
 

 

 ،تلادعو یدازآ رادمان زرابم و یلم نامرھق تداھش درگلاس نیمود و لھچ تبسانمب ھتشون نیا      
 لاسرھ )اماجھ (ناتسناغفا مدرم یبالقنا شبنج ناراداوھ.دسریم رشن ھبو هدش ھیھت یناکلک دیجم دیھش
 ھناوتشپ اب یبالقنا و یلم تیصخش نیا . دیامنیم لیلجت یبالقناو یلم یادھش زور مانب ارزور نیا
 تازرابم ، یقرتم تیرشب یبالقنا تازرابم رد نآ یخیراتو یرکف یاھ ھشیر ھک یتازرابم و یتفرعم
 عمج اب 1358 لاس ناطرس رد ، دوب ھتفھن نیون کیتارکومد شبنج و ناتسناعفا مدرم ی ھناھاوخیدازآ
 هدیزگرب نآ یربھر ھب دوخو تشاذگ ناینب ار )اماس (ناتسناغفا مدرم شخبیدازآ نامزاس، شنارای زا

 ھب یوروش داحتا زواجت زا دعب زورود و هامود تسرد 1358 توح هام متشھ رد دیجم دیھش .دش
 ی ازوج 18 ردو ریگتسد ، زواجت نیا ھیلع لباک مدرم ھنانامرھق مایق زا دعب زور جنپ و ناتسناغفا

 یموب ناگدرورپ تسد ی ھلیسوب، یوروش تقونآ یسوساج نامزاس) ب ج ک (روتسد ھب 1359 لاس
 ھب یرگید ی ھحفص یناسنا دض لمع نیااب .دیسر تداھش ھب یمچرپ-یقلخ نادالج نامھ ای شا
 شنارگنسمھ "دیجم دربن ی ھمادا "رد .دیدرگ نوزفا ) قلخ کیتارکومد بزح ( نیگنن ی ھمانراک
 نامزاس یادھش  .دنا هدومن نیمزرس نیا نینوخ خیرات میدقتزواجت اب هزرابم رد ار دایز یاھ ینابرق
 صاخ یگژیو کیزا یلم و یبالقنا شبنج یادھش ریاس یولھپ رد ناتسناغفا مدرم شخبیدازآ
 زا ناش یبالقنا لمعو یسایس تیلاعف ،دندوبن یتباین یاھگنج هدنیامن ھجو چیھ ھب اھنآ.دندوب رادروخرب
 و نیرتسدیھت زا شخبیدازآ ناگدنمزر.تفرگیم ماھلا ناتسناغفا مدرم یخیرات تازرابم زاو ھعماج نتم
 یرگزواجت چیھ اب زواجت اب هزرابم یارب و دنتساخرب عافد ھب یعامتجا راشقا و تاقبط نیرت شکتمحز
 .داب داش ی ھمھ حور. دندرکن شزاس
 



 

 یناسنا ی ھعجاف ات یسایس نارحب زا ،نم نیمزرس                  

 ھک دنا یربجو یرھق یاھ هدیدپ یعامتجا و یسایس یاھ نارحب ، یناسنا عماوج لماکت ریسم رد   
 - ھعماج نورد تالاعفنا و لعف رثا ھب ای یسایس نارحب .دنوشیم رادیدپ یخیرات ی ھھرب کیرد
 تلاخد ھلمجنم ینوریب رثوم لماوع ایو - یموق یاھیریگرد،یتاقبط ی هزرابم،یھورگ یاھگنج
 ھعماج و دوریم نایم زازین دوخ ،نآ لماوع نتفر نایمزا اب ای ، نارحب رھ اما .دیآ یم دیدپ ،رامعتسا
 نیزگیاج یرت دیدج طیارش اب یرگید نارحب اب ایو دوریم شیپ ھب شمارآ و یداع تیعضو فرطب
 لح یا ھشیرو یساسا تروصب یلبق نارحب لماوع ھک ددنویپ یم عوقوب تروص رد نیا و .ددرگیم
  .تسا هدش نینچ ھھد راچ زا شیب یط ناتسناغفا رد "اقیقد .ددرگن

 ھک ار یتلود .دش ھتشاذگ "قلخ "بزح یراذگ ساسا اب لھچ ی ھھد ردروث یاتدوک ھیلوا یاھ ھفطن   
 ھک،دش رجنم کانتشحو یتلودو یبزحدادبتسا ھب تعرس ھب ،تشاذگ ناینب  " قلخ ترکومد بزح "
 ،اتدوک دبتسم میژر .میدھاش مھ زونھ ھھدراھچ زا شیب تدم یط زا دعب دراوم اسبرد ارنآ یفنم تارثا
 و یعامتجا تاقبط ھمھ یرھق شنکاو اب "الباقتم ،دز بوکرس ھب تسد ھک تدشو ھنامیپ نامھ ھب
 یبزح نورد تافالتخا تیریدم و اتدوک میژر یاقب ھک یاج ات،دیدرگ ھجاوم ھعماج یسایس یاھورین

 ھچ ،ھیسور  ھک تسیروآدایب مزال .دروخ هرگ ناتسناغفا لاغشا و یوروش شترا زواجت اب طقف ناش
 ھب یورشیپ نالپ یوروش ی ھیسور ی ھنابلط ھعسوت یاھ ھشقنرد ایو رازت یروطارپما یاھایوررد
 رس رد ھتشذگ زا ار دنھ رحب یبآ زرم ھب ندیسر و شا ییایفارغج -یسایس تیمکاح یورملق بونج
 داحتا زواجت یارب  دوب ی ھمدقم عقاو رد، روث یاتدوک یارجاو کرادت ساسا نیرب .دنارورپ یم
 .ایور نیا نتخاس یلمع و ناتسناغفا ھب یوروش

 رتشیب ھچرھ شرتسگ ثعاب ھک ،دشن اتدوک میژر تاجن ببس ھک اھنت ھن ام نیمزرس ھب اھسورزواجت  
 ایو ھناحلسم ی هزرابم لاکشا رد یبالقناو تارکومد،یلم یاھورین .دیدرگ نآ ھیلع ام قلخ تمواقم
 اکیرما مزیلایرپما نایم نیرد.دنا ھتشاد یگرزب مھس یلم تمواقم نیرد یسایس ی هدرتسگ یاھتیلاعف
 دربن کیرد یوروش نتخاسریگاپ یارب ییادخ ھیدھ دحرس ات ار ناتسناغفا ھب یوروش زواجت ،اکرشو
 یاپون یروھمج ،یبرع یعاجترا تدش ھب تاقلح .دندرک لابقتسا ،ناتسناغفا رد ینالوط و ریگسفن
 شبنج رد ھشیر ای ھک کچوک لفاحمزاو هدش راکب تسد مھ اب ھمھ ،ناتسکاپ "اصخشمو ناریا یمالسا
 یاھمیظنتو بازحا ،دندوبدھشم و مق ی یاھ ھبلطای و دنتشاد یباھو و یتنس تیناحور، یبتکم تیناوخا

 رخآ رد.تفریم شیپ ھب ناش یموب لامعو اھسور ررض ھبزوررھ گنج .دنتخاس اردوخ هاوخلد یداھج
 یاھشیارگ و تفخ اب ،دندرکیم ماع لتق ار ام مدرم زاس نارود یژولوئدیا مانب ھک یبزح ناربھر
 تسکش اھسور .دندش یداھج ناربھر نماد ھب تسد ،دوب ھتفھن ناش یاھزغمرد ھک ییارگرابت نیگنن

 یشخب ندرب ثرا ھب اب نیدھاجم یدباو یلزا قافن زارپ تلودو درک طوقسروث یاتدوک میژر ،دندروخ
 .تشاذگ یرادمتلود نادیم ھب اپ ھتشذگ یسایس نارحب زا ی هدمع



 

 ناج ھب دربتسد،یرساترس یتینما یب ،اھ یداھج یھورگ نورد یاھشکمشک ،رگناریو یاھگنج   
 ینوناق و یلم تلود کی زا ی ھناشن مادکچیھ نارالاس گنجو ناھدنامرف یرس دوخو مدرم لامو
 ربو دننکزاب نآ یور رب ار یباسح چیھ دتسناوتیمن ی هرادا نینچ یوقطنمو یناھج نایماح .دندوبن
 و یتسدمھ اب اکیرما .  دننک یلمعار ناش یاھ هژورپ ، ام روشک ناوارف یدام ریاخذ ریاسو نداعم
 ناتسکاپ لامش یدنب وید سرادم یاھ ھبلط غارس ھب رابنیا ، سیلگنا یسوساج هاگتسد یاھ تروشم
 قرو )لاک ینوی ( تکرش یدنم ھقالع و یدوعس تلود یراکمھ و روشک نیا تلود کمک ھب و تفر
 کی تیھام و ساسا رد نابلاط .تخادنا نادیم ھب ناتسناغفا نینوخ یزابرد ار نابلاط مانب یرگید
 نیال پیاپ تینما ندشراد هدھع بلطواد، ناتسکاپ یھدنامزاس و هرادا تحت ھک دوب ییاکیرمآ ی هژورپ
 تفلاخماب شکمدآ وزیتس نز،رودزم هورگ نیا اما .دندیدرگ ناتسناغفا لامش یاھ روشک یژرنا عبانم
 لاور ھباردوخ یعاجترا تیمکاح تسناوتیم لکشم ھبو تشگ ھجاوم ناتسناغفا مدرم تیرثکا
 و ندال نب روضح،ربمتپس مھدزای ی ھثداح ھمادا رد.دیامن نیمات هدش فیرعتو لومعم یرادمتلود
 ھب رگیدراب 2001 ربتکا رد ھک دش ثعاب ،اکیرما یوقطنم تابساحم  ریاس و ناتسناغفا رد هدعاقلا
 یماظن یاوق رازھدص زا شیب ندروآ اب اکیرماو .دوش هداد یدیدج داعبا ناتسناغفا ی ھیال دنچ نارحب
 ار ناتسناغفا یماظن لاغشا "المع ! مسیرورت اب هزرابم مان تحت روشک لھچ زا شیب یاپ ندناشک و
 دیشک ازارد ھب لاس تسیب ھک درک زاغآ

 هاگتسد ی ھسیک جنک رد ھشیمھ ھک للم نامزاس رھم اب شنیدحتم یتسدمھ اباکیرمآ، نب سنارفنک رد   
 لوبق دروم ایوگ تلود ناونعب لباک رد ار نوگمھان و ھتسباو ی هرادا ،دوشیم تفای اکیرما یساملپید
 و ھتسباو تارکونکت ،رالاس گنفتو قباس یداھج :تموکح نیا بیکرت رد .درک اپرب یناھج ی ھعماج
 هاگتسد یتاعالطا نادنمراک ،یلایخ یودراو بتاکم ناگدنھدنامزاس ، ردخم داوم یایفام ،هدید جراخ
 تلادع( یاھ ھلوقم اب ھک نامیشپ یاھپچ زا ی هدعو یموق نیبصعتم ،یمچرپ یقلخ تلود یسوساج
 دوجوم ؛دندوب هدیرب ،زور مکاح تسایس اب یھارمھرطاخب،… و )ناشک تمحز قوقح (و) یعامتجا
 هار دنمتلاسر نارکفنشور بیرف ووتان و اکیرما اب ییوسمھ یارب دندرک شالتریخا هورگ زا یناسک.دوب
 ار یبلاط عاجترا اکیرما ھکنیاو یساساو هدمع یاھ داضت ندرک ھلومرف ابو دننکوجتسج کیروئت رارف
 و دنریگ رارق شک تمحز تیرشب نانمشد رانک رد، خیرات ھب ندرک تشپ اب ،دنکیم تسین ھبرس
 .دنسرب زین یاونو نان ھب نامزمھ
 لوا نامھ زا )ینغ-یزرک ی هرادا (دروآرب رس نب ی ھسورپ زا ھک ی ھلاس تسیب تلود   
 و داسف اب، دش داجیا بلقت و داسف اب تلود نیا .تشاد ھتفھن دوخ رد ار لاوز و طوقس یاھ ھفطن
 بلقت اب تلود نیا روھمج سیئر نیلوا .دش تسین ھب رس بلقت و داسف ابو تفای ھمادا بلقت
 رارف ھنالدزب ،ھلماعمو شزاس اب نآ روھمج سیئر نیرخآ و دش بصن تردق دنسمرب دنبودزو
  .درک



 

 ، لباک ی هدناشن تسد میژر طوقس و ناتسناغفا زا وتان و اکیرمآ یاوق ندش نوریب صوصخرد   
 رظن زا ناتسناغفا رد وتان و اکیرمآ ایآ ھک تسنیا لاوس نیرت یساسا یلو دوشیم ثحب فارطا ھمھزا
 تشپ و یروتنجا ی ھلماعم کیرد  ایو دندیسر تسب نب ھب یسایس رظنزا ایآ ؟دندروخ تسکش یماظن
 ھتخانش ان لماوع عمج اھروتکاف نیا ی ھمھ بیکرت ایو ؟دندیشک بقع ناتسناغفا زا اردوخ یاوق هدرپ
 تسرد یماظن تسکش ی ھنیزگ رگا .تسا ندناوخ لباق ھحود داد رارق ناھنپ یشاوح رد طقف ھکرگید
 تاناکما مامت اب ھک دننک لوبق ارنیا دیاب وتان و اکیرما  ، دننکیم اعدا نابلاط ھک یروطنآ، دشاب
 .دنھد تسکش ار تسیرورت پورگ کی لاس تسیب تدم یط دنناوت یمن کیتاملپید و یداصتقا،یماظن
 سپ ،دروخب تسکش یغای هورگ کی زا یتقو اکیرمآ ھک دوشیم حرطم شسرپ نیا "اروف تروصنیرد
 ارنیارگاو  .؟دزاس یلمع تسنآ لابندب تخس ھک ناھج لکرب اردوخ عزانمالب ی ھطلس دناوتیم ھنوگچ
 ایو ھتفھ دنچ یط قارع لثم ،دنکدوبان ار مظنم یاھشتراو مظعم یاھتلود تسا رداق اکیرمآ ھک میریذپب

 رد یلو )یموتا گنج ی ھنیزگ یاھنم (دشاب ھیسور دنمتردق شترا و تلود تسکش ھب قفوم یتح
 نیزا ھک تفرگ ھجیتن ناوتیم تروصنیارد ؛تسا تسکش ھب موکحم و ماکان یکیرچ یاھگنج اب ھلباقم
 اب هزرابم یارب دربن ی هدمع لکش ، ینازیتراپ و مظنمان یاھگنج ، ناھج ی ھشوگ نآ ای نیا رد دعبب

 .دش دھاوخ اکیرمآ عزانمالب ی ھطلس

 ھکلب تفرگن تروص 2021 تسگآ مھدزناپ رد طقف ، لباک میژر راب تفخ طوقس ھک تسنیا تیعقاو   
 ھک طوقس نیا یاھ ھفطن ،نابلاطو اکیرمآ نایم ینلع و یمسر تارکاذم عورش اب "اصخشمو لبق اھتدم
 یاھوگتفگ ھتبلا .  درک لماکت ھب عورش، دوب هدش تشک لباک میژر ی ھمکاح هاگتسد تابسانم نطبرد
 ھب ار تیروھمج ی هژاو ھک لباک میژر .دوب هدش زاغآ لبق اھتدم رطق و ناتسکاپ تطاسو اب هدرپ تشپ
 .دیشاپ مھ زا یشیاسرف گنجو لاوز سسورپ کی ینایاپ ی ھطقنرد ،درکیم شک روز

 نیب بصنم بحاص شاعم ،دوش روچ ییتینما یاھورین ریاس و گنج نادیمرکسع ھناورق یتقو   
 اھ ھنیمز مامت رد ،دنک هدولآ ار میژر ی اپارس یناتس توشرو یرادا داسف ،دوش میسقت ییالاب ناریدم
 یور رب ھک تقایل بسح رب ھن یرکسع تارییغت مامت ،دنزب یتلود نورد یایفام ار لوا تسد نخس
 لکشب ای دراد ار بلاط بوکرس ی هدارا ھک یماظن هدنامرف یتقو ،دشاب یموق و یلفحم یاھ ھقیلس
 شیاجبو ددرگ کفنم ھفیظو زا ایو دوشرورت تلود ذوفن ی ھحاسردو اھرھش نوردرد مھنآ ،زومرم
 ھک بلاط نارازھ یتقو ،دنوش ررقم اھ یلاوسلو ایو یرکسع تاعطق یمیلست یارب نابلاط ناھاوخاوھ
 سیئر یتقو ھمھزا رتمھم و ھتشذگ نیزاو دندرگ دازآ اھنادنززا دندوب مدرم ی ھنامحریب راتشک لماع
 ات دنامیم نطو زابرس یارب ی هزیگنا ھچ رگید سپ ،دنک باطخ ردارب ار نمشد ،اوق هدنامرفوروھمج
 ن.دورب نمشد گنج ھب یراک ادف اب ، شدنزرف نتخاس میتی و شیوخ ناج یاھب ھب



 

 هدرتسگ داسف : لوا . دش نابلاط یزوریپ و تلود طوقس ثعاب  لماع ود "اتدمع تیمکاح نورد رد    
 دایز ھک مدرم نایم رد ار میژر تیمکاح یاھ ھیاپزوررھ ھک اھ ھنیمز مامت رد یتموکح هاگتسد نورد
 و یزرک .نمشد تسکش یارب ماظن یربھر رد یوق هدارا دوبن : مود .درکیم ناریو دوبن مھ مکحتسم
 لد ھتزا ناشکمدآ نیا ھب ھکلب دنتشادن ار نابلاط یدوبان دصق ھک اھنت ھن ناشربورود تاقلحو ینغ
 دنھد ناشن مشچ رھز نابلاط ھب دنتساوخیم اھ ییاکیرما ھک ینامز رد یتح.دندیزرویم قشع
 ار )ییاکیرما ناگدنھد یار رطاخب مھنآ ( کرویوین یاھجرب راجفنا ناگدنھد هانپ و نیلماعایوگو
 شالت مامتو.دیبوک یم نابلاط اب یردارب لبط رب نانچمھ و درکیم تفلاخم یزرک ،دنھد یلامشوگ
 تموکح نابلاط اب ییاھنت ھب شکیدزن ی ھقلحودوخ ات دوب نیا حلص ی ھسورپ زا ینغ یلصا فدھو
 تاشامم تسایس زا نابلاط اما .دنک دایرفو داد تیمکاح نورد رد شنابیقر رسربو دیامن اپرب کرتشم
 باسحربتعم و یدج کیرش کی ناونعب وا یالاب هاگچیھ یلو دندرک ار هدافتسا تیاھن یو
 یودرا ندناشاپورف ،کیژیتارتسا درکیور کی ناونعب ، ناتسکاپ تسایس قارحم رد نوچ.دندرکن
 یاجرد رگا مھ نابلاط .دراد رارق ناتسناعفا رد دنمتردق تلود کی لیکشت زا تعنامم و ناتسناغفا
 ھشیمھ ،ناتسکاپ یتینما یاھنامزاس ی ھتنچرد .دش دنھاوخراتفرگ لضعم نیمھ ھب دننک ینامرفان
 .دشابیم دوجوم فیتانرتلا ناونعب یرگید نگفا تشحد یاھھورگ

 اب ندمآ رانک ھک دیسر ھجیتن نیاب ناتسناغفا لاغشا و زواجت زا دعب یتدم اکیرمآ رگید فرطزا   
 نانچمھ .تسا داسف اپارس تلود کی ظفح یارب رالد اھدرایلیم فرصم زارت ھفرص اب شیارب نابلاط
 دراد ھگن نماان میاد تروصب ارنآ یسایس ورملق ای ھیسور بونج ی هزوح ی ھقطنم تساوخیم اکیرمآ
 ریاسو نابلاط قیرط زا راک نیا. دشاب دوجومزین نیچ شوگ خیب رد ھنتف و بوشآ ی ھطقن کی و
 ھک تساکیرمآ تسایس نیمھزا تخانش ابو .دوب رتناسآ شیارب نگفا تشھدو یداھج یاھھورگ
 ناش تادحرس رد دوخ یارب ار ناش رطخ ،نابلاط ھب یکیدزن اب ات دنراد یعس ناریا و ھیسور،نیچ
 .دنزاسب رتمک

 و شترا رب یشروش  پورگ کی یماظن ی ھبلغ یانعمب "ادباو تروص چیھ ھب نابلاط یزوریپ   
 یودرا تارابختسا نامزاس یربھرو کمک ھب هورگ نیا .دوبن یلبق ماظن یزاوم یماظن تالیکشت ریاس
 لکشب ھبلغ ناکما یلو ،دنک دراو راشف ھشیمھ ناتسناغفا یتینما یاھورین رب ھک تسناوتیم، ناتسکاپ

 ی ھجیتن یفنم لوحت نیا.درادن یناوخمھ یماظن قطنم رب ،داتفا قافتا ھک یروطنآ ،ناسآردقنیاو عیرس
 هدش ھتخانش مسیناکم کی ھب تسیرورت هورگ کی زا ار نابلاط ھک ،اکیرمآ یساملپید هاگتسد یگنھامھ
 یملز ار ھسورپ نیا مامت .دوب یلبق تلود ناربھر یگضرع یب ایو هدارا مدع و درک لیدبت یسایس ی
 یاھ شالت اب مھو نابلاط نایم رد مھ، یتلود هاگتسد نوردرد مھ اکیرمآ روتسد و نالپ قبط دازلیلخ
 کی .درک تیریدم وم ھب وم ؛ناتسناغفا ی ھیضق رد لخدیذو ھیاسمھ یاھروشک نایمرد کیتاملپید
 ھیضق زا میقتسم لکش ھب ار شیاپ تساوخیم ھک دوب نیا نابلاط اب اکیرمآ تاشامم تسایس رگید لماع
 ھیضق زا یبسن شمارآ اب دناوتب قرش یاپورا ھلمج زا ایند رگید قطانم رد ات دشک نوریب ناتسناغفا ی
 ناتسناغفا ھک ی هزوح رد اردوخ تسایس دھاوخیم اکیرمآ"اساسا .دزادرپب شیاوق شیارآ ھب ،ناتسناغفا
 شعاد ،نابلاط لثم یتسیرورت یاھھورگ زا هدافتسا و تیامح قیرط زا دراد نآرد ساسح تیعقوم
 یتح و یدوعس،رطق،ناتسکاپ یاھ تلود ی ھلیسوب یتباین یاھگنج قیرط زا نامزمھ و … هدعاقلاو
  .درب شیپ ھب ھیکرت



 

 اب .دشاب ناتسناغفازا اکیرمآ عیرس ینیشن بقع لیالد زا یکی دناوتیم نیارکوا گنج ینیچ ھمدقم  
 مھ ھک دوشیم هداد رکذت هاتوک رایسب یلو تسین ھتشون نیا ی ھلصوح رد ھیضق نیا ھب دروخرب ھکنیا
 نیا ،روشک نیا ھب ھیسور ھلمح و گنج یکی.دراد نایرج مھاب طابترا رد گنج ود نیارکوا رد نونکا

 یارب ، ھیسور ھیلع  نیارکوا و قرش یاپورا رد اکیرمآ ھک تسا یگنج مود گنج . تسا گنج رھاظ
 مامت ھیسور تسکش ھب رگا ھک تسا گنج لصا نیا .تسا ھتخادنا هارب ناھج لک رب عزانت الب طلست
  دزادنا هارب نیچ ھیلع یرتکانرطخ گنج یارب ار یدیدج تاکیرحت یا ھناسر یاھلوغ کمک ھب ، ددرگ
 نیارکوا ھب ھیسور ی هدرتسگ ی ھلمح نآو گنج کی زا طقف برغ رد اھ ھناسر .رخآ یلا روطنیمھ و
 ھناخ نورد ات قرش یاپورا مامتردوتان شرتسگ زا ، اکیرما ی ھنابلط ھطلس یاھتسایسزا .دننزیم فرح
 تسار یاھھورگ یماظن شزومآ و تیامح رد اکیرمآ یتینما یاھنامزاس تیامح زاو ھیسور ی
 رگید گنج ھب جایتحا دوخ ددعتم یاھ نارحب زا تاجن یارب اکیرمآ .دنیوگ یمن ھملک کی یتسیشافو
 ھک اھنت ھن اکیرمآ .دزاس افوگش اردوخ داصتقا نآ یاھ یبارخ یور رب رگید راب ات ،دراد اپورا رد
 للم یرادیب طقف .دزیریم نیزنب شتآ نیرب زوررھ ھکلب دنکیمن ھقطنم نیرد حلص یارب یمادقا چیھ
 یاھ ھلعش رھزداپ دناوتیم، ییاپورا لود ندادرارق راشف تحت یارب اپورا قرش "اصخشمو اپورا

 نیا .تسین روتاتکید ایو یسایس شکرس مدآ دنچ گنج نیا.دشاب حلص یاھشالت رگزاغآو گنج شکرس
 لوغ یلام تاسسوم و اھکناب،یتفن گرزب یاھتکرش ، یکیتسژولو یزاس ھحلسا تاجناخراک ار گنج
 نابحاص،برغ یزورما ناھجرد .دنربیم شیپ ھب هدومن یھدنامزاس یا ھناسر یراد ھیامرس و رکیپ
 ھک دنا نارادم تسایس نیا ھکلب ،دننزب ملق اھ رکیتیلوپ روتسد ھب ھک دنتسین یناسکرکیپ لوغ یاھ ھناسر
 یمن باختنا یدعب تبون رد نآ ریغ رد .دننک یزاب شقن دیاب اھ ھناسر تسد رد یزاب بابسا لثم
 .دنا یتسلایرپما ماظن ی هرکیپ زا یمھم یشخب دنمتردق یاھ ھناسر ،ھیامرس تیمکاح هانپ رد .دندرگ

 ی هدننک حیجوت،دناوتیمن تروص چیھ ھب قرش ھب وتان و اکیرمآ شرتسگ تسایس ،رگید فرطزا    
 ھک لکش رھ ھب تسناوتیم ھیسور .دشاب نیارکوا رب ھیسور شترا ی ھنامحریب و کانتشحو ی ھلمح
 و رفن نارازھ نوخ یاھب ھب ھک تشادن قح "ادبا یلو .دنک ھلباقم وتان شرتسگ اب دوب رودقم شیارب
 ارنآ امو تسا راکشآ زواجت کی ھلمح نیا.دنزب مادقا نیا ھب تسد ینیارکوا دنورھش اھنویلیم یگ هراوآ

 دنرادن قح "ادبا،بلط ھطلس و هاوخ تیمامت یاھتردقو یتسیلایرپما یاھتلود .مییامن یم موکحم "ادیدش
 .دنریگب ینابرق رگید للم زا ، ناھج تراغ و ناش  نیب یاھتباقر یارب



 

 یعاجترا یاھتردق اب اکیرمآ دتس دادو ھلماعم کی رثا ھب تردقب مود تبون یارب نابلاط ندمآ اب    
 نابلاط .دش لیدبت یناسنا گرزب ی ھعجاف کی ھب ناتسناغفا یسایس نارحب ،ناتسکاپ "اصخشمو ھقطنم
 ناشیرپ یاھباوخ ردو ناش ی هدیسوپ یاھزغم رد ھچنآ زج ،دنرادن رواب مدرم یارب قح چیھ نتشاد ھب
 مدرم ی ھمھ کرتشم ی ھناخ ناتسناغفا ھک دنتسین رواب نیرب نابلاط .دنزیم رود ناش ناربھر
 یمن ار یندم شرتسگ و تفرشیپ عون چیھ ن ابلاط .تساھ ندمتو اھنابز ھمھ یگنھرف دھم و ناتسناغفا
 اھزغم رارف یبلاط لھج طلست اب .دنرادن یھاگنرازبا کی زا رتشیب نز تیصخش ھب ،دنریذپ
 ھتفرگ دوخب کانتشحو داعبا دندادیم یرگنشورو یگنھرف،یملع رتکرکروشکو ھعماج ھب ھک نایگنھرفو
 امرفب شوگو رودزم هورگ کی نابلاط کیرحت .تسا بلاط یدبا و یتاذ رتکرک بصعت و تلاھج.تسا

 یسایس نیلوئسم ،یراھتنا تایلمع ناگدنھدنامزاس و ناگدنھد اوتف .تسا ناتسکاپ یسوساج هاگتسد ن
 هدش لیدبت هرمزور تراجت ھب ندب یاضعا شورف میژر نیا نومیمان ھیاسرد.دنا نابلاط میژر یتینماو
 دایب ارام ھنیمز نیرد نابلاط یاوتفو رقف رطاخب اھ هداوناخ طسوت نادنزرف نتشاذگ جارح ھب .تسا
 مامت رد ار ناتسناغفا ھک دنھاوخیم زین دوخو دنراد ھفیظو نابلاط .دزادنا یم یشورف هدرب یاھرازاب
 نونکا مھ هورگ نیا.تسا نطو نیا نانمشدو ناھاوخ دب ی ھمھ تساوخ نیاو دنربب ارقھق ھب اھ ھنیمز
 .تسوربور مدرم تیرثکا تفلاخم اب

 سوبع یاھ هرھچ و دندروآ تسدب ھلماعم کیرثا ھب اکیرمآ زا ھک یاھحالس اب نابلاط رما رھاظ رد   
 زا نابلاط یارب ھک تسا تسرد مھ نیاو .دنیآ یم رظنب ریذپان تسکش و دنمتردق،دنراد ھک یشحو و
 .دنام دھاوخن ینازراو یناسآ نیا ھب دبا ات اھنآ یارب یشک مدآ نیا اما .تسارتناسآ نتشک مدآ ندروخ بآ
 باتفآ لثم و تیور لباق ناش لاوز و طوقس یاھ ھناوج ،نابلاط یرھاظ تردق و تبیھ نیا یولھپرد
 میژر چیھ .درادن دوجو اھنآ رد تردق ماودو ظفح رصانع یلو دندرک ھضبق ار تردق اھنآ .تسا نشور
 ھتسناوتن روز و دادبتسا اب ناتسناغفا رد تردق چیھ.تسا ھتفاین ھماداراتشک و تشحو اب طقف ایند رد
 اھنیا .دننک هرادا ار ناتسناغفا ھک دنرادن ار یرادا و یساملپید ،یسایس مھفو تردق نابلاط.دروایب ماود
 ار ھعماج نوزفا زور رقف و یداصتقا تالکشم صوصخب مدرم ددعتم تالکشم ھب یگدیسر یدنمناوت
 ناتسکاپ و ،تسا  ناتسکاپ تسدب نابلاط ی هرادا یجراخ روماو تراجت لرتنک،تسایس ،ماظن .دنرادن
 رتگرزب ی ھمقل ھشیمھ ناتسناغفا .دیآرب راکنیا ی هدھع زا دبا ات دناوت یمن دراد ھک یددعتم تالکشم اب
 دایز تافالتخا و تالکشم زا یھورگ نورد تابسانم رد نابلاط .دوب دھاوخ و هدوب ناتسکاپ یولگ زا
 ناش ییاسانش زا نابلاط یناھجو یا ھقطنم ناتسودو ناراداب.دنربیم جنر یا ھقیلس و یرابت ،یا ھقرف
 یاوزنا کی .دنا دنم ھقالع نادب تخس ی هدع ھکیلاح رد، دنشک یم تلاجخ ینوناق میژر کی ناونعب
 و لاوز ھبور،تسایس و ملع یاھ هداد یانبم رب میژر نینچ .تسا نابلاط راظتنارد کیرات هدنیآو مھبم
 .تسا تسکش ھب موکحم



 

 یاھتکرح اب ای ؟ دش دھاوخ تسکش ھب موکحم  یماظن ی ھبلغ اب ماجنارس نابلاط روفنم میژر ھکنیا   
 خساپ نادب نیمزرس نیا زاس خیرات ناسناو ناتسناغفا مدرم هدنیآرد ھک تسیلاوس ؛یندم یضارتعا

 ھب نادب ھتسباو یبلاط عاجتراو راوخناھج مزیلایرپما دضرب ملق شتآ و لمع نادیم رد ھکنآ .داد دنھاوخ
 زا ریغ نابلاط ھک نیزا اما .تشاد دھاوخ ار بسانم خساپ تیحالص و قح ،دزیخیمرب هزرابم و زیتس
 دھاوخ لیدبت هزرابم ی هدمع لکشب نامز رورم ھب ھناحلسم تمواقم،دنمھفیمن یرگید یزیچ روز نابز
 تمواقم ،تسا یگنھرف تفرشیپو مزینردم، یقرت تخسرس فلاخم هورگ نیا ھکییاجنازا یلو .دش
 دنمتردق شبنج ھمھ زا رتمھمو نایگنھرف ،ناناوج شبنج ، نانز شبنج لاکشا رد زیمآ تملاسم یندم
 تمواقم لمکم یتازرابم یاھتکرح ناونع ھب نیرجاھم ینویلیم ی ھعماج شبنج و یراکیب شبنج ایرقف
 نداتفین ،رگ ھطلس یاھتردق ماد زا ام تلم ندش رود و هزرابم لاکشا ھمھ یقطنم بیکرت .دما دھاوخرد
 هزنم و تسا هدولآ مدرم نوخ نتخیررد یرگید لاکشا ھب ناش تسد ھک یناسک تسدب ھناحلسم شبنج
 مدرم .یدازآودیما یوسب تسا یھار ،نارگ ھلماعمو ناراکبساک طلستزا یندم یاھشبنج نتشاد هاگن
 دنراد زاین یسایس ناگ ھبخنو تسرپ نطو ،زوسلد نارکفنشور ھب یخیرات ی هزرابم نیرد ناتسناغفا
 نیا دوجوم نارحب و تالضعم ،دننادب دوخب قلعتم ار نیمزرس نیا و نیمزرس نیا ھب قلعتم اردوخ ھک
 .دنیامن یبای هراچ نیمزرس نیا دوخ نایخزود اب ھکلب اھسونایقا فرطنآو اھزرم یارورد ھن ار نطو
 و یسایس نارحب نیزا  ھتفردابرب یاھوزرآ و یپایپ یاھ یگ ھتسخ نیمزرس نیا ناتسناعفا یزور
  .دید میھاوخ ار زورنآ ام نیقی ھبو ،دش  دھاوخ نوریب زارفرس یناسنا ی ھعجاف

 .ناتسناغفا یبالقنا و یلم شبنج یادھش رب دورد

 ھب ناش تسد زوررھ ھک ھناگیب نارودزم رب نیرفن و گرم

 .تسا هدولآ ام هانگیب نطومھ نارازھ نوخ
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