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 امسر روشک ود نیب تدم دنلب و عماج یاھ یراکمھ دنس ،نیچ تلود و یمالسا یروھمج نیب وگتفگ لاس جنپ زا دعب
 دمآ یپ نارگن مدرم مومع هدش یا ھناسر نآ ربخ ھک ھتشذگ ناتسبات زا اما هدشن رشتنم زونھ یمسر دنس نتم .دش اضما
 دنس ار نآ نادقتنم و دناد یم روشک ود عفن ھب و زیمآ راختفا ار دنس نیا یاضما یمالسا یروھمج .دنتسھ قفاوت نیا

  ؟تسیچ دنس نیا ی هراب رد ناترظن .نآ هدنیآ و ناریا ھب تموکح راکشآ تنایخ
 
 ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت .تسا کرد لباق و اجب الماک ھمانقفاوت نیا یاھدمآ یپ زا مدرم ینارگن ،نم رظن ھب
 الماک روشک یجراخ ھصرع رد ،تسا یگتسکشرو ھناتسآ رد روشک داصتقا ھک تسا هدش اضما یطیارش رد نیچ و
 مزال تراظن دنناوت یمن یمدرم یاھداھن و تسا هدرتسگ تموکح ناکرا مامت رد داسف یلخاد ھصرع رد ،تسا یوزنم
 یاھزایتما یاطعا ھب دناوتیم تدم دنلب یراصحنا دادارق کی یطیارش نینچ رد .دنشاب ھتشاد ھمانقفاوت نیا یارجا رب ار
 نیا زادنا مشچ ،نیا رب نوزفا .دزاس ھجاوم لکشم اب لسن کی یارب ار روشک یداصتقا ھعسوت و دماجنایب تسردان
 راچد نآ تخانش رد ھنرگو ،درک یبایزرا .ا.ج یسایس داصتقا و تموکح راتخاس بوچراچ رد تسیابیم ار ھمانقفاوت
 :تشاد ھجوت یدیلک ھتکن دنچ ھب تسیابیم ھطبار نیا رد .دش میھاوخ هابتشا
 
 هدارأ و هژورپ نیچ اب ناریا کیژتارتسا یراکمھ .دراد رارق نوناق زا رتالاب ھیقف یلو مکح و هدارأ .ا.ج رد    .١  

 یقوقح بوچراچ زا ادج .تسا هدش لابند ریگیپ و کیتامتسیس یوحن ھب ھتشذگ لاس دنچ یط ھک تسا ھیقف یلو
 .تسا رادروخرب یروآدھعت و ییارجا ھناوتشپ نیرتالاب زا المع .ا.ج راتخاس بوچراچ رد ھمانقفاوت نیا ،نآ
 ھمانمھافت کی ھمانقفاوت نیا ھک لالدتسا نیا .تسا لیلد نیمھ ھب ھیقف یلو هدنیامن اب هرکاذم یارب نیچ یراشفاپ
 لصا رد ھک تسا )تاغل اب یزاب( کیتنامس ثحب کی المع .ا.ج راتخاس بوچراچ رد ،دادرارق کی ھن و تسا
 ھچنانچ  .تسا تیمھا یاراد تھج کی زا ناریا یندم ھعماج یارب زیامت نیا ھتبلا .دنکیمن داجیا یرییغت بلطم
 ھب شخرچ هژورپ نتخاس فقوتم و ینیشن بقع ھب راداو عقوم ھب ار ھیقف تیالو داھن ھک دوش قفوم یندم ھعماج
   .دوب دھاوخن وربور یللملا نیب یاھدادرارق زا یدس اب ،دزاس قرش

 
 کیژتارتسا یاھادرارق سنج زا ،یداع یراجت کیژتارتسا دادرارق ای و ھنانقفاوت کی ھمانقفاوت نیا ناریا یارب    .٢  

 و یداصتقا ھعسوت یوگلا ھبناجمھ شخرچ هژورپ نیا .تسین دنا هدرک اضما نیچ اب رگید یاھروشک ھک یھباشم
 روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت و تسا یبولطمان یژتارتسا ناریا یارب ھک تسا قرش یوس ھب ناریا یسایس
 ھیلک اب لداعتم یسایس و یداصتقا تابسانم نتشاد ناریا یارب بولطم یژتارتسا  .تخاس دھاوخ رتراوشد ار
   .تسا روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت یارب اھنآ نیب تباقر زا ھنیھب هدافتسا و اھروشک
 

 یداصتقا ھعسوت نآ یراذگتسایس ماظن و یرکف هاگتسد رد ھک تسا کیژولوئدیا تموکح کی یمالسا یروھمج   .٣
 داھن .تسا رما نیا دیوم تموکح ھتشذگ ھھد راھچ درکلمع .تسین رادروخرب تیولا زا ناریا یلم عفانم و
 ناکما نتخاس مھارف ،تسخن :دنکیم لابند ار یروحم ود یژتارتسا کی قرش یوس ھب شخرچ رد ھیقف تیالو
 تموکح ھب یمالسا یروھمج لیدبت و تموکح ندرک تسد کی ،مود .یزیتس لیئارسا و یزیتس برغ ھمادا
 داضت رد ناریا یسایس و یداصتقا ھعسوت تایضتقم اب ود رھ ،فدھ ود نیا .)نآ یروھمچ ھیاپ فذح( یمالسا
  .دنتسھ

 
 رد  .دزاسیمن رطخ یب ارنآ ،درادن هراشا یصاخ مقر و هژورپ ھب نیچ و ناریا یراکمھ »ھمانقفاوت« ھکنیا   .۴  

 ھب دنا هداد لکش ار روشک یسایس و یداصتقا راتخاس ھک میژر نالک یاھ تسایس زا یرایسب یمالسا یروھمج
 رد ھکنآ نودب ،دنا هدش ذاختا صاخ لکشم کی ھب شنکاو رد و میژر نارویاپ زا یکی طسوت ،ییادخدک تروص
 یداصتقا ھصرع ھب دورو یارب هاپس زا توعد .دشاب ھتفرگ ماجنا یقیقد یبایزرا و ھعلاطم ھنوگچیھ نآ دروم
 هاپس ھطلس ھب ھک تسا اھ یراذگتسایس ھنوگنیا ھتسجرب ھنومن ،تفرگ ماجنا نآ ھجدوب نیمات ھب کمک روظنمب ھک
 تعرس اب دناوتیم نیچ و ناریا یراکمھ ھمانقفاوت ،یماظن نینچ رد  .تسا هدیماجنا روشک تسایس و داصتقا رب
 یداصتقا ھیجوت دقاف ناریا یارب اما دناروآدوس نیچ و .ا.ج یاھایفام یارب ھک دماجنایب ییاھ هژورپ ھعومجم ھب
  .دنشابیم
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 و یزاگ ،یداصتقا یاھ هژورپ زا داد حیجرت نیچ ،یمالسا یروھمج ھیلع اکیرمآ یاھ میرحت دیدشت یپ رد شیپ لاسود
 مغریلع یمالسا یروھمج ارچ ،دوشن خاش رس ناریا رد روضح رطاخ ھب نتگنشاو اب و دشکب رانک ناریا رد یتفن
 ایآ ؟دنک یم اضما تدم دنلب و عماج یاھ یراکمھ دنس روشک نیا اب ،شتادھعت ھب نیچ یدنبیاپ مدع یلمع ی ھبرجت
 ؟تسا یمالسا یروھمج مادقا نیا کرحم طوقس رطخ زا ینارگن و یسایس ی هزیگنا
 
 نیا زا ھک دنکیم روصت اریز .تسا مھوت راچد نیچ اب کیژتارتسا یراکمھ تیفرظ اب ھطبار رد یمالسا یروھمج
 تسایس دناوتیم برغ یداصتقا یاھ میرحت ندرک یثنخ اب ھکلب ،دھد تاجن طوقس رطخ زا ار دوخ اھنت ھن دناوتیم قیرط
 یاھ ھیاپ یداصتقا قنور زا یا ھجرد داجیا اب یلخاد ھصرع رد و دھد ھمادا ار دوخ یزیتس لیئارسا و یزیتس برغ
  .دزاس رت هدرتسگ و رتدنمونت ار ینید دادبتسا
 
 .تسا هدش یحارط تقد ھب ھک تسا نیچ یداصتقا ھعسوت یژتارتسا زا یدیلک شخب کی نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس
 کی ھب کیدزن .تسا رادروخرب تیمھا نیرتشیب زا اپورا ھیداحتا و اکیرمآ اب نیچ یراجت تابسانم یژتارتسا نیا رد
 رد تابسانم نیا ھک یشقن ،ھتفرشیپ یروآنف ھب نیچ مربم زاین لیلد ھب .تسا کولب نیا اب نیچ یراجت تابسانم موس
 ھنارس دمآرد ،ریگمشچ یداصتقا دشر مغریلع .تسا نآ یمک تیمھا زا رتارف رایسب دنکیم افیا نیچ یداصتقا ھعسوت

 زا جورخ یارب نیچ شالت .)دیرخ تردق یربارب صخاش ساسا رب موس کی( تسا اکیرمآ ھنارس دمآرد مشش کی نیچ
 سردوز یریپ لکشم .تسا هدوب ماکان ھتشذگ ھھد ود یط دنمتورث یاھروشک تسیل ھب نتسویپ و »طسوتم دمآرد ھلت«
 پولک ھب نتسویپ یارب نیچ یوزرآ ققحت و دنک ھتسھآ هدنیآ یاھ ھھد رد ار نیچ یداصتقا دشر دناوتیم تیعمج
 ھب یبایتسد دنمزاین نیچ ،طسوتم دمآرد ھلت زا جورخ و لکشم نیا رب ھبلغ یارب .دزاس رتراوشد ار دنمتورث یاھروشک
 نوناک رد ار برغ اب یداصتقا تابسانم رما نیا  .تسا هدوزفا شزرا دیلوت رتالاب ھقلح ھب تکرح و ھتفرشیپ یروآنف
 ،یدوعس ناتسبرع اب نیچ یراجت تابسانم زین ھنایمرواخ حطس رد .دھدیم رارق نیچ یداصتقا ھعسوت یژتارتسا
 عفانم نیچ ھک روصت نیا یطیارش نینچ رد .تسا ناریا اب نآ تابسانم حطس زا رتشیب رایسب لیئارسا و رطق ،تاراما
 رتمک رضاح لاح رد ھک ،تخادنا دھاوخ رطخ ھب ناریا اب تراجت شرتسگ یارب ار دوخ رتگرزب رایسب و کیژتارتسا
 .تسا مھوت کی اھنت ،درک دھاوخن زواجت دص رد دنچ زا طیارش نیرتھب رد و تسا دص رد کی زا
 
 و یا ھتسھ تاشقانم رد .ا.ج ات دوش بجوم دناوتیم مھوت نیا .دزاس یمن رطخ یب ار .ا.ج مھوت الاب تاظحالم اما

  .دزاس رتدب تسھ ھچنآ زا ار عضو تسرد ان یاھ تسایس ذاختا اب و ددرگ هابتشا راچد دوخ یا ھقطنم یاھ تسایس
 کی ھب ،یزیتس برغ ھب نداد نایاپ  یاج ھب ،نیچ اب کیژتارتسا یراکمھ ھب اکتا اب .ا.ج ھک تسا نآ رت یوق لامتحا

 اب حلص ھن گنج ھن تلاح رد نانچمھ ار روشک اما دھاکب یدیلک یاھ میرحت تدش زا ھک دوش لسوتم دنب مین لح هار
 ھب ار .ا.ج یا ھتسھ رارف دناوتب ھک یلح هار .دنک ظفح نانچمھ ار دوخ کیژولوئدیا عضاوم دناوتب ات دراد هاگن برغ
 ناونع ھب برغ یارب دناوتیم دھد شھاک ار نآ یا ھقطنم و یکشوم یاھ تسایس کسیر و زادنایب بقع ھب یفاک هزادنا

 دھاوخ تروصنیا رد اریز ،تسا بولطم زین نیچ یارب تیعضو نیا .دشاب ینتفریذپ .ا.ج راھم یارب یعطقم یلح هار
 مھ .ا.ج .دنک یلمع ناریا ھنیزھ اب دنراد رارق »هداج – دنب رمک« حرط رد ھک ار دوخ ھقالع دروم هژورپ دنچ تسناوت
 نداد اب .دنک یرادیرخ نیچ زا دراد جایتحا مدرم رتشیب بوکرس و لرتنک یارب ھک ار ییاھ هژورپ و یروآنف دناوتیم
 نانچ هاگچیھ تابسانم نیا اما .دنک یلمع یمیشورتپ عیانص رد مھ هژورپ ود یکی دناوتب دیاش .ا.ج دایز یاھ زایتما
 دھاوخ ھتسب نانچمھ ناریا یداصتقا ھعسوت لکشم هرگ ،رتشیب لامتحا ھب .دنکیم روصت .ا.ج ھک دش دنھاوخن هدرتسگ
        .تفای دھاوخ ھمادا نانچمھ ناریا یمخز رکیپ یزیر نوخ و دنام
 
 
 رد فرط کی زا یمالسا یروھمج تاماقم ؟تسیچ ناریا و نیچ یراکمھ دنس لماک نتم راشتنا مدع تلع امش رظن ھب
 دنس هدش اضما ھچنآ نوچ تسا ھیاپ یب نافلاخم تاضارتعا دنیوگ یم دنس رابنایز دمآ یپ ھب تبسن مدرم ینارگن در
 .دننک یم یراکناھنپ نکپ تساوخ ھب اھنآ و تسا فلاخم دنس راشتنا اب نیچ دنیوگ یم رگید یوس زا تسین یروآدھعت
 راشتنا مدع ھب دھعتم ار دوخ یمالسا یروھمج تاماقم ارچ تسین یروآ دھعت دنس رگا ،دیمھف دیاب ھنوگچ ار ضقانت نیا

 ؟دنناد یم نآ مئامض و دنس
 
 یانثتسا ھب ،دراوم نیا ھیلک رد .تسا هدرک اضما کیژتارتسا تکراشم دنس یاھقطنم ھیداحتا ھس و روشک ۴٩ اب نیچ
 ھنامرحم ناریا اب تکراشم دنس اھنت .تسا هدش رشتنم یمسر تروص ھب کیژتارتسا یاھ تکراشم نیا دانسا ،ناریا
 اب ،اما .تسین نشور نآ مئامض و دنس نیا راشتنا زا اھنآ یراددوخ و نیچ و ناریا یراک ناھنپ لیلد  .تسا هدنام یقاب
 ھیجوت لباق و ینتفریذپ ھجو چیھ ھب و تسا کانرطخ ناریا یارب یراک ناھنپ نیا ،دش هراشا الاب رد ھک یتاکن ھب ھجوت
     .تسین
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 اب نیا زا شیپ ھک نیا ای و دنک یم اضما  تدم دنلب و عماج یراکمھ دنس نآ اب نیچ ھک تسا یروشک نیلوا ناریا ایآ
 ھچ ات نیچ ؟تسیچ ھنیمز نیا رد نیریاس یلمع ی ھبرجت .تسا هدرک اضما ار یدادارق نینچ مھ یرگید یاھروشک
  ؟تسا هدرک لمع هداد ھک ییاھ هدعو ھب هزادنا
 
 دوشیم لماش ار یعونتم و هدرتسگ فیط ھک تسا هدرک اضما تدم دنلب و عماج یراکمھ دنس یددعتم یاھروشک اب نیچ
 نیچ یزرم نورب یجراخ یراذگھیامرس .اقیرفآ ریقف یاھروشک ات ھتفرگ اپورا و اکیرمآ ھتفای ھعسوت یاھروشک زا -
 ھب وسکی زا نابزیم روشک رب نیچ یجراخ یراذگھیامرس ریثات .دنکیم لابند ار یتوافتم فادھا فلتخم قطانم رد
 ،یسایس ،یداصتقا طیارش ھب رگید یوس زا و دنکیم لابند ھقطنم نآ رد نیچ ھک دراد یگتسب یصخشم فادھا
 یراذگھیامرس درکلمع ھک تسا نآ زا یکاح یناھج کناب یاھیسررب .نابزیم روشک ییایفارغج و یگنھرف ،یعامتجا

 یداصتقا ھعسوت ھب تسا ھتسناوت و هدوب تبثم عومجم رد ھتفای ھعسوت مک و ھعسوت لاحرد یاھروشک رد نیچ یجراخ
 ھیامرس  دوبمک و رقف لطاب ھخرچ راتفرگ ھک ھتفای ھعسوت مک یاھروشک رد هژیو ھب ،دنک کمک نابزیم یاھروشک
 زین ار یددعتم یاھشلاچ و تالکشم نآ ندوب یتلود تلصخ و نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس عیرس دشر اما  .دنشابیم
  .تسا یرورض ناریا یارب اھنآ ھب ھجوت ھک تسا هدروآ دوجوب
 
 روشک داصتقا زا رتشیب نیچ داصتقا یارب اھنآ تیمھا ھک تسا هدرک یراذگ ھیامرس ییاھ هژورپ رد نیچ یدراوم رد
 ھتشادن ارنآ تخادرپ زاب ناوت ھک تسا هداد ییاھ ماو نابزیم روشک ھب نیچ دراوم نیا زا یا هراپ رد .تسا هدوب نابزیم
 تادیلوت و راک یورین زا یرادرب هرھب ھب ینیچ ناراذگ ھیامرس ندرک مزلم .دنا هداتفا یجراخ ماو ھلت رد ھجیتن رد و دنا
 ھبرجت نابزیم یاھروشک ھک تسا یرگید تالکشم ھلمج زا تسیز طیحم زا تظافح و یژولونکت لاقتنا ،نابزیم روشک
 دوخ یاھزاین رتشیب نکمم دح ات و دننکیم هدافتسا مک نابزیم روشک تاناکما زا الومعم ینیچ ناراذگ ھیامرس .دنا هدرک
 یم نابزیم روشک رد یراذگ ھیامرس تبثم ریثات زا نیا .دننکیم نیمات نیچ زا ار راک یورین و تازیھجت ،ھیلوا داوم ھب
 و یعامتجا ،یسایس یاھ شنت زورب بجوم نابزیم روشک رد ینیچ راک یورین هدرتسگ روضح رگید یوس زا .دھاک
 نییاپ یاھدزمتسد ،دنا ھتفرگ راکب ار یموب راک یورین یینچ ناراذگ ھیامرس ھک دراوم زا یا هراپ رد .دوشیم یگنھرف
 زا ینیچ ناراذگ ھیامرس زا ھنالداع تیکلام قح و تایلام تفایرد  .دنا هدرک لیمحت اھنآ رب ار یراوشد راک طیارش و
 نآ یھجوت یب نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس ریگمشچ تالکشم زا رگید یکی .دنا هدش شرازگ ھک تسا یرگید تالکشم
 ھک ییاھروشک رد یراذگ ھیامرس زا نیچ یتلود ناراذگھیامرس  .تسا نابزیم روشک رد راک و بسک طیحم طیارش ھب
 و دنشابیم راشرس یعیبط عبانم یاراد  اما ،تسا دمآراکان و ملاسان راک و بسک طیحم و فیعض نوناق تموکح اھنآ رد
 یراذگ ھیامرس یتلود تلصخ زا وسکی زا نیا .دنرادن ییابا دنک نیمات ار اھنآ تینما دناوتیم مکاح یارگرادتقا تلود
 ناراذگ ھیامرس ،ھسیاقم رد .دوشیم یشان نیچ یارگرادتقا یسایس ماظن یاھ شزرا زا رگید یوس زا و نیچ یجراخ
 نابزیم روشک راک و بسک طیحم تمالس ھب تبسن دوخ عفانم ظفح یارب دنتسھ یصوصخ یاھ تکرش اتدمع ھک یبرغ
  .دنا رت ساسح
 
 یروھمج راھم رد یلو تسا یتباقر نیچ اب اکیرمآ تابسانم ھک تسا ھتفگ اریخا نکنیلب اکیرمآ ی ھجراخ ریزو
 عماج یراکمھ دنس یاضما رد یمھس ھچ "برغ" و "قرش" تباقر .دنراد عفانم کارتشا نکپ و نتگنشاو ،یمالسا

 ؟دشاب ھتشاد نیچ و اکیرمآ تباقر رد دناوت یم یھاگیاج ھچ یمالسا یروھمج ؟دراد یمالسا یروھمج و نیچ
 
 ھھد ود رد نیچ درکلمع ھک روطنامھ و دنتسھ کرتشم عفانم یاراد یمالسا یروھمج اب دروخرب رد نکپ و نتگنشاو
 و تباقر نتفرگ الاب ،ھتبلا .تسا رادروخرب ییالاب یناشوپمھ زا ھنیمز نیا رد اھنآ یاھ تسایس ،دھدیم ناشن ھتشذگ
 نیا زا دنناوتیم ود رھ ،ناریا و نیچ  .دروآ دھاوخ دوجوب فاکش یناشوپمھ نیا رد نیچ و اکیرمآ نیب تاشقانم
 .تشاد ھجوت ھتکن ود ھب تسیابیم تصرف نیا یبایزرا رد اما .دننک هدافتسا اکیرمآ زا یریگ زایتما یارب اھفاکش
 ھب ،)تسا فیعض نآ عوقو لامتحا ھک( دھدن خر نیچ و اکیرمآ نیب ھطبار رد یھداعلا قراخ لوحت ھچنانچ ،تسخن
 رتشیب فاکش نیا ،مود .دوب دھاوخ دودحم رایسب فاکش نیا قمع و ھنماد ،مدرمشرب مود لاوس ھب خساپ رد ھک یلیالد
 رایسب تیعقوم رد ناریا اب ھسیاقم رد نیچ اریز .ناریا یارب یتصرف ات دوب دھاوخ نیچ یرادرب هرھب یارب یتصرف
 زا ھک یلمتحم عفانم زا شیارب دریگب اکیرمآ زا دناوت یم نیچ ھک ییاھزایتما ھشقانم نیا رد .دراد رارق یرتدنمورین

 ناریا یارب فاکش نیا ھک ییاھ تصرف .تشاد دنھاوخ یرتشیب شزرا دنک بسک دناوتیم ناریا رد یراذگ ھیامرس
 ،دوب دھاوخ الاب رایسب فیفخت اب مھنآ ،نیچ ھب تفن یرادقم شورف و اھ میرحت ندز رود دح رد رتشیب دروآیم دوجوب
 ناریا ،اکیرمآ و نیچ نیب تاشقانم زا یریگ هرھب یارب ،عومجم رد  .تسا ھتفرگ ماجنا ھتشذگ هام ود رد ھک روطنامھ
 لدبت اکیرمآ زا یریگ زایتما یارب نیچ یریگیھام بالق رد یا ھمعط ھب رتشیب و تسا رادروخرب یمک ییاناوت زا

 شریذپ ھب راچان ار اکیرمآ دادرارق نیا زادنا مشچ ھک لالدتسا نیا  .دوب دھاوخن  کسیر زا یلاخ ھک ،دش دھاوخ
 لیدبت و ھلداعم یلصا یاھرتماراپ ندیدن زا یشان ھک تسا یفارحنا ثحب کی درک دھاوخ اھ میرحت عفر و .ا.ج عضاوم
      .دماجنایب ھنیزھ رپ یھابتشا ھب دناوتیم ھک تسا یلصا رتماراپ کی حطس ھب نآ تیمھا مک و یعرف رایسب رییغتم کی
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 ای دوش رجنم درب -درب تسایس ھب ،نایرجم شرگن رییغت اب ای و لمع نایرج رد دناوت یم ،هدش رشتنم ھک یدنس ایآ
 ؟تسا یعطق نونکا مھ زا نآ رد ناریا تخاب ،اھ هاگن توافت مغریلع
 
 یھجوت لباق لامتحا زا ویرانس نیا ققحت دوجوم طیارش رد اما ،تسا نکمم درب - درب یویرانس ،یرظن ظاحل ھب
 رد .تسا .ا .ج یلخاد و یجراخ تسایس رد نیداینب تارییغت مزلتسم درب - درب یویرانس ندش یلمع .تسین رادروخرب

 و یا ھتسھ ھمانرب ،دھد نایاپ دوخ یزیتس لیئارسا و یزیتس برغ یژتارتسا ھب تسیابیم .ا.ج یجراخ تسایس ھصرع
 یلم عفانم ساسا رب اھروشک ھیلک اب و دنک رظن دیدجت دوخ یا ھقطنم یاھ تسایس رد ،دزاس فقوتم ار دوخ یکشوم
 مھارف قیرط نیا زا ھک ییاھ تصرف زا بولطم هدافتسا و ققحت یارب ،نیا رب نوزفا  .دزاس رارقرب ھناتسود تابسانم
    .دراذگب ارجا ھب ار یا هدرتسگ و قیمع یسایس و یداصتقا تاحالصإ زین یلخاد ھصرع رد تسیابیم .ا.ج ،دنوشیم
 

 نآ ی هدننک اضما نیفرط ھکلب دنس یوتحم رطاخب ھن نافلاخم زا یشخب ھک تسا حرطم رظن نیا دنس ناعفادم نایم رد
 ییاپورا یاھروشک زا یکی ای و اکیرمآ اب ار دنس نیمھ یمالسا یروھمج رگا ھک نیا ینعی .دنتسھ فلاخم دنس نیا اب
  ؟تسیچ امش رظن ؟دنتشاد نآ هراب رد یرگید یبایزرا نافلاخم درک یم اضما
 

 ھعسوت یارب نیچ یداصتقا تاناکما زا یرادرب هرھب اب تفلاخم ،نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت اب تفلاخم
 یاھ ھیاپ دیدشت و یزیتس برغ ھمادا روظنمب .ا.ج قرش ھب شخرچ تسایس اب تفلاخم ھکلب .تسین ناریا یداصتقا
 ھناتسآ رد روشک داصتقا ھک  تسا یطیارش رد تدم دنلب یراصحنا دادارق کی یاضما اب فلاخم و ینید دادبتسا
 تموکح ناکرا مامت رد داسف یلخاد ھصرع رد و تسا یوزنم الماک روشک یجراخ ھصرع رد ؛تسا یگتسکشرو
 نیا یطیارش نینچ رد .دنشاب ھتشاد ھمانقفاوت نیا یارجا رب ار مزال تراظن دنناوت یمن یمدرم یاھداھن و تسا هدرتسگ
 ھیاپ و دزاس رت ینالوط ار برغ اب ییوج هزیتس ،دماجنایب تسردان یاھزایتما یاطعا و اھ هژورپ ھب دناوتیم دادرارق
 تینما یارب یدج یدیدھت ھب دناوتیم یتیعضو نینچ .دنک رت هدرتسگ روشک رد ار یدمآراکان و داسف ،ینید دادبتسا یاھ
 .دیور ارف ناریا یلم
 
 ھکیتروص رد .دنک هدافتسا روشک یداصتقا ھعسوت یارب نیچ تاناکما زا تسیابیم و دناوتیم ناریا بسانم طیارش رد
 یارجا اب یلخاد ھصرع رد و دزاس یداع ھقطنم یاھروشک ھیلک و اکیرمآ هدحتم تالایا اب ار شتابسانم دناوتب ناریا
 و یجراخ یراذگ ھیامرس زا ھنیھب یرادرب هرھب یارب مزال طیارش یسایس و یداصتقا تاحالصا زا یا ھعومجم
 زا دش دھاوخ قفوم ناریا ،نیچ و اپورا ،اکیرمآ نیب دوجوم تباقر زا هدافتسا اب ،دروآ مھارف ار نآ رب رثوم تراظن
  .دیامن یرادرب هرھب لکش نیرتھب ھب اھنآ ھمھ یداصتقا تاناکما
 
 ،تسا ھتخاس مورحم برغ یراذگ ھیامرس و یروآنف زا یرادرب هرھب زا ار ناریا اھنت ھن .ا.ج یزیتس برغ عقاو رد
 تسایس ھک ینامز ات .دنک  یرادرب هرھب رثوم یوحن ھب زین نیچ تاناکما زا دناوتب ناریا ات دوشیم نآ زا عنام ھکلب

 دھاوخن یراذگ ھیامرس ناریا رد هدرتسگ روطب یروشک چیھ تسا .ا.ج یزیتس برغ یژولوئدیا ریسا ناریا یجراخ
 رد یراذگ ھیامرس یارب فلتخم یاھروشک نیب دناوتن ناریا ھک ینامز ات .نیچ و ھیسور ھن و اپورا و اکیرمآ ھن ،درک
 دھاوخ هدنھد زایتما ناریا ،دھد ناماس یراجت تباقر ھیاپ رب  ار اھدادرارق داقعنا و دروایب دوجوب رثوم تباقر ناریا
 زا دناوتیم ھن ناریا ،دوشن حالصأ رثوم یوحن ھب ناریا یداصتقا و یسایس راتخاس ھکینامز ات .هدنریگ زایتما ات دوب
 رب تسناوت دھاوخ ھن و دنک یرادرب هرھب یرثوم وحن ھب دروآیم دوجوب یجراخ یراذگ ھیامرس ھک ییاھ تصرف
            .دنک تیریدم و لرتنک ار نآ یفنم بناوج بسانم ریبادت ذاختا اب ات  دنک تراظن یرثوم وحن ھب یجراخ یراذگ ھیامرس
 
 ،ناریگبدزم ،نارگراک ھک نیا ای و دنوش یم رثاتم ناسکی ھعماج توافتم راشقا ،یراکمھ دنس نیا یارجا دمآ یپ زا ایآ
   ؟دروخ دنھاوخ ھمطل رتدیدش و رتشیب ناناوج و نانز ،نازرواشک
 
 ود رد ناوتیم ار اھنآ ھک دراد یگتسب یرامشیب لماوع ھب ھعماج فلتخم راشقا یارب یراکمھ دنس نیا یارجا دمآ یپ
 ادیپ ققحت ییاھ هژورپ ھچ رد و ردقچ اعقاو نیچ یداھنشیپ یاھ یراذگ ھیامرس ھکنیا تسخن .درک یدنب ھتسد یلک هورگ
   .دنشاب ھتشاد دنناوتیم یدرکلمع ھچ دننکیم ادیپ ققحت ھک ییاھ هژورپ دوجوم یسایس داصتقا راتخاس رد ھکنیا مود .دنک

 
 اھ تیفرظ نیا زا کی مادک ھکنآ ھب ھتسب .تسا یتوافتم و ددعتم یاھ تیفرظ یاراد ناریا یداصتقا و یسایس طیارش
 ھب یسرتسد تروص رد  .دش روصتم ار یتوافتم یاھویرانس ناوتیم دنس نیا دمآیپ و ققحت یارب ،دوش لاعف و ھتسجرب
 روشک یسایس داصتقا راتخاس تاصتخم نتشاد رظن رد اب و یداصتقا یاھ لدم نیودت اب ،مزال تاناکما و اھ هداد
 رد ھنافساتم .دومن یسررب فلتخم راشقا یور رب ارنآ تاریثات و دز نیمخت لوقعم یتقد اب ار ویرانسرھ تاریثات ناوتیم
 هدودحم رد ھک یدح رد و دوجوم طیارش رد .تسین دوجوم )تسا لوادتم یشور ھک( یراک نینچ ماجنا ناکما ام روشک
 .درک هراشا یفیک و یلک ھتکن دنچ ھب ناوتیم اھنت تسا رسیم ھتشون نیا
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 ھب نداد نایاپ  یاج ھب ،نیچ اب کیژتارتسا یراکمھ مھوت ھب اکتا اب .ا.ج ھک تسا نآ ویرانس نیرت لمتحم ،نم رظن ھب
 تلاح رد نانچمھ ار روشک اما دھاکب یدیلک یاھ میرحت تدش زا ھک دوش لسوتم دنب مین لح هار کی ھب ،یزیتس برغ
 اب نیچ ،تروص نیا رد .دنک ظفح نانچمھ ار دوخ کیژولوئدیا عضاوم دناوتب ات دراد هاگن برغ اب حلص ھن گنج ھن
 یارب تصرف نیا زا نیچ .درک دھاوخ یراذگ ھیامرس ناریا رد یدودحم دح رد فازگ و یراصحنا یاھزایتما بسک
 ھیامرس یژتارتسا رد ییاھ هژورپ نینچ .درک دھاوخ هدافتسا »هداج -دنب رمک« حرط زا هژورپ ود یکی ندرک یلمع
 ینونک طیارش رد .دنرادن رارق ناریا یاھ تیولوا ردص رد اما ،دنرادروخرب ییالاب تیمھا زا نیچ یجراخ یراذگ
 یراذگ ھیامرس نادقف لاس ۴٠ لیلد ھب ھک تسا یا ھیاپ عیانص رد یراذگ ھیامرس ،ناریا داصتقا لوا ھجرد تیولوا

 ھکنآ ھب ھتسب ھتبلا ،دوب دنھاوخ از لاغتشا ناریا داصتقا یارب اھ هژورپ نیا ھمھنیا اب .دنا هدش کلھتسم و هدوسرف ادیدش
 رد هدمآ دوجوب تصرف زا .ا.ج ،رگید یوس زا .دنک نیمات ناریا لخاد زا ار اھ هژورپ نیا یاھزاین دح ھچ ات نیچ
 تراظن دیدشت یارب ھک درک دھاوخ هدافتسا ییاھ هژورپ و یلم تن رتنیا داجیا یارب مزال یروآنف دیرخ یارب لوا ھجرد
 هژیو ھب ،روشک داصتقا رب اھنآ ریثات و دنرادروخرب یمک ییاز لاغتشا تردق زا اھ هژورپ نیا .دراد مزال مدرم لرتنک و
 عیانص دننام یا ھیاپ عیانص رد یراذگ ھیامرس  .دوب دھاوخ کدنا رایسب نازرواشک و نارگراک ،ناریگب دزم هافر حطس
 نیچ ،ویرانس نیا رد .تسا تدم دنلب یراذگ ھیامرس ،دنراد رارق ناریا یاھ تیولوا لوا فیدر رد ھک یمیشورتپ و تفن
 ھیامرس لصا دناوتب مزال یاھزایتما بسک اب ھک درک دھاوخ نیگنس یاھ یراذگ ھیامرس اھ هژورپ نیا رد یتروص رد
 تاشقانم دیدشت کسیر ضرعم رد نآ هداعلا قوف یاھدوس اھنت ات دنادرگ زاب هاتوک اتبسن تدم کی فرظ رد ار دوخ
 ناریا داصتقا یارب یعضو نینچ اتعیبط ،اما .تسا کرد لباق یراجت قطنم ظاحل ھب نیچ راتفر نیا .دشاب اکیرمآ-ناریا
       .دوب دھاوخن بولطم
 
 و یا ھتسھ تاشقانم رد .ا.ج ات دوش بجوم نیچ اب کیژتارتسا یراکمھ ھب تبسن .ا.ج مھوت تسا نآ ھنانیبدب یویرانس
 .دزاس رتدب تسھ ھچنآ زا ار عضو تسرد ان یاھ تسایس ذاختا اب و ددرگ هابتشا راچد دوخ یا ھقطنم یاھ تسایس
 ھمھ ،میرحت و گنج رگادوس دنچ یانثتسا ھب ،ویرانس نیا رد .دشاب زیمآ ھعجاف ناریا یارب دناوتیم ییویرانس نینچ
 ھبرض ھک ناناوج و نانز ،نازرواشک ،ناریگبدزم ،نارگراک هژیو ھب .دش دنھاوخ ررضتم تدش ھب روشک راشقا
 نآ تیمھا لیلد ھب اما ،تسا رادروخرب یرتمک لامتحا زا ھچرگ ویرانس نیا .دروخ دنھاوخ ھمطل رتدیدش و دنرتریذپ
  .تفرگ هدیدان ارنآ ناوتیمن
 
 تسایس رد ،دراذگب رانک المع ار دوخ یزیتس لیئارسا و یزیتس برغ تسایس .ا.ج ھک تسا نآ ھنانیبشوخ یویرانس
 راوتسا روشک یلم عفانم ھیاپ رب ار ناریا یجراخ تسایس و دنک رظن دیدجت دوخ یا ھقطنم و یکشوم ،یا ھتسھ یاھ
 راشقا نیب نآ عفانم عیزوت یگنوگچ و ناریا داصتقا رب یجراخ یراذگ ھیامرس تبثم ریثات تدش ویرانس نیا رد .دزاس
 لخاد رد یداصتقا و یسایس تاحالصإ اب یجراخ تسایس تالوحت نیا ھک تشاد دھاوخ یگتسب نیا ھب ھعماج فلتخم
 رد یجراخ یراذگ ھیامرس هوقلاب عفانم گرزب شخب ،رثوم یسایس و یداصتقا تاحالصإ دوبن رد .ھن ای دشاب هارمھ
 بیصن دبای یم ققحت ھک یعفانم هدمع شخب و تفر دھاوخ ردھ ھب .ا.ج یداصتقا و یسایس راتخاس یاھانگنت
 .دش دھاوخ تموکح ناراویاپ و ناراوختنار
 
 اب یا هژورپ و لمع راکتبا رھ راتخاس نیا رد ھک تسا نآ رگنایب .ا.ج یسایس داصتقا راتخاس درکلمع ھھد راھچ ھبرجت

 ھتسجرب ھنومن .دروآ یمن رابب ار رظن دروم بولطم جیاتن و دوشیم لیدبت داسف و یراوختنار یارب یتصرف ھب تعرس
 و یعقاو یصوصخ شخب کی داجیا یاج ھب ھک درک هدھاشم روشک یزاس یصوصخ ھمانرب رد ناوتیم ار درکلمع نیا
 روک هرگ ندوشگ یاجب و دومن راذگاو یبالقنا یاھداھن و هاپس ھب ار روشک داصتقا دصرد ۶٠ ھب کیدزن ،دمآراک
  .تخاس رتدب نادنچ دص ار عاضوأ ،روشک یسایس داصتقا
 
 نآ فدھ ھک .ا.ج قرش ھب شخرچ هژورپ نتخاس فقوتم یارب یندم هزرابم .منک ھفاضا زین ار ھتکن کی ملیام نایاپ رد
 ندز نماد زا تسیابیم راک نیا ماجنا رد اما .تسا یرورض تسا ینید دادبتسا یاھ ھیاپ شرتسگ و یزیتس برغ ھمادا
 ار ام دوخ نابیرگ هدنیآ رد اھنآ ندش یداع و یتسیلوپوپ یاھاضف شرتسگ .درک یراددوخ یتسیلوپوپ یاھدروخرب ھب
 رد یاھروشک رد نآ درکلمع اما ،تسا دراو یدایز یاھدقن نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس تسایس ھب .تفرگ دھاوخ زین

 ھیامرس تاناکما زا .تسا هدرک یرای اھنآ یداصتقا دشر ھب و هدوب تبثم عومجم رد ھتفای ھعسوت مک و ھعسوت لاح
 ناریا ،بسانم یسایس راتخاس کی رد .تسج هرھب ناریا یداصتقا ھعسوت یارب تسیابیم و ناوتیم نیچ یجراخ یراذگ
 بناوج مزال ریبادت ذاختا اب و دنک تراظن رثوم یوحن ھب نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس رب دناوتب ات دراد ار مزال ییاناوت
 یارب ھیسور و نیچ ،اپورا ،اکیرمآ نیب تباقر دیدشت و داجیا رد ناریا یلم عفانم .دنک تیریدم و لرتنک ار نآ یفنم
 اکیرمآ ،نیچ یراذگ ھیامرس تسایس رد یلصا لکشم .تباقر ھطیح نتخاس گنت رد ھن ،تسا ناریا رد یراذگ ھیامرس
 .تسا نیچ اب کیژتارتسا یراکمھ زا نآ هدافتسا هوحن و .ا.ج یسایس راتخاس و یژولوئدیا رد لکشم .تسین اپورا ای
  .تسا ینید دادبتسا یاھ ھیاپ شرتسگ و یزیتس برغ ھمادا روظنمب .ا.ج قرش ھب شخرچ تسایس رد لکشم
 


