهمجسیئر هب

 نوریب هدرپ زا ًالماک یلم تلود هیلع اکیرمآ تایونم و دش ناشیرپ خلت تقیقح ۀبرض
 هک دوب ییاوه و لاح نینچ رد )۱۲(».درواین ار اکیرمآ مان دیشوکیم قدصم« ،داتفا

 هکنانچمه .درک مالعا زور تیلوئسم نیرتمربم ار ییاکیرمادض جیسب ناریا ۀدوت بزح
 یسیلگنادض و یرامعتسادض راکشآ تمس ناریا ۀدوت بزح یربهر ریز اههدوت شبنج«
 ،بزح نیا اهنت و ناریا ۀدوت بزح زین ییاکیرمآدض یبالقنا تضهن رد ،»تفرگ دوخ هب
 ،بزح تعاضب و ناوت دح رد شقن نیا و .دوب هدنهدمیلعت و رگاشفا ،لوارقشیپ
 نارود رسارس رد .تسا هدش بیقعت زورما هب ات ،یراکهظفاحم و لزلزت نیرتمکیب
 یرابرد دادبتسا اب هزرابم ربعم زا مسیلایرپما اب هزرابم ،ام نهیم رب یتنطلس دادبتسا

 ماین رد یاهظحل یتح ،یگدنز و گرم گنج نیا رد بزح ۀبلود ریشمش .تشذگیم
 هجاوم »ناریا هدوت بزح« مانهب یرحسلالطاب اب مدق ره رد شیاههدبعش و هاش .دوساین

 ینعی ،هاش لاخ کت نیرتگرزب ربارب رد هک میروآ رطاخهب ،لاثم دهاش ناونعهب .دش
 بزح ،دش هقردب و زاوشیپ تاغیلبت نیرتفازگ و فالرُپ اب هک یدنبمین یضرا تاحالصا

 .داد ناشن یبالقنا و یملع شنکاو بزح نیا اهنت ،دیدم نایلاس ات مه زاب و ،ام
 ،لیلحت و قیقحت و ریسفت ۶۰ زا شیب روطس نیا مقار ،درک یرای لاجم هک دح نآ ات

 هتفای یبزح تایرشن و راثآ رد ،وا میژر یضرا تسایس ،هژیوهب و هاش تاحالصا ۀرابرد



 هتشاذگ دقن ۀتوب رد »الاب زا تاحالصا« نیا یعقاو رایع یشهوژپ گرزب راک نیا رد .تسا
 نآ رد )۱۳(».تسا هدش المرب رامآ و دانسا وترپ رد نآ یاهقفا و اههزیگنا و هدش
 رد هک ،میژر تاثبشت و مسیلایرپما درگش لباقم رد نایامنیلم و اهورپچ ،اهلاس
 ،کیژولوئدیا نارحب یورهب یرفم ندوشگ و اتسور رد لعتشم یاهداضت لیدعت یوپاکت

 تاحالصا کرد رد و دنتفای حالس علخ ار دوخ ،دندوب هعماج یداصتقا و یسایس
 ار ییاوتحم هنوگره پچءاروام عضاوم زا یخرب .دندش التبم نایذه و یجیگ هب ،ینانچنآ

 و دندیئاس ههبج نآ ربارب رد تسار عضاوم زا رگید یخرب و دندرک اشاح تاحالصا نیا رد
 یملع بولسا هب وا ،داتفین تنکل هب ناریا ۀدوت بزح اما .دنتخادنا گنل حالطصا هب

 هکرعم نآ فارطا رد اهکراقراق هک ار »هناهاش ۀزجعم« بقاوع و راثآ و فلتخم بناوج
 صوصخم نزو ،درک یجالح اههدوت یارب شضقانتم دوجو ۀمه اب ،دندوب هتخادنا هارهب
 هیلع ناناقهد یتاقبط ۀزرابم هک داد ناشن و ،داد ناشن نآ رد ار یتسیلایرپما ۀبرجت
 یعرف لوصحم مسیلایرپما هیلع رهش رد یقرتم یاهورین ۀزرابم اب بیکرت رد نیکلام
 .تسا هدروآ رابهب اهمرفر نیا تروص هب ار دوخ

 بلغا هک ،یتسیمرفر یاهیزاب بشهمیخ ریسفت رد اهنت هن بزح یشم دوب نینچ و
 و اهتسایس ءاشفا رد نینچمه هکلب ،دوب ناش یاوتحم زا شیب اهنآ باخرس و باعل

 ۀصرع رد ،هتخیسگراسفا یرگیماظن و تاحیلست ۀصرع رد ،هتسباو میژر یاهتنایخ
 نداد جارات هب ۀصرع رد ،ییاکیرمآ سانشراک رازه اههد طسوت روشک ۀدنزخ لاغشا
 ندرک لحمضم ۀصرع رد ،یتفن ریاخذ صوصخهب ،ماخ عبانم و یندعم یاهتورث
 یهابت و یگنهرف رامعتسا ۀصرع رد ،یتعنص یگتسباو قیمعت ۀصرع رد ،یزرواشک
 ۀصرع رد ،مسیلایرپما یللملانیب رازاب ۀدئاز هب یلم رازاب لیدبت ۀصرع رد ،نهیم یونعم
… لاذتبا و دایتعا و ءاشترا ۀعاشا و میژر سوماق زا هدیئور ریذپانجالع داسف

 تدالو ۀظحل زا ،یسایس یاهیدازآ و کیتارکمد قوقح ،یلم ییاهر هار رد هزرابم
 دهاوخ همادا وا بلق شپت ره اب و هدوب وا یتسه گرهاش نونکات ناریا ۀدوت بزح
 شبنج هار رد »تسار« و »پچ« زا هک یتافارحنا عاونا اب بزح رمتسم دربن .تشاد
 یارب وا ۀشیمه و گنردیب دربن زین و دنتخادنایم گنس نآ یبالقنا دشر و یمدرم
 و رتگنراگنر هچره یاههبج رد ،فلتخم ءارآ و دیاقع یاراد نازرابم ۀیلک لمع تدحو
 .دیئوریم وا کیتارکمد و یتسیلایرپمادض مزر ۀنت رب هک دوب ییاههخاش ،رتهدرتسگ
 رد هک ار یمس یاههشیر و زره یاهفلع تسدکی اب ،دوخ یلصا دربن یارجم رد ،بزح
 تسایس« رگید تسد اب و ،دنکیم نب زا ،دشیم رهاظ اههفافل و اهیژولوئدیا عاونا
 لاعف ،تخیریم شخبورین نوخ بالقنا کرحم یاهورین نیئارش رد هک ،ار »اهداحتا



 بازحا فلتؤم ۀهبج« لیکشت ،۱۳۲۳ لاس هب »یدازآ ۀهبج« لیکشت .درکیم
 ۱۳۲۷ لاس هب »یروتاتکید دض تاعوبطم ۀهبج« لیکشت ،۱۳۲۴ لاس هب »هاوخیدازآ

 و مهافت هب یبایتسد یارب ترارحرپ شالت سپ نآ زا و ـ دوب ینطاب نیقی نیا یاههویم
 نویبالقنا و زرابم تیناحور اب ،وا قیدص ناراداوه و قدصم اب یملع دنویپ شرتسگ
 یاهراعش .دشن عطق یمد ،یملع مسیلایسوس هار ناگدنشوک اب ،یبهذم دیاقع یاراد
 »یروتاتکیددض دحاو ۀهبج« ،»یلم یاهورین دحاو ۀهبج« ،»رامعتسادض دحاو ۀهبج«
 زا یصاخ ۀلحرم اب هطبار رد و عطقم کی رد کی ره هک ،»قلخ یاهورین دحتم ۀهبج« و
 ار وا هار ،دش بزح شفرد هباثمهب ،یتاقبط یاهورین شیارآ و یسایس یاهورین بسانت
 دحاو ۀهبج یدنبناوختسا تشاد داقتعا هک لاح نامه رد بزح .درکیم نشور
 هک تشاد رارصا ،تسا ناناقهد و نارگراک داحتا ،رامعتسادض و کیتارکمد یاهورین
 قرف مه اب یلم ییاهر ِکیتارکمد یاهورین داحتا اب یروتاتکید هیلع هزرابم یارب داحتا

 ،دننکیم هزرابم مسیلایرپما دض رب هک کیتارکمد یاهورین مامت اب داحتا نینچمه .دنراد
 رد یکیزیفاتم روطهب دیابن ار ود نیا .تسین یکی ،رگراک ۀقبط یبالقنا نازرابم تدحو اب
 اب و شرگن نیا اب اهنت .درک قیفلت مه اب یکیتکلاید روطهب دیاب هکلب ،داد رارق مه ربارب
 یاهورین تیوقت هب قیرط نیا زا و ،درک لاعف ار اهداحتا تسایس ناوتیم بولسا نیا

 .تخادرپ بالقنا کرحم
 تاحفص رد ار میظع ــ شزومآ مه و ــ شالت و شیوپ نیا زا ییاپدر رضاح باتک

 اب ،ناریا ۀدوت بزح زورما یشم و یسایس عضاوم کرد دیلک .دهدیم ناشن دوخ ددعتم
 تسایس هک دیوگیم اسر یادص اب یخیرات در نیا .دهدیم تسدهب اپدر نیا ندرک لابند
 ۀیور تیوقت رد ،ینیمخ ماما یتسیلایرپمادض طخ زا تیامح رد ام بزح زورما رواب و
 هب دقتعم نویبالقنا ،زرابم تیناحور اب راوتسا داحتا یارب ششوک رد ،نآ کیتارکمد
 یدنر رس زا ،تسین یکیتکات ،تسین هعاسلاقلخ ،تسیلایرپمادض یاهورین ۀمه و مالسا
 قامعا زا ،تسام نیئآ و نامیا ،درادن یطبر چیه یراکشزاس اب ،تسین یبلطتصرف و
 ،تسا یبالقنا یانغتسا هب هتخیمآ و تشادمشچیب ،دریگیم همشچرس ام میلاعت
 ،نآ زا رتهنیرید و ۴۲ دادرخ ۱۵ هب هکلب ،زورید و زورما هب هن نآ تمدق ،تسام یژتارتسا

 .دسریم ۱۳۲۰ رهم ۱۰
 مه یروصت هک رود یاهزور نآ رد یتح عضاوم نیا زا و رئاعش نیا زا ام یلوصا عافد

 :تشون اهیندناوخ ِیرابرد ۀلجم هک دوب نانچ ،تفریمن یبهذم شبنج یزوریپ زا
 عافد تیناحور و نید زا نانچ یهاگ ،ایند نانیدیب ناگرا«
)۱۴(».دراد هدهع رب یربمایپ ۀفیظو ییوگ هک دنکیم



 :تشون »دیفس بالقنا« باتک رد ،ینیمخ ماما مایق اب هطبار رد ،راوخیمدآ هاش و
 نیا زا ... هدوت قباس بزح نطویب ناگراوآ یاهویدار«
 ار وا ماقم و دندرک لیلجت هللاتیآ ناونعهب تارک هب صخش

)۱۵(».دندیناسر شرع هب فورعم حالطصا هب
 ار نآ یلخاد یدایا و مسیلایرپما راه مشخ هک تسه و دوب تیلوصا و یریگیپ نیمه

 و هار دیهش نارازه روگ گنس زا رتلداع یهاوگ هچ .دزیگنایم رب ناریا ۀدوت بزح هیلع
 تشوگ ِدود هب هتشغآ و نینوخ راوید و رد زا رتربتعم یدنس هچ ؟ناریا ۀدوت بزح مسر

 اههمخد زا رتعطاق یناهرب هچ ؟هعلق لزق و ۀتیمک و دابآترشع و هاشغاب یاههاگهجنکش
 یهاشنهاش خیرات ۀمه یاهنرق ربارب راهچ ۀزادنا هب هک کاواس و هاش یاهنادنز و
 رد ییابیکش و مزر و جنر اپارس نایلاس زا رتایوگ یتقیقح هچ ؟دندوب اهیاهدوت نابزیم
 نوناق و ناریا ۀدوت بزح هیلع هاش یاتدوک یپ زا ؟یرابجا دیعبت و یسایس ترجاهم
 ترصن قاط ندشاپرب اب ات ،دیماجنا ام بزح ندش ینوناقریغ هب هک ،هطورشم یساسا
 نازرابم زا ،هاگدیعبت و نادنز هظحل کی یتح یرآ ،هظحل کی ،بالقنا تمه هب یزوریپ

 .تسا هدوبن یلاخ ناریا ۀدوت بزح
 ؟تسا غورد هدنز تیعقاو همه نیا ایآ
 ؟تسا هدوب هدوهیب نامیا و تمواقم و تنحم همه نیا ایآ
 ،ناریا ۀدوت بزح خیرات .دیوگیمن غورد خیرات اما ،تفگ غورد ناوتیم خیرات هب

 نانمشد تسدهب هداد داب کاشاخ و سخ ،دنیاعدایب یاهیناولهپ نیا ،دنتسین تاملک
 یاههبرجت نیا ،تسین ناگدش نوبغم و نالفاغ طسوت هدرپس نافوت هب و یتاقبط
 و سبح و هجنکش یاهثاریم نیا ،توراب ۀلعش رد هتخوس یاهتشذگرس نیا ،نینوخ
 یاجهب ار اهتخرد کت دیابن .تسا بالقنا و ۀقبط هب عیسو یاهشزومآ نیا ،دیعبت

 … تخورف هدیسر هار زا لسن هب لگنج

*   *   *
؟تسا هدمآ مهارف هعومجم نیا هنوگچ و ارچ

 ۀعسوت و ندش دنت تازاوم هب ،بزح »ۀتشذگ« اب ییانشآ یارب یگنشت و قوش
 یاههشیدنا و ناریا رگراک ۀقبط یسایس نامزاس یوسهب ون لسن یروآیور گنهآ

 قن اب یطبر چیه ،بلط و روش نیا .تسا هتفای یاهدنیازف تکرح ،یملع مسیلایسوس
 دنهاوخیم ،هتشذگ ربق شبن اب تقویب و تقوره هک یناهاوخدب یاهیرگیچوه و اهقن



 اب دنهاوخیم ،دننک فرحنم ،تسا زور روتسد رد هک یداح یاهتیعقاو زا ار راظنا
 ،هدش یراکتسد ،مه زا هتسسگ ،هدنکارپ یاهدادیور یضعب زا هدشباسح یزاسهرظنم
 و قوش نیا .درادن ،دننک خسم ار نآ ینونک ۀرهچ و شودخم ار ناریا ۀدوت بزح تیهام
 یرگناریو .دریگیم همشچرس هدنزاس و یعیبط ییاشنم زا ،یرگناریو نآ سکعرب یواجنک
 یاهورین ۀمه و نآ یاهتحلصم ،بالقنا هیلع اهنآ ۀفقویب ۀزرابم زا ییزج ،نافیرح
 نآ ۀمه ربارب رد یشنکاو لاح نیع رد اما یواکجنک نیا .تسا نآ هب دهعتم و کرحم
 تروصهب یدامتم یاهههد و اهلاس یط هک تسا یردک تابوسر و اهءاقلا ،تاهبش
 :هماننابزرم نهک مالک هب .تسا هدمآرد »یتسار« و »تقیقح« نفدم

 .»دنامن راوتسا ،یهن یتسار رب هن هک یساسا ره«
 روطق و دنلب یاهراوید رد ،بالقنا یاهرگنلت نیتسخن اب هک تسا لیلد نیمه هب و

 فرظ رد طقف ،دوب هدش هتشر لاس هد دنچ یط هچنآ و داتفا فاکش »بیرف« و »غورد«
 ۀدوت بزح یعقاو خیرات ۀرابرد ون لسن یواکجنک و شسرپ .دش هبنپ و دیسوپ هام دنچ
 هب گنر و ررکم یاهغورد نآ ندش دود زا یشان ءالخ زا و قیمع ۀنخر نیمه زا ،ناریا
 و دوریم هار شیوخ یهاگآ یاهاپ اب هک تسا یزاین نیا .تسا هتشاذگ نورد هب اپ گنر

 راثآ .دیوگ خساپ نآ هب صولخ تیاهن رد تسا هدیشوک تصرف ره رد ناریا ۀدوت بزح
 قیاقح یفرعم رد ،هدمآ مهارف بالقنا نمی هب هک یلاجم رد هژیوهب ،ام بزح هک یفلتخم
 و کرد نیا زا ییاههولج ،تسا هدرک رشتنم دوخ خیرات رانک و هشوگ یرگنشور و ،هتشذگ
 ششوک نیا رتشیب ققحت رد و ریسم نیا رد یرگید مدق ،رضاح ۀعومجم .تسا ششوک
.تسا

 یاهصرع چیه هک ،شنیرفآ و مزر لاس ۴۰ هوجو مامت شیاجنگ هک میئوگب اج نیمه
 یعقاوریغ راظتنا ،باتک نیا رد ،هدوبن رانکرب نآ زا هعماج یونعم و یدام تایح زا
 رانک رد یاهچیرد طقف رضاح باتک .تسا هدنیآ هب لوکوم نانچمه تلاسر نیا .تسا

 ۀعومجم یگژیو اما .دیاشگیم راکیپ و راک ِفرگش نادیم نیا یور هب ،رگید یاههچیرد
 هکنیا یارب ام .تسا هدشن هتشون »زورما« شنیب و هاگن اب ًاتدمع هک تسا نیا رد ینونک
 ،مینک رود ،میهد قیبطت دوخ زورما عضو اب ار »هتشذگ« میاهتساوخ هک ار هبئاش نیا

 یاهدادیور و اهدنور اب دنویپ رد و نامزمه هک ار یدانسا و اهدومنهر ،تالاقم نیع
 رگا ،دانسا و قاروا نیا زا یرایسب .میاهدرک بیکرت و یروآعمج ،دناهدش هتشون صخشم
 اهتشادرب زا یرایسب ،تفاییم یرگید نومضم و راسخر ،دوش هتشون زورما دوب رارق
 هدوزفا اهنآ هب ون یاههبرجت و اههبنج یرایسب ،دروخیم لقیص ای و درکیم رییغت
 و تین اب ینیرفآزاب نیا اما .دمآیم تسدهب نوگرگید یاهعومجم ،هصالخ و تشگیم



 ام .دشاب هتشاد یراگزاس تسناوتیمن ،تسا باتک نیا رب مکاح نوناق هک یکرحم
 ریوصت یزورما گنر و بکرم اب ار دوخ یخیرات ۀرهچ و میریگب هلصاف دوخ زا میتساوخن
 تروص نیا رد ،دنامب یقاب هرهچ نیا رد ،اسران و هتخپان طوطخ یتح راذگب .مینک
 .دشخردیم یرتشیب یورین و تلاصا اب وا یلصا تیصاخ و طخ و بزح یرهوج تقیقح

 یصاخ قطنم زا ،یمسیناگرا ره دننام هعومجم نیا تالاقم و یبزح دانسا باختنا
 ۀنومن هک دوش سکعنم یراتشون ههرب ره رد و زارف ره رد هدش یعس .تسا هدرک یوریپ
 رمتسم و یلک طخ و یمومع تسایس و دشاب دوخ هباشم یاهلیلحت و تالاقم زا ییایوگ
 رد ،مالک ۀلاطا زا یریگولج یارب .دهد ناشن رظن دروم عوضوم اب هطبار رد ار بزح
 مه و یعرف مه هک ،راتشون زا یبناوج ،هدش دای قطنم زیمآساوسو تیاعر اب ،یدراوم
 رودقم دح ات ،دنکیمن یکمک ییاهن دصقم هب و هدوب زور یارذگ و یاهظحل لیاسم فرعم
 رارکت زا زارتحا نیع رد ،هک درکیم باجیا یقطنم نینچ رگید یور .تسا هدش هصالخ
 و دزیمایب مه اب تالاقم نیا توافتم و یساسا یاهشخب ،هباشم تالاقم و نیماضم
 بزح نیداینب تشادرب و رواب زا یعماج ریوصت ماجنارس ات ،دوش هیفصت لماش تاررکم
 و تشرس هکلب ،تالاقم ناگدنسیون مسر و مان هن شنیزگ رایعم ،ساسا نیا رب .دیآ دیدپ
 عماج یاههتشون اسب یا هک درک دیکأت دیاب و .تسا هدوب راتشون دوخ تیعماج و اوتحم
 یسرتسد مدع ببس هب هک دراد دوجو یبزح راثآ رد هعومجم نیا یاتسار رد ییاویش و
 یلامتحا ۀصیقن نیا .تسا یلاخ باتک نیا رد اهنآ یاج ،هعومجم ناگدننکمیظنت
 نارای یرای و اهدومنهر ،تارکذت تکرب هب هک ییانغ اب ،باتک یدعب بوچراچ رد دناوتیم
 .دوش عفترم ،دیآیم رابهب

 :هک نیا رخآ فرح
 نیرتگرزب ،تیار نیا زازتها رد و تیاور نیا نینط رد .تسام تیار و تیاور نیا

 ۀدوت بزح ۀدنبای لماکت تلصخ ،یعمج درِخ ،یبالقنا شور دشخردیم هک یتقیقح
 یرادهیامرس ،مسیلادوئف اب هزرابم رد وا یریذپانشزاس اب یتشرس شزیمآ رد ناریا
 نیا نتم رد اهنت ،یرگید ۀلأسم ره .تسا مسیلایرپما و یتنطلس دادبتسا ،هتسباو
.تسا یدج تواضق و یبایزرا ،حرط لباق ماع دنور نیا و تیهام

ناگرهم ردیح

ـــــــــــــــ

 ،ناریا ۀدوت بزح یزکرم ۀتیمک یوروب یاهراعش و اهدومنهر ،اهزت زا یتمسق .۱
 .۱۳۴۵ هام رویرهش ــ ۱۸ ۀرامش ،مشش ۀرود ،مدرم ۀمانهام



 تسایس ۀصرع رد ناریا ۀدوت بزح ـ۱ هرامش ،خساپ و شسرپ ،یرونایک نیدلارون .۳ و۲
 .۲۵ ص ،زور

 .۲۶ ص ،۱۶۴ هرامش ،مدرم .۴

 .ناریا ۀدوت بزح یزکرم ۀتیمک یوروب یاهراعش و اهدومنهر ،اهزت زا .۵

 .۶ ص ،مسینینل ـ مسیسکرام قالخ تلصخ ،لاه سگ .۶

 .۲۱۳ ص ،للملانیب رشن ،اینیولع لالج ۀمجرت ،رواخ و نرتنیمک .۷

 .یماظن هاگداد رد یکلم لیلخ تایعافد .۸

 ات ۷۵ تاحفص ،۱۳۲۴ پاچ ،مود دلج ،ناریا هلاس تسیب خیرات ،یکم نیسح .۱۰ و ۹
۷۶. 

 .۲۱۶ ص ،دادرم ۲۸ هبرجت ،ریشناوج .م .ف .۱۲ و ۱۱

 نیدهاجم( ،۸۵ ص ،»قلخ نیدهاجم« یربهر و ناریا بالقنا ،هدنسیون نیمه .۱۳
 .)تقیقح هاگداد رد قلخ

 .۱۳۴۴ هام دادرخ ۴ ،۷۲ هرامش ،اهیندناوخ .۱۴

.۴۶ و ۴۵ تاحفص ،لوا پاچ ،دیفس بالقنا .۱۵


