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ناریا ٔهدوت بزح یزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ

 ناریا ٔهدوت بزح یزکرم ٔهتیمک ٔهناخریبد ٔهیعالطا

 تیقفوم اب و دش رازگرب ًاریخا ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک مونلپ نیمهدزناش
 ىارب هک ىنامزاس و ىسایس ٔهدمع لئاسم هتشر کی .داد نایاپ دوخ ىاهراک هب لماک
 ىاراد قلخ کیتارکومد و ىلم دنمزوریپ بالقنا مود ٔهلحرم زاغآرس رد بزح تیلاعف
 رارق هب اهنآ نیرتهدمع .تشاد رارق مونلپ راک روتسد رد ،تسا لوا هجرد تیمها
:تسا نیریز

 مونلپ نیمهدزناش هب ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک ٔهیئارجا تئیه شرازگ .۱
؛ىزکرم ٔهتیمک لوا ریبد ىرونایک قیفر طسوت

 و ىلم ىاهورین ٔهمه هب ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک مونلپ ىاهداهنشیپ .۲
؛قلخ دحتم ٔههبج داجیا ترورض و ام ٔهعماج ىداینب لوحت ٔهرابرد ىقرتم

 .بزح ىربهر لیمکت تهج رد میمصت هتشر کی ذاختا .۳
 هار رد ىمهم ماگ ،هیئارجا تئیه شرازگ دییأت اب ،ىزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ

 جنرغب طیارش رد بزح مربم فئاظو و ىشم طخ و یسایس عضاوم نتخاس نشور
 رد ،مونلپ بیوصت دروم شرازگ .تشادرب ناریا یسایس و ىعامتجا تایح ىنونک
ٔ هدمع لئاسم هتشر کی رد ار ام بزح ىریگعضوم ،ناهج عضو هب طوبرم شخب
 کیتارکومد و ىلم تلصخ ،شرازگ ٔهدمع شخب رد .دزاسىم صخشم ىللملانیب
 ىسررب نیا زا هک ىجیاتن و ام ٔهعماج رد نآ قیمع تارثا و زورب للع و ناریا بالقنا
 رد شرازگ نیا نتم .ددرگىم حیرشت دوشیم یشان ام بزح ٔهدنیآ تیلاعف ىارب
 . تفای دهاوخ رشن بزح تاعوبطم

 داجیا ىارب ىصخشم ىاهداهنشیپ ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ
 .دناسر بیوصتهب »قلخ دحتم ٔههبج« داجیا روظنمب و ناریا ٔهعماج رد ىداینب لوحت
 عفادم ىاهورین ٔهمه دناوتیم همانرب نیا هک تسا نآ رب ىزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ
 هللاتیآ هار ریگیپ نازرابم زا ـــ ار ناریا نامرهق قلخ کیتارکومد و ىلم بالقنا

 درگ دحتم ٔههبج کی رد ـــ ىبالقنا ىاهورین ریاس و ناریا ٔهدوت بزح ات هتفرگ ىنیمخ
 .دروآ

ٔ هتیمک هچنآ زا ىشخب هک نیا دییأت زا سپ ،ىزکرم ٔهتیمک مونلپ نیمهدزناش
 دوب هدرک حرط ىتسردب بزح ٔهمانرب رد ناریا ىبالقنا شبنج ىاهفده ناونعب ىزکرم
 ىزکرم ٔهتیمک هیئارجا تئیه هب ،هدیشوپ لمع ٔهماج ناریا ىاهقلخ ىبالقنا تمه هب
 نیا نیودت خیرات زا ناهج و ام روشک عاضوا هک رما نیا نتفرگ رظن رد اب ،داد تیرومأم
 رد ،هدمآ دوجوب ام نهیم رد و ناهج رد ىتبثم تالوحت و هتفر ولج هب اهماگ همانرب
 همانساسا رد نینچمه و دنیبب کرادت همانرب نتم رد ار رورض ىزاسون تدم نیرتهاتوک
 .دنک دراو ار مزال تارییغت ،زورما صخشم طیارش اب بسانتم
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 ۲۳ ٔهیسالجا تامیمصت ،ىاهژیو ٔهمانعطق ىط ىزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ
 ،هیئارجا تئیه و ناریبد تئیه بیکرت رد رییغت ٔهرابرد ار هیئارجا تئیه ۱۳۵۷ هامىد
 رارق دییأت دروم ،ىزکرم ٔهتیمک لوا ریبد تمسهب ار ىرونایک قیفر باختنا هلمج زا

.داد
 هب باطخ ىمایپ هلمج زا ،رگید دانسا هلسلس کی ،هدربمان مهم دانسا رب هوالع

 تسینومک بزح ىزکرم ٔهتیمک هب باطخ ىاهمان و ناریا نامرهق و زرابم مدرم
.تفرگ رارق مهدزناش مونلپ بیوصت دروم ،مانتیو

 ذاختا هک ىتامیمصت تیهام ظاحل زا هچ ،ىزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ کشىب 
 ىمهم ماقم ،نآ ىاضعا رظن تدحو و تیلوصا ىالاب حطس ظاحل زا هچ و تسا هدومن
 .درک دهاوخ زارحا ام بزح خیرات رد ار

ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک ٔهناخریبد
۱۳۵۷ هام دنفسا
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 مونلپ نیمهدزناش هب هیئارجا تئیه شرازگ
ناریا ٔهدوت بزح یزکرم ٔهتیمک

 ،زیزع ىاقفر
 مونلپ هب نونکا هک ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک ٔهیئارجا تئیه شرازگ

 لوا شخب .تسا شخب راهچ لماش ،دوشىم میدقت بزح ىزکرم ٔهتیمک مهدزناش
 زا ىسررب کی زا ىکاح مود شخب ،ناهج ىنونک عضو زا ىلامجا ىسررب کی نمضتم
 و ىسایس تیلاعف ٔهرابرد ىاهمش موس شخب ،ام نهیم ىبالقنا شبنج و روشک عضو

 مراهچ شخب ماجنارس و مونلپ نیا و مهدزناپ مونلپ نایم ٔهلصاف رد بزح ىنامزاس
 .تسا هتفرگ رارق ام بزح ربارب رد ىنونک طیارش رد هک تسا ىفیاظو نآ حرط

ٔ هظحل تیمها ٔهرابرد دنچ ىاهتکن تساجب ،بلطم لصا هب دورو زا شیپ ىلو
:میوش روآدای تسا هدش لیکشت کنیا هک ىمونلپ و ىنونک

 رسارس و ریظنمک دوخ تاصتخم ىرایسب ظاحل زا هک ىاهدرتسگ ىبالقنا شبنج
 نیا رد .تسا هتفای تسد دوخ ىزوریپ نیتسخن ٔهلحرم هب ،هتفرگ ارف ار ام نهیم
 و ىریگیپ اب ،ىگتشذگ دوخ زا اب ،هد و رهش رد مدرم ىنویلیم دنچ ىاههدوت شبنج
 و ىتسیلایرپمادض ىالاو ىاهفده هب ندیسر ىارب ،گرم زا ساره نیرتکچوک نودب
 و دنتشاذگ دربن نادیم رد اپ ،ىسامح ىاهیحور و نینهآ ىاهدارا اب ،کیتارکومد
 .دندیمزر

 باجعا دناهدروآ تسدب نونکامه هک ىئاهىزوریپ و ناریا مدرم ناشخرد تازرابم
 رسارس رد ار ىعامتجا تفرشیپ و ىدازآ راداوه فیرش ىاهناسنا ٔهمه نیسحت و

 شبنج نیا رتناشخرد مه زاب ىبایماک ىوزرآ اب ار همه لد و تسا هتخیگنارب ناهج
 .درادىم هاگن شپط رد

 و ریذپانتسکش ٔهدارا لوا ٔهجرد رد ،تخاس نکمم ار ىخیرات ىزوریپ نیا هچنآ
 رد هک ىمیظع تارییغت ،هدننکنییعت لماع نیا رانک رد .دوب ناریا مدرم ریگیپ ٔهزرابم
 دوسهب و مسیلایرپما نایزهب اهورین بسانت رد ،ىناهجٔهنحص رد ریخا ىاهلاس
 طیارش داجیا رد ىقیمع ریثأت ،دمآ دوجوب کیتارکومد و ىتسیلایرپمادض ىاهورین
 نارگتراغ ،تیرشب نانمشد .تشاد ناریا مدرم تازرابم ىبایماک ىارب دعاسم
 هزرلهب زا هک ،ناریا و ناهج رد ناشگنراگنر نارازگراک و نیعجترم ،ىتسیلایرپما

 دوخ ىرگتراغ و زواجت و گنج ىاههاگیاپ نیرتهدمع زا ىکی نتخیرورف و ندمآرد
 میکحت و طسب زا ىریگولج ىارب ار شیوخ شالت مامت ،دناهداتفا تشحوهب
 .دنربىم راکب شبنج نیا ٔهدمآ تسدب ىاهىزوریپ

 نشور .دوشىم لیکشت بزح ىزکرم ٔهتیمک مونلپ هک تسا یاهظحل نینچ رد
 و تیمها اب رایسب فیاظو ،ىخیرات ساسح تاظحل نیا رد مونلپ لیکشت هک تسا

 .دزاسىم حرطم شربارب رد ار ینیگنس
 رارق ىبایزرا دروم هبناجهمه ناریا ىبالقنا شبنج رد ار ىنونک ٔهظحل دیاب ام مونلپ

 .دیامن نییعت ىخیرات تیمهارپ رایسب ٔهلحرم کی ىارب ار بزح فیاظو و دهد
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 ىارب ار بزح تسایس تفرگ میهاوخ میمصت نآ ٔهرابرد هیسالجا نیا رد ام هچنآ
 ىبالقنا شبنج عومجم رد ار بزح شقن و ام روشک خیرات رد ریطخ سب نارود کی
 طیارش رد ،ىعامتجا تفرشیپ و ىسارکومد و ىلم لالقتسا هار رد ار شدربن و ناریا

 .تخاس دهاوخ نشور ىنونک صخشم
 دوخ مهم هداعلاقوف فیاظو ىزکرم ٔهتیمک مونلپ هک میراد نانیمطا و میراودیما

 .داد دهاوخ ماجنا شیوخ ىخیرات تیلوئسم ساسحا اب ار
 ،رضاح ٔهسلج تیمها و هظحل تیساسح ٔهرابرد رصتخم ٔهمدقم نیا زا سپ کنیا

:میزادرپب شرازگ ىساسا ىاهشخب هب دیهد هزاجا

 زورما ناهج عضو زا ىلامجا ىسررب .۱

 شبنج هک تسا ىماکحا زا نشور دییأت درذگىم ناهج رسارس رد زورما هچنآ
 و تشاد نایب دوخ ۱۹۶۹ لاس یمومع سنارفنک رد ناهج ىرگراک و ىتسینومک
 .تسا سکعنم زین ناریا ٔهدوت بزح ٔهمانرب رد و دومن ىنیبشیپ

 ماظن ىمومع نارحب هک تسنآ زا ىکاح زورما ناهج فلتخم ىاهدادیور
 ربتکا بالقنا و ىناهج لوا گنج نارود زا ىمومع نارحب نیا دوخ هک( ىرادهیامرس

 دراو مسیشاف دد رب ىوروش داحتا ىخیرات ـ ىناهج ىزوریپ زا سپ ،)دوب هدیدرگ زاغآ
 زا هژیوب ینعی( فرط نیا هب شیب لاس دنچ زا نارحب نیا .دیدرگ دوخ مود ٔهلحرم
 دراو گنج نودب راب نیا و )ىتسیلایرپما ىرامعتسا ماظن نتخیرورف و هاجنپ ىاهلاس
 .دورىم تدح هب ور شیپ زا شیب و دش دوخ موس ٔهلحرم

 ،ىداصتقا فلتخم ىاههرتسگ رد ىتسیلایرپما هاگودرا نورد ىاهداضت دیدشت
 ناهج رد ار ىتسیلایرپما رگتراغ ماظن رسارس هریغ و کیژولوئدیا ،ىعامتجا ،ىسایس
 ناهج نارادمامز ٔهمیسارس تامادقا و تخاس نابیرگهب تسد ىاهزات زرل و بت اب
 دوخ ىرمثىب شیپ زا شیب نارحب فلتخم یاههولج رب ندز نانع ىارب ىتسیلایرپما
 .دهدىم ناشن ار

ٔ هعومجم رد مسیلایرپما ىاهداضت ٔهقباسىب دیدشت اب و نارحب نیا ریثأت تحت
 نیرتراه و ددرگیم رتفیعض مدبمد یناهج ٔهنحص رد رگتراغ و رگمتس ماظن نیا ،دوخ
 عضاوم ظفح یارب مسیلایرپما تاناکما ٔهنماد و دنوشیم رتدرفنم نآ راکزواجت لفاحم
.ددرگیم رتگنت شیوخ

 ینوزفازور شرتسگ ناهج یتسیلایرپمادض یاهورین میظع ٔههبج ،رگید یوس زا
 و یمک لوحت نیا .دوشیم دنمورین شیپ زا شیب یفیک و یمک ظاحل زا و دباییم
 یبالقنا و یتیسیلایرپمادض ٔهدرتسگ شبنج شخب هس ره رد یریگمشچ روطب یفیک
 ،یلم شخبییاهر شبنج ،یرگراک یبالقنا شبنج ،مسیلایسوس ینعی ،ام نارود
.دوشیم هدید

 یفنم تاریثأت یخرب مغریلع ،دوخ لخاد رد یتسیلایسوس یاهروشک ٔهعماج
 شرتسگ زا ،نارحب نودب و نوزوم دشر زا ،یرادهیامرس یایند گنراگنر یاهنارحب

 و اهروشک نیا تیثیح و رابتعا .تسا رادروخرب یونعم و یدام یاههصرع رد نافوکش
 یاهورین میظع ٔههبج ردتقم رگنس هک ،یوروش داحتا اهنآ شیپاشیپ رد

.دریگیم یرتشیب جوا زور ره ناهج رسارس یاهقلخ نایم رد ،تسا یتسیلایرپمادض
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 ،حلص میکحت رب تسا ینتبم یتسیلایسوس یاهروشک ٔهعماج یناهج تسایس
ٔ هیهت و یللملانیب عاضوا تماخو دیدشت ینعی اههسیسد نتخاس یثنخ و یتسیزمه
 تابسانم رد درس گنج ددجم لیمحت ،یتاحیلست ٔهقباسم لیمحت یارب دعاسم ٔهنیمز
.یناهج گنج یتح دشاب رداق رگا و یاهقطنم یاهگنج نتخادنا هارهب و یللملانیب

 حلص میکحت یارب هزرابم هار زا یتسیلایسوس یاهروشک ریاس و یوروش داحتا
 علخ دح ات اهحالس نتخاس دودحم یارب هزرابم ،زیمآتملاسم یتسیزمه و یناهج
 نیا ات دنشوکیم ،یلم شخبیدازآ یاهشبنج زا هبناجهمه ینابیتشپ ،یمومع حالس
 یزوریپ یوسهب ار یناهج حلص و دنزاس میقع ار یتسیلایرپما یاههسیسد و اههئطوت
 .دننک یلمع ار کیژتارتسا یاهحالس ٔهنیمز رد لوا ٔهجرد رد و حالس علخ و دنربب
 تسایس فنژرب قیفر نآ سأر رب و یوروش داحتا تلود و تسینومک بزح یربهر

 یداینب عفانم زا هک ار قیمع تیملع و تیلوصا رب ینتبم و شمرنرپ و راکتبا زا راشرس
 نیا گرزب تیقفوم زار .دننکیم لابند هنیمز نیا رد ،دوشیم یشان ناهج یاهقلخ
 تایضتقم اب دنورمه تسایس نیا هک تساج نیمه رد تسرد ینینل یجراخ تسایس
 ینابیتشپ زا اذل ،درادیم رب ماگ ناهج یاهقلخ تالیامت اب گنهامه و یخیرات لماکت

.تسا رادروخرب اهقلخ
 رد یلم شخبییاهر یاهشبنج ینعی ،یتسیلایرپمادض یناهج ٔههبج رگید شخب

 تشه رد اهنت .تسیا هقباسیب شرتسگ لاح رد »موس یایند« یاهروشک رسارس
 رد اهقلخ میظع یاهیزوریپ دهاش ام یایند ،درذگیم ۷۰ ٔههد زاغآ زا هک یلاس
 و ،یبونج نمی ،ناتسناغفا ،یپویتا ،وئاسیبهنیگ ،کیبمازوم ،جوبماک ،سوئال ،مانتیو
 و ایسآ ىاهروشک زا رگید یخرب رد اهقلخ ٔهزرابم رد گرزب یاهیبایماک زین و ،هریغ
 .تسا هدوب نیتال ىاکیرمآ و اقیرفآ

 ظاحل زا ام اهنتهن شبنج ،ناهج زا میظع شخب نیا ىاهروشک مامت رد ًابیرقت
 ىارب هزرابم زا ىرتىلاع لحارم هب زین یفیک ظاحل زا هکلب ،تفای ىرتشیب تردق ىمک
ٔ هقبط ىربهر شقن .تسا هتشاذگ ماگ ىعامتجا تفرشیپ و ىسارکومد ،ىلم لالقتسا

 ریثأت هار زا ینعی میقتسمریغ هار زا مه و میقتسم هار زا مه اهشبنج نیا رد رگراک
 لماکت ریس رد ىاهدننک نییعت لماع هب رتشیب زور ره ىناهج ىرگراک شبنج ىونعم
 .ددرگىم لدبم ىرشب عماوج

 رگید ىاهروشک رد نینچمه هکلب ،میدرب مان اهنآ زا هک ىئاهروشک رد اهنتهن
 شبنج )هریغ و ریازجلا ،اینازنات ،هنیگ ىروهمج ،نینب ىروهمج ،راکساگادام دننام(

 ىریگتمس تهج رد و شیپ هب ىگرزب ىاهماگ کیتارکومد و یتسیلایرپمادض
 مغریلع ،فرگش لماکت نیا رثا رد .درادىمرب هعماج ٔهدنیآ لماکت ىارب ىتسیلایسوس
 رد ىعاجترا شخرچ ای ،ىلیش رد ًالثم یتسیلایرپما ٔهنانئاخ ىاههئطوت ىخرب ىبایماک
 رد ىتسیلایرپما ٔهناراکزواجت و هنارگتراغ طلست ىاههیاپ ،اهنآ ریظن و رصم شور
 نیا رب ىلم شخبىئاهر ىاهشبنج تالمح .دوشىم رتلزلزتم زور ره »موس ىایند«
 . ددرگیم رتدنمورین و رتهدرتسگ زور ره اههیاپ

 و ىرگراک شبنج ىنعی ىتسیلایرپمادض ىاهورین ىناهج میظع ٔههبج رگید شخب
 هب تبسن ىاهقباسیب تعرس اب هداتفاشیپ ىرادهیامرس ىاهروشک رد کیتارکومد

 ىاهروشک رگراک ٔهقبط تازرابم .تسا یفیک و ىمک شرتسگ لاح رد شیپ ىاهلاس
 .تسا هتفای تسد ىاهزات داعبا هب ىفیک تهج زا مه و ىمک تهج زا مه یتسیلایرپما

 ىقاب ىداصتقا ٔهرمزور تابلاطم بوچراهچ رد رگید رگراک ٔهقبط ٔهزرابم اهروشک نیا رد
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 ىاهراصحنا ىئوجهرهب راوگان بقاوع و تارثا اب هزرابم موزل هکلب ،دنامىمن
 ریاس و رگراک ٔهقبط نایزهب ینف و یملع بالقنا ىاهدرواتسد زا ىرادهیامرس
 ىاهرشق ریاس و رگراک ٔهقبط تازرابم داح ٔهلئسم تروصب رتشیب زور ره ،ناشکتمحز
 لح ىارب ىرادهیامرس متسیس ىناوتان شیپ زا شیب و دیآىم رد هعماج شکتمحز
 ماظن رد ىداینب لوحت کی ترورض و راکشآ ىراکیب و مروت دننام دوخ نمزم تالضعم
 .دسرىم توبث هب ىعامتجا

 و ىمک دشر نیا زا هک ىبرغ ىاهروشک ىراصحنا ىرادهیامرس ٔهمکاح لفاحم
 ار کیتارکومد ىاهىدازآ ات دنشوکیم دناهداتفا تشحو هب ىرگراک شبنج ىفیک
 نتخاس طلسم دح ات ،ىتسیشافون شیارگ تیوقت اب ناکما تروص رد و دنزاس دودحم
 ىارب ار ىعامتجا طیارش ،روشک یسایس تشونرس رب اهشیارگ نیا ٔهدرپىب ای هدرپ رد
 نارحب زا ىشان تالضعم نیگنس راب نتخادنا و شیوخ ٔهنارگتراغ تسایس لیمحت
ٔ همکاح لفاحم هئطوت نیا لباقم رد .دنزاس هدامآ ناشکتمحز شود رب ىداصتقا
 ادیپ ىرتشیب شرتسگ و تدش زور ره هعماج کیتارکومد ىاهورین ٔهزرابم ىتسیلایرپما

 .دنکىم
 ندش هتفوک مهرد اب هک ىناپسا و نانوی ،لاغترپ رد کیتارکومد ىاهورین ىزوریپ

 ،اهمیژر نیا زا ىتسیلایرپما لفاحم ىنابیتشپ مغریلع ،دوب مأوت ىتسیشاف یاهمیژر
 .تسا برغ ىرادهیامرس ىاهروشک رد کیتارکومد تازرابم شرتسگ زا ىاهنومن

 .دوشىم رترثامک زور ره ،دوخ ىاهقلخ بیرف ىارب ىتسیلایرپما لفاحم تاغیلبت
 ىتسیلایرپما لفاحم تاغیلبت ٔهمه مغریلع هک میوشروآدای تساجب تبسانم نیدب
 ىتسود هیلع ىتعنص ـ یماظن عمتجم هب هتسباو لفاحم هژیوب و اکیرمآ ٔهدحتم تالایا
 ىتسود نیا شرتسگ ناراداوه دادعت ریخا ىاهلاس رد ،ىوروش داحتا اب ىتسیزمه و
 ندرک دودحم ٔهنیمز رد دادرارق رتدوز هچره داقعنا موزل ناگدننکدییأت و ىتسیزمه و

 ىسرپهمه نیرخآ ىط و دبایىم شیازفا هتسویپ ىاهتسه کیرتارتسا ىاهحالس
 .دریگىم رب رد ار هدحتم تالایا مدرم زا دصرد ۸۰ نونکا ىشیامزآ

 .دنکىم ىط ار ىقیمع ىفیک دشر هار ىناهج سایقم رد ىرگراک ىبالقنا شبنج
 رتقالخ هچره ىتروصب و عونتم رایسب طیارش رد هک ،شبنج نیا هک تسین ىدیدرت
 هکلب ،درک دهاوخ ظفح مسیلایرپما هیلع ار دوخ ٔهدنمزر تدحو اهنتهن ،دنکىم لمع
 .دومن دهاوخ قیمعت و میکحت شیپ زا شیب ار نآ

 میظع ٔههبج ىاهشخب ٔهمه ٔهفقو نودب و ریگیپ دشر هک تفگ ناوتىم ناسنیدب
 ىخیرات لماکت ٔهتسجرب ىاهىگژیو زا ىکی ،ناهج ىبالقنا و ىتسیلایرپمادض ىاهورین
 ندش رتدنمورین تازاومهب هک تسا نآ رد ىنونک ٔهلحرم رگید یگژیو .تسام نارود
 ىگتسبمه دنویپ ،یتسیلایرپمادض و ىبالقنا ىاهورین میظع ٔههبج ٔهدربمان ىاهشخب
 رتراوتسا زور ره ،ىتسیلایرپما لفاحم ىاههسیسد ٔهمه مغریلع ،شخب هس نیا نایم
 و لالقتسا هک ىئاهروشک رد هاوخ ،ىلم شخبىئاهرىاهشبنج .ددرگىم رتدنمورین و
 دربن ىدازآ و لالقتسا ىارب زونه هک ىئاهروشک رد هاوخ ،دناهدروآ تسدب ىدازآ

 ماگ هار نیا رد و دنربىم ىپ ىگتسویپ مه نیا میکحت موزل هب رتشیب زور ره ،دننکىم
 ىنامزرید زا اریز ،دنکىم بسک ىرتشیب تیمها نونکا ىگتسویپ مه نیا .دنرادىمرب
 اب داحتا دنمورین یاههیاپ رب هک ار نیچ قلخ راختفارپ بالقنا هار نیچ ىنونک ناربهر
 ناماىب ٔهزرابم و یلم شخبىدازآ ىاهشبنج زا ىنابیتشپ ،ىوروش ریهامج داحتا

 ىاهروشک اب راکشآ ىنمشد هار هب و هتفگ کرت ،دوب راوتسا مسیلایرپما هیلع
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 و ىلم شخبىئاهر نیتسار ىاهشبنج و ىرگراک لیصا ىاهشبنج و ىتسیلایسوس
 .دناهتشاذگ ماگ عاجترا و مسیلایرپما ىاهورین نیرتهایس اب هدرپىب شزاس

 نشور روطب ،نکپ ىنونک ناربهر کانرطخ و شخبنایز تسایس نیا فده
 ىاهورین زا ىناهج فالتئا کی ٔهدرپىب کرادت هار زا نیچ ىناهج ٔهرطیس هب ندیسر
 گنج شتآ ندرک نشور و ىوروش داحتا هیلع نیچ و ىعاجترا و یتسیلایرپما

 رب ىبالقنا ءاروام باقن لبق لاس دنچ ات هک نیچ ناربهر .تسا ىناهج موس زوسناهج
 بازحا تیرثکا و ىتسیلایسوس ىاهروشکریاس و ىوروش داحتا و دنتشاد هرهچ
 نیا زا هک نآ زا سپ ،دندومنیم مهتم مسیلایرپما اب شزاس هب ار ىرگراک و ىتسینومک
 اب راکشآ شزاس هب و دنتفرگرب هرهچ زا باقن دندربن ىاهرهب دوخ ٔهنایورود تسایس
 و ىبونج ىاقیرفآ ناتسرپداژن ،ىلیش ىاهتسیشاف و ناریا قباس هاش دننام ىنادالج
 .دندز تسد ىللملانیب ىراصحنا لفاحم نیرتزورفاگنج و نیرتزواجتم اب و لیئارسا

 هب ،ىرتلورپ مسیلانویسانرتنا هب ،مسینینل ـ مسیسکرام هب راکشآ تنایخ نیا
 نیچ ىنونک ناربهر فرط زا ىتسیلایرپما زواجت هیلع ناهج ناشکتمحز ىگتسبمه
 تفرشیپ و ىدازآ و لالقتسا هار رد اهقلخ ٔهزرابم هب ىریذپانناربج ىاهنایز
 هک نانچ ىلو .تخاس دهاوخ دراو زین هدنیآ رد دیدرت نودب و هتخاس دراو ىعامتجا

 نیا راجنهان ٔهرهچ ناهج رادیب مدرم ،میتسه نآ دهاش زورما هک روطنامه و میتفگ
 هیلع ورین مامت اب و دناهتخانش ار ىتسیلایرپمادض ىناهج شبنج هب نینئاخ
 .درک دنهاوخ هزرابم و دننکىم هزرابم ناشتاکیرحت

 هب ىتسیلایرپما لفاحم تیامح بلج ىارب هک دندناشک اجنآ هب ار راک نکپ ناربهر
 هژیوب و ناهج ىقرتم ىاهورین ٔهمه هیلع ىماظن و ىسایس تاکیرحت نیرتهدننکزئمشم
 ىروهمج و ىوروش داحتا ىنعی دوخ ٔهیاسمه ىتسیلایسوس ىاهروشک هیلع
 .دندز تسد مانتیو ىتسیلایسوس

 تالمح هب ار ىراسگنی و توپلوپ شکمدآ و طحنم ىاههورگ نکپ ناربهر
 نیا ىنوگنرس و تسکش زا سپ و دندومن قیوشت و زیهجت مانتیو هیلع هناراکزواجت
 هیلع یماظن میقتسم ٔهلمح ،جوبماک ىلم تمواقم ٔههبج ىاهورین فرطزا هتسدوراد
 مادقا نیا .دندز تسد ىزواجت نینچ هب ىمرشیب تیاهن اب و دندید کرادت ار مانتیو
 ترفن و مشخ کش نودب نامرهق ىتسیلایسوس روشک کی هیلع نکپ ناربهر ٔهناراکهبت

 .درک دهاوخ رتدیدش نانآ هیلع ار ناهج ىناگمه
 ىدحتم ٔههبج لیکشت زا تسترابع نیچ دترم ناربهر ىسایس ٔهدمع راعش زورما

 دننام »موسىایند« رد ىعاجترا ىاهروشک ٔهمه و نپاژ ،ىبرغ ىاپورا ،اکیرمآ ،نیچ زا
ٔ هعماج و ىوروش داحتا ندرک دوبان ىارب ... و لیئارسا و ىبونج ىاقیرفآ و ىلیش
 رد دنشاب هتشاد مسیلایرپما هب مه ىداقتنا رگا نکپ ناربهر .ىتسیلایسوس ىاهروشک
ٔ هیراهظا !دنکیمن لمع ىرتشیب تنوشخ اب مدرم شبنج بوکرس ىارب ارچ هک تسنآ

 دراد اج .تسا ناربهر نیا گنن دنس ًاعقاو ناریا شبنج هیلع ویکوت رد نیپوئایس ند
 .میراد نایب اجنیا رد تاراهظا نیا زا ار دوخ لماک زازئمشا ام

 مسیلانویسانرتنا زا و مسینینل ـ مسیسکرام لوصا زا فارحنا ماجنارس تسنیا
 .ىبالقنا شبنج هب راکشآ تنایخ ـــ ىرتلورپ

 زا ىتسیئوئام باعشنا زاغآ زا هک ار ىنابلآ راک بزح ٔهدننکموکحم ىریگعضوم
 زا ىکی ناوتىم دوب نیچ ناربهر دحتم نیرتریگیپ ىتسینومک ىناهج ىشبنج
 .تسناد نیچ ىنونک ناربهر ٔهنانئاخ تسایس ىئاوسر ىایوگ ىاههناشن
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 سدقمان داحتا و نیگنن ٔهئطوت هتشذگ دننام مه راب نیا هک تسین ىدیدرت
 ىاهروشک نیعجترم ،نیچ بلطهعسوت و تسیلانویسان ناربهر ،ىناهج مسیلایرپما
 دنمورین ٔههبج اب هزرابم رد نیتال ىاکیرمآ و اقیرفآ ،ایسآ رد مسیلایرپما ذوفن ریز

 ریذپانبانتجا ىماکان نیا و دش دهاوخ وربور تسکشرو و ىماکان اب ىتسیلایرپمادض
 ناراداوه ریپانتشگزاب و باتشرپ تفرشیپ زا ىاهزات ٔهلحرم زاغآ ،ىعاجترا ىاهورین

 .دوب دهاوخ ناهج رسارس رد مسیلایسوس و ىسارکومد و حلص

 ناریا ىنونک ىبالقنا شبنج ٔهرابرد .۲

ٔ هتیمک مهدزناپ مونلپ زا هک ىلاس راهچ هب کیدزن نایرج رد ناریا ىاهدادیور ٔهیلک
 هداد رارق دییأت دروم ار ىزکرم ٔهتیمک مونلپ ىاهىبایزرا ىتسرد ،درذگىم ىزکرم
 .تسا

 اب ام روشک داصتقا ىدنویپمه تهج رد ،قباس میژر تسایس تدم نیا رد
 ىارب هلیسو ناونعب قانتخا و رورت .دش دیدشت رتشیب زور ره ىتسیلایرپما ىاههیامرس
 طسب ىاهقباسىب تدشاب ،هنارگتراغ و کیتارکومددض ،ىلمدض تسایس ندرک هدایپ
 .دمآ رد میژر ىنیع و ىمسر شور تروصب راکشآ ىتسیشاف ىاهبولسا و تفای

 .دیسر دوخ تدش ٔهجرد یلعا هب هتخیسگنانع تاحیلست و ىرگىماظن تسایس
 رگتراغ و بلطگنج لفاحم نیرتعجترم رانک رد ىولهپ ٔهدش نوگنرس میژر
 و هنایوجالیتسا ىاهشور هب راکشآ لسوت اب هقطنم مرادناژ شقن رد و یتسیلایرپما

 تینما و دش حلسم رتشیب زور ره ،هقطنم شخبىئاهر ىاهشبنج هیلع هنارگهلخادم
 .تخادنا رطخب ار هقطنم

 دنبىب جارات نیمأت و ىرگىماظن تسایس نیا ىارجا ىارب هدمع روطب تفن دمآرد
 .دیدرگ فرصم قباس میژر ناگدننادرگ و مسیلایرپما راب و

 ىارب ار تفن دمآرد زا رالد درایلیم ۳۸ هب کیدزن هاش میژر ریخا لاس جنپ رد
 زا رگید مین و اکیرمآ زا غلبم نیا زا یمین هک ،تسا هدرک فلت هحلسا دیرخ
 ىگداتفابقع و فعض دوجو اب ناریا .تسا هدوب هسنارف و ىبرغ ناملآ و ناتسلگنا

 ظاحل زا ،تشادن رارق یماظن دیدهت دروم ىئوس چیه زا هکنآ اب و شیداصتقا ىمومع
ٔ هدحتم تالایا زا سپ ىرادهیامرس ىایند رد ىمتاریغ تاحیلست شزرا و عون و نازیم
 تصش زا شیب هک لاردف ناملآ زا تهج نیا زا ىتح و درک زارحا ار مود ماقم اکیرمآ

 ولج ،تسا ناهج ىتسیلایرپما ىاهروشک نیرتدنمتورث زا ىکی و دراد تیعج نویلیم
 .داتفا

 ىاهرگنس زا ىکی تروصب ار ناریا قباس میژر ،ىلمدض تسایس نیا زا ىوریپ هب
 هداوناخ و ىوروش داحتا هیلع ىتسیلایرپما زواجت و گنج ىمومع ٔههبج مدقم
 ىارب ىئاکیرمآ ناسانشراک دادعت ریخا ىاهلاس رد .دروآ رد ىتسیلایسوس ىاهروشک
 شترا تقیقح رد و درک زواجت رفن رازه لهچ زا ناریا شترا تازیهجت و تاحیلست
 ىوروش داحتا هیلع نآ کیژتارتسا ىاهفده ىرجم و اکیرمآ شترا ٔهدئاز هب ناریا

 هک ىوروش و ناریا تادحرس رسارس رد ناریا تفن لوپ اب اهىئاکیرمآ .دیدرگ لدبم
 ،دوب »مهافت نسح و ىتسود تادحرس« ایوگ قباس هاش ٔهنارگهعدخ ىاعدا قبط
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 رقتسم ىوروش نورد زا تاعالطا نتفرگ ىارب ار دوخ ىسوساج ىاههاگتسد نیرتنردم
 یناهج زکرم نیرتمهم هب ناریا ،ىئاکیرمآ نیرسفم حیرص راهظا قبط .دنتخاس

 .دیدرگ لدب ىوروش زا ىسوساج تاعالطا نتفرگ ىارب مسیلایرپما
 ار یئاکیرمآ لفاحم فارتعا نیا تسیفاک ىتسیلایرپما ىاههیامرس تراغ دروم رد

 شیب لاسره ،ناریا رد ىراذگهیامرس رالد ره زا ىئاکیرمآ نارادهیامرس هک میوشروآدای
 اب ددع نیا ٔهسیاقم .)دصرد دصیس زا شیب ىنعی( دنتخاسىم جراخ دوس رالد ۳ زا

 رد ای و ۱۵ ـ ۱۰ دودح زا هک ىتسیلایرپما ىاهروشک دوخ رد اههیامرس ىداع ىاهدوس
 .تسا ىتسیلایرپما تراغ نازیم ٔهدنهدناشن ،دنکىمن زواجت دصرد ۳۰ طیارش نیرتهب
 .تسا ىاهدننکموکحم و رگاشفا ماقرا و تایعقاو زین اهنیا

 نیا هب تسیفاک ناریا ىشراگیلا ای ىئالاب کچوک رشق کی ىرگتراغ دروم رد
 هک( ىبرغ ناملآ ىداصتقا لفاحم فرط زا هرشتنم رامآ قبط هک دوش هراشا تیعقاو
 ناریا رد )دناهدوب قباس هاش رگتراغ میژر نانابیتشپ و ناراداوه زا دوخ دیدرت نودب
 دصرد ۸۰ زا شیب کلام ،دهدىم لیکشت ار تیعمج مدص کی زا رتمک هک ىرشق
 طسوتم دمآرد ایوگ قباس هاش ىاعدا قبط هکنیا اب و ،دوب روشک ىلم تورث مامت

 ۹۰ زا شیب ٔهنارس ىعقاو دمآرد ،دوب لاس رد ناموت رازه ۱۰ زا شیب ناریا رد هنارس
 و مهدزاود کی لقادح )نارگراک و شکتمحز ناناقهد ىنعی( ناریا تیعمج دصرد
 و اهتسیلایرپما ٔهلیسوب هدمع روطب هیقب و تسا طسوتم دمآرد نآ مجنپ کی رثکادح
 ىاهروشک ىاهکناب هب و هدش تراغ اهنآ هب هتسباو لامع و ىشراگیلا ،ىولهپ نادناخ
 .تسا هتفای لاقتنا ىتسیلایرپما

 شور هچ اب ام ىلم تورث اب شمیژر و قباس هاش دوش نشور هکنآ ىارب
:تسین هدیافیب ماقرا ىخرب رکذ دناهدرک راتفر ىاهنانزهار

 ىارب درایلیم ۳۸ هتشذگ لاس جنپ رد ناریا تفن دمآرد رالد درایلیم دصکی زا
 ۲۶ ،تسا هدش هتخیر رودب هسنارف و ىبرغ ناملآ ،ناتسلگنا ،اکیرمآ زا هحلسا دیرخ
 زا .تسین مولعم شتشونرس هک هدش هداد لاقتنا ىجراخ ىاهروشک هب رالد درایلیم

 شخب ،تسا هدش فرصم روشک یلخاد جراخم ىارب ًارهاظ هک هیقب رالد درایلیم ۳۶
 و ،دیرخ راصحنا ،ىراکهعطاقم هار زا ناشنارایتسد و قباس هاش ٔهداوناخ ار شاهدمع
 .دناهداد لاقتنا ىجراخ ىاهکناب هب و هتخیر دوخ بیج هب تارابتعا

 ىاهکناب هب رالد درایلیم ۹ زا شیب ناریا نونکا ،ىزرا تورث همه نیا اب
 دیاب رالد درایلیم ۲ هنایلاس نآ عرف و لصا تباب هک تسا ضورقم ىتسیلایرپما
 رد ىعاجترا و یتسیلایرپما تراغ زوسنامناخ تسایس زا ىئاههنومن تسنیا .دزادرپب
 .ناریا

 جالع نارحب راچد ناریا داصتقا ،هنارگجارات و ىلمدض تسایس نیا ٔهجیتن رد
 ره ىلم عیانص رد ،ىزرواشک داصتقا رد ىگتسکشرو ،دوکر ىاههدیدپ .دیدرگ ىریذپان
 دصرد ۴۰ زا شیب هب ریخا ىاهلاس رد هک( رابودنبىب مروت .تفای ىرتشیب تدش زور
 اهنتهن ،مدرم ىگدنز .تخیسگ مه زا ار روشک داصتقا ٔهزاریش )دیسرىم لاس رد
 ناکما هک ،ىرهش طسوتم ىاهرشق ىتح هکلب ،ناشکتمحز ىنویلیم میظع ىاهرشق
 رتتخس و رتدب زورب زور ،دنتشادن ار لواپچ و تراغ میظع هوبنا زا ىمهس نتشادرب
 تدش مدرم نوگانوگ ىاهرشق ىضارتعا شبنج ىعیبط روطب طیارش نیا رد .دیدرگ
 باصتعا ره ىتح کاواس تسد هب ىسایس قانتخا هب لسوت اب قباس میژر ىلو .تفرگ
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 ىاهناراکهبت تیربرب اب و هنایشحو ار نادنمراک ىتابلاطم نایرج ره و هداس ىرگراک
 .دیشک نوخب ار تمواقم هنوگره دراوم رثکا رد و درک بوکرس

 و قانتخا نوزفازور دیدشت ،هقباسیب لکشهب مدرم ىگدنز ىدام طیارش ندش رتدب
 ىتسیلایرپما ىراصحنا ىرادهیامرس هتخیسگنانع ىرگامغی ندش المرب ،ىسایس رورت
 ار روشک ىتایح ٔهریش سانشراک مانهب هک ماشآنوخ ىولاز رازه اههد تسدب هلمج زا

 و نارایتسد و شاهداوناخ و قباس هاش رابودنبىب لواپچ نینچمه و ،دندیکمىم
 مسیلایرپما هب هتسباو ىلخاد گرزب ىاههیامرس تراغ اب ىروتاتکید میژر نارازگراک
 هب ار نآ هتسباو ىرادهیامرس راجنهان دشر هک ىرادهیامرس نارحب تاریثأت اب هارمه
 ىارب ار طیارش همه و همه ــ تخاسىم سکعنم ناریا ٔهعماج رد ىزیمآتکالف لکش

،دیآ دیدپ ام روشک رد ىبالقنا عضو و دسرب راجفنا دحرس هب ىمومع ىدونشخان هکنآ
 .تخاس هدامآ

 و ىبالقنا شبنج حطس ات هتشذگ لاس ود هک ىضارتعا و ىدونشخان شبنج
 تازرابم و ىگدنز طیارش دوبهب ىارب نارگراک تازرابم اب تفای التعا ىریظنمک
 زاغآ ىعامتجا تفرشیپ و ىسارکومد ،ىلم لالقتسا ىارب ناناوج و نایوجشناد
 و نانمس و ىهاش رد هژیوب ۱۳۵۶ لاس راهب رد هک یرگراک ناوترپ تاباصتعا .دیدرگ
 نیا هک حلسم ىاهورین کمک اب اهنت و دیسر دوخ ٔهنایوج هزرابم جوا هب جرک و نارهت
ٔ هنمادرپ تارهاظت و تاباصتعا نینچمه و ،دش بوکرس دندیشک نوخب ار اهباصتعا

 ناریا ىنونک ىبالقنا شبنج رگزاغآ و هیالط ىتسردب ناوتىم ار زرابم نایوجشناد
ٔ هعماج نورد ىاهداضت نیرتهدمع هک دوب مولعم تارهاظت و تاباصتعا نیا اب .تسناد
 قانتخا و رورت تسایس هن هک تسا هدیسر تدش و تدح زا ىاهجرد هب رگید ناریا
 لح هب رداق مادکچیه ،غورد ىاههدعو و ىزاسرهاظ و ىبیرفماوع هن ،ىتسیشاف
 .دوب دهاوخن اهنآ

 .دیدرگ زاغآ ىروتاتکید میژر ٔهبناجهمه نارحب ٔهقباسیب دیدشت نارود ناسنیدب
 کیتارکومددض ،ىلمدض تسایس زا ىشان ریذپانىتشآ ىاهداضت نوزفازور دیدشت

 ىارب هزرابم نادیم هب ار قلخ راشقا ىرگید زا سپ ىکی هاش میژر ىقلخدض و
 شخپ اب هک میژر هیلع ىنلع ىسایس ٔهزرابم .دیناشک کیتارکومد و ىلم ىاهفده
 ىارب قلخ عیسو ٔهزرابم تروصب ىدوزب ،دوب هدش زاغآ هداشگرس ىاههمان و اهتکارت
 رد و اهتسیلایرپما ىرامعتساون طلست ندرک نکهشیر ىارب ،ىتنطلس میژر نتخادنارب
 .تفای شرتسگ ،اکیرمآ اهنآ شیپاشیپ

 اهورین بسانت رییغت و ناهج عاضوا لوحت هک دش روآدای دیاب بوچراهچ نیا رد
 ىنعی ،یتسیلایرپمادض ىناهج عیسو ٔههبج دوسهب و عاجترا و مسیلایرپما نایزهب

 و ىرگراک شبنج و ىلم شخبىدازآ ىاهشبنج ،ىتسیلایسوس ىاهروشک ٔههبج
 ىاهشبنج ریگمشچ و میظع ىاهىزوریپ زین و ىرادهیامرس ىاهروشک کیتارکومد
 و ،سوئال ،مانتیو ىاهقلخ ىخیرات ىزوریپ ،ریخا ىاهلاس رد ىلم شخبىئاهر
 ریثأت اقیرفآ و ایسآ رد شبنج نیا ىاهىزوریپ رگید و ،اکیرمآ مسیلایرپما هیلع جوبماک
 و لالقتسا هار نازرابم ىونعم زیهجت و قیوشت و دعاسم طیارش داجیا رد ىقیمع
 ىزوریپ هب هلمج نآ زا و هژیوب هک دراد اج هرابنیا رد .تسا هتشاد ناریا رد ىدازآ

 .مینک هراشا ناتسناغفا بالقنا رد ام ردارب قلخ
 ىبالقنادض تسایس لباقم رد ناریا بالقنا تفرشیپ رد هک ىلماوع زا ىکی

 .دوب ىوروش داحتا تلود عقومهب شابراهنز ،درک افیا یفرگش شقن اکیرمآ یتسیلایرپما
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 داحتا هک درک حیرصت ادوارپ ربخم اب ىاهبحاصم ىط فنژرب قیفر مینادىم هکنانچ
 هک مه ىلکش رهب درذگىم ناریا رد هک ىثداوح رد ىجراخ ٔهلخادم هنوگره اب ىوروش

 و تیحالص ناریا مدرم اهنت هک تسنآ رب و تسا فلاخم دریگ ماجنا هلخادم نیا
 و شابراهنز نیا .دنریگب میمصت دوخ روشک تشونرس ٔهرابرد هک دنراد ار نآ رایتخا

 راگزور دننام مسیلایرپما هک دش عنام هنیمز نیا رد ىوروش داحتا ٔهناریگیپ تسایس
 ناریا مدرم هب و ددنب راکب ناریا مدرم هیلع ار روز هب ىنلع لسوت تسایس هتشذگ
 لمع ،دوخ ٔهناراکادف ٔهزرابم ءاکتا هب ،ناریا ىجراخ و ىلخاد نانمشد اب هک داد ناکما

 .دننک
 ىارب ریگمشچ ىاهتسکش رگنایامن هک ریخا لاس هد ىناهج تالوحت عومجم

 تسایس ندش اوسر اب هاومه ،تساکیرمآ زواجتم مسیلایرپما هژیوب و اهتسیلایرپما
 ىنابیتشپ دروم ار هاش میژر ىلمدض تسایس هدرپىب هک نیچ ىنونک ناربهر ٔهنانئاخ
 زور ره ار نانآ و دیشخب ورین ناریا ىدازآ و لالقتسا هار نازرابم هب ،دنداد رارق دوخ
 شیوخ ىئاهن ىزوریپ هب و قلخ ىبالقنا ىورین ىنعی دوخ میظع تردق هب رتشیب
 .تخاس نئمطم

 نیا هک تسنآ رد ناریا ىنونک ىبالقنا شبنج بلاج و مهم تاصتخم زا ىکی
 .دریگىم ربرد ار قلخ ىاهرشق و تاقبط ٔهمه شبنج

 لاعف روطب زاغآ نامه زا تامدخ و ىروهشیپ و ىتعنص نارگراک عیسو ىاههدوت
 و ىرکف ناشکتمحز شوداشود و دنتسج تکرش قلخ مومع تازرابم رد
 ،تازرابم نیا اب .دنداهن ماگ ىنابایخ تازرابم نادیم هب رهش شکتمحز ىزاوژروبهدرخ
 دراو هچراپکی و لکشتم روطب ناریا ىتعنص رگراک ٔهقبط هک دش هدامآ نآ ىارب طیارش
 ننس ندوب فرژ رگید رابکی ناریا رگراک ٔهقبط دحتم و عیسو تازرابم .ددرگ نادیم
 نیرتنایامن هب ار نآ ىهاگآ و ىگدیدبآ و هقبط نیا ورشیپ یعامتجا شقن و ىبالقنا

 بالقنا ٔهکرحم ىاهورین نایم رد هک تفگ ناوتىم نانیمطا اب .تخاس نشور ىلکش
 رما نیا .تسا هدوب لوا هجرد یشقن ناریا نامرهق رگراک ٔهقبط شقن ام روشک ینونک
 نآ قیمعت و کیتارکومد و ىلم بالقنا رتشیب مه زاب شرتسگ مهم ىاهنماض زا دوخ
 .تسا مدرم عیسو ىاهرشق ىاهتساوخ تهج رد

 ىرسارس ىسایس ىاهباصتعا ،ناریا ىبالقنا شبنج تاظحل نیرتساسح رد
 راختفارپ ىاهباصتعا نیا و دیدرگ زاغآ بونج تفن عیانص نادنمراک و نارگراک
 نارگراک باصتعا .تخاس دراو مسیلایرپما و هاش ٔهماکدوخ میژر هب ار هبرض نیرتىراک
 و تاعامتجا تروصب اهنت نامز نآ ات هک ار قلخ تازرابم زا ىدیدج ٔهلحرم تفن
 .درک زاغآ ،تفرگىم ماجنا ىنابایخ تارهاظت

 رب رد ار روشک ىتعنص تاسسؤم رسارس ىرگراک تاباصتعا ىهاتوک ٔهلصاف رد
 .تفرگ

 شبنج ىاهتساوخ ٔهمه شریذپ و زور ىسایس ىاهراعش ،تاباصتعا نیا ىگمه
ٔ هدنبیرف ىاههدعو هن .دنداد رارق شیوخ تابلاطم ٔهحولرس رد ار کیتارکومد و ىلم
 ىاهزارگ و ىماظن تموکح ىاهدنبهرادق ٔهنایشحو راشف لامعا هن و ،تقو ىاهتلود

 ىشزرل نیرتکچوک ناریا رگراک ٔهقبط ریذپانلزلزت ٔهدارا رد دنتسناوتن مادکچیه کاواس
 رایتخا رد هک ىعامتجا و ىسایس میظع تاناکما اب ناریا رگراک ٔهقبط .دنروآ دوجوب
 و دورىم و تفر شیپ هب ،ناریا ىبالقنا شبنج ٔهدرتسگ ٔههبج مدقم فوفص رد دراد
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 ار ىرتهدننکنییعت و رتزراب شقن زور ره شبنج ٔهدنیآ لماکت نایرج رد دیدرت نودب
 .دروآ دهاوخ تسدب

 اب ار ناریا ناناقهد درکىم روصت هک قباس میژر ىهاو ىاهرادنپ فالخرب
 ىاهتیمورحم رثا رد ،هدرک لدبم هدبتسم تنطلس ٔهریخذ هب دوخ دنبمین تاحالصا
 ،قباس میژر ىناقهددض تسایس و ناریا ىزرواشک قیمع نارحب ٔهجیتن رد و ناوارف
 یتسیلایرپما طلست و ىدادبتسا میژر فلاخم ىعامتجا مهم ىاهورین زا ىکی ناناقهد
 .دنراد و دنتشاد لاعف تکرش ىنونک کیتارکومد و ىلم شبنج رد اذل و دنتسه

 و .دومن نیمأت ار گرزب نارادنیمز دوس ،ىولهپ میژر دنبمین ىضرا تاحالصا
 .درک زاب ناریا ىزرواشک داصتقا رد ار ىتسیلایرپما نارگتراغ تسد ،نآ رب هوالع
 تارابتعا ًالوا هک دوب راوتسا هیاپ نیا رب ىزرواشک ٔهنیمز رد هاش یلمدض تسایس
 قلعتم ىزرواشک دیلوت گرزب ىاهتکرش و گرزب نارادنیمز رایتخا رد ار ىتلود عیسو
 رابودنبىب دورو ىارب ار هار ًایناث و دراذگب میژر ناگدرکرس ریاس و هاش ناگتسب هب
 ناشناگتسباو و ىتسیلایرپما ىاهروشک زا هرمزور جایتحا دروم ىزرواشک تالوصحم
 نیا .دزاس هتسباو اهروشک نیا هب ار مدرم ٔهنازور نان و روشک داصتقا و دنک زاب

 طسوتم و اپهدرخ نازرواشک عیسو ىاهرشق داصتقا هک دش بجوم ىلمدض تسایس
 ىوسهب راکیب و هنسرگ ناناقهد میظع لیس و تفر ىگتسکشرو و ىدوبان هب ور

 .دیدرگ ریزارس اهرهش
 و اههغاز و اهلادوگ رد رازه اهدص دادعت هب هک هدمآ رهشهب ناناقهد نیمه

 نیرتکاندرد اب رداچ ریز رد ای و اه»دابآ روز« و اه»دابآ ىبلح« رد ىلگ ىاههبلک
 ىلصف تالاغتشا هب لسوت اب ًارثکا و دنربىم و دندربىم رسب تیمورحم و رقف طیارش
 لیکشت ار کیتارکومد و ىلم ىبالقنا شبنج نازرابم زا ىشخب ،دنروآىم تسدب ىنان
 .دنهدىم

 شرتسگ اهرهش رد ىاهقباسیب تعرس اب ریخا لاسکی رد هک ىبالقنا تازرابم
 هک اجنآ ات دیسر دوخ جوا هب تعرسهب و درک تیارس اهاتسور هب ریخا ىاههام رد تفای
 راکتبا هب قباس هاش ٔهداوناخ هب قلعتم کالما زا ىخرب رد ناناقهد و ىزرواشک نارگراک
 شبنج دشر ربارب رد .دندز تسد ىزرواشک لئاسو و اهنیمز ىبالقنا میسقت هب دوخ
 ندیزگرب اب ناناقهد دوخ و دنتخیرگ تاهد رثکا زا اهمرادناژ ،ناناقهد ىتازرابم
 .دنتفرگ هدهعب ار مظن رارقتسا و دوخ ىلخاد روما هد ىاهاروش

 رثا رب هک کچوک ناگدننکعیزوت و ناگدننکدیلوت ىنعی ،رهش ىزاوژروبهدرخ
 و قانتخا،نآ زا ىشان ناباتش مروت و هاش میژر زاب ىاهرد ىداصتقا ىلمدض تسایس
 اب هزرابم حالطصاهب نایرج رد هک ىریگهوشر و ىتایلام تراغ ،کاواس راشف
 رتشیب زور ره ،دندوب هتفرگ رارق دیدش راشف تحت ،دیسر دوخ جوا هب ىشورفنارگ
 دننام ىرهش طسوتم رگید ىاهرشق .دندش هدناشک میژر هیلع نایصع ىوسب
 ریثأت تحت مه ىصوصخ شخب تاسسؤم نانکراک ،ىتلود ٔهبترنایم و نیئاپ نادنمراک
 زا مسیلایرپما هب هتسباو ٔهمکاح تاقبط و ىتسیلایرپما ىاههیامرس رابودنبىب تراغ
 هب دراک ،رگید ىوس زا ىسایس قانتخا و ىگدنز ٔهنیزه نوزفازور ىنارگ ریثأت و وسکی
 تاسسؤم نادنمراک تاباصتعا شقن .دندمآرد ىنایصع تلاح هب و دیسر ناشناوختسا

 تسا ىریگمشچ شقن هاش ٔهدناشنتسد ىاهتلود ندرک جلف ىارب ىصوصخ و ىمومع
 .تسا هدش هدید رتمک تابالقنا رد نآ ریاظن هک
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 ناداتسا و ناراگن همانزور و نادنمرنه و ناگدنسیون ىنعی ناریا نارکفنشور
 هب ،هریغ و نانادقوقح و ناکشزپ و نیسدنهم و ناراگزومآ و ناریبد و هاگشناد
 شبنج زاغآ نامه زا ،دندوب هتسباو تمکاح تئیه هب هک ىکچوک هورگ ىانثتسا

 و هدش رتلاعف ماگ هب ماگ و دناهتشاد ىلاعف شقن ىنونک کیتارکومد و ىتسیلایرپمادض
 نایوجشناد و نایهاگشناد شقن زا دیاب هژیوب .دناهتفرگ ىاج شبنج مدقم فوفص رد
 .درک دای شبنج نیا رد

 لالقتسا ٔهلئسم ،ىداصتقا لماوع رب هوالع ،نایوجشناد و نارکفنشور زیهجت رد
 رد ىئاکیرمآ ناراشتسم شقن هژیوب و اهتسیلایرپما ٔهناحیقو طلست ،ىلم تیمکاح و

 ،دندوب هداد صیصخت دوخب ار ایازم نیرتیلاع رگلاغشا شترا دننام هک ناریا ٔهعماج
 هاش تاغیلبت و قانتخا هاگتسد روزهب هک ىلم گنهرف رب ىرامعتساون گنهرف طست
 .تسا هتشاد ىرثؤم رایسب شقن ،دشىم لامعا

 و ىتسیلایرپما ىاههیامرس ٔهدننکدرخ راشف ریز هک مه ناریا ىلم نارادهیامرس
 مسیلایرپما هب هتسباو ٔهمکاح تاقبط ىنعی ،هاش میژر ناگتسباو و ناگدننادرگ تراغ
 هک دندیدیم لاح نیع رد و دنتفرىم ىگتسکشرو ىوسهب رشیب زور ره ،دنتشاد رارق

 نیا باسح هب رالد درایلیم درایلیم نازیم هب لاس ره روشک میظع ىاهتورث هنوگچ
 ىرادهگن و فرصمىب ىاهحالس دیرخ ىارب ای و لقتنم ىجراخ ىاهکناب هب نارگتراغ
 تخادرپ و اهتسیلایرپما جایتحا دروم ىماظن ىاههاگیاپ نتخاس و میظع شترا کی
 .دوشىم هتخیر رودب ىئاکیرمآ »ناسانشراک« جراخم باسحىب

 نایضاران فوفص هب رتشیب زور ره عضو نیا ٔهدهاشم رثا رد ىلم ىرادهیامرس
 تراغ هب نداد همتاخ و هاش قانتخا میژر نتخادنارب ىارب هزرابم رد هنالاعف و تسویپ
 .درک تکرش اهتسیلایرپما طلست و

 افیا ىمهم شقن میرردض زرابم و ىقرتم تیناحور ىنونک ىبالقنا شبنج رد هکنیا
 هک تسا ناریا ٔهعماج ىنیع طیارش هدمع روطب .تسین ىداعریغ ىاهدیدپ ،تسا هدرک
 هدیدرگ نآ تیوقت بجوم زین ىنهذ لماوع ىخرب ًاملسم و هدرک داجیا ار ىعضو نینچ
 .تسا

 ىجراخ ٔهرطیسدض و ىقلخ ننس ىاراد ناریا رد ىخیرات ظاحل زا عیشت بهذم
 یالیتسا عفد ىارب هزرابم ىونعم مچرپ هب نوگانوگ ىاههرود رد و تسا هدوب
 روطب ،مالسا ىعامتجا ماکحا زا ىرایسب .تسا هدش لدب هناگیب رگلاغشا ىاهروشک
 زا و تسا ىقرتم ىاهشیارگ ىاراد ،نآ ریخا ىرکف لماکت نایرج رد هژیوب ،ىنیع
 و ىدازآ ىارب قلخ عیسو ىاهرشق ىاهتساوخ اب دوخ ىتابلاطم تمس ظاحل
 .دنکىم ادیپ تقباطم ىعامتجا تفرشیپ و ىسارکومد ،یلم لالقتسا

ٔ همه زا شیب بتارمهب هک دندوب ىهورگ اهنت نویناحور هتشذگ لاس ۲۵ ىط
 و دجاسم هار زا هک دنتشاد ار نآ ناکما ىعامتجا رگید ىسایس یاهنامزاس و اههورگ
 رارقرب سامت مدرم اب ،تشادن ار اهنآ هب عیسو ٔهلمح تئرج میژر هک ،ىبهذم تاسلج
 ریاس و ناریا ٔهدوت بزح هک ىلاح رد ،دنیامن غیلبت مدرم نایم رد ار دوخ راکفا و دننک
 نیدب .دنتشاد رارق قانتخا و راشف لاکشا نیرتدیدش ضرعم رد ىسایس ىاهنامزاس
 راکفا زا ىرایسب دنتسناوت مدرم اب سامت رد ىقرتم نویناحور زا ىخرب بیترت
 .دنهد هنخر ىمومع ناهذا رد ار نآ و دننک هضرع بهذم ٔهماج رد ار دوخ ىعامتجا

 رد ىنالوط نارود کی ىط ىنیمخ هللاتیآ ىربهر هب ىقرتم نویناحور زا ىهورگ
 زور ره ار روشک هک( مسیلایرپما ٔهرطیس دض و هاش ىدادبتسا میژر دض نشور عضاوم
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 و دنتفرگ رارق )تخاس لدبم دوخ ىماظن زواجت هاگیاپ و ىرگتراغ هاگنالوج هب رتشیب
 حرطم ،دوب روشک مدرم تیرثکا ىاهتساوخ باتزاب هک ،ار دوخ ىاهراعش هار نیا رد

.دنتخاس
 ام بزح ،قباس میژر دنمورین قانتخا و راشف مغریلع ،هتشذگ نایلاس ىط

 و یبالقنا ىناشفارذب تهج زا ىگرزب شقن و هتشاد ىعیسو ىتاغیلبت و ىسایس تیلاعف
 قلخ نوگانوگ ىاهرشق و تاقبط تکرش هک تسا نشور .تسا هدرک افیا ىئاشگهار
 و کیتارکومد و ىلم کرتشم ىاهراعش ریز هکنیا نیع رد ناریا ىبالقنا شبنج رد
 زا کی ره .تسین دننامه و نوگمه ىاههزیگنا ىاراد ،دبایىم و هتفای شرتسگ ىقلخ
 یلو .دیامنىم تکرش شبنج نیا رد دوخ ىتاقبط ىاهتساوخ و هژیو هزیگنا اب اهنآ
 شبنج ىمومع ىاهراعش ،تسا ناریا ىبالقنا شبنج صخاش ىنونک ٔهلحرم رد هچنآ
 رویرهش ۱۳ ىخیرات ٔهیمالعا رد ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک هک اهراعش نیا .تسا

 کیتارکومد و ىلم ىاهورین دحتم ٔههبج ىاهراعش ناونعب ار اهنآ دوخ ۱۳۵۷
 .تسا حرطم قلخ شبنج یمومع ىاهتساوخ تروصب نونکا ،درک داهنشیپ

 نایرج رد ناریا ىبالقنا شبنج هک ىکچراپکی نآ :دیآىم شیپ لاوئس نیا لاح
 ىریگعضوم و تفای دهاوخ همادا تقو هچ ات داد ناشن دوخ زا میژر ندرک نوگنرس

 ؟دوب دهاوخ هنوگچ هدنیآ لوحت نایرج رد نوگانوگ تاقبط و راشقا
 رد نونکامه ىبالقنا شبنج هک ىئاهفده ٔهمه هب ندیسر هک تسین ىدیدرت

 یشان نآ زا هک ىعامتجا و ىداصتقا قیمع تالوحت هژیوب ،تسا هداد رارق دوخ لباقم
 راثآ ناونعب ىرایسب تالکشم لح ،نیا رب هوالع .تسین ادرف و زورما راک ،دوشىم
 هک ىتالکشم و ،تسا هدنام ىقاب هاش رگتراغ و کیتارکومددض ،ىلمدض میژر موش
 ام نهیم کیتارکومد و هنالقتسم لماکت هار رس رب اهتسیلایرپما هدنیآ رد دیدرت نودب
 زا رتراوشد بتارمب فیاظو نیا یارجا ًاملسم .تسین ىناسآ راک داد دنهاوخ رارق
 ندرک نکهشیر ،ىتنطلس روفنم ماظن نتسکش مهرد ىنعی ،بالقنا لوا ٔهرود فیاظو
 .دوب دهاوخ ىروهمج رارقتسا و مسیلایرپما طلست

 ىاههورگ و تاقبط عضاوم رد ىتارییغت دیدرت نودب تالکشم نیا لح هار رد
 .دمآ دهاوخ دوجوب ،دنیامنىم تکرش شبنج رد زورما هک ىعامتجا

 و رهش شکتمحز ىاهرشق ریاس هقبط نیا هارمههب و رگراک ٔهقبط هک تسنآ ملسم
 رد کیتارکومد و ىلم بالقنا هک ىئاهفده ٔهمه هب ندیسر ىارب اوق مامت اب ،اتسور
 .داتسیا دنهاوخ ىبالقنا عضاوم رد هناریگیپ رخآ ات و درک دنهاوخ شالت دراد شیپ

 ات تخادنا دنهاوخ راکب ار دوخ تاناکما مامت ،ناریا ٔهدوت بزح ،شبزح و رگراک ٔهقبط
 ،هدمآ دوجوب هاوخیدازآ و ىلم راشقا و تاقبط ٔهمه زا لمع رد هک ىدحتم ٔههبج
ٔ هدافتسا اب دشوکىم هک ار ىنمشد نوگانوگ ىاههسیسد و دیامن ظفح ار دوخ داحتا

 لرلزتم ار داحتا نیا ىطارفا ای راکشزاس لفاحم و رصانع زا میقتسمریغ و میقتسم
 .دراذگ میقع ،دزاس

 ىخیرات و ىناهج تیمها هب هک تسین ىسک ناهج رسارس رد رگید زورما
ٔ هنحص رد ام روشک گرزب تیمها هب هجوت اب .دشاب هدربن ىپ ناریا ىبالقنا ىاهدادیور

 اهورین نزاوت رییغت رد ىئازسب ریثأت ناریا ىسایس عضو رد رییغت ،ىناهج تسایس
:اریز .تشاد دهاوخ

 و زاگ ،تفن هژیوب ،تمیقیذ هداعلاقوف ماخ داوم عبانم نیرتگرزب زا ىکی ناریا ــ
؛تسا یناهج سایقم رد اهبرپ تازلف عاونا
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 داوم ٔهدمع شخب هک هتفرگ رارق ناهج زا ىاهقطنم ىدیلک ٔهطقن رد ناریا ــ
؛دیآىم تسدب اجنآ زا ىتسیلایرپما ىاهروشک ىژرنا ٔهدننکنیمأت ماخ

 رد ار اهتسیلایرپما هتکن نیمه و تسا ىوروش داحتا یبونج ٔهیاسمه ناریا ــ
 دوخىب دوخ زا ام ىلامش گرزب ٔهیاسمه هیلع زواجت هاگیاپ ناونعب ناریا زا هدافتسا

 .تسا هتخاس
 هجوت نینچمه و ىداصتقا تاناکما و ىئایفارغج تیعقوم ٔهدمع ىاهىگژیو نیا

 اههد ىط مسیلایرپما هک دش بجوم سراف جیلخ ٔهقطنم رد ناریا ىناسنا تاناکما هب
 اب« و »نیرتمکحم« زا یکی هب روشک نیا ات دزادنا راکب ار دوخ شالت مامت لاس
 زا ىکی هب ،هقطنم مرادناژ هب ،ىو زواجت و تراغ ىناهج ىاههاگیاپ »نیرتتابث
 هاگیاپ و ،دیدهت و کیرحت ،ىسوساج هاگیاپ و هرصاحم ریجنز ىاههقلح نیرتمکحم
 باسح هغدغد نودب و نانیمطا اب نآ ىور دناوتب و دوش لدب ىوروش هیلع زواجت
 .دنک

 رایسب تدم رد و هرابکی ،ىتسیلایرپما ناراکهسیسد قیمع فسأت و تریح هب ىلو
 زکرم هب هقطنم »تابثا ٔهریزج« :دمآ رد بآ زا طلغ اهباسح نیا ٔهمه ،هاتوک
 ار ىتسیلایرما طلست ىاههیاپ عضو نیا .دش لیدبت اههلزلز نیرتنیگمهس و ىناشفشتآ
 رارق اهدیدهت نیرتىدج دروم رواجم ىاهروشک زا هتشر کی رد هکلب ،ناریا رد اهنتهن
 .تسا هداد

 کی ،دازآ و لقتسم ىناریا شیادیپ اب و ىخیرات دربن نیا رد ناریا مدرم ىزوریپ اب
ٔ هطلس ریز زونه هک ىئاهروشک زا مورحم ىاهقلخ ربارب رد رگید نشور ٔهنومن
 اپب !اهقلخ« دهدىم ادن نانآ هب ىزوریپ نیا .دنکىم ىلجت ،دناعاجترا و مسیلایرپما

 ناشدساف و دزد نارودزم و رگتراغ ىاهتسیلایرپما هک دیراد ار نآ ىورین امش !دیزیخ
 و لقتسم و دازآ ىگدنز هار و دیروآرد وناز هب دوخ ٔهنانامرهق ىرادیاپ و هزرابم اب ار

 »!دییاشگب دوخ ربارب رد ار تخبشوخ
 مرادناژ« روآقانتخا راشف ،تسودحلص ىناریا شیادیپ و ناریا مدرم ىزوریپ اب

 هتشادرب رابکیهب هقطنم نیا ىاهروشک ىلم شخبىئاهر ىاهشبنج زا »هقطنم
 .دوشىم

 نیا »موس ىایند« ىاهروشک مدرم ربارب رد رگید رابکی ناریا مدرم ىزوریپ اب
 ار هتشذگ ىئاناوت رگید ،شفازگ و فال ٔهمه اب ،مسیلایرپما هک ددرگىم نشور تیعقاو
ٔ ههبج نوزفازور رادتقا ربارب رد ،دشاب رابنایز شیارب مه ردق ره ،دناوتىمن و درادن
 رد شیوخ قارطمطرپ ىاههدعو ىارجا ٔهدهع زا ،ناهج ىتسیلایرپمادض دنمورین

 رصانع ىتح ىزوریپ نیا .دیآرب ،ناراکتیانج و نارگتراغ و نارگمتس زا تیامح
 ،دنتشاد اکتا مسیلایریما هب هبناجکی نونکات هک ار یئاهروشک ٔهمکاح تئیه نیبعقاو
 .تسا هتخادنا رکفب نونکامه هکنانچ ،دزادناىم رکفب

 ،دهعتمریغ ىروهمج کی داجیا و ناریا رد کیتارکومد و ىلم شبنج ىزوریپ اب
 مه زا شیاههقلح نیرتساسح زا ىکی رد ىتسیلایرپما ىماظن ىاهنامیپ ریجنز
 تموکح تسد اب دشوکىم مسیلایرپما هک ار یلداعت هجیتنلاب و دش دهاوخ هتسسگ
 .دز دهاوخ مهب ،دروآ دوجوب ىبرع هنایمرواخ مامت رد لیئارسا تسرپداژن و زواجتم
 حلص میکحت و ظفح رد ار ىمهم شقن دوخ دنمزوریپ بالقنا اب ناریا مدرم ناسنیدب

 .دناهدرک افیا ىناهج
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 زارد و هدرتسگ و فرژ ریثأت ناریا کیتارکومد و ىلم شبنج ىزوریپ !هاتوک نخس
 هاگودرا نایزهب اهورین بسانت ىوزارت رد و تشاذگ دهاوخ ىقاب ناهج رسارس رد ىتدم
 دوجوب ىسوسحم رییغت ىناهج ىتسیلایرپمادض دنمورین ٔههبج دوسب و مسیلایرپما

 داحتا ظفح بالقنا نیا ىیاهن ىزوریپ نیمأت ىارب هک تسا ىعیبط .دروآ دهاوخ
 کیتارکومد و ىلم ىاهفده هب لین ىارب هزرابم ٔهمادا و ىبالقنا ىرایشه و اهورین
.تسا ىتایح و رورض طرش عاجترا و مسیلایرپما ٔهئطوت ندرکىئنخ ىارب بالقنا

 

 مونلپ ود نایم رد بزح تیلاعف .۳

 نیرتىنافوط زا ىکی ،ىزکرم ٔهتیمک مونلپ نیا و مهدزناپ مونلپ نیب نارود
 زا ىجنرغب لئاسم لباقم رد بزح ىربهر .دوب ام نهیم رماعم نارود خیرات ىاهنارود
 تالکشم مغریلع ،هک تفگ ناوتىم زورما و تفرگ رارق ىتالیکشت و ىسایس ظاحل
 زا هک ىفیاظو ماجنا ٔهدهع زا تیقفوم اب دوخ عومجم رد ،ىجراخ و ىلخاد ناوارف

 رد ،هنیمز ود رد ار بزح تیلاعف .دمآرب ،دوب هدش راذگاو وا هب مهدزناپ مونلپ فرط
.میهدىم رارق هاتوک ىسررب دروم ،ىتالیکشت راک ٔهنیمز رد و ىسایس تیلاعف ٔهنیمز

یسایس تیلاعف ٔهنیمز رد .۱
 نییعت ىسایس یشمطخ دیشوک هیئارجا تئیه ،مونلپ ود نیب ٔهلصاف رد ىلکروطب

ٔ هزرابم دیدشت نآ ىساسا ىوتحم هک ،ار ىزکرم ٔهتیمک مهدزناپ مونلپ فرط زا هدش
 ،ىنونک ٔهلحرم رد ناریا ىبالقنا شبنج فده نیرتمربم هب ندیسر هار رد هبناجهمه
 طیارش رد ،دوب قباس هاش ىقلخدض و کیتارکومددض و ىلمدض میژر ىنوگنرس ىنعی
 ار کیتارکومد و یلم ىاهورین ٔهمه دیشوک هیئارجا تئیه .دنک هدایپ ناریا صخشم
 .دروآ مه درگ ىدحتم ٔههبج رد

 ىربهر حطس رد هک تسا تسرد .میداد ماجنا یئاهششوک ام هنیمز نیا رد
 حطس رد یلو ،هدماین دوجوب زونه ىاههبج نینچ ىبالقنا زرابم ىاههورگ و اهنامزاس
 رد ،اهراعش نیرتهدمع رد ههبج نیا ،شبنج باتشرپ شرتسگ زاغآ نامه زا ،اههدوت
 داحتا ٔههبج نیا .دش رتمکحم زورب زور و دمآ دوجوب لماک ىنشور اب هرمزور ٔهزرابم
 هاش ىکاواس میژر ٔهنازادناهفرفت ىاههئطوت ٔهمه مغریلع ،ىدازآ و لالقتسا ىارب قلخ
 هک ،۱۳۵۷ نمهب ۲۲ و ۲۱ ىاهزور رد و دیدرگ رتمکحم زور ره ،اهتسیلایرپما و
 ىراکمه تروصب ،دیدرگ زاغآ میژر ىاهژد نیرخآ هیلع قلخ ٔهنانامرهق ٔهلمح نیرخآ

 ىخیرات یزوریپ و تفای لکش ،دحتم ٔههبج رد قلخ زرابم ىاهنادرگ ٔهمه ٔهناحلسم
 .درک نیمأت ناریا ىبالقنا شبنج ىارب ار ىاهقباسیب و ریظنمک

 نشور ىداهنشیپ ٔهمانرب هک تسا ىتیعقاو نیا ،میلابب دوخب میهاوخب هکنیا نودب
ٔ ههبج لیکشت ىارب رویرهش ۱۳ ٔهیمالعا رد ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک

 .تسا هتشاد ىئازسب ریثأت شبنج ٔهمه ىاهراعش نتخاس رولبتم رد ،ىروتاتکیددض
 قلطم تیرثکا تساوخ ىلجت هک ،ىزکرم ٔهتیمک ىداهنشیپ ىاهراعش ٔهمه ًابیرقت
 و ىمومع راعش تروصب ،نوگانوگ ىاهگنر اب ،دوب ناریا ناهاوخیدازآ و ناتسرپنهیم
 .دمآ رد ىبالقنا شبنج ٔهمه دحتم
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 ىبالقنا مایق ماجنارس و رایتخب تموکح ىاهزور نیرخآ ىبالقنا ىاهدادیور نایرج
 ار بزح ىزکرم ٔهتیمک ٔهیمالعا ىتسرد ىنشور اب ،۱۳۵۷ هام نمهب ۲۲ و ۲۱ ىخیرات
 مهرد و ىئاتدوک ىاههسیسد اب هلباقم ىارب هناحلسم ٔهزرابم کرادت موزل دروم رد

 .داد ناشن مسیلایرپما و میژر ىاهژد نیرخآ نتسکش
ٔ هدوت بزح یسایس ٔهمانرب ٔهدیکچ ،دش حرطم ام بزح فرط زا هک ىئاهراعش

 کیتارکومد و ىلم شبنج ىنونک ٔهلحرم صخشم طیارش رب نآ قابطنا و ناریا
 ىسایس نامزاس نیلوا هک دنک دیکأت دراد قح ناریا رگراک ٔهقبط بزح .تسناریا
 ،قباس میژر ٔهناشنمدد ىاهراشف ٔهمه زا سرت نودب و تحارص مامت اب هک دوب ناریا
 نیلوا ناونعب ،ار ىتنطلس ٔهشیپتنایخ و هدیسوپ و راکتیانج ماظن نتخادنارب موزل
 ىسارکومد ،لالقتسا ىوس هب ناریا ٔهعماج رد یداینب تارییغت زاغآ ىارب یساسا ماگ
 .دیشوک فده نیا هب ندیسر هار رد یریگیپ اب و درک حرطم ،ىعامتجا تفرشیپ و
 میژر ندرک نوگنرس ىارب ناریا حلسم ىاهورین هب ام مایپ نیلوا هک مینک ىروآدای

 نازرابم هب هاش رودزم شترا ٔهنادرمناوجان ٔهلمح اب نراقم شیپ لاس شش هاش نئاخ
 .دیدرگ رشتنم نامع رد رافظ

 تالمح ٔهمه مغریلع ،هک میتسه وربور ىعضو نینچ اب ناریا رد ام زورما
 و ناگدزاو فرط زا ،ىتسیلایرپما و ىعاجترا لفاحم فرط زا هک ىاهنانمشد
 رصانع فرط زا ،ناریا ىتسینینل ـ یتسیسکرام نیتسار ىبالقنا شبنج زا ناگدشدرط
 ار ناریا ٔهدوت بزح هک رگید زرابم و ىلم ىاههورگ فرط زا ىتح و هبرجتىب و هاگآان
 ذوفن و رابتعا .دوشىم و هدش دراو ام بزح هب ،دننادىم قلخ نایم رد دوخ بیقر

 روطب ناریا یبالقنا نارکفنشور و رگراک ٔهقبط نایم رد هژیوب و قلخ نایم رد ام بزح
 مه هزادنا ره ،جراخ و ناریا رد سکچیه و هتفر الاب هتشذگ هب تبسن سوسحم
 نامزاس هناگی ناریا ٔهدوت بزح هک درادن دیدرت یلو ،دنکن نایب ار نآ ًاحیرص ات دشوکب
ـ  تسیسکرام ریگیپ نامزاس هناگی ،ناریا یبالقنا رگراک ٔهقبط یسایس نیتسار
 مهم یسایس لماع کی تروصب هک تسا یرتلورپ مسیلانویسانرتنا راداوه و تسینینل
 هتفرگ یاج قلخ نایم رد مکحم یاههشیر اب ام نهیم ٔهدنیآ و ینونک یگدنز رد
 هار ٔهمادا رد یریگیپ اب هک میزادنا راکهب هار نیا رد ار دوخ ششوک مامت دیاب ام .تسا

 یارب هزرابم نایرج رد ،کیتارکومد و یلم یاهورین داحتا میکحت هار رد ،تسرد
 میکحت یارب هزرابم هار رد ،هدمآ تسدب یخیرات گرزب یزوریپ ندرک ریذپانتشگزاب
 رتشیب زور ره ،اتسور و رهش ناشکتمحز قوقح نیمأت و یسارکومد ،یلم لالقتسا
.میهد شرتسگ ار بزح ذوفن و رابتعا

 ىتالیکشت راک ٔهنیمز رد .۲
 حرطم ار ىبایزرا نامه ناوتىم هیئارجا تئیه ىتالیکشت تیلاعف ىارب ىلکروطب

 ،ىنهذ و ىنیع گرزب تالکشم مغریلع ىنعی ،دش نایب یسایس تیلاعف ٔهرابرد هک درک
 شفده هک ،بزح ىتالیکشت راک ،تشاد دوجو ام راک رد ریخا لاس ود رد هژیوب هک
 میقم نایناریا نایم رد بزح تیلاعف شرتسگ و ناریا رد بزح ىاهنامزاس ءایحا

 .دراد هضرع ار ىشخبرمث و تبثم ٔهمانزارت دناوتىم ،دوب برغ ىرادهیامرس ىاهروشک
 دیکا تاعارم اب ،مهدزناپ مونلپ ىاهىئامنهار اب ،ریگیپ راک اب دیشوک تالیکشت ٔهبعش

 زونه مهدزناپ مونلپ نارود رد هک ،ار بزح ىاهنامزاس ءایحا راک ،ىراکناهنپ لوصا
 .دربب ولجب ىهجوت لباق ىاهماگ اب ،تشادىم رب ار دوخ ىاهماگ نیلوا
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 نیا رب ،دوخ عومجم رد ،تسناوت هیئارجا تئیه هک تسا ىتخبشوخ ىاج
 رظن تدحو ،بزح رصاعم نارود خیرات ٔهظحل نیرتساسح رد و دیآ قئاف اهىراوشد
 هامید ٔهیسالجا تامیمصت ظاحل نیا زا .دنک نیمأت ىلوصا ىاههیاپ رب ار بزح ىربهر

 و تسا رایسب تیمها ىاراد بزح تفرشیپ ىنونک ٔهلحرم ىارب ،هیئارجا تئیه ۱۳۵۷
 .تسا هتشاد ىتبثم ساکعنا

 اب ىبزح ىاقفر ٔهمه و بزح لاعف ىاهرداک ٔهمه هک تسا راودیما هیئارجا تئیه
 رب هبلغ هار رد هیئارجا تئیه هک دنوش وربور تامیمصت نیا اب ىدروخرب نامه
 .تفرگ شیپ تالکشم

 بزح یگدنز ریذپانلزلزت لوصا ٔهیاپ رب ،بزح یربهر فوفص رد تدحو نیمأت
 ىساسا طرش ود ،لزلزت نودب و تسرد تسایس نتشاد تازاومب ،رگراک ٔهقبط ىنینل
 مسینینل ـ مسیسکرام راداوه نیتسار ىاهورین نیب تدحو داجیا ىارب هدننکنییعت و
 و ىلم ىاهورین نیب داحتا نیمأت رد هدننکنییعت یساسا طرش دوخ ٔهبونهب و تسا
 .تسا ىبالقنا

 ،ندز مد کیتارکومد و ىلم ىاهورین داحتا زا ،ىساسا طرش ود نیا نیمأت رودب
 .ىلاخوت و هناوتشپىب تسا ىدایرف

 تاکن ،ناریا رد بزح ىاهنامزاس ءایحا ٔهنیمز رد هتفرگ ماجنا ىاهراک ٔهرابرد
:میناسرىم مونلپ عالطا هب ار نیریز

 زکرمت مدع لصا رب ناریا رد ام ىنامزاس راک ٔهیاپ هتشذگ مونلپ میمصت قباطم
 رد ىاهدنکارپ ىاههورگ اب تالیکشت ٔهبعش ،لصا نیا زا ىوریپ اب .تسا هدوب ىنتبم
 نیلاعف زا ىدارفا نداتسرف اب ىشخب ،اههورگ نیا .تخاس رارقرب سامت ناریا رسارس
 و دارفا نتفرگ سامت هار زا ىرگید شخب و ،ناریا هب ىرتخاب ىاپورا رد بزح
 .دناهدمآ دوجوب ،بزح زکرم اب ،دندرکىم تیلاعف روشک رد هک ىئاههورگ

 رد ىدادعت اب ریخا ىاههتفه رد و هرامش رازه رد ادتبا هک ،دیون ٔهمانزور راشتنا
 الاب رد ىتبثم هداعلاقوف ریثأت ،تسا هدیدرگ شخپ و پاچ هرامش رازه ۲۵۰ دودح
 مدرم زا ىهجوت لباق رشق نایم هب بزح تایرظن و راکفا ندرب رد ،بزح تیثیح ندرب
 .تسا هتشاد نایوجشناد و نارکفنشور و نارگراک نایم رد هژیوب و

 راشتنا هب ،رتدودحم ىتاناکما اب ،ىبزح رگید ىاههورگ ،دیون نامزاس زا ریغ
 .»رگخا« و »مدرم ىادص« ٔهمانهتفه دننام ،دناهدز تسد بزح هب هتسباو ىئاههیرشن
 مادقا هخسن ۲۰۰۰ ىهاگ و ۱۰۰۰ ات ۷۰۰ رد دیون پاچ دیدجت هب ىرگید ددعتم ىاههورگ
 .دیون زا ىتالاقم پاچ دیدجت اب رگید ىخرب و ىپکوتف اب ىخرب ـــ دنا هدرک

 ىاههار زا ،اپورا زا اهنآ نداتسرف هار زا اهنت هتشذگ رد هک بزح تایرشن شخپ
 ادیپ ىاهقباسیب شرتسگ ریخا ىاههام رد ،تفرگىم ماجنا دایز تالاکشا اب ،ىفخم
 تاسسؤم ىضعب مه ىدراوم رد و ،بزح ناراداوه زا ىاهدع هک لکش نیا هب ،درک
 ىاهروشورب و بتک ٔهمه ًابیرقت .دندز تسد بزح تایرشن عیسو پاچ هب ،ىصوصخ
 هدش شخپ روشک رسارس رد لکش نیرتعیسو رد و پاچ گرزب رایسب ىاهژاریت اب بزح
 تسینومک بزح تسفینام ،شیپ هام ۳ ات هک تفگ ناوتىم هنومن کی ناونعب .تسا
 .تسا هدش شخپ و پاچ هخسن رازه ۳۴۰ زا شیب

 عالطا ام و ،هدرک ادیپ ىاهقباسىب شرتسگ بزح هب شیارگ ریخا ىاههام رد
 سامت بزح زکرم اب زونه هک دنراد دوجو ىاهدوت ددعتم ىاههورگ ناریا رد هک میراد
 .دننکىم لمع بزح تسایس تهج رد هنالاعف دوخ راکتبا اب اههورگ نیا .دناهتفرگن
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 ىئاههورگ نآ زا رتشیب بتارمب ناریا رد بزح هب ناگتسباو دادعت هک تسا ملسم نیا
 .دنریگب سامت بزح زکرم اب دناهتسناوت نونکات هک تسا

 .تسا بزح ىنلع تیلاعف زاغآ ،هتفرگ رارق بزح ربارب رد هک ىمربم ٔهلئسم نونکا
 هک هتفرگ ماجنا صخشم تامادقا نونکامه و میتسه کرادت لوغشم ام هنیمز نیا رد
 .دهدب هجیتن ىکیدزن ٔهدنیآ رد میتسه رظتنم

 ینونک ٔهلحرم رد بزح فیاظو .۴

 ىسایس ٔهنیمز رد .۱
 اب هک تسا هار نیا رد ششوک ،هنیمز نیا رد ام بزح ٔهفیظو نیرتمهم و نیلوا

 اب لوا ٔهجرد رد و ،قلخ ىبالقنا نیتسار ىاهورین ٔهمه اب هبناجهمه ىراکمه
 هدمآ تسدب ىزوریپ ناوج لاهن ،دنراد رارق ىنیمخ هللاتیآ ىربهر تحت هک ىئاهورین
 ار لاهن نیا و مینک میکحت ،تسا هدش ىرایبآ نامرهق زرابم رازه اههد نوخ اب هک ،ار
 .میزاس رتروآراب و رترادهشیر زور ره

 درب ىاراد دیدرت نودب هک ،ار ىخیرات گرزب ىبایماک نیا میشوکب ورین مامت اب دیاب
 شبنج رصاعم خیرات زا هژیوب دیاب هار نیا رد .مینک ریذپانتشگزاب ،تسا ىناهج میظع
 ىبالقنا ىاهشبنج زا نینچمه و ،نونکات هتفرگ تیطورشم بالقنا زا ،ناریا ىبالقنا

 اهنآ هچ ،هتشارفارب دوخ ىاهروشک رد ار ىزوریپ مچرپ هک ىئاهنآ هچ ،اهقلخ ریاس
 .میزومایب مه زاب و میزومایب ،دناهتشگ وربور تسکش و ىماکان اب هک

 هک ،ناریا عاجترا و مسیلایرپما .تسا وربور ىجنرغب رایسب لئاسم اب ام شبنج
 ىاهورین ىهدنامرف رداک رد و ىتلود ىاههاگتسد رد ار ىمکحم ىاهرگنس زونه
 هدز هرهچ رب هزات باقن زورما ،دنراد تسد رد روشک داصتقا رد هژیوب و سیلپ و حلسم
 اج تسود نیرتهب ناونعب ار دوخ ادرف ات دناهدمآ رد قلخ شبنج اب ىتشآ رد زا و
 ،هنانئاخ ٔهئطوت کی اب ،هرابود رگید زور و دنریگ تسد رد ار نامرف ىاهمرها و دننزب

 ىلکوت گنهرس ٔهنانئاخ ٔهئطوت ندش شاف .دنیامن بوکرس هدرک ریگلفاغ ار شبنج
 .تسا گرزب رطخ نیا زا ىاهنومن شترا داتس نواعم

 نماض دناوتىم قلخ دحتم ىاهورین ىگدامآ و ىرادیب ،ىرایشه اهنت
 هنوگره .دشاب ىلامتحا ٔهئطوت هنوگره زا ىریگولج و ىزوریپ ندرک ریذپانتشگزاب

 لامع زورید ات هک ىناسک هب دامتعا هنوگره ،ىراگنالهس هنوگره ،ىروابشوخ
 ىاهدادیور ًالثم .تسا ىریذپانناربج هانگ ،دندوب قباس میژر ٔهشیپتیانج هاگتسد

 رد عاجترا و مسیلایرپما هک ینوگانوگ تاناکما زا تسا ىئاههنومن رصم و ىلیش
 ،هدمآ دوجوب قلخ بوکرس ىارب دوخ هک ىهاگتسد .دنراد دوخ ىزاسهئطوت ٔهناخدارز
 خیرات رسارس ىبالقنا ىاهشبنج ٔهمه نوناق تسنیا .دیامن تمدخ قلخ هب دناوتىمن

 .ناهج
 زا ىنابیتشپ ىارب ششوک مامت نمض هک تسا بزح ٔهفیظو بیترت نیا هب

ٔ هیاپ رب هک ،ىلم تلود زا نآ زا سپ و ناگرزاب سدنهم تقوم تلود ىقرتم تامیمصت
 ،دیامنب ىلامتحا تارطخ هجوتم ار مدرم هراومه ،دمآ دهاوخ دوجوب دازآ تاباختنا
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 و ىلم ىاهورین داحتا رما و درادرب ،دنیآ رد هک سابل رهب نازادناهقرفت ٔهرهچ زا کسام
 .دربب شیپ هب ماگ هب ماگ ار کیتارکومد

 دشوکىم ،هدوب هارمه شبنج اب نونکات هک ،لاربیل ىرادهیامرس هک تسا ملسم
 و ىقلخىاههبنج و دراد هاگن دوخ ىتاقبط دودحم عفانم بوچراهچ رد ار شبنج
 شرتسگ اب هک تسا هداد ناشن اهبالقنا ٔهمه ٔهبرجت .دیامن فیعضت ار نآ ىمدرم
 نیا ،هعماج مورحم ىاهرشق و تاقبط ىاهتساوخ تهج رد ىبالقنا شبنج
 ىاههدنامیقاب اب و دنادرگرب ور بالقنا زا تسا هدش رضاح لاربیل ىرادهیامرس
 راکب ناشکتمحز ىقلخ شبنج بوکرس ىارب ار نآ و دنک شزاس بالقنادض ىاهورین
 اههدیدپ نیمه مه ام نهیم ىبالقنا شبنج نورد رد هک تشاد راظتنا دیاب .دزادنا
 نیا تیاضر مدع زا ىکاح ىئاهادصورس ،بالقنا ىزوریپ زا شیپ ىتح .دنک دشر
 ىروهمج ىداصتقا ماظن ٔهنیمز رد ىنیمخ هللاتیآ تایرظن ىقرتم ىوتحم زا شخب
 حانج نیا .دنکىم ادیپ تدش زورب زور تیاضر مدع نیا و دیسرىم شوگب ىمالسا

 اروش سلجم باختنا ،ىروهمج مالعا ىارب مدنارفر بوچراهچ رد ار بالقنا دشوکىم
 هار نامه ىداصتقا ٔهنیمز رد و درادهگن کیتارکومد ىاهىدازآ ىخرب نیمأت و
 .دهد همادا ار ىرادهیامرس رابتکالف

 ىاهورین ٔهمه داحتا ،ىاهدیدپ نینچ دشر و شیادیپ ربارب رد دیاب ام بزح
 ،ار ىعامتجا تفرشیپ راداوه طسوتم راشقا و شکتمحز تاقبط هب ىکتم کیتارکومد
ٔ هقبط هب ءاکتا اب میشوکب دیاب ام .دیامن ىنابیتشپ و تیوقت ،تسا نکمم هرادنا ره
 تحت هک ،ىبالقنا لاعف ىاهورین اب هژیوب ،اتسور و رهش ناشکتمحز ریاس و رگراک
 اب نینچمه و قلخ نیدهاجم نامزاس اب هلمج زا ،دنتسه ىنیمخ هللاتیآ ىربهر

 ىقرتم ىاههورگ و قلخ ىئادف ىاهکیرچ نامزاس دننام ىبالقنا ىاهورین ریاس
 ىقلخ و ىقرتم ٔهمانرب کی ٔهیاپ رب ىلم ىرادهیامرس کیتارکومد شخب و نارکفنشور
 ىدس تروصهب ار ههبج نیا و میروآ دوجوب ىدحتم ٔههبج و مینک ادیپ کرتشم نابز
 نیا زا اهنت .میهد رارق ناریا لاربیل ىرادهیامرس حانج ٔهناراکشزاس یاهشالت ربارب رد
 ینویلیم اههد ىاهرشق لوا ٔهجرد رد و ،مدرم ٔهمه هک دیسر فده نیا هب ناوتىم هار
 جیاتن زا ،تاسسؤم و تارادا و اهاتسور و اههاگراک و اههناخراکرد شکتمحز مدرم
 .دنوش دنمهرهب ،دناهدناسر ىزوریپ هب دوخ نوخاب هک بالقنا صخشم و سوسحم

 ،ىعامتجا و یسایس نیون ماظن ىزاسزاب ٔهنیمز رد دیاب ىاهمانرب نینچ کی
 ىگدنز سوسحم دوبهب ،ىداصتقا ىزاسون ،کیتارکومد ىاهىدازآ و قوقح نیمأت
 گنهرف ىزاس ملاس ،اتسور و رهش ناشکتمحز ىعامتجا قوقح نیمأت ،ىدام
 ىلمع ام نهیم ىبالقنا شبنج ىنونک ٔهلحرم رد هک هچنآ ىنیع ٔهیاپ رب ىعامتجا
 کرتشم ٔهمانرب ناونعب ،الاب رد هدربمان ىاهورین تقفاوم و ثحب اب و هیهت ،تسا

 .ددرگ حرط ،قلخ دحتم ٔههبج
 هعماج ىنونکا ٔهلحرم رد هک ىئاهراعش حرط زا دیاب ام شالت نیا اب طابترا رد

 حرط زا زین ار ىبالقنا ىاهورین ریاس و مینک ىراددوخ ًاقلطم دنتسه ىعقاوریغ ناریا
ٔ هدافتساءوس دروم دناوتىم ىعقاوریغ ىاهراعش حرط .میراد رذحرب اهراعش هنوگنیا

 نتخاس ادج و ىزادناهقرفت ٔهنیمز رد ار نانآ راک و دریگ رارق تسار لفاحم و نمشد
 .دزاس رتناسآ مدرم زا گنهاشیپ ىاهورین

 هک ىاهلحرم رد ،ىسایس تیلاعف ٔهنیمز رد ام بزح مربم ٔهفیظو ،هصالخ روطب
 ،قلخ دحتم ٔههبج داجیا رد ششوک زا تسترابع ،هتفرگ رارق ام ربارب رد هلصافالب
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 ىروهمج فیاظو ناونعب ىنیمخ هللاتیآ هک ىداصتقا و ىعامتجا ىاههدعو هکنآ ىارب
 شالت مینک ششوک دیاب ام .ددرگ ىلمع اهتلود ٔهلیسوب ،هدرک حرطم ىمالسا
 رگید نآ زا سپ و ناریا ٔهدوت بزح لوا ٔهجرد رد دشوکىم هک ار لاربیل ىزاوژروب

 دوخ لابندهب ار ناشکتمحز عیسو ىاهرشق و دزاس درفنم ار قلخىبالقنا ىاهنامزاس
ً اعقاو ىاهورین اب مکحم داحتا ىرارقرب هار زا اهنت نیا و میزاس وربور ىماکان اب ،دربب
 .تسا ریذپناکما شبنج ىبالقنا

 رد هلصافالب هک ىنارود رد ،ام بزح ىنامزاس راک ،ىسایس فیاظو نیا ماجنا ىارب
 .دنکىم ادیپ هدننکنییعت تیمها تسام ربارب

 مدنارفر رد تکرش دننام ىهم ىسایس فیاظو ىنونک طیارش رد ام بزح ربارب رد
 رد تکرش ،دیدج ىساسا نوناق ٔهرابرد رظن راهظا و ناسسؤم سلجم تاباختنا و
 دومنهر دیدج ٔهیئارجا تئیه هب رضاح مونلپ و تسا حرطم ،هدنیآ سلجم تاباختنا

ٔ همه صخشم فیاظو و بزح عضوم ىخیرات ىاهدادیور نیا لباقم رد هک دهدىم
 .دنادرگ نشور ،دنهدىم شوگ ام بزح نخس هب هک ار ىدارفا

 ىنامزاس فیاظو .۲
 ناریا هب بزح ىربهر لاقتنا بزح ىنامزاس ٔهفیظو نیرتمهم هک تسا نشور

 ىنلع تیلاعف عیسو زاغآ و اتسور و رهش رد ،روشک رسارس رد بزح ىاهنامزاس ءایحا
 هچره دیاب هکنیا لوا .مینک هجوت ىساسا ٔهتکن ود هب دیاب هنیمز نیا رد .تسا بزح
 دحاو ىربهر زکرم اب ،ىرساترس دحاو نامزاس کی رد ار بزح ٔهدنکارپ ىاههورگ رتدوز
 ىهدنامزاس و بلج ىارب اوق مامت اب و میهد دنویپ مه هب ،ىلحم ىربهر زکارم و
 مادقا ،دناهتشادن هطبار یبزح ىاههورگ اب نونکات هک ،روشک رد ىاهدوت زرابم نارازه
 ،بابان رصانع دورو زا ات میرب راکب ار دوخ ىرایشه مامت دیاب لاح نیع رد .میئامن
 فوفص هب ،دنرادن ار رگراک ٔهقبط بزح تیوضع ىگدنزارب و ىگتسیاش هک ىرصانع
 نیرتهم و رگراک ٔهقبط یبالقنا گنهاشیپ عمجت لحم بزح .میئامن ىریگولج بزح
 تیفیک اب ىلو ،هدرشف ىبزح .تسا کیتارکومد راشقا و تاقبط ریاس ىبالقنا رصانع
 .فیعض ىبالقنا تیفیک اب ىلو ،دایز دارفا اب تسا ىبزح زا رتدنمورین بتارمهب ،ىبالقنا

 هتشاد لوا هجرد هجوت بزح ىتاقبط بیکرت هب هژیوب دیاب ام ،رما نیا اب طابترا رد
 بزح یبالقنا تایصوصخ رد میقتسم ریثأت رگراک ٔهقبط بزح ىتاقبط بیکرت .میشاب
 ىتاقبط بیکرت تیاعر .دروآ رابب ىناوارف ىاهىراوشد دناوتیم نآ هب هجوت مدع و دراد
 رد هکلب ،تسین بزح دارفا دروم رد اهنت نآ ىرگراک شخب هب هژیو هجوت و بزح
 زاغآ نامه زا دیاب بزح .دریگ رارق هجوت دروم ًادیکا دیاب ىبزح نامزاس ٔهعومجم
 نیا رد دیاب هتبلا .دراد لوذبم لوا هجرد هجوت هلئسم نیا هب دوخ نیون ىهدنامزاس
 و ندیزگرب دروم رد هژیوب .ىرهاظ لکش هن داد تیمها ىوتحم هب زیچره زا شیب راک
 اوق مامت اب .درک تعانق دصرد و دادعت هب اهنت دیابن ىبزح ىاهرداک ندیشک شیپ هب
 تاناکما ٔهمه زا هنیمز نیا رد و تخادرپ ىرگراک ىاهرداک ىسایس شزومآ رما هب دیاب
 .دومن هدافتسا

 ،دریگ رارق بزح ىاهنامزاس ٔهمه و ىربهر هجوت دروم دیاب هک ىرگید ٔهتکن
 رد کیتارکومد ماظن تیبثت ىنالوط ًاتبسن نارود کی ىارب لقاال هک نیا زا تسترابع
 ماظن هکىماگنه ات .دوشن ریگلفاغ هک دشاب هتشاد ىگدامآ هشیمه دیاب بزح ،ناریا

 رطخ هشیمه ،تسا هدیدرگن ریذپانتشگزاب و هدشن رقتسم ناریا رد کیتارکومد
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 تیلاعف هب هک دشاب هدامآ هشیمه دیاب ام بزح اذل .دراد دوجو ىعاجترا ىاهدربتسد
 .دهد همادا دعاسمان طیارش هنوگره رد دوخ ىبالقنا و ىسایس

 ىارب ار مزال طیارش رتدوز هچره هک دشاب نیا دیاب ام ىنامزاس راک ىریگتمس
 و فیاظو و قوقح .میروآ مهارف بزح ىرسارس سنارفنک ای بزح موس ٔهرگنک توعد
.دوشىم بیوصت و نییعت بزح ىزکرم ٔهتیمک رد سنارفنک نیا تارایتخا

 
 ىاهدوت راک .۳

 ىاهبناجهمه هجوت دیاب ام ،بزح ىاهنامزاس ءایحا ىارب ىنامزاس راک تازاومهب
 و رهش مدرم زا رفن نویلیم اههد ناریا ىبالقنا شبنج .میراد لوذبم ىاهدوت راک هب
ٔ هنیمز رد ،ىهاتوک تدم رد و هدناشک ىسایس ىاهدربن نیرتیلاع نادیم هب ار اتسور
 دعاسم ناکما نیا زا دیاب .تسا هدروآ ولج هب اهگنسرف ،ىعامتجا و ىسایس ىهاگا
 هک ،کیتارکومد ىاهنامزاس رد اههدوت نتخاس لکشتم ىارب ،هقباسمک و ریظنىب
 ىرادربهرهب ،دوب دنهاوخ هعماج کیتارکومد ماظن ىرادیاپ و ىرارقرب نماض نیرتمهم
 .درک

 رب ار بالقنا مچرپ ،ىبالقنا شبنج شیپاشیپ رد هک ،ناریا نامرهق رگراک ٔهقبط
 رد هک دراد ار تاناکما ٔهمه ،دیناسر ىزوریپ هب و درب شیپهب و دیشک شود

 هار زا هک دراد ار نآ قح .دوش لکشتم دوخ لقتسم کیتارکومد یفنص ىاهنامزاس
 .دیامن تکرش روشک ىداصتقا ماظن میظنت رد دوخ ىفنص کیتارکومد ىاهنامزاس
 رد هلمج نآ زا و ىزرواشک و ىتعنص تاسسؤم روما ٔهرادا رد دراد قح رگراک ٔهقبط
 و ىلمع تکرش دزمتسد و دوس نایم هنالداع بسانت ىرارقرب و دیلوت ٔهمانرب میظنت
 .دشاب هتشاد لاعف

 ىاهتساوخ نیا نتخاس ىلمع رد ار ناریا رگراک ٔهیلک هک تسا بزح ٔهفیظو
 .دناسرب کمک وا هب شاىفنص ىهدنامزاس راک رد و دنک ىنابیتشپ هبناجهمه شقحب

 دهاوخ اپرب ىرایسب تالکشم رگراک ٔهقبط ىفنص ىهدنامزاس هار رس رب ًاملسم
 ار رگراک ٔهقبط ىفنص ىاهنامزاس دیشوک دنهاوخ بلطراصحنا یسایس ىاههورگ .دش
ٔ هقبط ىبالقنا گنهاشیپ دیشوک دنهاوخ اهنآ .دنروآ رد دوخ ىراصحنا لرتنک ریز
 و میسقت و هیزجت تهج رد یگمه تامادقا نیا .دنزاس ادج رگراک ٔهقبط زا ار رگراک
 زا ار نارگراک میشوکب دیاب ام و تسا رگراک ٔهقبط یئاکیدنس ىدازآ نتخاس دودحم
 روشرپ ىاهزور رد هک ىئایوگ راعش .میراد رذحرب ناشفوفص رد اهشیارگ هنوگنیا ذوفن
 رد نارهت نارگراک فوفص شیپاشیپ رد اهىئامیپهار زا ىکی ماگنه ،ىبالقنا تازرابم
 شبنج راعش هب دیاب »!زیچچیه قرفتم ،زیچهمه دحتم رگراک ٔهقبط« ،دوب زازتها

 .دوش لدب ناریا رسارس ىرگراک کیتارکومد ىفنص
 راشقا ریاس ىفنص کیتارکومد ىهدنامزاس تیلاعف هب کمک ىارب شالت

 .ددرگ میظنت بوچراهچ نیمه رد دیاب مدرم ىاهشخب و ناشکتمحز
 هب ،نیمزىب و نیمزمک نایئاتسور و ىزرواشک نارگراک هب ،هدازآ نانز هب دیاب ام

 شخب تاسسؤم نانکراک ،تلود نادنمراک هب ،نازومآشناد و نایوجشناد و ناناوج
 ىفنص ٔهزرابم و لکشت ىارب ،هعماج کیتارکومد راشقا مامت هب هصالخ و ىصوصخ
 .میناسرب کمک هبناجهمه ناشدوخ
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 نیا و دروآ لمعب هبناجهمه تاعلاطم اههنیمز نیا ٔهمه رد دیاب بزح ىربهر
 لمع رد و دنک ىزیرحرط ىمظنم ٔهشقن قبط ار دوخ ىعامتجا راک مهم رایسب شخب
 .دیامن هدایپ

 ىتاغیلبت و ىجیورت ،یتامیلعت فیاظو .۴
 ناهج اب ار بزح دارفا دیاب ام .تسا ناریا رگراک ٔهقبط نیون زارط بزح ام بزح

 رد هژیوب دیاب بزح .میزاس انشآ ًاقیمع ـــ مسینینل ـ مسیسکرام ـــ نامبزح ىنیب
 ورین مامت اب ،دروآ دنهاوخ ور بزح هب هک ىناوج ىاهرداک ىملع شناد ندرب الاب
 دیاب مسینینل ـ مسیسکرام شزومآ هک میشاب هتشاد هجوت دیاب هنیمز نیا رد .دشوکب
ٔ هعماج ىزورما و ىخیرات تیعقاو اب هتسویپ و لماک قابطنا رد شیاهشخب مامت رد
 ىلو ،هتفرگ ماجنا ىشزرااب ىاهراک ام بزح فرط زا هنیمز نیا رد .ددرگ ىلمع ناریا
 تاناکما ٔهمه نتفرگ راکب اب دیاب و میراد رایسب دوبمک زونه ام هک مینک ناعذا دیاب
 .میئامن عفر ار اهدوبمک نیا

 هجوت روآىداش تیعقاو نیا هب دیاب ،ناریا ٔهعماج رد مسیسکرام جیورت ٔهنیمز رد
 شیادیپ اب ،ریخا ىاهلاس رد رگراک ٔهقبط ىفیکو ىمک ٔهقباسیب دشر اب زورما هک مینک
 ریظنىب و هقباسىب ىبالقنا ّوج رد نایوجشناد و ناوج نارکفنشور دنمورین رشق کی

 رد نیتسار ىتسینینل ـ ىتسیسکرام شبنج ىاهىزوریپ ریثأت ریز و ناریا ٔهعماج
 ناریا رد ىاهقباسىب روطب مسینینل ـ مسیسکرام شزومآ ىارب ىگنشت ،ناهج رسارس
 ىخیرات لوحت نیا رگید ىوس زا ىلو .تسا هتفای تدش ناهج رسارس رد هقباسمک و

 ،نابلهنشت نیا هب دیاب ام .دهدیم رارق ام بزح ربارب رد ار ىنیگنس فیاظو روآىداش
 ناسآ ام راک هنیمز نیا رد ًاملسم .میناسرب ار مسینینل ـ مسیسکرام ىاراوگ بآ
 دیشوک دنهاوخ ىنیچ ىاهروتاکوورپ و مسیسکرام زا نادترم ،اهتسیلایرپما .تسین
 هار ره زا و دننکرپ هدزاو و شودخم تالوصحم زا ار ناریا باتک رازاب مسیسکرام مانهب
 ىعقاو راثآ ٔهعاشا نمض دیاب ام .دنهدب ناگنشت دروخهب ار مومسم ىاهبآ

 ،ناریا ٔهعماج تیعقاو رب مسینینل ـ مسیسکرام ىقابطنا و ىلیلحت راثآ ،ىتسیسکرام
ٔ هقبط نانمشد ىراکلغد نیا ءاشفا ىارب ار دوخ ىجیورت تیلاعف زا ىهجوت لباق شخب
 رایسب راک شخب نیا رد ام ىاقفر .میزادنا راکب ىتسینومک ىناهج شبنج و رگراک
 .دنراد شیپ رد ىنیگنس

ٔ هعماج رد هک دشاب تهج نیا رد دیاب ام بزح هجوت ىتاغیلبت راک ٔهنیمز رد
 هدمآ دوجوب ىرکف ىاهشیر تالوحت ،ىزورید و ىزوریرپ ٔهعماج هب تبسن ام ىزورما
 رد زگره تروصنیا هب هتشذگ رد هک تسوربور ىسایس ىاضف نانچنآ اب ام بزح .تسا
 ىسایس ىگدنز اب مالسا ىعامتجا و ىفسلف تایرظن .تسا هتشادن رارق ام ربارب
 بزح چیه و دناهدرک ادیپ ىاهقباسیب ىگتخیمآ مههب هد و رهش مدرم عیسو ىاهرشق

 رد هک دنکىم مکح ام هب تیعقاو نیا .دریگن رظن رد ار تیعقاو نیا دناوتىمن ىدج
 زا ،هرمزور ىتاغیلبت راک رد نامتایرظن زا عافد رد تیلوصا ىالعا دح تیاعر نیع
 رد ،ىتاغیلبت راک ٔهنیمز رد دیاب ام .مینک زیهرپ ورین مامت اب ىنالقعریغ دروخرب هنوگره
 زا عافد رد تیلوصا ىاهتنم ،دننکىم تیلاعف ام ىبزح ىاقفر هک ىئاهههبج ٔهمه
 هژیوب ،قلخ رگید ىاههورگ تایرظن ربارب رد مارتحا و شمرن ىاهتنم اب ار دوخ دیاقع
 هک هچنآ ىور ،لوا ٔهجرد رد هشیمه میشوکب دیاب ام .میئامن قیفلت ،ىبهذم یاههورگ
 ،هنیمز نیا رد دیاب ام بزح ىتاغیلبت هاگتسد .مینک هیکت ،دنکىم کیدزن مههب ار ام
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 ،ىعامتجا لئاسم شخب رد هک هچنآ ىملع و قیقد نتخاس صخشم رد ىنعی
 راک ،دنکىم کیدزن مه هب ار ىملع مسیلایسوس ناراداوه و مالسا بهذم ناراداوه
 .تخاس زهجم هبناجهمه روطب هرابنیا رد ار ىبزح ىاهرداک دیاب .دهد ماجنا ىعیسو
 دناوتىم ىاهدیقع و ىرکف دربن نادیم نیا رد ىهجوتىب ای ىهجوتمک هنوگره
 .دروآ رابب ریذپانناربج ىاهنایز

 دربن نادیم رد .درک ىروآدای ىسایس تاغیلبت ٔهنیمز رد ناوتىم ار لصا نیمه
 ىگدزباتش نودب ،هنالقاع ،درسنوخ ،شمرن اب ،ىلوصا دیاب ام ،بزح ىسایس تاغیلبت
 نودب ،درادن دوجو اهنآ ىارب ىفاک لئالد زونه هک ىئاهىبایزرا نداد و اهتواضق رد
 .میئامن زیهرپ ًادج نحل رد ىگدننز زا و مینک لمع ىتاساسحا ىاهندز بسچرب

 ظاحل زا اهنتهن مهف لباق ،دشاب اههدوت ىارب مهف لباق و هداس دیاب ام تاغیلبت
 حرطم ىروط ار لئاسم دیاب ىتاغیلبت راک رد ام .ىوتحم ظاحل زا هکلب ،نابز ىگداس
 ریذپناکما ،ناشدوخ ٔهرمزور ٔهبرجت اب ،اههدوت ىارب ام ىاعدا ىتسرد کرد هک مینک
 .دشاب

 و یجیورت ،یتامیلعت یاهناگرا دیاب ام رظنب هک ىتاکن نیرتىلک نآ تساهنیا
.دنیامن تاعارم ریگیپ روطب ىتاغیلبت

 
 بزح ٔهمانساسا و همانرب لیمکت موزل .۵

 دنس نیرتیلاع ،بزح مهدزناپ مونلپ ٔهبوصم ٔهمانرب هک مینک اعدا میناوتىم قحب
 ،ىتسینینل ـ ىتسیسکرام ىملع ىلاع ٔهیاپ رب ،همانرب نیا .تسا بزح خیرات ىسایس
 ىنشور اب ىگدنز ار نآ ىساسا ماکحا و داد ناهج و ناریا عاضوا زا یتسرد لیلحت
 ىدنلب ىاهماگ اب همانرب نیا نیودت خیرات زا ،ناهج و ام روشک عاضوا ىلو .درک دییأت
 .تسا هدمآ دوجوب ام نهیم رد هژیوب و ناهج ٔهمه رد یمیظع تالوحت و هتفر ولج هب
 حرط ىتسردب همانرب رد ،ناریا ىبالقنا شبنج ىاهفده ناونعب ام هک هچنآ زا ىشخب
 بیترت نیا هب .تسا هدیشوپ لمع ٔهماج ناریا ىاهقلخ ىبالقنا تمه هب ،میدوب هدرک

 .تسا دوهشم ًالماک همانرب ىزاسون ترورض
 تیرومأم ام بزح ىزکرم ٔهتیمک هیئارجا تئیه هب مونلپ هک تسنیا ام داهنشیپ

 رد و دنیبب کرادت همانرب نتم رد ار ىزاسون نیا ،نکمم تدم نیرتهاتوک رد هک دهد
 راکنیا .دنک دراو ار مزال تارییغت ىزورما صخشم طیارش اب بسانتم بزح ٔهمانساسا
 ،بزح ىسایس دنس نیرتمهم هک تسین ىدیدرت اریز ،دریگ ماجنا رتدوز هچره دیاب
ٔ هعماج صخشم طیارش اب ار مسینینل ـ مسیسکرام هک ىدنس ،ىسایس تاغیلبت ىارب
 .تسا بزح ٔهمانرب ،دزاس قبطنم ناریا ىنونکا
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قلخ دحتم ٔههبج رد مه اب همه
کیتارکومد و یلم بالقنا ندرک روراب یارب

هعماج لاحهنایم یاهرشق و ناشکتمحز دوسب

 !قلخ هار نازرابم و ناگدنمزر ،زیزع نانهیممه
 و ىلم ریطخ تیلوئسم قیمع کرد اب ،ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک مونلپ

 تاکن هلسلس کی هب ار امش هجوت ىخیرات ساسح تاظحل نیا رد ،شیوخ ىنهیم
 ىط هک ىنارحب زا روشک تفرنورب و بالقنا ىاهدرواتسد ظفح ىارب ىساسا و مهم
 هدش ام نهیم ریگنابیرگ شاهدناشنتسد میژر و مسیلایرپما ىئاورنامرف لاس اههد
 .دنکىم بلج ،تسا

ٔ هلحرم نیتسخن ،ىبالقنا تقوم تلود مالعا ،ىتنطلس دساف میژر ىنوگنرس اب
 بالقنا نیا رد .تفای تسد ىخیرات میظع ىزوریپ هب ناریا کیتارکومد و ىلم بالقنا
 تکرش دحتم ٔههبج کی رد ،ىلم عفانم هب نئاخ زیچان هورگ ىاوس ،مدرم ٔهمه ،گرزب
 ىاهقلخ ىاهبالقنا خیرات هب ىناشخرد تاحفص دوخ ریظنمک ىاهىزابناج اب و دندرک
 .دندوزفا ناهج ٔهدزمتس

 ىبالقنا شبنج باتشرپ شرتسگ ىاهزور نیتسخن نامه زا ،ناریا نامرهق قلخ
:تخاس حرطم نیریز حرش هب ار دوخ ىساسا ىاهتساوخ ،شیوخ

 ،تراغ ،تنایخ هاگتسد نتسکش مهرد و ىتنطلس دساف ماظن نتخادنارب ــ
 .داسف و تیانج ،قانتخا

 یاهیدازآ و قوقح ٔهیلک لماک نیمأت و قلخ ٔهدارا رب یکتم یروهمج رارقتسا ــ
.کیتارکومد یعامتجا و یدرف

.مسیلایرپما ىگنهرف و ىداصتقا ،ىسایس ،ىماظن طلست هب نداد نایاپ ــ
 مسیلایرپما هب هتسباو گرزب نارادهیامرس رابودنبىب ىرگتراغ طاسب ندیچرب ــ

 تیکلام هب ىلم ٔهدش تراغ ىاهتورث ندنادرگزاب ،گرزب نارادنیمز و ناراوخیمز و
 .قلخ ىناگمه

 و ىلم یاهتورث زا لوقعم یرادربهرهب ٔهیاپ رب ىداصتقا ٔهنالداع ماظن داجیا ــ
 یگدنز دوبهب و ىعامتجا تفرشیپ نیمأت ىارب ىناسنا راک یورین زا حیحص ٔهدافتسا

 .اتسور و رهش شکتمحز نویلیم اههد
 زا مه و حلسم نادند نب ات دوخ مه هک ىماشآنوخ و هدنرد میژر نتفوک مهرد

 رادروخرب ـــ اکیرمآ مسیلایرپما ـــ ناهج ىتسیلایرپما تردق نیرتگرزب ىدج تیامح
 ام نهیم رب مسیلایرپما ٔهنانزهار طلست ناکرا رب نکشمهرد تابرض ندرکدراو و ،دوب
 .تسا هدیسر نادب قلخ بالقنا هک ىئاهدرواتسد تسا نینچ ـــ
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 ىبایماک نیا هک تسا اوآمه الماک ىنیمخ هللاتیآ اب هتکن نیا رد ناریا ٔهدوت بزح
 زاغآرس رد قلخ بالقنا هک تسا ىرطخرپ و راوشد رایسب هار رد درواتسد نیتسخن
 و میکحت ىنونک طیارش رد هفیظو نیرتمهم و تسا هدیسر نادب دوخ مود ٔهلحرم
.تسا روشک ىرادا ىزاسزاب و ىداصتقا ىزاسون و هدمآ تسدب ىزوریپ تیبثت

 عیرس و عطاق تامادقا ورگ رد اهفده نیا ققحت هک تسنآ رب ناریا ٔهدوت بزح
 و مسیلایرپما ىداصتقا و ىسایس ذوفن عطق و ىماظن ىاههاگیاپ لالحنا ىارب
 .تسا عاجترا ىاههدنامزاب ٔهیلک نتخادنارب

 ىرانکرب و ىسایس لالقتسا نیمأت اب اهنت هک تسنآ رگناشن لیصا ىاهبالقنا خیرات
 و مسیلایرپما ىداصتقا طلست ناوتىمن هنهک یاهمیژر نارازگراک نیرتراکهبت زا ىهورگ
 .تخادنارب ار عاجترا

 ىئاهن تشونرس ىارب عاجترا و مسیلایرپما ىداصتقا عضاوم ندنام هدروخن تسد
 عضاوم نیا نتخادنارب و نتسکش مهرد اب طقف .دراد رب رد ىدج تارطخ بالقنا
 ققحت ار شکتمحز و مورحم ناسنا اهنویلیم ٔهقح ىاهتساوخ ناوتیم هک تسا
 ناماس مسیلایرپما هب ىگتسباو زا غراف و ىلم عفانم قفو رب ار ندرک ىتعنص ،دیشخب
 گنهآ اب ار ناشکتمحز یگدنز ،دروآ نوریب ىنونک ناماسبان عضو زا ار ىزرواشک ،داد

.تخاس نافوکش ار ىلم گنهرف و دیشخب دوبهب عیرس
 ساسا رب رتدوز هچره هک دناوخىم ارف ار قلخ هار نازرابم ٔهمه ناریا ٔهدوت بزح

 ناریا ٔهعماج نالاحهنایم و ناشکتمحز نویلیم اههد ىاهتساوخ هک ىکرتشم ٔهمانرب
 تازرابم رد دوخ دحتم و کرتشم لمع ٔهیاپ ار همانرب نیا و دننک قفاوت ،دریگ ربرد ار
 بیوصت ،ناسسؤم سلجم باختنا ،دیدج ىساسا نوناق نیودت ىارب شیوخ ٔهدنیآ
 .دنهد رارق ىلم تلود و ىلم سلجم باختنا و ىساسا نوناق

 اب ورین مامت اب دنشوکىم نانآ هب هتسباو ىعاجترا ىاهورین و اهتسیلایرپما
 هب رتشیب زور ره ىبالقنا شبنج شرتسگ زا هک( لاربیل ىزاوژروب اب داحتا نتسب
 فوفص نورد زا ،ىلکوت گنهرس و رایتخب لاثما ٔهناراکبارخ کمک اب )دتفایم تشحو
 و قافن مخت ندناشفا اب و دنزاس نکممریغ ار کیتارکومد داحتا نیا ،ىبالقنا ىاهورین
 مهارف دوخ ددجم طلست ىارب ار هنیمز ،بالقنا نیتسار ىاهورین نایم رد ىگتسدود
 .دننک

 و ىسایس ٔهمانرب داینب رب قلخ ىاهورین داحتا و ىگدامآ ،ىرایشه ،ىرادیب اهنت
 و موش ىاههشقن نیا دناوتىم نآ ققحت ىارب دحتم ٔهزرابم و نشور ىداصتقا

 .دزاس وربور ىماکان اب ار کانرطخ
 دحتم ٔههبج داجیا ىارب ار نیریز ىداهنشیپ ٔهمانرب ناریا ٔهدوت بزح ساسا نیا رب

 و هجوت ىارب ار دوخ ىدج ىگدامآ لاح نیع رد و دزاسىم حرطم قلخ ىاهورین
 .درادىم مالعا هنیمز نیا رد ىرگید صخشم داهنشیپ ره ىسررب

 ىعامتجا و یدرف ىسایس ىاهىدازآ و قوقح ،یسایس ماظن ٔهنیمز رد .فلا

 ىروهمج مالعا دروم رد ار ىنیمخ هللاتیآ ترضح راکتبا ناریا ٔهدوت بزح .۱
 دهاوخن غیرد ىعاسم هنوگچیه لذب زا نآ ققحت ىارب و دنکىم دییأت ناریا رد ىمالسا
 .دیزرو
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 ىضرا تیمامت و لالقتسا زا عافد ىارب ام روشک هک تسنآ رب ناریا ٔهدوت بزح .۲
 ىرجم دیاب حلسم ىاهورین نیا .دشاب کیتارکومد حلسم ىاهورین ىاراد دیاب شیوخ
 ىارب ىلم حلسم دراگ داجیا رکف زا ناریا ٔهدوت بزح تهج نیمه هب .دنشاب قلخ ٔهدارا
 ىاهورین .دنکىم ىنایبتشپ ًادج لمتحم ٔهئطوت هنوگره اب هلباقم و بالقنا ىرادساپ
 ناریا دنمزوریپ بالقنا ىاهدرواتسد ظفح ٔهقیثو نیرتنئمطم قلخ کیتارکومد حلسم
 و ىلم لیصا ىاهورین ٔهمه دیاب ىلم حلسم دراگ هک میراد خسار داقتعا ام .دنا

 هنوگچیه نودب ،ىروادشیپ هنوگچیه نودب ،ار نآ رد تکرش بلطواد تسرپنهیم
 .دریگ ربرد ،ىبلطراصحنا و ضیعبت

ٔ همه ىاراک و دازآ تکرش تروص رد اهنت ىروهمج ىئافوکش و ىتایح ىورین .۳
 هب لباقتم مارتحا تروص رد زین و ىعامتجا و یسایس یگدنز رد ام نهیم ىاهقلخ
 نیمأت دناوتىم روشک ىاهقلخ ٔهمه نابز و ىلم گنهرف ،موسر و بادآ ،بهاذم
 .ددرگ

 تیمامت و لالقتسا ظفح و ىلم تدحو ققحت ىارب مزال طرش ناریا ٔهعماج رد
 رد روشک ىاهقلخ ٔهمه هب ىگنهرف و ىرادا ىراتخمدوخ ىراذگاو ،روشک ىضرا

 .تسا ناریا کیتارکومد دحاو ىروهمج بوچراچ
 روما ٔهرادا رد مدرم هوبنا ىاههدوت لاعف تکرش ناریا داینبون ىروهمج رد .۴

 اهاروش نیا .ددرگ نیمأت هد و شخب ،ناتسرهش ،ناتسا ىاهاروش قیرط زا دیاب روشک
 لمع صخشم فئاظو و تارایتخا اب ىلحم تردق لامعا ىاهناگرا تروصب دیاب
 .دننک

ٔ همه هک تسا رسیم ىنامز طقف کیتارکومد ىاهىدازآ و قوقح نیمأت .۵
 و تیدودحم هنوگچیه نودب ،ىقرتم و ىلم ىفنص و یسایس و ىعامتجا ىاهنامزاس
 هب و دنشاب هتشاد دوخ تایرظن غیلبت و رشن ىارب دازآ تیلاعف ناکما ،ضیعبت

 و ماقم چیه ىوس زا ضیعبت و تایرظن لیمحت و راشف لامعا و ىبلطراصحنا هنوگچیه
:هک تسنآ مزلتسم دوصقم نیا لوصح .دوشن هداد هار ىدرف چیه

 ،دوش ىغلم قلخ تیمکاح و کیتارکومد قوقح اب ىفانم تاررقم و نیناوق ــ
 .ددرگ ىلمع قباس میژر راکتیانج و دساف نارازگراک ٔهیلک تازاجم و همکاحم

 عافد ىدازآ و تارهاظت ،بازحا ،تاعامتجا ،تاعوبطم ،نایب ،هدیقع ىدازآ ــ
 .ددرگ نیمأت مکاحم رد

 زا رظنفرص ،روشک نادنورهش ٔهمه ىارب ندش باختنا و ندرک باختنا قح ــ
 .دوش نیمأت ىباختنا تاسسؤم ٔهیلک رد ،داوس و ىبهذم تاقلعت ،سنج ،تیلم

 و رهش ناشکتمحز و نارگراک ٔهمه ىارب ىفنص ىاهنامزاس لیکشت لماک قح ــ
 و دیلوت هب طوبرم روما ٔهیلک رد ىفنص ىاهنامزاس نیا و دوش هتخانش تیمسرهب هد

 .دنشاب هتشاد تلاخد قح ناشکتمحز ىگدنز و راک طیارش
.دنشاب رادروخرب باصتعا ىارچ و نوچىب قح زا هد و رهش ناشکتمحز ٔهیلک ــ
 .دنشاب هتشاد ىعقاو قوقح یربارب هعماج رد درم و نز ــ

 ىجراخ تسایس ٔهنیمز رد .ب

 .روشک ىداصتقا و ىسایس لالقتسا میکحت و نیمأت ،ىضرا تیمامت زا عافد .۱
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 هک ىرس ای و ىنلع ىماظن و یسایس ،ىداصتقا رباربان ىاهدادرارق ٔهیلک وغل .۲
 .دناهدرک لیمحت ام روشک هب هدش نوگنرس میژر و مسیلایرپما

 .اکیرمآ اب ىماظن ٔهبناجود دادرارق وغل و وتنس راکزواجت نامیپ زا ىروف جورخ .۳
 هژیوهب ،هیاسمه ىاهروشک ٔهمه هب زواجت مدع و ىتسود دادرارق دقع داهنشیپ .۴

 .ناتسکاپ و ىوروش داحتا ،ناتسناغفا ،هیکرت ،قارع هب
 .دهعتمریغ ىاهروشک ٔهگرج هب نآ نتسویپ و ناریا ىفرطیب مالعا .۵
 و کیدزن و هنایمرواخ ٔهقطنم رد ىعمجهتسد تینما نامیپ داقعنا زا ىنابیتشپ .۶

 .ایسآ رسارس
 ىلم شخبیدازآ و ىبالقنا ىاهشبنج زا هبناجهمه ىونعم و ىدام ىنابیتشپ .۷

.نیطسلف نامرهق قلخ شخبىدازآ شبنج زا لوا ٔهجرد رد و ىتسیلایرپمادض
 و قوقح ىربارب رب ىنتبم ىراکمه و هناتسود طباور ىرارقرب ىارب ششوک .۸

 .ناهج ىاهروشک ٔهمه اب ىلخاد روما رد هلخادم مدع
 .زیمآتملاسم ىتسیزمه لوصا ریگیپ ىارجا و ىناهج حلص زا عافد .۹

 روشک تینما ظفح و عافد ٔهنیمز رد .ج

 .دساف و ىلمدض رصانع مامت زا شترا لماک ٔهیفصت .۱
 ،ىلم ًاعقاو شترا هب نآ لیدبت ىارب شترا ىنورد ماظن رد ىداینب ىنوگرگد .۲

 نارسفا و نارادهجرد ،نازابرس ىلم ىاههتیمک لیکشت قیرط زا ىقلخ و کیتارکومد
 .روشک ىسایس تایح رد شترا دارفا ٔهمه تکرش قح نیمأت و

 ىعافد ىعقاو ىاهىدنمزاین نیمأت دح ات یشترا تارفن و هجدوب شهاک .۳
 .روشک

 ىداصتقا ٔهنیمز رد .د

 قیرط زا ،روشک ىداصتقا نوئش ٔهیلک زا مسیلایرپما طلست نتخاس نکهشیر .۱
 .روآتراسا ىاهدادرارق ٔهیلک ءاغلا

 و اهراصحنا هب قلعتم ىلام و ىزرواشک ،ىتعنص تاسسؤم ٔهیلک ندرک ىلم .۲
 ىاهدحاو و ىصوصخ ٔهمیب تاسسؤم و اهکناب ندرک ىلم ،ىتسیلایرپما ىاهتلود
 میژر هب هتسباو گرزب نارادهیامرس و نارازگراک تسد رد هک ىزرواشک و ىتعنص گرزب

 .دنراد دنویپ ىتسیلایرپما ىاههیامرس اب هدمع روطب و دنزکرمتم هدش نوگنرس
 ندنادرگزاب رد ششوک ،ىولهپ نادناخ ىاضعا هب قلعتم ىاهتورث ٔهمه طبض .۳

 هک ىئاهتورث ٔهیلک طبض .تسا هدش لقتنم جراخب دارفا نیا طسوت هک ىئاهتورث
 لاس هاجنپ زا شیب لوط رد مسیلایرپما نارازگراک ریاس و قباس میژر ناگدننادرگ
 و گرزب ناراوخیمز هب قلعتم ىاهنیمز ٔهرداصم .دناهدرب جاراتهب میژر نیا طلست

 و اهرهش و اهناتسرهش ىاهاروش هب نآ ىراذگاو و ىرهش ىاهنیمز نازابهتفس
 .ناشکتمحز تهج هناخ نتخاس ىارب اهشخب

 شیازفا زا ىریگولج ،تفن ىللملانیب مویسرسنک ىلیمحت دادرارق ىاغلا .۴
 عبانم زا ىرادربهرهب ٔهنیمز رد حیحص ىنف ىاههویش دربراک و تفن دیلوت لوقعمان
 هچره ىریگولج ،روشک تفن ىاهبنارگ ریاخذ رتىنالوط هچره ظفح روظنمب تفن
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ٔ هدافتسا ىارب مزال طیارش نتخاس مهارف و ىعیبط ىاهزاگ نتفر رده زا رتعیرس
 .اهبنارگ ٔهدام نیا زا حیحص

 ىاههمانتقفاوم و ىاهتسه ىاههاگورین داجیا ٔهنیزهرپ ىاهدادرارق هیلک ىاغلا .۵
 .ام روشک کاخ رد ىمتا ىاههلابز نفد هب طوبرم

 .روشک ىداصتقا نوئش ٔهیلک رد ىملع ىزیرهمانرب درب راک .۶
 رب کبس و نیگنس عیانص نوگانوگ ىاههتشر شرتسگ ،روشک ندرک ىتعنص .۷

 تیولوا هب هجوت اب ،ام نارود ىنف و ىملع بالقنا ىاهدرواتسد زا هدافتسا ٔهیاپ
 .هعماج ىعقاو ىاهىدنمزاین و تاناکما

 ،تلود تسد رد همیب و ىرادکناب ،تعنص ىساسا ىاههتشر زکرمت .۸
 .قلخ تمدخ رد نآ نداد رارق و ىتلود شخب ندرک هزیتارکومد

 هب قلعتم ىاهنیمز ٔهرداصم قیرط زا ،ىداینب ىضرا تاحالصا ىارجا .۹
 ندرک ریاد ،ىزرواشک ىصوصخ گرزب تاسسؤم ندرک ىلم و گرزب نارادنیمز
 و نیمزمک و نیمزىب ناناقهد ىارب ىفاک نیمز نیمأت روظنمب ریاب ىاهنیمز
 ىلم ،ىناقهد تیکلام نیمضت .دننکىم راک عرازم رد رگراک ناونعب هک ىنازرواشک
 .تعنص و تشک تاسسؤم ندرک

 و شرتسگروظنمب نآ ىقرت هب رثؤم کمک و ىلخاد ىناگرزاب ٔهبناجهمه طسب .۱۰
 مزال طیارش داجیا و زاب ىاهرد روآىهابت تسایس هب نداد نایاپ ،ىلخاد رازاب میکحت
 .ىلم نارادهیامرس دنمدوس تیلاعف نیمأت ىارب

 اب ىتلود ٔهجدوب لیدعت و میظنت ىانبمرب ،ىلم دمآرد عیزوت رد رظندیدجت .۱۱
 تارابتعا صیصخت و دئاز ىاههنیزه ٔهیلک فذح ،ىداصتقا ىاهتیولوا لصا هب هجوت

 .ىلاع شزومآ و گنهرف ،داصتقا ٔهبناجهمه و عیرس دشر ىارب مزال
 رد ىرکف و ىمسج ىاهراک نیلغاش دوسب ىتایلام متسیس ىداینب حالصا .۱۲

 .هد و رهش

یگدنز دوبهب ٔهنیمز رد .ـه

نارگراک .۱
 نآ زا و ىزرواشک و ىتعنص تاسسؤم روما ٔهرادا رد نارگراک ربارب تکرش نیمأت ــ

 .دزمتسد و دوس نایم ٔهنالداع بسانت ىرارقرب و دیلوت ٔهمانرب میطنت رد هلمج
 .کیتارکومد داینب رب راک نوناق میظنت ــ
 ندرب نایم زا ،روشک نادنورهش ملسم قح هباثم هب نآ ىقلت و لاغتشا نیمأت ــ

 .روشک رسارس رد ىراکیب
 ىارب مزال ىاهنیمضت داجیا و ىعمجهتسد ىاهدادرارق نتخانش تیمسرهب ــ

 .اهنآ ىارجا
 و ىدام لوا هجرد ىاهىدنمزاین و راک اب بسانتم ،اهدزمتسد ىروف شیازفا ــ

 .ىگدنز ٔهنیزه تاناساون هب هجوت اب ،اهنآ ىاههداوناخ و ناشکتمحز ىونعم
 تدم شیازفا و ىدیلوت ىاههتشر ٔهمه رد هتفه رد راک تاعاس شهاک ــ

 .نارگراک بختنم ناگدنیامن قفاوت اب قوقح زا هدافتسا اب هنالاس ىصخرم
 و ناشکتمحز ٔهمه دوسب ىعامتجا ىاههمیب ىقرتم نیناوق میظنت ــ

 .نانآ ىارب ناگیار ییوراد و ىکشزپ تامدخ نیمأت ،اهنآ ىاههداوناخ
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 .نارگراک ىارب بسانم نکسم نیمأت ــ
 .لغاشم ىدنبهقبط رد رظندیدجت ــ
 .هتسشنزاب نارگراک ىرمتسم شیازفا ــ

نایئاتسور .۲
 ناناقهد هب ىنف ىاهکمک و دوک و رذب ،ىروف یتلود تارابتعا ىراذگاو ــ

 .لاحهنایم و اپهدرخ
 شرتسگ ،ىناقهد ىدیلوت ىنواعت ىاهتکرش داجیا هب هبناجهمه کمک ــ

 هب ىزرواشک تالوصحم دیرخ و ناناقهد دوسب فرصم و شورف ىنواعت ىاهتکرش
.هنالداع ىاهب

 .ناناقهد دوسب بآ ٔهلئسم ىدج لح ــ
 هب هدشنوگنرس میژر هک ىرگید ىدام تاقییضت و نیمز طاسقا و اهماو ىاغلا ــ

 .تسا هدرک لیمحت نایئاتسور

 نانز .۳
 .نادرم اب ربارب نانز ىسایس و ىعامتجا قوقح ٔهیلک نیمأت ــ
.ناکدوک راک عنم ،نادرم اب ناسکی راک ربارب رد نانز هب ناسکی دزم تخادرپ ــ
 رد شکتمحز نانز ىارب ،قوقح زا هدافتسا اب ،تدمزارد ىاهىصخرم ىراذگاو ــ

 .نامیاز زا دعب و شیپ نارود
ٔ هدافتسا ىارب اهناتسکدوک و اههاگراوخریش و اههاگشیاز عیسو ٔهکبش داجیا ــ

 .شکتمحز نانز

 نادنمراک .۴
 قباوس و راک تیفیک و ىگدومزآ ساسا رب عیفرت ،تارادا رد راک حیحص میسقت ــ

 .تمدخ
 هنوگره زا ىریگولج و کیتارکومد داینب رب ىمادختسا نیناوق رد رظندیدجت ــ

 .نانآ دروم رد ضیعبت
 .نادنمراک ىارب بسانم نکسم نیمأت ــ
 و تاسسؤم نادنمراک ٔهمه ىارب ىفنص ىاهنامزاس لیکشت قح ىئاسانش ــ

.باصتعا قح نیمأت و ىصوصخ و ىتلود تارادا

 ناناوج .۵
 .ىشزومآ ماظن رد ىداینب رظن دیدجت ــ
 هب ىتلود شاعم ددم تخادرپ و هاگشناد ات ناتسبد زا شزومآ ندوب ناگیار ــ

 .دمآردمک نادنمراک و نازرواشک و نارگراک نادنزرف
 .ناگیار ىاهفرح ىاهشزومآ ٔهکبش شرتسگ ــ
 داجیا و ىشزرو تاسسؤم ٔهعسوت و ىندب تیبرت و ىشزرو عیسو تاناکما نیمأت ــ

 .اهاتسور و اهرهش رد ىگنهرف ىاههاگشاب
 قح اب روشک رسارس رد ىمومع ىتلود ىاههناختئارق و اههناخباتک نیمأت ــ

.اهنآ زا ناگیار ٔهدافتسا
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ناروهشیپ .۶
.ىروهشیپ نوگانوگ ىاههتشر رد راک تفرشیپ ىارب ىتلود تارابتعا ىراذگاو ــ
 ىفنص عفانم و اهتساوخ زا عافد ىارب ىروهشیپ ٔهژیو ىاههیداحتا لیکشت ــ

 .ناروهشیپ
 .ىلم ىرنه ىتسد ىاهراک قیوشت ــ

 گنهرف ٔهنیمز رد .و
 .مدرم ٔهرمزور ىگدنز زا ىرامعتسا گنهرف راثآ ٔهمه نتخاس نکهشیر .۱
 ناتسبد دیدش دوبمک عفر ،روشک رسارس رد شرورپ و شزومآ ٔهکبش شرتسگ .۲

 .اههاگشناد و ىلاع سرادم ،ىاهفرح ىاههاگشزومآ عیسو ٔهکبش داجیا ،ناتسریبد و
 .هدش هتشادهاگن بقع قطانم گنهرف ىقرت هب صاخ هجوت .۳
 هب شزومآ نیمأت و ىلم ىاهتیلقا و اهقلخ ىارب ىلم گنهرف متسیس داجیا .۴

 .ىردام نابز
 و ىملع ىاههاگشهوژپ عیسو ٔهکبش لیکشت و ناریا مولع ناتسگنهرف داجیا .۵

 .نادنمشناد شخبرمث و قالخ راک ىارب مزال طیارش ندرک مهارف
.کیتارکومد ىقرتم تاراشتنا و تاعوبطم دشر و شرتسگ هب رثؤم کمک .۶
 .ىرنه شنیرفآ تفرشیپ ىارب مزال طیارش نیمأت .۷
ٔ هقح ىاهتساوخ ٔهیاپ رب نادنمرنه و ناگدنسیون ىارب ىدازآ نیمأت .۸

 .اهنآ ىفنص ىاهنامزاس

 قباس میژر ناموکحم ،ىسایس ناینادنز قوقح زا عافد ٔهنیمز رد .ز
 دادبتسا و رامعتسا هیلع ناینابرق ىاههداوناخ و   

 نازرابم هیلع ىماظن ىاههاگداد ماکحا ٔهیلک ندوب رابتعاىب گنردىب مالعا .۱
 .نانآ ٔهمه زا تیثیح ٔهداعا و قباس میژردض

 ىارب یسایس ناینادنز بختنم ناگدنیامن تکرش اب ىنویسیمک ىروف لیکشت .۲
 هدمآ دراو نازرابم نیا هب ندشىنادنز ٔهجیتن رد هک ىتاراسخ ٔهیلک ناربج و نییعت
 تاراسخ نیا ناربج ىارب نویسیمک نیا ىدام و ىنوناق تاناکما و تارایتخا .تسا
 .ددرگ نیمأت تلود فرط زا دیاب

 میژر ناینابرق ناگدنامزاب هب ىرمتسم نییعت موزل تروص رد و ىروف کمک .۳
.مزال ىدام و ىنوناق تارایتخا اب یصاخ نویسیمک طسوت قباس

 ىاهورین همه دناوتىم ناریا ٔهدوت بزح رظنب هک ىاهمانرب ىلک سوئر تسا نینچ
 ىنیمخ هللاتیآ هار ریگیپ نازرابم زا ـــ ار ناریا نامرهق قلخىلم بالقنا عفادم
 دحتم و دحاو ٔههبج کی رد ،پچ ىبالقنا ىاهورین ریاس و ناریا ٔهدوت بزح ات هتفرگ
 ،دزادنارب نوئش هیلک رد ار مسیلایرپما طلست دناوتب هک ىاههبج ـــ دروآ درگ
 گرزب نارادهیامرس ىنعی ،رگتراغ رصانع گنچ زا ار ىداصتقا تردق و ىلم ىاهتورث
 . دزادنا راکب قلخ دوسب و دشک نوریب ،مسیلایرپما هب هتسباو

 هک تسا ىکرتشم ٔهمانرب نینچ ققحت و دحتم ٔههبج نینچ ىوترپ رد طقف
ٔ هماج ىبالقنا قلخ ىاهتساوخ هب و درک ظفح ار ام قلخ بالقنا ىاهدرواتسد ناوتىم
 .دیناشوپ لمع
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 وریپ زرابمىاههورگ ٔهمه لوا ٔهجرد رد و ىبالقنا ىاهورین همه ناریا ٔهدوت بزح
 یاههورگ ٔهمه و قلخ ىیادف ىاهکیرچ ،قلخ نیدهاجم نامزاس ،ىنیمخ هللاتیآ هار

ٔ هدوت بزح داهنشیپ نیا ىسررب هب ار رگید کیتارکومد و ىلم ىاهنامزاس و یسایس
 ره ىسررب ىارب ار دوخ ىگدامآ ناریا هدوت بزح دوخ ٔهبونهب .دنکىم توعد ناریا
.دنکىم مالعا ددرگ حرطم هنیمز نیا رد هک ىرگید داهنشیپ

 
 !قلخ هار نیتسار نازرابم ،نانهیممه

 ىاههسیسد و اههئطوت ،تارطاخم عاونا زا راشرس و راوشد ىهار ناریا بالقنا
 خیرات .دنراد رایتخا رد ناوارف ناکما و ورین زونه قلخ نانمشد .دراد شیپ رد نمشد
 ماجرف هب بالقنا ندناسر زا رتناسآ بتارمهب بالقنا ىزوریپ هک دزومآىم ام هب اهبالقنا
 هدروختسکش نمشد هک دهدىم ناشن ام هب گرزب ىعامتجا ىاهبالقنا ٔهبرجت .تسا

 ناریا مدرم نمشد .دوشىم نادنچهد شتمواقم و ىتخسرس بالقنا زا سپ نارود رد
 رد ىاپ زا هجوچیهب ىلو هدش بوکرس روشک نورد ـــ مسیلایرپما و عاجترا ـــ
 و ىراکادف اب ،ىقرتم و ىلم ىاهورین ٔهیلک داحتا و لمع تدحو اب اهنت .تسا هدماین
 تسا تسرد ىداصتقا و ىعامتجا و ىسایس ىاههمانرب شنیزگ رد ىبالقنا تیعطاق
 نمشد رارشا فوخم ىاههئطوت و اههسیسد و دش زوریپ اهىراوشد نیا رب ناوتىم هک
 .تشاذگ میقع ار قلخ

 راکب ار دوخ تاناکما و ورین مامت قلخ دحتم ٔههبج لیکشت ىارب ناریا ٔهدوت بزح
 .درب دهاوخ

 !ناریا روالد قلخ گرتس بالقنا داب زوریپ
!کرتشم نمشد رب ىزوریپ مرها نیرتدنمورین ،قلخدحتم ٔههبج داب رارقرب
!ناریا ىعامتجا تفرشیپ و ىلم لالقتسا ،ىدازآ هار نادیهش ٔهرطاخ داب کانبات
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ناریا نامرهق و زرابم مدرم هب

 !نامرهق و هدنمزر ناردارب و نارهاوخ
 کیتارکومد و ىلم گرزب بالقنا ىزوریپ ،ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک مونلپ

 تمدخ نآ ىزوریپ ققحت هب و هتسج تکرش بالقنا نیا رد هک ،امش ٔهمه هب ار ناریا
 و ىناحور ،ىیاتسور و ىرهش ،درم و نز ،کدوک و ناوج و ریپ زا ،دیاهدرک
 .دیوگىم شابداش بلق میمص زا ،ىماظنریغ و ىماظن ،ىناحورریغ

 زارد نایلاس هک ،دوخ بزح رادافو نارداوه و اقفر هب نینچمه ار ىزوریپ نیا ام
 و دناهدرک هزرابم ىگتشذگ دوخ زا و ىتخسرس اب ىولهپ دادبتسا و مسیلایرپما هیلع
 رد و ،هدیشک گنراگنر ىاهنامرح ،هدید نوگانوگ ىاهبیسآ هزرابم نیا رطاخهب

 راکیپ هب تسد ،ناریا ٔهعماج ىاهرشق و اهورین رگید رانک رد ىنونک بالقنا نایرج
 .میئوگىم کیربت ،دناهدز هناراکادف

 ات هک ،ىولهپ ىتنطلس دادبتسا ٔهدناشنتسد و دساف ،شنمدد میژر رب ىزوریپ
 ،فده ىتسرد .دوبن ىناسآ راک ،دوب شرادساپ کاواس راوخمدرم گرگ و حلسم نادند
 بیرق تیرثکا روآباجعا ىهاگا و ىرایشه ،دربن رد ىراکادف و یریگیپ ، لمع تدحو
 هک تخاس نکمم ار ىاهثداح ،دنتسج تکرش بالقنا نیا رد هک مدرم مامت هب
.دنتشادنپىم لاحم ار نآ ىناهج عاجترا و مسیلایرپما

 ام ىعامتجا لماکت خیرات رد ار ىون لصف اهنتهن ناریا کیتارکومد و ىلم بالقنا
 رد و هقطنم سایقم رد هکلب ،تسناریا رصاعم خیرات دادیور نیرتمهم و دیاشگىم
 .تسا ىریطخ تیمها ىاراد ىناهج سایقم

 ره ،ناریا ٔهعماج هاوخىدازآ و تسرپنهیم ىاهرشق ٔهمه بالقنا نیا نایرج رد
 شقن زا دیاب هلمج نآ زا .دناهتشاد ىنیرفآ دروخرد و مهم شقن ،دوخ ىاج رد کی
 هاگتسد رد جلف داجیا اب هک درب مان ىصوصخ و ىتلود تاسسؤم نادنمراک و نارگراک
 رگراک ٔهقبط ٔهتسجرب شقن زا دیاب هژیوهب .دندرک عیرست ار نآ مادهنا ،ىدادبتسا
 .درک دای تفن تعنص نارگراک شقن زا اهنآ شیپاشیپ رد و ناریا نامرهق

 ىزربم تیصخش ،ناریا زرابم و ىقرتم تیناحور نایم زا بالقنا نیا نایرج رد
ٔ هفیظو نیا ءارجا رد ىرایشه و ىتخسرس زاربا اب هک تساخرب ىنیمخ هللاتیآ دننام
 .درک بلج دوخ هب ار اهورین ٔهبطاق مارتحا ،جنرغب و راوشد

 و ۲۱ ىاهزور ساسح هداعلاقوف ىاهىریگرد رد هژیوهب و بالقنا نیا نایرج رد
 و نارادهجرد ،نازابرس شوداشود ،قلخ ىبالقنا حلسم نازرابم ،هام نمهب ۲۲

 ىکرادت ٔهلحرم رد و هفطن رد ار ىبالقنادض ىاتدوک دندش قفوم ،شترا ىبالقنا نارسفا
 ىهاشنهاش شترا ىعاجترا نارس میلست و ىنیشنبقع ىارب ار طیارش و دننک هفخ نآ
 دنهاوخن دای زا زگره ار ىبالقنا نازابناج نیا ساسح شقن ناریا مدرم .دنزاس مهارف
 .درب

ٔ همه رد بالقنا نادیهش ٔهمه ربارب رد ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک مونلپ
ٔ هزرابم اب ار بالقنا نیا هار هک ىنادیهش ٔهمه لباقم رد ،ناریا ىاهاتسور و اهرهش
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 نیا زگره ناریا خیرات .دروآىم دورف میظعت رس ،دنتخاس راومه شیوخ راثیا رسارس
 .دودز دهاوخن شیوخ ٔهرطاخ زا ار تلادع و قلخ ،نهیم ناراثنناج

 و اهباذع ،زارد نایلاس ىط هک ىسایس ناینادنز ٔهمه هب ىزکرم ٔهتیمک مونلپ
 بالقنا نونکا و دندرک لمحت هناروالد ار هاش میژر نارگهجنکش و نادالج ىاهریقحت
 دورد ،ناوارف ٔهقالع و روش اب ،هدنادرگزاب یسایس و ىعامتجا تیلاعف هب ار اهنآ

 .دتسرفىم
 مدهنم و ىولهپ رگمتسو رگتراغ ،نئاخ ،دساف میژر نتخادنارب هک تسین ىدیدرت

 هتفریذپ ماجنا هک تسا ىمیظع راک یتسیلایرپما ٔهرطیس عضاوم زا ىرایسب ندش
 و ىئاهن ىزوریپ ات زونه .تسین راک ٔهمه زونه ،نیا هک تسا نشور یلو ؛تسا

 رارق ام روشک ىبالقنا مدرم ربارب رد ىاهدیچیپ و مهم سب فیاظو ،بالقنا نئمطم
 .دراد

 یمئاد ىرایشه ظفح ،نآ لامع لماک درط و بالقنادض ىعطق ندرک نکهشیر
 نادب ای وحن نیدب دنتسه لیام هک ،شلامع و مسیلایرپما گنراگنر سیاسد لباقم رد
 و هتفر تسد زا عضاوم و دنزاس وربور تسکش اب ار کیتارکومد و ىلم بالقنا ،وحن
 لالقتسا هب لین ٔهیاپ رب دیدج ماظن داجیا ،دنیامن میمرت و ءایحا ار دوخ ٔهدیدبیسآ
 و ریطخ تسیا هفیظو کی ره ،ىعامتجا تفرشیپ ،ىمومع هافر ،ىسارکومد ،ىعقاو
 .تسام ربارب رد ناکامک اهنآ لح هک راوشد

ٔ همادا اب ،بالقنا فوفص رد هقرفت هب ندادن هار و لمع تدحو ٔهمادا اب اهنت و اهنت
 ىهار ریگیپ ٔهمادا اب ،ىروابشوخ و تلفغ زا زارتحا و ىرایشه و ىراکادف ىالعا دح
 زا و دناسر شدنمزوریپ ماجنارس هب ار ناریا بالقنا ناوتىم ،تسا شیپ رد زونه هک
 ىمهم سرد نیا .درک ىریگولج نآ تسکش و ندنام صقان و ندش طقس و خسم
 .دزومآىم ام هب ناریا و ناهج رد اهبالقنا خیرات هک تسا

 نتخادنارب راوشد رایسب فیاظو ءارجا ٔهدهع زا هک ىمدرم میراد نانیمطا ام
 همهنآ نداد اب ،مسیلایرپما عضاوم زا ىرایسب ندرک مدهنم و هدبتسم تنطلس
 ،دیدج ماظن داجیا فیاظو ءارجا ٔهدهع زا ،دناهدمآرب اهىنامرهق همهنآ زاربا و اهىنابرق
 .دمآ دنهاوخرب ،دشاب هدیچیپ و راوشد فیاظو نیا هک مه هزادناره

 ناردارب و نارهاوخ ٔهمه زا ،دوخ ٔهبونهب ،ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک
 ،نادنمراک ،نارکفنشور و نایوجشناد ،ناروهشیپ ،ناناقهد ،نارگراک زا ،نطومه
 ىاهقلخ ٔهمه زا ،تسرپنهیم و ىبالقنا نایشترا ،ىلم نارادهیامرس ،ىقرتم تیناحور
 رد ،دنکىم توعد ،ىسایس هورگ و هیرظن ره ای بهذم ره هب قلعت زا معا ،ام نهیم

 و هنارادغ سیاسد هب تبسن ىرایشه و یهاگآ ىلاع حطس ظفح اب ،دحاو فص
 ىاپ زا شدنمزوریپ و ىعطق ماجنارس هب بالقنا ندناسر ىارب ،بالقنادض ٔهناسیلبا
ٔ همه و دنهد ناشن نایناهج هب ار دوخ ىعامتجا دشر ىالاب ٔهجرد و دننیشنن

 تواسق زا اههبرح ٔهمه هب لسوت اب دنهاوخىم هک ار عاجترا و مسیلایرپما ىاهباسح
 دوخ ناگدناشنتسد و دوخ ٔهرطیس ،هنابآم لاربیل ىاهىبیرفماوع ات هتفرگ هناشنمربرب
 .دنزاس لدب چوپ و چیه هب ،دننک ظفح ار

ٔ هیلک رد ار دوخ صخشم ىاهداهنشیپ ،ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک مونلپ
 قیمع تاحالصا و تالوحت داجیا ىارب ىعامتجا ،ىداصتقا ،یسایس ىاههنیمز
 هتشاد هضرع ىبالقنا ىاهنامزاس و اهورین ٔهمه هب ،مدرم فلتخم ىاهرشق دوسهب
 .تسا
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 پاچ هک ار صخشم ىاهداهنشیپ نیا ،مینکىم توعد زیزع نانطومه ٔهمه زا ام
 ىنشور روصت نتشاد ،ىنونک جنرغب ٔهلحرم رد اریز .دننک ىسررب تقد اب هدش رشتنم و
 و هعماج ىونعم زیهجت طرش نیرتمهم اههنیمز ٔهمه رد ىبالقنا صخشم تابلاطم زا
 دوخ ىاهفده بالقنا ،ىگدنزاسىنونک ٔهلحرم رد رگا .تسبالقنادض هیلع اهورین جسب
 رما نیا ،دربن شیپ ار نآ و دزاسن حرطم و دسانشن ىنشورهب و عقومهب هنیمز ره رد ار
 .تسا ىبالقنا دوجوم ىاهدرواتسد ىارب ىگرزب رطخ و دوشىم هقرفت بجوم

 :دیوگىم نانهیممه ٔهمه هب باطخ رد ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک مونلپ
 میقع ىارب ،کیتارکومد و ىقرتم ،تسودحلص ،لقتسم ،دابآ ،دازآ ىناریا داجیا ىارب
 دوسهب تبثم لوحت کی دعاسم طیارش داجیا ىارب ،بالقنادض سیاسد ندراذگ
!شیب هب ،قلخ دحتم ٔههبج رد ،مه اب همه ،ناریا مدرم قلطم تیرثکا

۱۳۵۷ هامدنفسا ــ ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک مونلپ
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ناریا ٔهدوت بزح یزکرم ٔهتیمک ٔهیمالعا
دریگیم رس زا ار دوخ ینلع تیلاعف ناریا ٔهدوت بزح

!نانهیممه
 معزهب ،عاجترا و مسیلایرپما ٔهدارا هب ،ار ناریا ٔهدوت بزح هک ىراکتنایخ میژر

 هب ،ناریا مدرم گرزب بالقنا وترپ رد ،دوخ کنیا ،دوب هدرک مالعا »هلحنم« شیوخ
 أشنم هک ،ناریا نامرهق قلخ فرط زا میژر نیا تامیمصت .تسا هدش لدب »هلحنم«
 طیارش رد ناریا ٔهدوت بزح .تسا هدیدرگ در و درط ترفن و مشخ اب ،تسا یتردق ره
 ىارب شیوخ کفنیال و سدقم قح زا مسیلایرپما ٔهدناشنتسد میژر لماک تسکشرو

 هدافتسا ناریا مدرم ىعامتجا و ىبالقنا گرزب ٔهزرابم رد ىنوناق و ىنلع و دازآ تکرش
 .دنکىم

 ىگدنز زا لاس ۸ زا رتمک رد اهنت ،دوخ ٔهلاس ۳۷ تایح ىط هک ،ناریا ٔهدوت بزح
ٔ هلاستسیب ىروتاتکید طوقس زا سپ ،سیسأت زاغآ نامه زا ،دوب رادروخرب ىنلع
 مسیلایرپما ىرامعتساون ىاهتسایس اب ،مسیشاف اب ،دادبتسا لامع اب ،ناخاضر
 اب ،ىو دساف نادناخ و ىولهپ اضردمحم ىقلخدض ىاههئطوت اب ،ناتسلگنا و اکیرمآ

 ،ىلم لالقتسا هار رد و ،مسیلایرپما هب هتسباو نارادهیامرس اب ،لادوئف ناکلام
 هب هک ،ناریا ٔهدوت بزح .درک هزرابم هناریلد و ناماىب ىعامتجا تفرشیپ و ىسارکومد
 ،ناریا رگراک ٔهقبط نانآ مدقم فص رد و ،هد و رهش ناشکتمحز هب هژیوهب و ،قلخ
 رد شکتمحز تاقبط ٔهزرابم و ،لکشت ،ىهاگآ هب گرزب تامدخ أشنم ،تشاد هیکت
 ،ىعاجترادض و یتسیلایرپمادض تسایس نیمه ببسهب .دیدرگ شیوخ ٔهقح قوقح هار
 تفرشیپ و یسارکومد ،ىلم لالقتسا هار رد ریذپانىگتسخ ٔهزرابم نیمه ببسهب
 رثا رب ناریا ٔهدوت بزح هک دوب ىقلخ و ىاهدوت تیهام نیمه ببسهب ،ىعامتجا
 .دیدرگ مالعا ىنوناقریغ ،عاجترا و مسیلایرپما ٔهئطوت

 دنویپ هک دوب نیا ناریا ٔهدوت بزح ندرک ىنوناقریغ زا عاجترا و مسیلایرپما فده
 ىاهناهب ىقرتم نامزاس و شبنج ره بوکرس ىارب ،دنلسگب اههدوت اب ار بزح
 شبنج شرتسگ ربارب رد و دنریگ ولج کیتارکومد و ىلم ىاهورین داحتا زا ،دنشارتب

 تسناوت ناریا ٔهدوت بزح ىلو .دنزاسب ىدس ناریا مدرم کیتارکومد و ىتسیلایرپمادض
 و ىفخم راک قیفلت اب ،درادن دایهب ناریا خیرات هک ،ىناهنپ نامزاس نیرتگرزب داجیا اب
 رد ار دوخ ٔهتسیاش شقن ،اهىراوشد نیرتگرزب و اهراشف نیرتدیدش مغرهب و ،ىنلع
 ندرک ىلم شبنج رد هلمج زا ،ناریا مدرم کیتارکومد و ىتسیلایرپمادض شبنج
 زا عافد رد و عاجترا و مسیلایرپما سئاسد و اههئطوت ندراذگ میقع رد ،تفن عیانص
 .دنک ءافیا قلخ مومع و ناشکتمحز ٔهمه ،رگراک ٔهقبط عفانم و قوقح

 رتکد ىلم تموکح طوقس هب رجنم هک ،۱۳۳۲ دادرم یتسیلایرپما ىاتدوک زا سپ
 ،دیدرگ ىولهپ اضردمحم مسیلایرپما هب هتسباو ىدادبتسا میژر رارقتسا و قدصم
 فص رد ،دوب ىکاواس میژر ىاهراشف نیرتدیدش فده هکنیا اب ،ناریا ٔهدوت بزح
 ،هنارگاشفا شقن ،شیوخ ٔهمانرب مالعا اب هژیوهب و ،تفرگ رارق میژر نیا اب هزرابم مدقم
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 ىنونک ىبالقنا شبنج رثؤم لماوع زا هک درک ىزاب ىمیظع ٔهدننکجیسب و هنارگنشور
 .تسا ناریا مدرم

 بزح نالاعف و ءاضعا زا نت نارازه ،ىولهپ اضردمحم نیگنن تنطلس نارود رد
 بزح ىلو ،دندیدرگ ترجاهم هب روبجم و ،دندش دیهش ،دندید هجنکش ،دندش ىنادنز
 ،اهىمیهاربا ،اههبزور ،اهکمایس ،اهىنارا بزح ،ناریا رگراک ٔهقبط بزح ،ناریا ٔهدوت

 هتشارفا هراومه ار قلخ سدقم نامرآ هار رد راکیپ مچرپ ،اهىبازیت و اهوجتمکح
 .تشادهاگن

 رثا رب ،ناریا مدرم کیتارکومد و ىتسیلایرپمادض ،ىبالقنا شبنج هک کنیا
 بزح ،هتفای تسد ىگرزب ىاهیزوریپ هب ناریا مدرم ریظنمک ىنامرهق و ىراکادف ،داحتا
 هدرب راکهب شبنج نیا ىزوریپ ىارب ار شیوخ ىورین مامت دوخ ٔهبونهب هک ،ناریا ٔهدوت
 ناشیا ٔهمانرب و ىنیمخ ىمظعلا هللاتیآ ترضح زا ار دوخ ددجم ىنابیتشپ ،دربىم و
 ،مدرم ىمومع و دازآ ٔهدارا ٔهیاپ رب ناسسؤم سلجم لیکشت ،ىروهمج رارقتسا رطاخهب
 ،مسیلایرپما درط ،کیتارکومد و ىلم تلود لیکشت ،دیدج ىساسا نوناق نیودت
 رارقتسا ،ىضرا تیمامت ظفح ،ىلم لالقتسا نیمأت ،اکیرمآ مسیلایرپما ىگدرکرسهب

 هک ـــ مدرم ىگدنز دوبهب و ىلم داصتقا ىزاس ملاس ،کیتارکومد ىاهىدازآ و قوقح
 .درادىم مالعا ،تسه زین بالقنا ىنونک ٔهلحرم رد ناریا ٔهدوت بزح ٔهمانرب

 ار ناریا مدرم ىبالقنا شبنج ىاهفده هب لین مدقم طرش ناریا ٔهدوت بزح
 دیاقع رد توافت زا رظنفرص ،شبنج نیا رد هدننک تکرش ىاهورین ٔهمه داحتا

 داحتا و یتسود تسد هک تساج نیمه زا و دنادىم ىفسلف و ىکسم ،یسایس
 و اههورگ ،اهنامزاس ،بازحا رگید ،کیتارکومد و ىلم ىاهورین ریاس ىوسهب

 یمظعلا هللاتیآ ترضح ،نانآ شیپاشیپ رد و ،کیتارکومد و ىلم ىاهتیصخش
 .تسا هدرک زارد ناشناراداوه و ىنیمخ

 ،هاگآ ،زرابم ىبزح دوجو هب ،شیوخ عیرس و ملاس لماکت رطاخ هب ام ٔهعماج
 .دراد ىتایح زاین ،ناریا ٔهدوت بزح نوچ ،مکحم ىعامتجا هاگیاپ ىاراد و قالخ

 رگراک ٔهقبط نانآ شیپاشیپ رد و ،هد و رهش ناشکتمحز هک میراد نانیمطا ام
 دنهاوخ ىاهتسجخ ٔهثداح ار ناریا ٔهدوت بزح ىنلع تیلاعف ،ناریا نامرهق و هاگآ

 ىاهورین هک میراودیما ام .درک دنهاوخ ىنابیتشپ ورین مامت اب دوخ بزح زا و درمش
 ام بزح ىنلع تیلاعف دیدجت اب ،دروخرب نیمه اب ،زین هعماج رگید کیتارکومد و ىلم
 هدید نیمه اب ار نانآ کیتارکومد قوقح و ىنلع تیلاعف زین ام هکنانچ ،دنوش وربور
 .میرگنىم

 مظن اب هک دهاوخىم شیوخ ناراداوه و ناتسود و اقفر ٔهمه زا ناریا ٔهدوت بزح
 ىاراد ىبزح دروخرد هکنانچ ،ىئوجراکیپ و تیلوصا اب ،ىهاگآ و کرد اب ،طابضنا و

 رتعیرس هچره ءایحا ىارب ،تسا ىنغ براجت و رابتعارپ ىمان و هزرابم ىنالوط تنس
 تارادا ،اههناخراک ٔهمه رد ،اهاتسور و اهکرهش و اهرهش ٔهمه رد ىبزح ىاهنامزاس
 ،تناتم ،ىدنمدرخ اب ،ىشزومآ زکارم و اههاگشناد ،سرادم ٔهمه رد ،اههاگنب و
 .میراد شیپ رد راختفارپ و راوشد و زارد ىهار ام .دننک لمع ىریگیپ و ىراوتسا
ً املسم ،مدرم عفانم هب تبسن ام ىریگیپ و ىراوتسا ،تیمیمص ،تقادص ببسهب
 ىاهىبایماک نماض دوخ نیا و ،دنتسه ام هاگهیکت و نایبتشپ ،تسود مدرم
 و ىراوتسا ،تیمیمص ،تقادص نیمه ببسهب لاح نیع رد .تسام نوزفازور
 ،اهنآ لامع و عاجترا و مسیلایرپما دوجو رد ،ام ،مدرم عفانم هب تبسن ىریگیپ
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 تسج دنهاوخ زیتس ام اب نوگانوگ ىاههویش اب هک تشاد میهاوخ ىگنراگنر نانمشد
 ار اهنآ ٔهنامصخ ىاههئطوت و اهگنرین ،زاب ٔهدید و ىرایشه اب هک تسا رورض اذل و
 .مینک هلباقم اهنآ اب ىدنمدرخ و تراسج اب و میراذگ میقع

 ،بالقنا و بزح نادیهش کنرلگ نوخ راوازس ،ىاهدوت مان راوازس ار دوخ دیاب
 داحتا لماع اجهمه دیاب !میهد ناشن دوخ ىملع ىقطنم و ىقرتم ىنیبناهج راوازس
 ىتسیلایرپمادض دربن لوا ىاههدر رد اجهمه دیاب !میشاب کیتارکومد و ىلم ىاهورین
 دیاب !میریگ رارق تسرد راتفر و لمع و رکف ٔهنومن اجهمه دیاب !میتسیاب کیتارکومد و
!مینک زارفرس ار ىاهدوت مان اجهمه دیاب !میورب قلخ ماک هب اجهمه

 ىنغ براجت زا ىئوجهرهب اب ار دوخ ىنلع تیلاعف نیون نارود ناریا ٔهدوت بزح
 .دنکىم زاغآ مدرم ىنابیتشپ و ىرای هب دامتعا اب و هتشذگ

!ناریا نامرهق مدرم هب نادیواج راختفا ــ
!ناریا رگراک ٔهقبط بزح ،ناریا ٔهدوت بزح داب هدنز ــ

۱۳۵۷ نمهب ۲۳ ــ ناریا  ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک


