






 یسایس داصتقا

 راب نومر هتشون

 گنهرف رهچونم رتکد همجرت

 لوا دلج

 شورس
 ۱۳۷۵ نا رهت



 :زا تسا یاهمجرت باتک نیا

۰ 60۲۱0۲۲۷۱۵ 

6 12۷۲۴۸0۴ 

۰ :6011108 10۴ (۳۰ ,17 ۳۰) ۳۲۴۵۴۸۵ 06 ۷۵۲۹۱)۵1۲65 ۱۳8۲ ۲۲۵95۵5 

۳ 

 مجماج نامتخاس «حتفم رتکد نابایخ عطاقت ,یرییطم داتسا نابایخ ,نارهت
 ۱۳۶۷ :لوا پاچ
 ۱۳۷۵ :مود پاچ

 شو رس تاراشتنا نو رتونیال :ینیچفو رح
 .دش یفاحص و پاچ شو رس هناخیاچ رد هخسن رازه هس رد باتک نیا

۷ 



 تاجردنم تسرهف

 مجرتم تشا ددای

 یمومع همدقم

 تست ناو

 داصتقا ملع خیرات و عوضوم
 داصتقا ملع ع وضوم .تسخن لصف

 یعامتجا مولع یمومع شور -لوا تمسف

 یسایس داصتقا و یناسنا تیلاعف - مود تمسق

 یداصتقا لیلحت یئزج تلصخ موس تمسق

 داصتقا ملع خیرات .مود لصف

 داصتقا ملع شیادیب -لوا تمسق

 دیدج یسایس داصتقا یملع هبنج مود تمسق

 داصتقا ملع زا «یناسنا» تفایرد - موس تمسق

 مود نآونع

 یداصتقا تیلاعف یخیرات لوحت
 ناهج یداصتقا هعس وت مهم لحا رم .تسخن لصف

 ین رغ یایورآ یداضتفا هعسوت - لوا تمسق

 ینوماریب یاهتلود یقرت و ایورا یداصتقا ی رترب لاوز - مود تمسف

 ناهج یداصتقا هعسوت زا ییاهسردو یلک هجبتن .مود لصف ۱

 هتفای هعس وت یاهر وشک رد یداصتقا تایقرت و دشر-لوا تمسق

 یگتفاین هعس ون - مود تمسق

۱۳۵ 



 ۱ موس ناونع

 تلم هدودحم رد یداصتقا تیلاعف

 موس ناونع زا تسخن ءزج

 یلم یداصتقا تیلاعف نالماع

 یداصتقا صاخشا نوگانوگ عاونا .تسخن لصف

 یداصتفا هشيدنا لوحت -لوا تمسق

 یداصتقا صاخشا ی رظن یدنب هقبط - مود تمسق
 یداصتفا صاخشا تامیمصت و اههمانرب .مود لصف

 درخ تامیمصت -لوا تمسق

 نالک تامیمصت - مود تمسق

 میمصت هب طوب رم لئاسم - موس تمسق

 موس ناونع زا مود ءزج

 لس یداضفا تیلاعت نامش
 نامزاس عاونا و اهماظن :یداصتقا تیلاعف لکش تخانش .تسخن لصف

 یداضقا ماظن وقف لوآ تمشق
 نامزاس ع ون موهفم - مود تمسف

 نامزاس عاونا ینونک لوحت موس تمسق
 یلمداصتقا راتخاس .مود لصف

 راه فن تراس ایا نرم
 اف اس لیحف اقا تغود تش

 موس ناونع زا موس ءزج

 یلم یداصتقا تیلاعف لیلحت یاهشور
 یلم یرادباسح یاهشور .تسخن لصف

 نلم هيامیس و یلم اتو رت ,ریاخذ یدوجوم بس وب یلغ یرآدب است لزا تعسسق

 نایرج تر وص هب هتش ذگ هب رظان یلم یرادباسح مود تمسق

 یلمدمآرد و یلم لوصحم یرادباسح مود تمسق زا لوا شخب

 عیانص نایم طباور لیلحت مود تمسقز ا مود شخب

 رابتعا و لوپ یاهنای رج یرادباسح مود تمسف زا موس شخب

 رگن هدنیآ یلم یرادباسح موس تمسق

 یور وش داحتا رد یعامتجا یرادباسح تایصوصخ - مراهچ تمسق

 تار نام زاد ات و ف
 یداصتقا عماج لودج و اهباسح شور لوا تمسق

 عیانص نایم تالدابم لودج مود تمسق



 ۷ تاجردنم تس رهف

 یلک یاهتیمک موس تمسق

 یداضتقا هعدوب ؛یب نشیبو یلم نم زاذب استخد مراهج تفسف

 نلم یرادب ابسع هدرشننک شور یون هب تب متن تمبسق

 باتک همانرب و یمومع ُهمدقم زا یریگ هجیتن

 یلم لوصحم
 تسخن ناونع

 یلم لوصحم لیکشت
 تسخن ناونع زا تسخن ءزج

 دیلوت لماوع
 راک .تسخن لصف

 راک یتیعمج یاههبنج س لوا تمسق

 راک یداصتقا یاههبنج مود تمسق

 راک یعامتجا و یقوقح طیارش موس تمسق

 هیام رس .مود لصف

 یراج 7 یاهلکش -لوا تمسق

 هیام رس لیکشت ب مود تمسق

 کیش ادا درام ساک عرب فرا تا شعب
 یلهمانرب یکارتشا داصتقا رد هیام رس لیکشت - مود تمسق زا مود سنخب

 هتفاین هعسوت یاهروشک رد هیامرس لیکشت مود تمسفزا موس شخب

 هیامرس بی رض :دیلوت هیامرس موس تمسق

 تسخن ناونع زا مود ءزج

 دیلوت یاهدحاو

 یرادهیامرس یاهداصتقا رد یدیل وت یاهدحاو .تسخن لصف

 یدیلوت یاهدحاو نوگانوگ عاونا - لوا تمسق
 یداهتفا نیررف اراک ز یرادهب ام رش هات تلوا تمسق زا لوآ نشه

 یزرواشک یرادرب هرهب .-لوا تمسف زا مود شخب

 یروهشیپ یرادرب هرهب -لوا تمسقزا موس شخب

 ینواعت یرادرب هرهب -لوا تمسق زا مراهج شخب

 یمومع یرادرب هرهب  لوا تمسق زا مجنپ شخب
 دف داشارک یاهو رت هوو

۳۰۷ 
۳۴ 
۳۹۵ 
۳۲۰ 



 یسأایس داصتقا ۸

 یمومع تایصوصخ -لوا تمسق

 یتعنص دیل وت نامزاس - مود تمسق

 یزرواشک دیلوت نامزاس موس تمسق

 عیز وت نامزاس - مراهچ تمسق

 تسخن ناونع زا موس ءزج

 دیلوت لماوع بیکرت
 بیک رت تایفیک -لوا تمسف

 بسانتمان یاههدزاب نونأق :بیک رت دودح - مود تمسق

 یروهرهب :بیک رت ییأراک موس تمسق

 یطخ یزیرهمانرب رب همدقم - مراهچ تمسف
 مود ناونع

 تامدخ و اهالاک تمیق

 هض رع و اضاقت :رازاب رد تمیق هدننک نییعت رصانع .تسخن لصف

 اضاقت -لوا تمسق

 هض رع - مود تمسق

 لماک تباقررد اهتمیق هدننک نییعت لماوع .مود لصف

 لماک تباقر یوگلا -لوا تمسق

 لماک تباقر ی وگلا رب داقتنا - مود تمسف

 دی رخ راصحنا و شو رف راصحنا یاهتیعضو .موس لصف

 شو رف هداس راصحنا -لوا تمسق

 رگ ضیعبت راصحنا - مود تمسق

 دی رخ راصحنا - موس تمسق

 هبناجود شو رف راصحنا- مراهچ تمسق

 تباقر یاهتیعضو .مراهچ لصف

 هدنشو رف راتفرز رط و تب اقرلوا تمسق

 سناجتمان تباقر :ل وصحم زیامت و تباقر مود تمسق

 دورو یدازآ و تباقر موس تمسق

 لوصحم رییغت و تباقر - مراهج تمسق

 تیعقاو و اهتمیق هی رظن -مجنب تمسق

 نوییاهن لیلحت رب دا ریا مجنب تمسفزا لوا شخب
 ددعتم دیل وت تایعقاو مجن تمسفز ا مود شخب

 زک رمتمان داصتقا رد اهتمیق لیکشت صاخ یاهماظن .مجنپ لصف
 یزرواشک یاهتمیق -لوا تمسق

۳۸۴ 
۴۹۱ 



 ی یا را یاهب تمسف یمومع

 دبس رد تلود تلاخ با
 موس _

 0 یاههدیدب دوفن

 0 ۱ 0۳ : ۶ ست ۳-9
 7 داصتقا رد اهتمیق رمنم ۳ ۱

 مود تمسق زی رهمان رپ ۲ ۱ ۱

 امنهار تسرهف

 رهف



 رشان تشاددای

 «دسنآ رف یهاگشناد رشن» طس و ت هک ۵ م146:/0) یسایس داصتفا بأتک

 ۱۸ نونکات ,دمآرد ۱۹۵۵ لاس رد راب نیتسخن (۳:ع5569 /21۷عتدزامنتهو 4ع ۴:همعع)

 ,باتک هدنسی ون .تسا هسنارف یاههاگشناد یسرد یاهباتک رامش ردو هدیسر عبط هب راب

 هیایدنلب نانادداصتقا زا یکی و سیراب هاگشناد داتسا .(182۷۳0۲0 132776) راب نومر

 حی رشت و ریسفت هب هک تسا داصتقا ملع عماج و ربتعم میانم دودعم زا رضاح باتک .تسا

 :یسایس داصتقا باتک هعلاطم :تسا هتخادرب ایندیداصتقا بتاکم رثکا لوصا و ینابم

 ته یا بسا هدرک هنارآ مهرشک .یاهنالتخمو یتیم هجرت ان هوبوپ
 یئارجا و یزیرهمانرب نالوئسم .نایوجشناد .ناداتسا .داصتقا ملع ناراکردنا تسد

 هدیزگ رب رشن و پاچ یارب زین لیلد نیدب و دسریم رظنهب یرو رض نانآ زج و روشک



 مجرتم تشاددای

 راب تسخن "نیت رکن ومود نا وتنا هک تسا «داصتقا ملع» یتنس مان "«یسایس داصتقا»

 دیلوت یداصتقا یاهتیلاعف عطاق تیمها رب عادبا نيا اب و هتخاس دوخ باتک ناونع ار نآ
 :تسنا هتسارگ دیک ات هعباغ ناعیا رد اه الاک هلدام و

 هب طقف هتشذگ رد هک تسا ههنطهنط و 5 ینانوی دا رد 6 میت

 نمضتم اهنت هن یناسنا لاعفا تعیبط هکنآ لاح .دشیم دودحم هناخروما تیریدم

 .تسا نانیا یعامتجا یگدنز كرد مزلتسم هکلب اهناسنا تفایرد و یشزرا تواضق

 زا یاهعومجم هکلب .دنک یمن افتکا یدرف لمع هب داصتقا ملع .نومضم نیدب

 هب یدرف یداصتقا لمع رب هوالع ملع نیا .دریگیم رظنرد ار یعامتجا یاههدیدپ
 هب اهناسنا یاهفده هب نانیا اریز .دراد هجوت زین نآ نامزاس عون هب و یداصتقا هاگتسد
 .دنشخب یم ققحت بولطم و بسانم یز رط

 ای «رهش» یانعم هب 2015 اي 001111605 ینان وی و هند 20:6 تفص نیت رکنم

 زا ار اهناسنا تیلاعف هرتسگ ات دیازفا یم,06608006 رب ار روشک ای و «رهش تلود»

 زا یزو رما فی رعت و ینعم راب اجنیا رد «یسایس» تفص .دناشکب «هعماج» هب «هناخ»

 .درادن رب رد ار تسایس

2 2 

 رهش رد یدالیم ۱٩۲۳ لاس لیروآ مهدزاود رد .باتک نیا فلوم .راب نومر

 1. ییموموتع مماناتوع

 2. ۸هامزوع ع ۵08۱طعمانهصر 7۳۵۶/6 02660710716 هاو ۰

 نهرگ-هزادا ۲ هناخ ۳



 یسایس داصتقا ۲

 هلصاف هب و دنه سونایقا بلق رد "نوینوئر هریزج یوسنارف تلایا زکرم * یند-نس

 تالیصحت ؛دوشگ ناهج هب مشچ هسنارف یلصا نیمز رس یرتمولیک دصناپورازه هدزای
 .دیسر یداتسا ماقم هب و دیناسر نایاب هب قوقح و داصتقا هتشز رد ار دوخ هیلاع

 تاب سم ناهخبنانادناضقا رام تسکنا هولناک :ضاع تا راذفات هداتشوت

 «داصتقا ملع» ای «داصتقا» نیون حالطصا یاج هب ار «یسایس داصتقا» یتنس ناونع

 هدنام رادافو نادب و هداهن جرا ناینیشیپ شنیزگ رب نانچمه بیترت نيا هب و هدیزگرب
 تنسا

 ینازرا یهاگشناد هعماج هب زین ار یرگید یاهبنارگ راثآ گرزب نادداصتقا نیا

 2 هتساد

 یاههدیدپ و اههیرظن ,لوصا هیلک دنمشناد هدنسیون ,باتک نيا رد .دعب اما و
 یاهدتسوداد و یللملا نيب طباور رد و نالک و درخ یاهسایقم رد یداصتقا

 هدرک ادا ار بلاطم قح یگتسیاش هب اههنیمز نیا رد و هدیشک شراگن هتشر هب ار یناهج
 ۱ :تشا

 ناوت یم ار هتسجرب و مهم تیزم ود ربتعم رثا نيا هجوت نایاش رایسب یایازم هلمج زا

 ثحابم رانک رد لاثم دهاش ناونع هب تاعوضوم یخیراتو یلیلحت حیضوت یکی :درمش رب

 هکنیا رکذت روخرد ؛ناگدنهوژپ هب یداصتقا شهوژپ شور شزومآ و یساسا و یلصا

 5. 210[-5)1 6. [زاع 0۶6 ۵۵

 :تسا هجوت نایاش ریز راثآ مهم یاهشرازگ یرامشرب نوزفا ۷
 ۲,۸ 6۳۲006 تهوع ۲۵۳۵ابوع 6ع۳)090خواسعر ال۱6 ۵۵۲۵۵6 46 6۵۵۵ ۸ 6۳۲۱۳5ر

 9001616 01 عنانمه 1 هصدهتعصهصعصا ۵61160۲, ۰ (یداصتقا لیلحت رد هرود)

 ۳۲۳۱6۱۵ هما 6ع0)0»و عرب ۲. 1ها۲۵انمانمم عصر ۵156 06۲0-660860-

 1010۲6, ۴عتافر مانتو 4ع 0۳016, 1965-1966, 11, ۸081۷56 0 ۰

 (یداصتقا لیلحت لوصا)

 05 200ص صوت اعو ۱۱96۲۱۵ 61 1۵ )الصااععر ۲65665 خ ظاماع ۱6 7 )عج زع

 1978, ۳۵۷۵۲, ۰ (تلادع و اهیداز [ یارب مادقا یاهفده)

 »6 مهاننوع طور ۱۵۷۵۵۸۱۲ ۱۱۵۵. 1 (هنتا عقاب یتس ایب)

 ۳۵۵: موس 46۵ ۳12/6۲66, 1984, یمالععاذمح «۳۱ت۰»۲۱6۱ (ادرف یارب تارکفت)

 نر اعم 60۱۵م ۵۵8 ص۲۵۵ 6 6۲۹۵6

 زالو ۳۳عووعک نمیام 06 ۱1۵۲07, 4 (ایورا یارب یا همانرب)



 و مچ رتم تشاددای

 هب نشرگن نکیداو ؛ذن ریک زآ رف داتسا در وم دنا رت یم اهتسق نا رک:یرامآ یاههداد

 هب ور و دشر مک یاهداصتقا و یتسیلایسوس ,یرادهیامرس هاگ دید هس زا داصتقا شناد

 نوگانوگ داعبا رد ار واکجنک و قاتشم نایوجشناد اهنت هن بیترت نيا هب هک ,هعسوت

 ملع نارظنبحاص تامولعم هب هکلب ,دنک یم ییامنهار ار نارگشهوژپ و دهدیم شرو رپ

 .دشخب یم رتشیب یانغ داصتقا

 موس ناهج مدرم یعامتجا هعسوت و یرکف تفرشیپ یارب هک دننام مک یاهیگژیو نیا

 یسراف هب دنلب هتشون نیا ندینادرگ رب رد مج رتم هزیگنا .تسا رتدنمدوس ناریا هلمج زا و

 وز اش اه هو را ار وه قلب ایم قاب لات تاقتنا اب تا لقب
 هب رگید یتمدخ دوخ تایح اتم بورغ گنت نیا رد هجيتن رد و دیادزب نارگشهوژپ

 .درادب هضرع ناريا نامدنمجرا نهیم هب و نایهاگشناد

 نادیم رد یسراف نابز زاب هک تسا هدوب نیا راوشد راک نیا هب مادقا 9 ست هزیگنا

 ربارب رد ار دوخ راشرس یانغ و دنک ادیپ یرگ هولج لاجم یگنهرف - یملع تباقر

 .دهدب ناشن رگید زاتشیپ نابیقر
 نارگ یقح اینبجر وترپ دنمجرا یوناب .همجرت نیا تشونتسد نتساریو رد

 .سوئأمان تاحالطصا ای «شوشغم» تارابع نتسج .دنراد مجرتم ندرگرب
 مالعا تسرهف هیهت تروص هب رگید یفاضا تایانع و اهاطخ و اهوهس .اهیگداتفا ملقزا

 هض رغ از ووخ ناوآ رف ناتمآ بتا رم دهد یم ناشن او فاکشومواتسآ و نیا یکتسیانش

 .مرادیم

 مناخ) ینیچفورح نایرج رد شورس تاراشتنا مرتحم نانکراک و نالوئسم تامحز

 هقیدص مناخ) یدنب هحفص .(اشوک زانهب مناخ) یناوخ هنومن رد .(روپ نیسح هتشرف

 هنگ همه روخرد باتک رشنو پاج .یحارط ,(هجر وتف اض ریلعدیس یاقآ و یدالوف

 .منادیم ناتسود نیا همه تنم نیهر هشيمه ار دوخ تبسانم نیدب ؛تسا یرازگساپس

 یدیشروخ ۱۳۶۶ لاس هامدنفسا





 و یلع نت تر تیبا نوا هراس نیا ,نارود نیا رد یداصتقا لئاسم

 لح هب دشوک یمراوتسا یاهتنس رب ینتبمو هقباس رب یعوضوم ناونع هب داصتفا ملع

 ار نا یاههسیناکمو یداضتفا تیل اعف اب یاتشا هک بیت رز نیدب تک مک لیاسم نیا

 .دشحب یم دوبهب هتسویپ تخس یاهشهوژب و تمحز رب یاهیسر رب هلسلس كي قی رط زا

 نو رق یط یداصتقا تیلاعف لوحت فیصوت .ملع نیا خیرات حرش ,ع وضوم فیرعت
 یاس هی صدا و اس داصحا :یسماسا یاهو رد طه

 ۷ هوم رد یداصتقا





  >ن ناونع

 داصتقا ملع خیرات و عوضوم

 :یسایس داضف نا ۱۴ ۵ نلاشرزد ناب تشکل ی کت وه ناوتنا هک یعقوم زا

 را رق نوگانوگ تاریسفت ضرعم رد هتسویپ حالطصا نیا نامز نیا ات دروآ نایم هب نخس

 ز رط هنیمز رد هاش هب ییاهزردنا تساوخ یم شیوخ مهس هب شین جلف منا هد

 باتک دنمشناد نیا هک دهدیم حیضوت «یسانش هشير» ملع .دهدب یمومع لاوما یدصت

 یار ادتتسفتو ناسهه ور وت اهوزاو نیا مت تم انس داصتا اسرار

 هفت

 دوخ یاهطابنتسا رثا رب ای داصتقا عوضوم لوحت اب هارمه ,نونکات نامز نآ زا

 هب هکنآ یاج هب ام .تسا هدش یمهبم و فلتخم رایسب یاهفی رعت ملع نیا زا ناگدنسیون

 ار رگید نیارکف ریشنم .ميزادریب یاردید زا سپ یکی فیراعت نیا فذح هب و شرامش

 ۶ وصوم ساسارب ار یسایس داصتفا ات میوشیم نآ رب تسخن و مینک یم رایتخا

 سپس .دوش یم صخشم یعامتجا مولع رد یمومع شور وترب رد زین نيا و میسانشب

 حیرشت تسا نآ ینونک تایصوصخ هدننک نایب هک ار ملع نیا هعسوت هدمع لحارم

 .ميیامن یم

 :مینک یم یسررب بیترت هب ار ریز لوصف نیاربانب

 .داصتقا ملع خیرات :مود لصف ب

1. ۸۱۲0۵1۱86 1 

2. 6166 )<0۷( 





 یعامتجا مولع ای یناسنا مولع و وس كي زا كيزيف مولع ای یعیبط مولع نایم .هزو رما

 یمیش ای كيزيف .یسانش نیمز دننأم تسخن مولع .دراد دوجو راکشآ زیامت رگید یوس زا

 مود مولع .دننک یم یسررب ار یعیبط یاههدیدپ نایم تاطابترا و ءایشا نایم طباور
 ثحب اهناسنا دوخ نایم طباور و ءایشا و اهناسنا نایم طباور ,ناسنا لامعا هرابرد
 رز نیامع هدضاقم داشتا هی لطف ریز راد هد هی اههداو اصتا ود دتنامت نم

 .ینیع اي یدام تروص هب هن دنوشب نیعم دنناوت یم ناسنا تادقتعم

 یسانش هعماج مولع ؛یسانش تیعمج دننام .تسا نوگانوگ و هرامش رب یناسنا مولع

 .یداصتقا .یسایس یسانش هعماج ؛اههو رگ یسانش هعماج ؛یعامتجا یسانشناور)

 زا یکی یسایس داصتقا .تسایس ملع ؛یخیرات مولع ؛ییایفارغج مولع ؛(یبهذم

 لئاسم باب رد تسا یناسنا یسر رب» "لاشرام درفلا حالطصا قفاوم اریز .تساهنیمه

 تیمها نایاش و عیرس هعسوت متسیب نرف رد همه اهشناد نيا .«یگدنز یراج و فراعتم

 تن هک افت

 نایب ار یعامتجا هدیچیپ و نوگانوگ تیعقاو زا هبنج كي طقف یعامتجا ملع ره
 لاشرامزین در وم نیا رد .دراد تقباطم ناسنا یلک تیلاعف زا ینیعم دید هیواز اب و دنک یم
 هک تسا یعامتجا و یدرف تسلاعف نا یقخت نا نیتشرردپ داصتقا» :تسا هتشون نینچ

 .«دباییم صاصتخا نا زا هدافتسا و هافر یدام عضو هب ندیسر یارب اساسا

 تروص هب ار تیعقاو یعامتجا مولع هک میشيدنیب نینج تساطخ همه نیا اب

 هع ومجم زا هبنج كي هک دراد ار شور نیا هکلب .دنیج یم مه یورو دروآ یم رد ییاهشررب

 1. ۸۱۳۳۵۵ ۱۵:هاطداا



 یسأیس داصتقا ۳۰

 مینیبب هکنآ زا شیپ ,هجیتن رد .دیامن یم لیلحت و دریگ یم رظن رد ار یعامتجا طباور یلک

 یعامتجا مولع یمومع شور - لوا تمسق

 خساپ نینچ "وملوا بسانم هدعاق هب و دنیزگیمرب ار "عقاو رما یعامتجا ملع ره
 و مینک یم داحیا ار عفاو رما ام:لتب و دک تست ها بتکم فالخ رب» :دهد یم

 ؟«.مینیزگ یم رب ار عقاو رما ۳ دهد یم باوج

 هب و لاعفا هی نیداقم هب ,اهدادیور هب :دنک یم هی رحب ار عقاو رمآ یعامتجا ملع

 ریسفت زا ینیعم یامن قفاوم و عجرم و هیاپ تاحالطصا یضعب هیاپ رب هک تسا یدی رجت

 یاهدادیور هک دنک یم داهنشیب ار یا هی رظن ملع نیا .دور یم راک هب تیعقاو كرد یارب

 لابق رد تسا ییامنهار هتشر و دهد یم نامزاس ار هدنکارب تاقیقحت ای ازجم و درفنم

 .تیعقاو هارمگ یگدیجیب

 زویا هیامهف مار هند نما تسا :هتیورک ساب تینلاب زا هک .ریز .لاش

 یتیعقاو هنوگچ اما .تسا تیعقاو كي نیا .تشاد یلیگز دوخ ینیب یور *لومارک
 دید زا ؛تسا لوکلوم و متا زا یاهتشابنا هدوت تیعفاو نيا نادیمیش رظن زا ؟تسا

 شات فو مات زا ؟ تام ول تشددات و بسانمان راک ز رط یعون .سأنش تسیژ

 یخیرات هعقاو تسا نکمم سیون خیرات هاگن زا ؛دنک صخشم ار ناسنا تلصخ دنا وتیم
 هکنآ طرش هب .تشادرپ ناوتیم ار لیگز نادداصتقا رظن زا ؛دشاب یشزرا نودب ای مهم

 دراد ی ریسفت یمومع یامن هب یگتسی دوش هداد تبسن دادیور ره هب هک ینعم ره ؛دریگب
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 هتخاس هعقاو ره ؛درادن دوجو ماخ تروص هب هعقاو یک ی یاج 0 د دادیور هک

 ۱ .تسا تیعقاو زا یعضوم و ییالقع یزاسزاب یعامتجا ملع ره .دوشیم

 هرایرد "سیونخیرات هفرح ای خیراتزا شیاتس ناونع تحت دوخ رثا رد "كالب كرام

 هتشون نینچ و هدروآ مینک فشک میتسناوت یم هک ار یمالک نیرتهب یعامتجا مولع شور

 تا

 عطاقت یزاب زا روظنم نیدب و دنک یم هیزجت رتهب هدهاشم یارب طقف ار عقاو ,ملع»
 و دنوش یم رود مه زا و قبطنم مه رب موادتم روط هب اههعشآ هک دیامنیم هدافتسا راونا

 ات ورک یا ضتتم و رشت وو باطن یزفا نایرج رد ك رتشم دودح و كيكفت یاهز رم

 .(۷۵ هحفص]

 رو اهنابشا تانص ید تناباب هلسلش نیا هک تا میکس و یخ ماکت رظخنا
 تسمه ۱ یساسناسفا# یداضتفا ناسا تهرماسا نامه تاهوتاو

 هب دنمارآ حابشا نانیا ؛دنوش هتشاگنا .دنتسه تقیقح رد هچنآ زج .دنریذب یم نایاپ

 انامه ناوختسا و تشوگ زا بکررم رادناج اهنت .دنرواین مهارف تمحازم هکنآ طرش

 .(۷۶ هحفص) ...دنک یم عمج دوخ رد اجکی ار تافص نیا همه هک سب و تسا ناسنا

 هعماج یسررب هک دشابن نیا زا رت عورشم و رت هجوم یرما چیه هک دسر یم رظن هب»

 صخشم لئاسم زا یکی ساسا رب رت یلوا مه زاب ای و صاخ یاههبنج نیا زا یکی یور

 روط هب ,لئاسم ,ییالقع باختنا نيا رثا رب .دبايزک رمت صاخ یاههبنج نیا زا یشان

 اب هلدابم و سامت لامعا هجیتن رد هکلب .ددرگ یم حرطم رتشیب ماکحتسا اب طقف هن ,یلک

 ۷۸ هحفص) «...دوش یم رادومن رتشیپب ح وصو

 یسایس داصتقا و یناسنا تیلاعف - مود تمسف

 سوسحم و ینیع تیعقاو ریسفت زا ییامن ,یعامتجا شناد ره دننام ,یسایس داصتفا

 .تسا

 هج زا نادداصتقا ؟دراد یداصتقا تلصخ یناسنا تیلاعف هک تفگ ناوتیم عقوم هچ
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 ؟دنک یم اسب زا ی ار تیلاعف یر یا هیواز

 یبایمک اب هزرابم و یداصتقا تیلاعف .۱ 8

 یبایمک موهفم (فلا
 ادیب یداصتقا هبنج .دریگیم ماجنا یبایمک اب هزرابم هک یماگنه .یناسنا تیلاعف

 دناوتب هک دریگب رایتخا رد ار یلیاسو دهاوخ یم ینعی .دراد یتاجایتحا ناسنا ره
 و ریذپلد تاساسحا ای و دیامن یریگشیپ ار ءاضرا مدع ای تمحز و جنرزا یشان 7

 .دهدب شیازفا ای و دیامن كيرحت ار ع وبطم
 هچ هک دریگ یم میمصت ناسنا ره :دنراد ینهذ هبنج هجرد یهتنم هب تاجایتحا نیا

 هب .دراد ق رف ی رگید اب درف كيزاين .تسا نازیم هج هب جایتحا نياو دنک عفر ار یجایتحا
 هب ینیع طباوض هیاپ رب و هدوب میهافم رگید زا زیامتم جایتحا یداصتقا موهفم لیلد نیا

 :دریگ یم رارق ريز حرش
 ناسنا هک تسا ییاهی رلاک هرامش نیبم لاثم ناونع هب هک جایتحا كيزول ویزیف موهفم -

 .دراد زاین نتسیز یارب

 اهنادب درف هک دریگ یم رظن رد ار یطیحم و ندمت عاونا هک جایتحا یعامتجا موهفم س
 .دراد قلعت

 .دراد رارق نیعم یاهشزرا رب ایو نایز ای هدیاف هطباض رب هک جایتحا یقالخا موهفم
 .كيزول ویزیف لماوع زا رثاتم دنک یم زاربا و ساسحا ناسنا هک یتاجایتحا هتبلا

 هتسباو زین ناسنا دوخ تاعقوت هب زیح رهزا شیب اما .تسا یقالخا و یناور .یعامتجا

 ؛تسا هتشاد راهظا نیو لها یشیرطا نادداصتقا ""رگنم لراک هک نانج .تسا

 .دنرادن دوجو «یلایخ» تاجایتحا و «یّقیقح» تاحایتحا

 كيژول ویزیف ,ینهد و یدام نوگانوگ یاههبنج یارادو رایسب و ددعتم یناسنا جایتحا

 و لاما ریارب رد ناسنا اریز ؛دنک یم ادیپ ع ونت و دباییم شیازفا هتسویب هک تسا یناورو

 و دیامن یم فشک ار دیدج لیاسوو هزات دصاقم امئادودسانش یمن یدح دوخ یاهوزرآ

 و دروا یم دیدب رشبردار یمشجمه و مشچ و دیلقت یاههزیگنا ,نانگمه و نارقا یگدنز

 .دوش یم دیدجت هشيمه نایرج نیا

12. ۵۲ ۲ 



 ۲۳ داصتقا ملع عوضوم

 زا رب ییایند رد رشب .تسا دودحم دروا رب ار ناسنا تاجایتحا دیاب هک یلیاسو اما و

 رد ای و هدوب یفکمان ,نیعم نامز رد .دراد رایتخا رد هک یعبانم ,دنک یم یگدنز یبایمک

 دوب یم رادروخرب ناوارف عبانم زا رگا یتح ,ناسنا .تسا هدش عیزوت دب یز رط هب ناکم

 نیرت بایمک هک نامز لماع ربارب رد .تسیزیم "" تمعن روفو یا هناسفا نیمز رس ردو

 .دش یم دودحم مه زاب نت الاک

 ماجنا ارراک همهو دشاب اراد ارزیج همه نامز كي رد دناوت یمن هک ببس نیدب ,ناسنا

 فادها نیعم فده هب ندیسر یارب تسا ریزگان ؛دنزب تسد ییاهباختنا هب دیاب .دهدب

 راک هب رگید دصاقم ققحت یارب ار بایمک نامز و دودحم لیاسو و دیامن یناب رق ار رگید

 مان ۲" تصرف هنیزه هک تسا یاهنیزه و یناب رق كي اب هارمه باختنا ره نیا ریانب .دربن

 رگید یالاک دیرخ هک یتیاضر زا .مرخیم شفک تفج كي نم هک یماگنه .دراد

 ره هک تسا یعقاو یناب رق كي .تصرف هنیزه .منک یم رظن فرص دروآ دیدپ تسناوتیم
 هک یعقوم :دزرو تردابم باختنا هب نکمم لمع دنچ نایم ات دهدیم یداصتقا صخش

 دهد یم ماجنا هک ار یا هنیزه «دنز یم تسد دیلوت هب الثم ,هژیو تیلاعف هب صخش نیا
 اب اهالاک شزرا رد ینعی ,هدرکن یرادرب هرهب هک :تسا ییاهتیعق وم شزرآ رد انامه

 دروم عبانم ,سپ نیا زا ءاریز .دوشب داجیا دناوتیمن رگید یاج هک تسا یتامدخ
 .درادن رارق سرتسد رد رگید فراصم یارب هدافتسا

 ارج لرد هم راهک دنا هیت اهن یهو هفده نامرا باعتا : لیاشو ییاتمک

 یسک هچ» دیوگ یم هراعتسا هب ""هکیور هک نانچ .دنزاسیم هدامآ ار یداصتقا تیلاعف

 زا ییاهتنا یب ٌهلسلس اهنت یناسنا داصتقا مسیناکم یایارس هک دنکب رکف تسناوتیم

 ام یگدنز ؟دشاب نتسب رفس راب ینعی ,یداینب هداس نومضم هیاپ رب هدیچیپ رایسب تا رییغت
 اهزاین و لیاسو نایم لداعت داجیا یارب هک تسا هباشم تامیمصت یهوبنا زا بک رم ایارس

 ار دوخ روما و میزادنا یمراک هب ار دوخ دمآرد ام هک تسا رظن نیا هیاپ رب .دوریم راک هب

 یرادیب و باوخ .تغارف وراک نایم ار نامز و میهدیم نامزاس ار دیلوت و مینک یم ی ریهر
 ."«مییامنیم عیزوت
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 یسایس داصتقا ۴

 یداصتفا تیلاعف درگار ف (ب

 ور ام ناو یا ناسا دام اتلاف تراک ان فر یاعم

 تسد ییاهشنیزگ هب ریزگان اجنآ رد و دنکب یگدنز ینوکسمریغ هریزج رد "۲هئوزو رک

 ینعی .دریگ یمارف یصصخت وضع ره نآ رد هک دشاب یعامتجا زا یئرج هاوخ .دنزب

 نيا اب .دزاسیم زکرمتم رگید دارفا همه دوس هب تیلاعف كي رد طقف ار دوخ ششوک

 .دوشیم عیزوت همه نایم هلدابم قیرط زا یلک عبانم هک ضرف
 رز یداضصما ادا یک ین نيز یی تا مار ییاتمک ههززاسدرک اف

 نا هب دنشخب دوبهب ار دوخ یعامتجا عضو ات ار ی ددصرد این ساسحا رثا

 .تامدخ و اهالاک نيا ؛دننک مادقا تامدخ و اهالاک هلدابم و دیلوت یاهراک هب هک بیترت

 .دنباب یم صاصتخا فرصم هب .ماجنارس
 تاجایتحا عابشا نوناق ای یلوزن تدش نوناق دنا جایتحا یداصتقا لیلحت (۱

 رد ار الاک كي دحاو نیتسخن فرصم سک ره :دوش یم نایب ریزز رط هب و دریگ یم تروص

 یدعب در وم ره رد سپس .دنک یم بلط تدش نی رتشیب اب نامزمه یاهزاین هعومجم ربارب

 ز رم ات دوش یم تساوخرد یلوزن ای ربارب یتدش اب رثکادح دننامه یاهدحاو فرصم

 لیدبت یگدزلد و یرازیب هب دح نیا یوسارف فرصم هب لیامت .دسرب ارف عابشا
 هدف رک یر

 :تسا هدرک عضو ار ریز نوناق ود جایتحا هرابرد ۱۸۵۴ لاس رد ."*نسوگ
 یلو تسا دایز رایسب زاغآ رد .دیای همادا عاطقنا نودب هک یماگنه .تذل تدش :دیدمت نوناق (فلا

 .دوش یم چیه نایاپ رد و دریذپیم شهاک سپس
 ای یلوزن تدش نوناق ار نایب نيا ناوتیم ,دنک یم یبایزرا تذل بسحرب ار جایتحا نسوگ نوچ

 .تسناد اهزاین یریذپعابشا
 ینحنم یانحنا هجرد و لکش .یلاوتم یاهتیاضر ریثأت تحت نآ تدش رییفت ربانب و جایتحا ره رد

 .دنک یم رییغت درف كي ای و دارفا بنسح رب جایتحا یلوزن
 راب ره رد نآ تدم و تذل تدش هجرد .دوش رارکت ع وبطم ساسحا هک یماگنه :رارکت نوناق (ب

 نامه هب زین تل تدش ؛دیآ رگیدکی لابند هب رتشیب تعرس هب اهرارکت ردق ره :دریذب یم شهاک رارکت

 .دیامن یم لزنت رت عیرس هزادنا

 ون زا نیو لها نادداصتقا ود ""ریام و ""رزیو ار اهزاین یدوعص عابشا هرابرد نسوگ لوا نوناق
 :دنا هدرک نیودت نینج
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 ۲۵ داصتقا ملع ع وضوم

 .دزاسیم تذل لیلخت نیزکیاج ار الاک كي نوگانوگ یاهدعاو فرصم هب لیم لصا ریو

 یاهتیلاعف همانرب هک یماگنه ,یداصتقا صخش ره هک دریگیم رظن رد ار تیعقاو نيا ریام سناه

 ربانب ار دوخ یاهزاین و دشيدنا یم جایتحا هرود نیدنچ هب اموزل .دزیریم ار دوخ فرصم هشقن الثم .دوخ
 تر وص هب هک .ربارب تدش اب تاجایتحا .شیادیپ بیترت هیاپ رب هن دروآ یم رد مظن هب كي ره تیمها

 یبایزرا درف ینیبشیپ هرود رد یوتحم یاهزاین ینامز یاههرود هیلک یارب .دنیآیم دیدپ یا هرود
 یا هرود تلاح و دزاسیم ادج ییوجتذل رثکادح هی رظن زا ار جئاوح یسررب نیو بتکم .دنوشیم

 .درادیم هضرع نامز یط ار تاجایتحا

 هب راک لماع اب ینف رازبا ای یعیبط لماوع بیک رت زا تسا ترابع دیلوت لامعا (۲
 لقث و لمح و لیدبت تایلمع لماش دیلوت .فرصم یا رب تامدخ و اهالاک لیصحت ر وظنم

 .تسا یداصتقا عبانم

 رد فرصم یارب و دروا یمرب ار یناسنا زاین هک تسا یزیج یداصتقا یالاک

 :دنک یم ادیپ تیدوجوم ریز ط رش هس تیاعر اب یداصتقا یالاک .دریگ یمرارق سرتسد

 و جایتحا نایم دوخ یاضرا روصت هب درف هک یطابترا ر درف دزن ینیع جایتحا دوجو

 :دنکیم لقن حرش نیدب ""كروتسا زا ار فیرعت نيا رگنم) دنک یم رارقرب ءیش
 هوجوذیاز اه لاک درک سرد اضمایشا هتیاف هرانرد ام تنواضق هعیش ردک نیک

 ؛(«دروآ یم

 ؛دوخ جایتحا یاضرا یارب درف فرط زا ءیش فرصم ناکما

 ی

 ,یجراخ یایند هک یماگنه .دنک یم ادیب قادصم و موهفم بایمک لیاسو و اهالاک

 زا درف نيا .دروآ یم مهارف یناوارف هب ناسنا یارب ار «دازا» یاهالاک ینعی ,ءایشا

 الثم هدیامن یمن ینابرف زین ار رگید یاضرا دراوم و دنک یم هدافتسنا اهالاک هنوگ نیا

 هرکنم اه الاع تیدودحم:تسیپ یداصفا شال هیت هدو تتمآ دارا یالاک فای وق

 (یهام دیص ای راکش تیدودحم) یداهن .(اهبنا رگ تازلف یبایمک ) یعیبط للع زا تسا
 دوش :یشات (تتسا شف واک ده-رد هک ناده:تام رکم)یتهذم اب
 شیدا هتشدم ید یامز سا یحاع ی تامل تیدام یاهالاک ناماش دیل وت

 ز وهشم یا هلفج رد تیفسا مادا .دزک یم یفن ارتامدخ نیا داجیا یارب دیلوت یداصتقا
 یاران اره وا مو را ی نی عام ناشر نایت وک
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 یسایس داصتقا ۳۶

 ار هناخاشامت یاههصاقرو نانو راوا نانادیقیسوم «ناکقلد ,ناگ دنسی ون .ناکشزپ

 را رق «اههف رح نیرت هدوهیب لاح نیع رد و نیرتمهم و نی رت تخس زا یا هراب رامش رد

 زا دیلوت ضحم هب دا رفا نيا راک هک درادنب یم نینج ,عقاو رد ,نادداصتقا نیا .دهدیم

 ینامز یدام یاهالاک لیصحت یارب هک دراد رارق تیعقاو نیا ریثات تحت و دوریم نایم

 ریذیان كيکفت و ینآ .تامدخ فرصم و دیلوت درگارف هکنآ لاح .تسا یرو رض نیعم

 ناگدننک هیهت و دوشیم اضاقت و دروآ یمرب ار یناسنا زاین .تامدخ همه نیا اب .تسا

 .دنهدیم ماجنا یدیلوت تیلاعف اهنا

 لمع .دیا یم رامش هب یدیلوت لمع كي تفگ ناوتیم .دنک داجیا هدیاف هک یراک ره

 دروآ نو ریب ار «دیفم یاهدادیور نایرج» دیلوت لماوع زا هک تسا نیا یدیلون

 .(""زتنز وک)
 هب تمدخ اي الاک .تسا توافت یب تشادهب ای قالخا هب تبسن و یثنخ موهفم كي هدیاف

 ودرفلیو دروم نیا رد .دوش یم دیفم .دنکب تساوخرد اعقاو هدننک فرصم هکنآا ضحم

 دیآیم مهبم رظن هب هک هدیاف حالطصا یاج هب هک تسا هدرک داهنشيپ ""وتراپ
 موش ها دک 6 ۰ تین واطم

 :درک میسقت مهم هو رگ ود هب ناوتیم ار تامدخ و اهالاک

 دننام) دنروآ یمرب ار هدننک فرصم تاجایتحا امیقتسم هک یعطق ای یفرصم تامدخ و اهالاک یکی -

 ؛(نان

 یاهالاک هیهت یارب دیلوت هلحرم نیتسخن رد هک ميقتسمریغ ای یدیلوت تامدخ و اهالاک رگید و

 .(نیشام ای رازبا) دن ریگیم رارق هدافتسا دروم یفرصم
 :دنا هنوگ ود یفرصم یاهالاک و ی دیلوت یاهالاک

 یروف و هطساویب نآ زا هدافتسا و دوش یم فرصم راب كي طقف هک ییاهالاک یکی -

 ؛(قرب «نان) تسا

 .هناخ) دریک تروص نامز یط نآ زا هدافتسا هک ماود اب یفرصم یاهالاک ۳-۹

 .(نیشام كاشوب

 هب راب كي طقف هک ییاهالاک دیلوت .دراد تیمها یداصتقا تابث هاگدید زا زیامت نیا

 یاهالاک دیلوت هکنآ لاح ,دزاس یم هدروآ رب ار فرصم مظنم یاضاقت دنسریم فرصم

 .دشابیم ریذب رییغت نارادیرخ جایتحا اریز «تسا رت مظنمان ماوداب
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 مهارف ۳ یارب ار تامدخ و اهالاک هک تسا یدارفا راک هلدابم لامعا (۳

 دحاو نآ رد سک ره «عقاو رد .دنروآ یمرب اردوخ لباقتم یاهزاین تروص نیدب و دننکیم

۷۳۹ 

 .دیامنیم فرصم ار رگشیارآ تامدخ مه و

 یا هدیجیب تروص شیب امک .اهتیلاعف رد صصخت هجرد ربانب .تالدابم .نیاربانب

 هدرک ادیب شیازفا تالدابم هجیتن رد و هتفای شرتسگ راک میسقت نیو یایند رد .دنراد

 اتش

 ار سس ریخ هل هاب, نوت شا هتیورک ناسا تر درپراک نا رب تاوان

 رییغت تیلباق رب و یریذپ فاطعنا رب لوپ :دنک یم الاک هب الاک ای میقتسم هلدابم نیزگیاج
 .دیازفایم یداصتقا یاهدتسوداد

 هیدن نب شهن آ زیز هژراد شف آتی :دناف هلی تست هل دام یالاک طقف لب اما
 شا

 راداهب قاروا ای (هناخ .نیمز) لوقنم ریغ یعقاو یاهالاک زا ار دوخ تورث سک ره
 .لیامت تروص رد .دهد لیکشت (یتلود راداهب قاروا .هضرق یاههگرب ,اهتک رش ماهس)

 لدبم لوپ هب ینعی .دروآرد هنیدقن لکش هب و دنک هلماعم ار راداهب قاروا ای اهالاک نیا دیاب

 .تسا هلماعم لباف گنردیب الاک ره ربا رب رد لوب .دزاس

 یرادهنازخ یاهزاین و دهدیم ماجنا ارءیصاخ تامدخ دارفا یارب لوی .نیاربانب

 اب و دنیامن ظفح هدشن ینیب شیب تارطخ ربارب رد ار دوخ دنناوتب ات دروآ یمرب اراهنآ

 .دنزرو تردابم هاوخلد راداهب قاروا ای الاک دیرخ هب تیروف هب اهتمیق رییغت هب هجوت

 هب لوب .دنرادهاگن دوخ شیپ دقن لوب هک تسا نی یا رد دا رفا تحلصم و تعفنم ادل

 ناهار هی وا هلدابم یالاک ناونع

 ای كج تروص هب ایو كناب یاهسانکسا ای یلوپ یاههکس و یرلف لوپ لکش هب لوپ

 لیاسو هعومجم نياریانب و دشاب یم یتسپ یاهکچ باسح ای یکناب یاهباسح رد لاقتنا
 .دریگ یمرب رد ار نتشون لامعا ای و تسا یدام یراذگاو تروص هب تخادرپ

 تامدخ و اهالاک یدوبان تروص هب و دزاس یم هدروآ رب ار تاجایتحا .فرصم (۴

 رد شیامن ؛دهد یم نیکست ار ام یگنسرگ دوش هدروخ هک یماگنه نان :دوشیم نایامن

 .لیبموتا و دنک یم ءاضرا اشامت هب ار ام یوزرآ و لیامت .دسرب نایاب هب هک یتقو هنحص
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 هار رتمولیک رازه نیدنچ هک دوش ضیوعت دیاب یماگنه ,ماود اب یفرصم یالاک كي ینعی
 .دشاب هدومیب

 ,دنا هتفای اما ی نا ماود اب یفرصم یاهالاک ریارب رد

 هک دنراد را رق (هریغ و هوکش اب یاهانب ,یشاقن یاهولبات) یرصب شخب تدل یاهالاک

 .دنروآ رب ار ام یاهزاین زا یا هراب دیاب دوخ یگشیمه تلصخ ربانب

 داصتقا ملع فیرعت 8

 یفیرعت ات دهدیم ناکما ام هب .میتشذگ نآ زا نونکا مه هک ,یداصتقا تیلاعف لیلحت

 سب نیا زا هک دریگ یم رظن رد ار یفلتخم میهافم فی رعت نيا .میهدب هئارا داصتقا ملع زا

 .میروخ یمرب اهنادب
 شیامزآ رد ار یناسنا راتفر یاهلکش و تسا بایمک عبانم تی ریدم ملع .داصتقا ملع

 .هعماج ای درف هک دزادرپ یم یتایفیک حیضوت و لیلحت هب ینعی ,دنک یم یسررب عبانم نیا

 .دهدیم صیصخت دوخ نایاب یو نوک اتو تاجایتحا یاضرا یارب ار دودحم لیاسو

 :درادرب رد ار ریز تاظحالم فیرعت نیا

 :ننک نم تیوب نناک اب هزرایفرف ار یتامتآ ناتفر یاهلک شم دیلک داضتفا لغ(قلا

 نینج دیدم یاهتدم و تاقوا اسب یناسک هک ن نانچ ,بایمک عبانم تیریدم

 و ربج درب راک هکلب زوم یوم اس چرخ ریو قم هام واطنب نهی ی

 زین و اههو رگ ای دنمو رین یداصتقا نالماع ای تلود ءاشنم زا یصوصخ و یمومع راشف

 یاهتخادرپ دننام) ) لوب" ای لوصحم تروص هب ضوعالب تالاقتنا هب ای هیده هب مادقا

 ورم نمازب ند اونا یعامتخا

 - شکمشک» ای «هقباسم  هزرابم» ورپ اوسنارف هک نانچ .بایمک عبانم نشیامآ

 یاضرا ددص رد نآ نایرج رد یداصتقا صاخشا هک تسا نيا .""هدیمان «یراکمه

 رییغت ار دوخ ناحجر بتارم ات دنشوک یم لاح نیع رد و دنیا یم رب دوخ تاجایتحا

 :دنرا کبک ات الب اف ییاتکب ناف زا یو تله
 ار هدافتسا دروم لیاسو و یناسنا تیلاعف یاهفده نایم طباور داصتقا ملع (ب

 ناوارف یاهششک اهفده نیا .تسا یثنخ و توافت یب اهفده ربا رب رد اما .دنک یم یسر رب

 ای و حی رشت ار اهفده نیا هک درادن یمازلا داصتقا ملع .دنروا یم دیدب و

 ناسنا یداصتقا تیل اعف رب مکاح فده هنوگچ هک دهدب ناشن دیاب نکل .دیامن یبایشزرا
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 ۳1 داصتقا ملع عوضوم

 ملع رب هژیو هی اما .دراذگ یم رثا تیلاعف نیا تایفیک یور فده رییغت هنوگچ و تسا

 شهوژب ار ییاهنآ وس كي زا .فلتخم یاهفده نایم زا نابغه رد هک تا داصتقا

 یاهشور نآ رگید یوس زا و دنشابیم ریذپققحت و دنراد قفاوت رگیدکی اب هک دنک
 بس اتم تر وص نیوتن هفده نیا 2 نتسرمآ ربالک دیابت نیفختخم از شواضتفا

 و

 نینچ ار داصتقا ملع یوتحم میناوت یم ,ميا هتشاد هضرع هک یفیرعت ساسارب نونکا

 :مییامن نشور

 عبانم تیریدم یاهشور هک دراد ار فده نیا .تسخن هلحرم رد .داصتقا ملع (۱

 و هدهاشم ار یبرجت تامولعم و دهد حرش ,دوش یم ادیب ناکم رد و نامز رد هک ار یبایمک

 .دیامن میظنت

 و اهیتخاونکی هک دهدیم نامزاس یزرط هب ار عیاقو .مود هلحرم رد .داصتقا ملع (۲

 یداصتقا لیلحت ای یرظن لوصا .دوش رادومن یناسنا یاهراتفر هدننک فیصوت تاماظن

 طباور و دنک قیقحت ار اههدیدب راثآ و هدننک نییعت لماوع و دروآ مها رف ار میهافم دیاب

 زا ار داصتقا راک زرط هرابرد هداس حیضوت و دزاس المرب ار اهنآ نایم رادیاپ و یمومع
 یحیضوت یاهحرط هدنهدلیکشت یقطنم لوصا ,یداصتقا هیرظن .دیامن ادج تیعقاو
 .دنیب یم هیهت ار یداصتقا تیعقاو

 یاآزب | ها نرم گز آ ریو تشانم راس یخ الطضا .ناش«یداضتما هی ظن

 هک تسا نف كي و شور كي هکلب ,دهدب نوریب هتخادرب و هتخاس جیاتن هک تسین

 .دنادرگ یم ریذپ ناکما ار یعقاو روما زا تسرد یاهی ریگ هجیتن

 .دنک یم تکراشم یداصتقا تسایس تهج نییعت رد .موس هلح رم رد ,داصتقا ملع (۳
 و یداصتقا تسایس نایم امآ .دهذ یمت هئارا ار یعامتجا ای یسایس یاهفده داضتقا ملع

 وس كي زا هک ینعم نیدب ؛دروآ یم دیدب شزاس یعامتجاو یسایس صخشم یاهفده

 یداصتقا ظاحل زا و دنراد قفاوت دوخ نایم رظن دروم یاهفده ۳ دهدیم ناشن

 یتروص هب اهفده هب یبایتسد یا رب هدیزگ رب لیاسو ایآ رگید یوس زا و دنتسه ریذپ ققحت
 نیماضم داصتقا ملع ؟تسا نی رتهب اهنادب لین یارب و هدوب قفاوم اهفده نیا اب بسانم

 ار دودح نیا رابتعا و هنیزه ای دودح بیترت نیا هب و دنک یم نایب ار تسایس كي نوگانوگ

 .دیامن یم نیعم



 یسأیس داصتقا ۳۰

 تیاعر اب ار یداصتقا عبانم زا "هنیهب هدافتسا دعاوق .ماجنارس داصتقا ملع (۳

 عضو نیعم یب رجت طیارش یارب و اهفده زا یا هراب تهج رد ۲*یتسیزهب ققحت تایفیک

 ۱ .دیامن یم نیودتو

 یسایس داصتقا لالقتسا 58

 نآ یاهزرم میسرت طقف ,دنک صخشم ناهج رد اردوخ دید هیواز یعامتجا ملع رگا
 و هدیچیپ تیلک یسررب ع وضوم هاگ ره هک .دنامیم یقاب راوجمه و كيدزن تاعوضووم اب
 تیببس یعامتجا مولع زا كي ره .دوش یم راوشد رایسب راک نیا ,دشاب یناسنا نوگانوگ

 هب .دریگ یم رارق قلطم یاوزنا تلاح رد هاگ ره یلو .دهدیم نامزاس ار دوخ صاخ

 ع وضوم دودح دناوتن مولع نيا زا یکی رگا ,همه نيا اب .دسریم یرمثیب هب تعرس

 ورهبور رطخ نیا اب دنکن یراددوخ رگید یاههنیمز هب زواجت زا و دیامن صخشم ار دوح

 .دزاس تذل و فطل دقاف ار دوخ لیلحت هک دوشیم

 حس رصن یارب .فصو نیا اب .تسا یراج یرما ییاراد هراب رد شکمشک

 هک می ریدهب هکنآ طرش هب .میزادرپ ۳ هب میناوتیم داصتفا ملع یراتخمدوخ

 الوصا .تسا یعاسم زک رمت و یراکمه.نمضتم و هدوبن لالقتسا یانعم هب یراتخمدوخ

 ۲" یسانشنف و ایفارغج .خیرات ,یسانشهعماج هرابرد یراتخم دوخ نیا تسا نکمم

 :قفارگ صحخشم

 یسانش هعماج و یسأایس داصتقا (فلا

 دشک یم شیپ ار یلئاسم تهج نیا هب و هدوب مهبم یسانش هعماج و یسایس و داصتقا نایم تابسانم

 ار تیعقاو نیا ,صاخ یعامتجا مولع و دراد یا هدیچیب تروص یعامتجا تیعقاو هکنیا هب رعشم

 صخشم و نشور یسانش هعماج صاخ عوضوم هک تسا تیمهآ نایاش «نیاریانب .دنک یم یسررب
 .د وشب

 نوگانوگ مولع هک تسا یعوضوم یسانش هعماج هک دنراگنایم نینچ ناسانش هعماج زا یخرب

 مغریلع .عیسو رایسب طابنتسا نیا .دروآیم درگ «یناسنا مولع» هریاد رد ار صاخ یعامتجا

 زا ار یملع هبنج هنوگره اریز .تسین دنمدوس هجوچيه هب .درادیم هضرع هک ییاهیبلطهاج
 .دنک یم بلس یسانش هعماج

 زا یا هنوگ انامه اهنآ هعلاطم ع ونضوم هک تسا نيا رب هدیقع ار ناسانش هعماج زا رگید یخرب

 یعامتجا هدیدپ ای یعامتجا تیعقاو صیخشت یارب ار یاهطباض دشوک یم هک تسا تیعقاو یاهشقن
 یعامتجا تراظن هطباض ,""(درات) دیلقت هطباض ۳ (میکرود) ربج هطباض دننام .دیامنب نییعت
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 ۳۱ داصتقا ملع عوضوم

 .٩۳(رب و سکام) یعامتجا راتفر هطباض .(۳۲كراپ و ""سجرب)
 هک نانچ هدنزادرپیم صخشم شور كي فیرعت هب یخرب ,ناگدنسیون مود هو رگ نيا نایم رد

 لیان یعامتجا یاهراتفر كرد هب دناوتب ات درب یمراک هب 12 تخیلی یاههنومن» شور ربو سکام

 دیآ

 ار ملع نیا ,شورو ع وضوم و رملق ریانب یسانش هعماج یگژیو فیصوت هشیدنا رد , "*جنوروگژرز
 یسررب تاکرح و تالاح دع ونخم رد ار یعامتجا یلک یاههدیدب هک» دنادیم «یشناد» نوجمه

7 
 هب اردوخ هک تسا نیا اههدیدپ نیا تیصوصخ زا .دهدیم یاج یلک و یهو رگ تروص هب ای ,یعامتجا
 ۲ هدنربیم نایمزا و دنروآ یم ذوجو

 یلک :ریادرد ار رییفترف هبوپپ و یخی تیمار ادهآ و ما سنادتکمماج زا دک یطایشنا نخ

 هژیو یاههخاش زا و یصوصخ یعامتجا مولع زا ار یسانشهعماج دناوتیم .دیامن هظحالم

 :دیایرد رتهب ار اهنآ نایم طباور و دهدب صیخشت رتهب یسانشهعماج

 رد یهاگ هیکت ای نحطس شرب كي یعامتجا لک زا ,صاخ یعامتجا ملع ینعی .داصتقا ملع (فلا

 رظن رد ار یعامتجا تیعقاو ینابم هیلک و حوطس هیلک یسانشهعماج هک یتروص رد .دنک یم ادج قمع

 .دریگ یم
 ار لدج و ثحب شور یعامتجا مولع هکنآ لاح .درب یمراک هب ار یلوصا و یلیلحت شور داصتقا ملع

 .دهد یم رارق هدافتسا دروم

 مک و شیب شرب رطاخ هب ار صاخ یعامتجا ملع .دوخ لمع و رملق رد .دراد هفیظو یسانش هعماج
 «نادجو شیامزآ» دو رد یعامتجا هراز ضو رفم شیب زا تلصخ و یعامتجا تیعقاو یگتخاس

 الکی

 و كيت كلاید تیلمکم هطبار هاگ داجیا رثا رب طقف» .دزاس یم ناشنرطاخ یتح هب چیوروگ هک نانچ
 هک دنراد تسود یردق هب ار رگیدکی هک یماگنه) كيت كلاید ضقانت هاگ و لباقتم ینمض میهافم ینامز

 تباقر رگیدکی اب هک یعقوم) ندرک یبطق اب طابترا رد یهاگ و (دنک بذج ار یرگید دهاوخ یم یکی

 رظن رد ار یعقاو تیعضو ناوتیم هک تسا صاخ یعامتجا مولع و یسانش هعماج نایم (دنیامنیم

 .۳۹«تفرگ

 طوب رم داصتقا ملع دننام .تسا یسانش هعماج زا هژیو یا هخاش هک یداصتقا یسانش هعماج (ب

 فقوتم عضوم نیا رد ات دریگیمراک هب ارزیچ همه» یلو ,یعامتجا تیعقاوزا یشخب اي هلح رم هب تسا

 و دودح ینعی ,دهدب طبر رگید یاهشخب و اهیدنب هقبط هیلک اب اردوخ زاغآ هطقن هشيمه ماجنارس و دوشن
 .""«دیامن یم ماغدا یعامتجا هدیدب لک رد ار یعامتجا مولع تارییغت
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 و دهدیم تسد هب یداصتقا تیلاعف طیحم هرابرد ار مزال تاعالطا یداصتقا یسانش هعماج

 ارجا هلح رم هب یراتخاس و یخیرات طیا رش هچ رد یداصتقا فلتخم نیناوق دنک نشور» ات دش وک یم

 .۲ «دشخب یم ییآراک و باختنا تردف داصتقا ملع هب .,لاح نیع رد «هحیتن رد و دی یمرد

 ةنوکح نامز ره رد مدرم هک دنادب دهاوخ یم» رتیموش هات هدعاق قفاوم «یداصتقا لیلحت»

 خساپ شسرپ نیا هب یداصتقا یسانش هعماج ؛دیآ یم راب هب یراثآ هچ اهنآ راتفر زا و دننک یم راتفر

 ."۱«دننکب راتفر دوخ هیور و رادرک قفاوم دناهدش قفوم هنوگج دارفا نيا هک دیوگیم

 خیرات و یسأیس داصتفا )ب

 هک یتآ رجاشم هدوب شورخ و شوجرب هشیمه ناسیون خیرات و نانادداصتقا نایف طباور

 هدوب هدوهیب و ماج رفدب لات هدنزاس هک ا ما نشت هتخادنا هار هب مهدز ون نرفرذناملا نخیزانبتکم

 .دمآ میهاوخ وگوتفگ نیا رس رب زاب ام .تسا

 دانتسا خیرات هب دناوت یمن هجو چیه هب داصتقا ملع هک مینک یم هدنسب هراشا نیا هب طقف اجنیا رد

 یهاگآ هکنآ لاج .دنک فشک ار نیناوق و دروآ تسد هب اردعاوق هک دراد رظن رد ملع نیا ,عقاورد .دیوج

 «بیترت نیا هب .دیامن حی رشت اهنآ ۲" سوسحم یگژیو رظن زا ار عیاقو و اهدادیور تسا ددصرد یخیرات

 .دنک یم فیصوت یعامتجا تیعقاو زا خیرات دید شور ار «نداد یگژیو» تفص جیوروگ

 روظنم ای دشاب هثداح كي هب نداد یخیرات هبنج خیرات دوصقم هاوخ .تسا هدنزراو ربتعم شور نیا

 :دنا هتساخ رپ عافد هب اه لا نیکو  ف هسنا رف رد هک دشاب یداهن اي یراتخاس خیرات

 خیرات رتشیب دهاوخ یم و تساههدیدب لباقتم لمع و یخیرات رارمتسا هشیدنا رد رتشیب مود بتکم

 .(لنپور) «دبای فوقو خیرات هتسج رب تاک رح هب و قیمع تیعقاو هب»و دشاب یسایس یاهشیامهو اهدربن

 یاهز رم تروص نیا رد هک نوج .دراد ارج و نوج یب یا هدیاف نادداصتقا یارپ یخیرات شهوژب

 ار اهداهن لوحت و دنامهف یم ار یداصتقا تیلاعف یبهدم و یسانشناور ,یداصتقا ,یعامتجا ,یفوقح

 هک تسا هتفایرد ینشور هب ناملآ یخیرات بتکم زا یریگ هجیتن یسر رب زا سپ ."؟نکوبآ رد رتپموش
 :زا لنت رابع و درادیم هص رع خیرات هک تاتا نخ هلن ما تاکن خیرات زا نادداصتقا راظتنا

 شا مو اصقا تا همواره نه احد یلمع لغآ وه و وجیو یافته یی

 تهج نآ رد همه نیا اب هک) نآ رصانع نایم ینطاب یگتسبمه و یعامتجا تایح تدحو هاگدید (۳

 ار یداصتقا ریغ رصانع یتایح شقن ینعی .داصتقا تیعبت و ادتقا "*"سینک لراک رظن اب قفاوم هک تسین
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 ۳۳ داصتفا ملع عوضوم

 ؛(دریذپب داصتقا و رملق رد

 و ی اتم ناسا شاه تکی تم هو هارو نا و سم ره هک
 ؛دریگ رارق هظحالم

 ؛لوحت هاگ دید (۴

 یمومع تعیبط رد عیسو نیسر رب ؛ریاد رد یعقاو و یدارفنا یاهیگتسیمه تیمها هاگدید (۵

 ؛اهدادیور

 لقتسم و هناگادج یاهدوجوزا یا هدوت هب دناوت یمن داصتقا» هک تفایرد نیا اب ینامزاس هاگدید (۶

 .«دنتسین یدرف هبک رم لماوع هجتنم ازت یداصتقا یاههدیدب و دوش هیزجت یداصتقا

 اب. تشواتفک هک دهد یم صیخشت ار «خیرات یتامدقم ها هس») اه رظت هب رت كيدزن ۴و

 نک در ف[قت یلاح نان قیامت ارد رتشو تک زا رک یشوت ترتیب اهنآ هرانردرآ هداتقآ
 شیب زا "*نایمیس هک تافداصت خیرات مود .دوش یم تبث هاتوک نامز رد هک یراگن عیاقو تر وص هب خیرات

 .هنازور داصتقا .اهراتخاس هورگ و اهراتخاس خیرات ای تدمزارد رد خیرات موس ؛تسا هدرک حیرشت

 .دنیوگ یم خساپ خیرات یاههنیمز نیا زا كي ره هب هعسوت و دشر داصتقا یداصتقا تاناسون داصتقا
 ود نایم دیفم تالدابمو ناوارف سامت دوس هب یحیضوت ریواصت ,یطابنتسا یاه هدودحم یساسا حلاصم

 ۳ تا ع وضوم

 ایفا رغج و یسایس داصتقا )ب

 هب و هدمآ تسد هب ءاهنآ رد رییغت نودب .یمیلقا و یکیزیف یاهطیحم یسررب زا نيون یایفارغج ملع

 «تسا هدمآرد ییاضف هدودحم رد یناسنا تاعامتجا ملع» .رتقیقد ای و .یناسنا شناد تروص

 .*" (ژرز ریب)

 شآنویدهژر دار وس سکام ریثأت تحت ۵ شالپالد لادیو هک یناسنا یایفارغج یوسنارف بتکم

 و شنک ات دشوک یم ,(میا هدربن مسا نارگید زا) هدرکاپرب ""نمتوگ ناژ و ژرژریپ *" ونالول سیروم
 یاههویش و تاقابطنا هعومجم ینعی ,یگدنز عاونا .دنک لابند ار اهنآ نوماریپو اهئاسنا نایم شنک او

 هصالخ و دیامن لیلحت و هیزجت .دنروآ یم مهارف اردوخ شاعم ساسا نآ رب یناسنا یاههو رگ هک ار ینف

 نت و ] دنک یسررب ار «ناسنا یبایتسد لباق و توافتم یاضف نامزاس»

47. ۲.۰ ۲۵۱۷۵۵۵۱ 48. 0 

 هک 77۵۷۱6 2 0601086, 0.92 رد ۲. ۲:۵0, )لاماما۲6 ها 50601086 هب دینک ع وجر.٩

 مهس هرابرد مع 66070, قت 1956 هلجم و تسا هتفای راشتنا چیوروگ ژرز رظن تحت

 :زین و یعامتجا و یداصتقا طیحم تخانش رد خیرات

[. ۱,۱۵۳0۲۳0۵, 60۳۶۵۳۵۵ 61 ۱0۲, ))۵۵۵۷6, 2۲۵26, 1967(, 
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 یارب ار یداصتقا تیلاعف یعیبط و یکیزیف عاضوا و طیارش هرابرد تخانش نیرتهب ایفا رغج ملع

 ملع نیا .دهدیم یهاگآ سوفن و هیلوا داوم و رین یناکم زک رمت دراوم زا ار وا و دنیب یم هیهت نادداصتقا

 .دراد ترو رض ناکم صیصخت و نییعت هنیمز رد اهیسررب هیلک یارب

 ود نایم سامت هطقن نیا رد) دهدیم ناشن یداصتقا یناکم لیلحت هک نانچ .نادداصتقا هاگ دید اما

 یاهتوافت هشیدنا رد نادايفا رغج زا رتمک نادداصتقا .دراد یصاخ تروص ,(ددرگ یم رارقرب عوضوم

 و هدزاب نی رتالاب روظنم هب هک تسا دنم هقالع یناکم هب رتشیب و هدروآ دیدب ناکسرد ناسنا هک تسا یفیک

 کیک ی شير یاهدهق ساب از یداصتفا ناکم ندا :تسام ات ناب هی تیک
 هک یطباور هلسلس و یداصتقا دحاو كي ذوفن و ریثأت طیحم دننام .دنا هداد بیت رت یداصتقا صاخشا

 ظنهب»:میروآ یم ار هتناژ یاقآ یلاعررایسب هسیاقم اعتیا رذ ام.:دهديف لیکشت ار دحاو نیا یگدنز

 اي ۳ تر وص هب) یکیزیف یاه هداد اب طابترا رد یداصتقا یاه هدیدب یسر رب نادايفارفج شقن .نم

 و یداصتقا یاهمسیناکم لمع فشک .نادداصتقا شقن .تسا ناکم رد (تسا هدرک داجیا ناسنا هجنآ

 ای تعیبط هک دراد دوجو یا هدننک میسقت طوطخ رثا نادایفارغج یاضف رد .تساهنآ راثآ یریگ هزادنا

 یساسا یاهنایرج ریثأت دودح .نادداصتقا یاضف یاهز رم .تسا هدرک میسرت كاخ نامه یور ناسنا

 ۱ ۵۷«تسا هداد صیخشت یداصتقا هیرظن هک دهدیم ناشن ار

 یسانش نف و یسایس داصتقا (ت
 هک تا هیرک یاب یر ما هراترافع اهتآ یق تخاعع اب اهفیدب یداشتفا تخادق

 و قیفد زیامت نیا .دراد هجوت شزرا هب نادداصتقا یلو .دزادرپیم رادقم هب و مجح هب ** ینف نادراک

 .تسا دنم هقالع زین مجح و رادقم رامآ هه تمیف رامآ في نان ا تست

 کیا لات لک مهار یکیزیف اهن از ی نف یادر اک هک تا سا راتسرک تب

 شیامآ یاه هداد هک تسوا هقالع دروم یتروص رد نیشام :دراد هجوت رس لئاسم هب نادداصتقا

 .فرصم شیازفا .تمیق شهاک .دیلوت رادقم دایدزا) تم یگدنز نآ رد هک ار ییایند جرخرپ

 هویت .نینحمه :اهذب یی (هنیغ و ناک زر اب هرات یاهت ان رک نشیادت زند او عبانمز تک هات

 یطارش هبلمع هلع مزد نیفراک فن اب شور قلب :تسناد یکی اهالاک فرصم ناکما اب دیابن ار ینف

 زین شور نيا دربراک .دشاب هفرص هب نورقم و روآدوس رازاب داصتقا هک دریگیم رارق هدافتسا دروم

 .دروخب رب یعامتجا عناوم هب تسا نکمم

7 .۷( .56.۲ 

 37. 1۲۵۷۷۵ 46 608۲هاجاع هاهنعب ۱955, ۲. ااناااب [۵56 ۱. 0 2,

 ۱ :درک هعجارم ریز عبانم هب ناوتیم باب نيا رد
 اب مدتانط ءا ۳.۸هنااهب ۳۳۵و 2660۸0۵ عموما (۵۱۱۵2)۱, ۰)۲962

 :هزیو هب و

 1 .-۱. ۱0006۷116, [عع یوووععو 60070۳096(. ۰۴, ۰)۱96۱

 58. 6۵6190 ۵۵ 59, علصززمم



 تباث * كياه هک نانچ ؛دراد رایسب توافت سانش هعماج و نادداصتقا دید اب نف لها دید .یلک ر وط هب

 ینیع صاوخ یسرررب رب ینتبم و هداد لکش دوخ نفذ رد شیباشیب هک یلماک ششوک زا سدنهم .هدرک

 هک تسا ییاهنیشام تردق زا هدافتسا رثکادح یو نامرآ و بولطم تیاغ .دراد صخشم دید تسا ءایشا

 رد هیامرس هضرعو هرهب خرت؛اهدزمتسد حطس .هیلواداوم .تمیق دننام هچنآ همه ینعی .دتفا راک هب دیاب

 ۲۱«رادقم بسحرب» هبساحم هب سدنهم ., .دوش یم یقلت هداد دل اتش هب .درذگ یم نادداصتقا هشيدنآ

 هشقن ینعی .دنک یم هجوت تمیق و شزرا بسحرب هبساحم هب نادداصتقا هک یتروص رد ,تسا دنمهقالع

 نی شهوژپ نيا لابند هب و دنک یم ماغدا هعماج یداصتقا یاهتیلاعف هکبش رد ار سدنهم ینف

 نیشام اب هیلوا هدام» هک دیامن یم قیقحت هکلب .تسیچ هیلوا داوم نیرتهب و تسا مادک نیش نام نی رتهب

 ۵ دیلوت لماع ود نيا اجک و دوش یم عقاو هدافتسا دروم ییأراک نیرتشیب اب نامز هچ
 .(كياه) «دنیآ تسد هب تمیف نیرتهب هب و رث عی رس

 2 عج

 طقف نمض رد و میزاس نشور ار یداصتقا شهوژپ لالقتسا میا هدیشوک ام

 ریواصت و درک یسررب نوگانوگ یایاوززا ناوتیم ار تیعقاو هک مینک تباث ميا هتساوخ

 و قفاوتم مه اب غیردیب هشيمه و دنوشب یکی و دندن ویپب رگیدکی هب دیاب ریسفت ی رظن
 نیا لیلحت .میرادرواب زین صاخ مولع دوجو هب «یناسنا ملع» رب نوزفا ام .دنشاب زاسمه

 یاقا .دس رب یناسنا تیعقاو رت تسرد ریسفت هب دنا وت یم كرتشم فده تهج رد اهشناد

 یاههدرپ مأمت زا یعامتجا طباور ندوب لمکم یناگمه لمع» دسی ون یم "لئرپود

 ربا لا تراک یر هه روت رک تم کاع نهم هتک ی لا
 بلطم نیا ایا .لاح نیع رد اما .«دنک روبع نوگانوگ یعامتجا مولع و رملق زا دیاب
 تلصخ یداصتقا لیلحت هجیتن رد و فلتخم مولع رد لیلحت هک تسین نیارب یفارتعا

۱ 

 یداصتقا لیلحت یئزج تلصخ _ موس تمسق

 ته اسد اه یک یر یار اقا

 هب ار عقاو زا یئزج حیضوت دناوت یم طقف ,دشاب تسرد نیشیپ تادهاشم رگا .درادیم

 ع وضوم هک حیضوت ز رط هب درادن قح نیقي و عطق مکح هب زج ,نادداصتقا .دهد تسد

 نآ رد ار یرشب خیرات یاهزار همهزمر» و دهدب زاتمم شزرا .دروآ یم مهارف داصتقا ملع

 60۰ ۲3۵۷6, 6/۵۳/۸5۸۵ 6 566۳065 دهها, 0120. ۶۰ 61۰ 1 2
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 یسأیس داصتقا ۶

 .(رتپموش) «دنادب

 عماوج لوحت رد هدننک نییعت و عطاق شقن هک تسا «یخیرات مسیلایرتام» هابتشا تا

 ار یخیرات مسیلای رتام هیرظن سکرام لراک .دنادیم یداصتقا لماوع زا طقف ار یناسنا

 هب هی رظن نیا .تسا هدرک رارکت دوخ نمرات هو هداد هئارا ۲۳ تسینومک تسفینام رد

 :دوش یم لیلحت تروص ود

 ,ینادجو یاههدیدب .رنه ,تادقتعم ,تسایس ,قوقح ینعی ,هعماج ره یانبور (فلا
 ار تو رز دل هک تسا ییاهداهنو تاط ابترا ,لاعفا هعونجتم شعب /انباریز نامرف تحت

 .دنهدیم لیکشت ار یدیلوت طباور و دنیامن یم فیرعت

 «وزاب یورین اب تخاس» ماظن :دنراد ینورد قطنم دیلوت یاهلکش .هوالع هب (ب

 یاهراتخاس دجوم .دوخ هبون هب .كي نيا و دزاسیم ناسآ ار ینیشام تخاس شریذپ
 زین دوخ دودح زا ات دنباییم هعسوت هک تسا یدیدج یاهرکفت زرط و یعامتجا دیدج
 .دنو رب رتا رف

 یرورض .نیعم طباور هریاد هب اب» «سکرام هتفگ هب ,«دوخ شاعم لیاسو یعامتجا دیلوت رد اهناسنا»

 یدام یاهو رین نیعم هعسوت زا یاهجرد اب یدیلوت تابسانم نيا و دنهن یم شیوخ هدارا زا لقتسم و
 نیا رب و دهدیم لیکشت ار هعماج یداصتقا راتخاس .طباور نیا هعومجم .دنراد تقباطم اهنآ یدیلوت

 یعامتجا تفرعمو نادجو نیعم یاهلکش اب و دور یم الاب یشايسو فوق یانیوز هک تسا نعقاو هبان

 یرکف و یسایس ,یعامتجا درگارف ** «رد رثوم» یدام یگدنز دیلوت زرط .*۳«دیامنیم تقباطم
 تا یک دیر عدم

 ار ایفا هک تی ی نیا نامه دوضقم شا هنگ دونناو یک راعیاهدامشارا یعربهک نان

 یاههدیدپ شنکاو كي چیه ,یو ناو ریپ و سکرام .دننک یم ییاینهار یدام و یداصتقا یاه هزیگنا اهنت
 انبم نایم ینورد ریثأت موهفم .""فناخلپ رظن هب .دنا هدرکن راکنا رگیدکی رد ار ی رکف و یمارم ای یسأیس

 هک دریک یه ارت یک ناک ناماع ره طبل روت نارطت راد ترور یک رام: هاتفش قارف قانب اهاوورو

 زاب رگیدکی زا اررامعمروبنز نیرترهام و نیرتدب زاغآ نامهزا سک نآ ....دراد قلعت ناسنا هب ارصحنم
 هک یا هجیتن و تسا هتخاس دوخ رس رد .دزاسب ودنک رد هکنآ زا شیپ ار اههناخ هک تسا نامه دسانش یم ۰

 ."۲«دراد دوجو رگراک روصت رد شیپ زا یلایخ تروص هب دسریم نادب راک
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 ۳۷۰ داصتقا ملع عوضوم

 زا «لیلحت نیساو رد» عماوج لوحت هک رحم یورین ,سکرام رظن هب ,هک دنامیم یقاب هتکن نیا

 "؟كالب فز وج هب ۱۸۹۰ لاس ربماتمس مکیو تسیب خیرات رد "*سلگنا .دیآ یم رب یداصتقا یاههدیدپ

 نیرخآ رد ,خیرات رد هدننک نییعت لماع ,یرگیدام هیاپ رب طابنتسا ربانب» :دسیون یم نینچ اتحارص

 اما .میا هدرک دییأت ار نیمه طقف و طقف نمو سکرام .تسا یعقاو یگدنز شنی رفآ و دیلوت انامه ,هلح رم

 هی تخت هیطق تو تا رو شا هیفف نسب رضع 2 اهب شداضتفا ماعهک دن گی ام کا

 فلتخم لماوع اما .تسا هیاپ هلزنم هب یداصتقا عضو .دوش یم لیدبت چوپ و یعازتنا و یهت نایم هلمج
 یاهلکش دراوم یرایسب رد و دننک یم لامعا یخیرات تازرابم نایرج رب ار دوخ ذوفن زین ...ییانبور

 .«دنیامت یم نیعم ار رترب بولسا
 هاو تنما هدرک یک رام اتاطاضعتنا زا یبلاج دنارا یتاتسنهل نادداصتفا دگنالزاکسا یگراتهب

 :دهدیم صیخشت ریز حرش هب ار یسانش هعماج یداینب نوناق

 و یدیلوت یدام یاهو ریت) یدیل وت یاهو رین تلصخ و یدیلوت تابسانم نایم یرو رض طابترا نوناف

 ؛(یدیلوت یناسنا یاهورین

 ؛یداصتفا هیاب و انبور نایم یرورض یراگزاس نوناق

 لک یاراد یاسا هعماع كیوا رک یشراف درک | رفابک یعدیل ونیاهو ریت ها ف همت هقناق ادب

 رگید یعامتجا لکشت هب ار صخشم یانبور و دیلوت زرط و نیعم (یعامتجا ماظن ای) یعامتجا

 ۲.دهدیم حیضوت

 ؟داد نادب ناوتیم یشزرا هچ و دیشیدنا دیاب هچ هیرظن نيا هرابرد
 هتشر» و راک لماع هرابرد یاهیضرف نوچمه ناوتیم ار یتسیسکرام طابنتسا

 تر وص نیا رد تس اد اههعشاخ لیلحق نیوز یو سلنا هک هی یی امتهاز

 ز رط كدنا كدنا سپس ؛دوش یم هدیزگ رب زاغآ رس ناونع هب یداصتقا نامزاس و نف عصر

 ابلاغ شور نیا هدد رک ما لابنف:تو رت عیزوت و تیکلام ماظن .یداصتقا هاگتسد راک

 یاهو رین هک دسریم نایرج نیا فشک هب و تسا هدننک نشور یهاگ یتح و تسرد

 راب هب یسایس اي یقرتم ماظن رد ار تایصوصخ زا یا هراب .نیعم عصو رد «یدیلوت

 :تنووا یق
 تلع اب قیقحت كي زاغآرس تساحب ؛تسا هتفایرد ۲ "نورآ نومر هک نانچ . اما
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 یسأیس داصتقا ۸

 دناوت یمن راک لماع هراب رد هیض رف :دوشن هابتشا اههدیدپزا یا هعومجم یساسا و یلصا

 .ددرگ لیدبت یلک هدنهد حیضوت تلع هب یهاگآ ان ورا اب ةناهاک |

 ةلزنم هب دیلوت یعامتجا تابسانم هک درادن دوجو یلیلد چیه ,یببس لیلحت هنیمز رد
 تلع نایاپ یب هلسلس رد .تسین زاغآ هظحل نامز زا یا هطقن چیه .دوشب یقلت قلطم زاغآ

 رپارب رد ارچ میروآ تسد هب ار دادیور كي یاه هنیشیپ میش وک یم هک یماگنه ,لولعم و

 طابترا یب دوخ نامزمه و نیشیپ لامعا اب یلمع چیه ؟مینک فقوت یداصتقا مظن كي

 تلصخ صوصخب ناوتیمن .دشاب زوظنم یداصتقا ای ینف یاهتیعقاو هاگره .تسین
 رد و یرکف هنیمز نیا كمك هب» طقف اهتیعقاو نيا ؛درب دای زا ار نانیا داضتم و بک رم

 یایسآ ,یداب یایسآ .دننک یم ادیپ یلمع و یخیرات موهفم ,هعومجم كي مامت اب طابترا
 ؛تادقتعم زا ییایند اب یگتسباو رد زج قلعم یاهلب .نیبروت ,یراجفنا روتوم .یراخب

 .(و رب اوسنارف) «دنرادن ینعم یسایس و یرادا یاهتیلاعف و یفوقح یاهداهن و دعاوق

 و یعقاو عماوج نایم هک زنگ یه واحشا یسانش هعماج لیلحت یا

 تشاد راظتنا دیلوت طلسم یاهلکش تیدوجوم زا دشیم قحب هک ییاهوگلا

 ,هسنا رف دننام .یتوافتم یاههنیمز رد یرادهیامرس یانب ریز .دراد دوجو یتافالتخا

 هتفایرد كين رتپموش تبسانم نیمه هب .تسا هتفرگ یاج ناتسلگنا و نياژ ,ناملآ
 هسیاقم یزلف یاهناشن اب دنناوت یم یعامتجا یاهراتفرو اههنومن ,اهراتخاس» هک تسا

 ماود اهنرق المتحم دندش هتخاس هکنآ زا سپ و دنوشیمن بوذ یناسآ هب هک دنوش

 .«...دنروآ یم

 هب یتسیسکرام طابنتسا گكرتشم و هفرط كي تلصخ ات دهد یم مه تسد هب تسد زیج همه .نیا ربانب

 بتکم هک دهدیم تسد هب مسیلایرپما ُهیرظن ار اعدا نيا زا لاثم نیرتبلاج .دوش هتخادنا رود
 و" نیراخوب ۰*"گروبمازک ولازور ,۲۲ گنیدرفلیه "۳ رثابوتا) متسیب نرف زاغآ رد دیدج یتسیسکرام :

 نرق و مهدز ون نرف نایاب یناهج و ییابورا ,یتا رمعتسم یاهگنج هی ی رظن نیا .تسا هداد طسب (۲۲ نینل

 فرصم و بذج زا ناوتان یرادهیامرس یاهداصتقا .دراذگ یم یرادهیامرس هعسوت باسح هب ار متسیب

 اهایرد یوس نآ هتفاین هعسوت یاهنیمز رس رد ار ییاهرازاب .دوس یلوزن خرن زا هدید نایز و دوخ دیلوت

 :دزوآ یم رای هب نادهبامرس یاهتلم نایم یناهدزوخ رب و تامحاصت تارمعتسم حتف و دننک یم وجتسج

 .تسا ییاپورا یاهگنج رد یعقاو واد ایند یداصتقا میسقت

 ریخست و حتف یارب «نرق اتاق «یرادهیامرس یاهروشک هک دنک راکنا دنا وت یمن سک چیه

 73. 0۱60 ۳2067 ۰. 74 ۳116لنمو
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 ۳۹ داصتقا ملع ع وضوم

 رتهب یریوصت هچ سکرام» .دنا هتفرگ ماهلا زین تردق یاهتسایس زا و دنا هدرک هزرابم یجراخ یاهرازاب

 و مهم عیاقو یتسیسکرام یامن اما .(رتپموش) «؟دنکب وزرآ تسناوت یم اهرثوب گنج و ""زدور لیسس زا
 .دراذگ یم یقاب ماهبا هیاس رد ار یخیرات ضامغا لباقریغ

 زا ادورا رک ها رف یزرا دهی ام دوش سم کشت سنا رف ینامفتم نیزروتآ ریما هک ناروذ نآ رفت

 ؟تسا هتفرگن بقل «راوخ دوس یرادهیامرس» تبسانم نیمه هب ایآ و :دراد شوجوبنج رتمک همه

 اما و ؛دزادنا یم هار هب ار یبلط هعسوت تسایس ,والسا یقرش یابورا و یروجنم رد یرازت هیسو زا

 .تسا شیادیپ نایرج رد ای دوجومان زونه متسیب نرق زاغآ سور یرادهیامرس

 ,سنوت رد اي و رصم اي شکارم رد هاوخ .یتارمعتسم یداصتقا یاههسسوم زا كي چیه

 ماهلا یرادهیامرس عفانم یوجتسج زا و دنا هتخیگنین رب ایورا رد ار مهم رایسب یسایس یاهدروخ رب»

 یاههزیگنا هب لسوت اب اههناخناوید هک تسا هدوب یسایس یاهیبلط هاج اهنآ همه ءاشنم و دنا هتفرگن

 ۱ .«دندرک یم یشوپ هدرپ هنانیب عقاو

 ناشن رامآ «اریژ ؛درادن یناگرزاب هبنج ؛ ۱۹۱۴ لاس کنج دمآرد شیب ؛ناملآ و نسیلگنا تباقر س

 مویگ هک دنک یمزو رب یماگنه تباقر نیا .دندوب رگیدکی یرتشم نیرتهب ناتسلگنا و ناملآ هک دهدیم

 .تسا بآ رب ناملآ هدنیآ داینب هک دیامنیم مالعا مود

 كي رحت هب ردق نامه لقاال .دشابن رتشیب رگا .اهتلم تردق هدارا هک ددرگ یم راکشآ نياربانب

 و یعامتجا یاهراتخاس هژیو شقن زا تلفغ ببس هب یتسیسکرام لیلحت .تسا هدوب یکتم یرادهیامرس

 ۱ "۹ دوش یم اطخ بکترم یرکف یاهیرشم ریثأت و یسایس
 اتقوم و یلک ریغ و یئزج تلصخ هک تشادن نیا زج یرگید فده لیلحت نیا

 دودح رب فوقو اب نادداصتقا .دناسرب تابثا هب ار اههعماج یداصتقا یسررب یفیصوت

 .دروآ یم تسد هب نایز زا شیب یدوس عوضوم

 ۳. ظاهر رهام 1م ممد ۸۵۵۵6۳۵ هد هههفم 0م عج (۸. (ماذطم 1950)
 لب, )۱۳9۴ ۴تبم کعتمامععم مگ)6ملع (۲هتتفعم 1948)»

 ۲۱. 20۳2۵ هاو 1ع 660۵۵ مهتاب (ظهعتعم ۱۵م, 1951)
 (ع. (۷8۷1۳۵۲ ۵۶ هل, 1۳۵۸۸6 هم وهعنمامع:و (۳۳ععومو [۲دنهتوا(هنجمو ۵ ۳۳۵۵6۵۰
 00 سد "[ط 5عمرمع هم 2۲۹ظ۵0 هگ ۳مه»دهسنههر ۲۱6۵م ه مجموع گویم

.۰ 9۶ ,1946 
 ۸۱ ده ۱ همج دو کو همدم دم جوی ()هادب ۱ 60۱هنف, 95۰

 ۳, ۳8۳82۵0۲5 عمه ها د۵ 84 (۳۳عوومم ون ۷۵هاامنمم 4۵ ۳۴۵۵۵۵, ۰)1961
 ۳۰ ۳۳۳۳۵0۲۲ ۵۶ هل هم, ان تونم ع6هدموصنومم 6 هههتقلر ۱۵۲60۰

 6026 ر۲۵هجبعت96 (۲. 12), ۳عتفم اصت 0۱2996, ۰

 78 یوآ طعم 79: ۳هرصمجم ۸۳هطر [عع ع96۲۳ع) 6 0۵8۵, ۵0 0



 یسایس داصتقا ۰

 زبم ,٩0۵82۲5 یوم عدیج 1۵ ۵9۲۵ 6۶ ۲۵ هو عمیومج 00 ام هتفجمم 00م
 (۳هتنعم 2160:منعب 1957۰

 ۵. ۲7 ۳۵دب 1م ۱۲/00 هک کنمتمت 5ع1هجمعو (۲۳۵۵ (2)عصعمو 1۳۳مهف, 11010,
1949(۰ 

0۳۲۳۲۲۸۲101۲ ۳51۵], 

 زیص 1: 6۵۳عاتتسم 6عمدهدصنوتم هد هجز هدست هب هما ون ظع 8۵072: 0
 وعوداتمد من 0م ؟مهنچ هم طاطاتممهواطنم هد ۰
 ۲۵ام دووف طوجصعمطف ۵ نوت 9 و

 ممتومام ی6تتولپ ی ۱۵ جمع هما ص6۵( ۸ تمدن مع 6)1م طاطاتعهرماجنمع
 هر 6ههنعلم»و 2 ۵ 12 قه لمم لتعم هجدهم 06 666 ۰

 10ام دف توصمط ام 0م عن ومج عتمم نت6متمت هه ۱م حاوح طاطاتمعع-
 ماتتو۲6 :

 بس رو )0070602/۵0 6000و (۳هتفو ۳و 172ن»هدوناهنسمو 0 ۳۳2۵6)
 بس "111168 0[ ۵۲۷ ظ0ناعو دص0 ظ۵تخم0نهملفر لعصم هطعوحتء 1۳۲هنفمج 40 1۵ ۰

 ۳6۵7 عموم ۵9:۵0 (۲ظ6 ] هه ه؟ طم ظشسمتزععص ۸عده«تعاتمط) :
 س 1100026 ۳۵۳۱0 لنهملم هو ۱۱۵ ظ0هیر مهم دووتم ات عنعه»ج 1۵ 11:6 6

 لمبمآ (امدعععر اعهصنااعص),

 1) 1۳ام ۵ ۵۵۵و ع6ه6وع

 ال شتتشتفر 1۳۵45 660همووم میجهم اشطهنتتم 06و ۳هطانهمانمدم هم,
 ته, 2,

 ایم 1۸001۳۷ ۵۶ ۵61), ۲۳۵۶۵ 0600071۵ هاو (2 ۷۵۱,) ظ۳1ف, ۰
 ۲۲. 01۳0۳۲ ۳۳6و 0 ععمجم»صت مهااتوابم (2 ۷۵۱۰) ظوتفم ۰

 . هفتم مانع 0 عع0جمصم هام, و۲19, ۰
 ۴. 8۳8۳0۵05 مان 060000۵ نمایم (4 ۲۵],)ب تر (یمجاتم 1 0)1 یتتح۵مص-

۰ 1910۲ 
 سم زر قمموم»و لب 20216 ۵2۵0[, وتو, میدم ۱نمی 00 ۳۳۵۵۵۵, 0۰
 ۳۱ ۳:0 هی هلخخ)ر ان جختم» 6ع0جمجهوم ها ههعاملب اب 12 06 جم هام

 ۶ ههبهاعه, ظفر
 6۶, ۳۵۵۲, تعمصمجحخم [:04۳۵۵ ه هعمجم»0 0۳:26 (2 ۲۵۱۰), ظهتتفم 5.۳ )گاو

.19۹ 
 (ن 119: ۳۳۵6۲۵ لمع ۱۵60م نم او 4000م, ۲ هتاوو ۰ ,٩1۳6۲

 ۲۲, ۲ نر دتمآتممیام دعمجم» و رب مجتمع موم, ظوتتعم ۲۵01616 ۰
 ظ. ظش. 5۸02802, ام هعمومهذوم (2 ۷۵۱۰) ظدتقفم ۸. ما

 ]ل. 1۱. ۲:تکفر 1۵ یمعتمت ۲۳۵هممجع ()۵لب خو هم (ناعمجمم ۳۳۵۹9 ۰
 ۸. هوم ۳۳۱۱مامم موم مو (86 60,), امدسهم, ۱ عهسنلاهص.

 ۸. 2 ۳۱۵0۲ عموم صد لقب ۱۵ نالوص, ۰
 5زس ۱ ۵82۵۲۵0۵2, ایمن و هج رممجمجه ام ۳۳۱6م (3 ۷۲۵۱۰), صد ته, 9080166,

19399۰ 
 ظم (عد ناو 4 :۳۵00ممم ۵ مهمان هیموموامم, رم ج 1۲6و, مهم

 هد ۲ :مماممت, 24 60.6, 0

 5. بم 0171۳0۳۷۵ 0م 4متر ۱۵۷۲ ۲۵عکب ۲۱۵۳0۵۴ ۰
 ۱۲۰ ۳2تن, م4لم» عمجم»ام 4دمل»فف, ۱۵۲۲ ۵عب 26 6۳۵۷ اتلام ۰
 4 گیووب نگ مجهجمته مجمع (2 ۷۲۵۱۰,) ۱۵6۷۲۵۵ للتنصهژوم 1۳م

,1948-12 

 ز دهم خو تام :» 0:6 ۱۳۰۵م وممحهم (3 ۷۲۵۱,), 101086۳۵



 ۴۱ داصتقا ملع ع وضوم

 10 اد, ۰

 ۲۰ 2201۳0۳, 00۳207۵ 160۳۶ 08 3۵20م هو, هجا. : 160۵م 1ممو 6۱4
 ]۷۲میوممل, ۲۵۵0۳۵8, 1۵2 ۵۵فم ۰

 4م ۳25 108۳80۳0-0۵۲ب ۸۵۴۵۵0 8۶ ممومووتم ۳هاایمم, گناه, 4۰
 1۳. 00 ۳۳۲۳10, ۸0۴2۵ 86 ۳عمجمج»ام اعم, ۱24006, ۰

 6۶ 1. ۸, ۳۳۵96: 0۶ ۳60همصودهب ۵۵00۵6 ۰

 ظمعمدصنم لمج 5متمجممم 06 1۳0:1۳:5.5., اسمان( 0۳۳۵0دمهصنوپ دسما ؟ کعمومجوخم
 مهابتوبفم ظدتتعم بنات

 0. 1/۸۳هظر 0۵۵۲۵ هام ۷۵۹۲۵۵۷۱۵ 1959, ۳۵۵۰ 5۳, : 60۵۵066 و0
 (مایم,م ظ۳عووعم له ۷هتوناهتتمم لو ۲و 1962 (تهم هعععهالهصام 60200 هج ۵
 66 ؟دنام مدت ۸م ۳0۲۲۲تتب ان 6عمومصتف < يهه4تملتو6م» ۵۱ ۱۵ ودع6مم هیاتمللم

 0۳0وهمس نصصعهب منو 4م ۱۲.5.بل.و 2٩ 114, زدتص ۰)1961

 2) ۳مم

 [1م۲۲ یدعجل ماتم مو ه66ممدمنعو ۵ ۵0۲۲۵ 16۲۵اماتمج 4 12 جهوف6م ۶
 مع ؟هنام 6عهجمدصتوممع. مهم زهنوممجم )مو ج۳اصمتوهلوو 1۵۲۳۵ ۰

۳۸۲۶ (۵ 

 ممجم»»ام هررمآذچبکم (شتهظن جم 00 ۰)5.۳2۸۵۰.[۱۱
 [ممابم 0 ممومجوام صم

۲۳۱۵98 
 [۳۱موی6 06 561۵76۵ ۵۰۸

 مو ص0
 5:هناواذوبه» هل ۰

 ۳۳۵۵۱۵۵ ۵ (جهطانهعانم» طملط00م02۳6ر مدت تنم ۱عمما-
 عص06م عمهوک هند ۱۵۵(هملناع)

 ۵) :(29۵ هه

 1 ۳مموم»زم لونجمل»
۷ 

 1م 1)عوخویم نگ 1۵7۵00916 ۰
۵ ۵۵۵۵۵4 0/0۳0 

 1۷مینموما ونیز 600۵۵076 ۰

 ه) ۲۲۵۲۵-۲19 ۶

 1م 400۳:60۳0 6۵0۶0۳0۱۵6
 7۳ دما له بسدمآ ه

 1)بم لوصصمن ه ۳0!ممل
 1م رزم هز صمجمجاعم هجا

۰( ۲ 
۸ ۳۴ ۸۵۸۵2۲8 (1 

 ۳۲ هام عهبمزا هم ۰
 لمطص اهتمام زانج ۱۷همجملنامجمجووم 4م ۰

 ۱۲: ةهههطمرخ جم 0
 دمنصسمآاعوم له نانعطم



 یسایس داصتقا ۲

 ه) ۱۳ت

 ینم»»ملو 0عوآ: عمجم»طنععء و حجم 4۶ ۰
 زظوصعم 1۷ هدنمجمع ها دموم۳0 40۱: ۵۳۲۵۲۱۷ ۰

۰ 60۳۶۵۳۵۸۵ 
0( 

 ]) ظتععو ۵
 ناءوو (هدنفو۰)۵

 ۳اممومج وا 1091۳4 (۰)50۵0
 ۷ نمدمآممجم جا 1 ةععا>/ (۰)50۵06

 )و مجم»خنوا (۵112006)-
 17م (صصملزمص له سوم هز عمه صف 0۱۱۵ ۰

 1م [ع0جمجع 60۳4 (ظد۲هلتم)
 1[ [علزمص یعمصعم»ع له صمآ +

 ع) ۳تن 6۸۲۲02۲ 0۲0۸6۸۲ [521 9 ۴

۱۵0 ۳۵6۵۵۵۵ 1 ۰ 
 11به 6عهجمجاپسع مک 2۷۵0جک )مک رج ۱۳۵۵

 1م دمنزهدمآ 2مجمم صع# گهر ۰
 1۳مورممع هدصسماد 4م اد عجب هوم ۹5165:6۳۴۸ ۵۵

 ))عمانع 1948, 162 1۷ماتمصف [آمزعم ندیاطانعصا وجود امزاه ممه 0عو ۲یاب062 هابج 2
 5 لمتمص ععمصمصتوسع لصع امصلعب 88 1 )۳۳مممب هام ۱۸4 وع 1عا1ط6رم 6

 ۱ نودم مه و امر 0نهصب 06 هفتم 64 لم [ ۳1۱۳۵۵۱۵-۰
 زی (طیدهنومذمرم یوم 1 هتل وا [هلتصیهامنمص (۳۲.۸۰۵۰) عن 6؟مطانح

 واتفدت لو ۵۲۳۶۱ ۰
 ]مو مدطزنماتمصف یمدعمصحصا ۱ستمرمع ومصن عهلذمععم صوت 10۳عمهزوهالمط
 ماتم مگهتصم 36 ۵0و۵هاتمم یعمممهصتومف هاب عقب )عع وجه 6م 6عمصم-

 1۳ ات هاو 600۵۵۵۰

 1) ظدعنلو هنانماعم

 مایف 182116 لع ۱ضدعمهتعاتوص ةموجمصصتوعم هاهصماتوصماعب عمجا مایادانقو
 هج ادصجنم هدصجآدتعو 1عف ۳»۲۶)مننمرممآ عموما وجه (جانه1عع هجاوتام 5

 ۳10 هنمملمم عهد مو عرف ۸۵) ۱
 1, 2۸۵7۵۳:۵۵ عهد مود 0ع0اه0» ۵ 606 1 دایاسم مدت مع ۱۵0 :دوو, تن
 ۳۵و۲0 ۵حا لوم هتاتمهاود موعهناتاو همجهصمص لتععومفع دن 06 1+ ومنمجمع

 6ع0ط0تتوتعر موم 0عوسنم ماتمزعمعم ههصممع, هنوصفلموو عج جهت (نلام۴ :
 [۱6۵۵:عو ۶ج ظابعاجمعو (چ۵اه ۷۰ :

 [مملمو« زد ام 1لممح یک دععجوم ۰

 ۱۵۵۵و 3 هجع طعم هک ی همجما ۵,
 [۳۵۵۵:عو 1۳ دم 5هءتمآ ( 0۳۵۱ ها ۵۵۷۰

 1عم0:»عو 1۳ 1۷۲۵۲۵۱۵۳۷ ۰
 [8»:۲۱۵۵۵و۶ 1 ۳۳۶6۵ ۵۵۲۷۰

 ظ1ع0:عو ۱) ۲۶۰۵

 4) 50م هاداتعانونم بله جصمصامتسم

 فوم درو ۵22۵00 مع جحتطانهماتمدم هاهاندانومعم ه8طمتهالمع, ۳ودح 2
 ۳۳۵۵یم, ۵ نعح090 : ۱

1۱, 13۸۲1۲, 1 



 1) ۲۳۵ ۱ وصتموم موزوم 0 اهم ۵۰
 2) ۰ بل (دجعصعحم)) هم اه کرمننعندوابم و66۲0 4۵ ۵ ۳۵۵۰

 5وع 1۵ مامص اصامصماتهدعلم ]۵ ظ0۲عع» هاماتمانومم عف ظهانمدم 1دنمم مهطاتع
 هص ظظللع» همدم 46 کهن ۵ مو 4م ههووصا ۱۵ام

 80۱21168 60000 وتمم 1عع 02۶ 10 ۰
 و 12 ۲۴هصهمر تج ادم وتصمجز 0۵ عمتا هتاتلم مو مدت جو 1۱68م ۸
 1م )0۶: عدم و ۵ همعتمآ لهجه 46 ل.-2۲. لطف ۲۳۳7۲۳۵۷۲ ۵ 1۲. ۲

 (ش. (مانص, ۰)1957 ۱
 [ر 60۵0توصا هد 16۳۵۲ ۵ 2۵ ۲۵۵۵۲۲۵ هان نو مسموم یمن

 ةمصع 12 6م[عماتمد « 1ط6صتم » (۳دعنعب ۲۳عمدعم 1لدنبهصذامتسهم 16 ۰)۲۳۵۵۵۵
 هنودطملوصم هصاقص 1:۵۳ 0:00 خو مااوص هه ۱۵111612۴ 6

: 608۵68۵06۵ 162 61 ۲۵۳۳۲6۵ 169 

 بس )104107701۲6 65 560665 ۵۵۵0م ناتصااع همه 1و تععانوط 6
 لء 1۵28۲۲ هات ۳موومم ۱۷۵ هم 46 ۳۳۵۰

 .س [ر"۵ع[019 660۳0۳۵ 16610۵۵ و یورو, 1 ۳صمص0 ایرعاتع (8)۳9۳,
 1۳م ناتو, ۰)1961

 سس [):م4107001۳6 600۴00۵م ها رام, 46 1۲. 5۸۲و ظطوتتمم مو لزاتوصف
۰ 0۲0۷۲۳۵۲۵۵ 

 س )611077001۳6 6 5666526 66020)ومم ماتم اد نتعمانمج 0۳۸لوتص (01۸ب
 1مویتو, 1۷۲۵۳6, ۰



 مود لصف

 داصتقا ملع خیرات

 تیز هیقاس نرو یوتت رپ یو کوک یزد نا ما رداضتفا عزت
 فرو ماستا

 نیا ره يا مر ازریناصتا هل لرعع سم تا یکم: ۱
 یداصتقا عیاقو زا هک ار یداصتقا تسایس كرادم و دانسا .دیاقع .ءارآ تساجب تروص
 لوصا یا هراب رب ینتبم .داصتقا شناد یاهماظن هب و دنا هتفرگ ماهلا فلتخم نارود

 .میهدب رارق یسررب دروم .دنا هتسباو یراجنه

 هک ار یلیلحت یاهرازبا و اههیض رف ینعی .داصتفا ملع ل وحت تسا نکمم نینجمه (۲

 هحیتن رد و دنبای طلست یداصتقا تیعفاو رب دنا هدیشوک و دنا هدربراک هب نانادداصتفا

 یو گرم زا سپ هک دوخ باتک رد رتیموش .مینک حی رس .دنروآ مها رف ار یحیضوت

 یاهشش وک خیرات ,یداصتقا لیلحت خیرات زا نم روظنم» :دسی ون یم .تسا هتفای راشتنا

 خیرات ای و .دنا هدروآ لمع هب یداصتقا یاه هدیدب كرد یارب اهناسنا هک .تسا یرکف

 . «تسا یداضتفا ةتشندنا یملع اي یلیلحت یاههبنج

 ینالوط و یتامدقم تالیصفت یداصتقا هشيدنا خیرات هب هک ,هسنارف تنس هب ام لصف نیا رد

 و یسایس نابلط حالصا هرمز رد نانادداصتقا زا یرایسب .هتشذگ رد .مینامیم دنبیاپ .دهدیم صیصخت

 مهم راثآ یاهیسررب رد ,یداصتقا هشیدنا یاههچخیرات رد قحب زین اهنآ راثآ و دنا هدوب یعامتجا

 تکگنهزف و راکفا هتیمز رد رانآ نیا هدیاف هتبلا دوش یم هدید یغامتا دیافع یاههتخنرات رد اب: یسایش

 هر ره ناو یار فراهم سیا سیاه صف اتیاباب یاک ز هیروم هه اما را

 ۱۰ 1. 00۵۵مهر الا ۵ ۵۵۳۱۵0۵۵6 شمار ۰

 2 ۱۲ 3. (۵06ا 4 ۲۰



 ۴۵ داصتقا ملع خیرات

 ار ییاهشس رب نانیا نایم طباور و یداصتقا یاههدیدب تخانش رد اهنا یرکف كمك و تکراشم تیمها

 ۲ .درک حرطم

 ینعی .داصتقا ملع تاعوضوم هک تسا ور هب ور داریا نيا اب ابلاغ یداصتقا هشیدنا خیرات ,یهگناو

 یشزرا تواضق ینعی .یتدیقع تاعوضوماب ار عیاقوهب عجار یرظن یاهتهباشم و اهیتخاونکی حرش

 لصاح تقفاوم دروم نیا رد اما و .دنک یم طولخم نیعم "ینیب ناهج و (یسایس ای یقالخا ,یبهذم)
 حیضوت ار اهدزمتسد یعقاو حطس هک راک رازاب رد دزمتسد نییعت ُهیرظن نایم ,لاتم ناونع هب هک تسا

 .دراد دوجو دنچ یتوافت دزمتسد بولطم حطس نامهب اي نالف هراب رد هدیقع و دهدیم

 ار زیامت هوجو "داصتفا ملع شور و دید نادیم ناونع تحت دوخ كيسالك باتک رد "نیک لیون ناج
 ملع و تسه هچنآ هرابرد نودم یاهتخانش زا تسا یا هعومجم ...یتابثا ملع ره» :دروآ یم هنوگ نیدب

 ... رنه ؛دشاب دیاب هچنآ طبا وض هرابرد نودم یاهتخانش زا تسا یا هعومجم ...هدنهد مظن ای یراجنه
 یاه هنیمز نیا رد ماهبا دوجو هک دیازفا یم هدنسب ون ؛«صاخ فده هب لین یارب تسا هدعاق هلسلس كي

 زیامت هوجو نیا هب تبسن یهجوتیب و هدوب رابتماخو و رایسب تاهابتشا همشچرس .هشیدنا فلتخم
 رثا رب هک دنک یم راکشآ ار ییاهقفاوت مدع یراتفر و تلاح نینچ كي ,هوالع هب .تسا فسأت راوازس

 ار نانادداصتقا همه نایم ك رتشم حیضوت هنیمز و دنیآ یم دیدپ نانادداصتقا نایم نوگانوگ یاهینیب ناهج
 تروص نیا رد .دروآ دیدب مهافت داضتم یارا نایحاص نایم دناوت یم هک یا هنیمز مه نآ .دن ریگ یم هدیدان

 رسزا"زنیبار لن ویال .درک فارتعا داصتقا شناد تسکشهب گنراگنر دیاقع رباریرد ناوت یم یناسآهی

 ,) ماتنب زا لکشتم یا هتیمک یشنم ناونع هب ار "یرتاه یاقآ» :دزاس یم ناشن رطاخ میلس قوذو حازم

 ابر یقالخا هبنج هرابرد میمصت ذخا یارب ,هدحتم تالایا دالوف تک رش هیلاع تسایر و نینل ,"اادوب

 مامآ اقا هی یهاتش دناوتب یرتاه یاقآ هک دور یم كدنا لامتحا .دینک ینادنز یقاطا رد و روا درک

 درگ لیزنت خر هرابرد یتلود همان نییآ كي ینیع جیاتن نییعت یارب ار هتیمک نیمه هاگ نآ ؛دیامن هیهت

 یناسنا تاناکما زرمزا .تیرثکا یارآ اب یشرازگ لقاال ای ءارآ قافتا ذخا هک دسر یمن رظن هب ؛دیروآ

 .۲۲«دهدب فلاخم یأر نینل اهتن دیاش و درنگب

 دیکأت یداصتقا لیلحت ای داصتقا ملع خیرات تیمها رب ءاساسا .دوخ مهس هب ام

 هب راک نیا هچ میهدب ح رش میناوت یمن لیصفت هب ی ی

 طقف یسر رب نینچ كي .دراد زاین .یداصتقا یاهمسیناکم و اههدیدب قیقد تخانش

 ملع عضو هک مینک یم هدنسب ششوک نیا هب نینچمه .دشاب راک ماتخ نسح دناوتیم

 .میهدب ناشن نآ هعسوت هدمع یاههیاپ هئارا اب ار رصاعم داصتقا

۵۹ .۱ ..6 7 ۵۱]20602۲۵ ۷۷ .5 
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 یسأیس داصتقا ۴۳۶

 نیا زا روظنم نیدب و میهدیم حرش ار داصتقا ملع شيادیپ و نیوکت زرط ادتبا
 نآ یلوصا هیرظن عضو ملع كي غ ولب هطباض نیرت مهم و هناگی» هک مینک یم زاغآ هاگدید
 و نیودت یارب ار ییایپ یاهششوک ریسم ام ,نیاربانب ." (زن وسراپ توکلات) «تسا

 یاههاگتسد لوحت و اههیرظن تایئزج رد هوالع هب .مییامن یم میس رت ملع نیا میظنت

 زا كي ره یارب هک میرادیم ظوفحم دوخ یارب ار قح نیا یلو) میوش یمن دراو لیلحت

 .(میهدب ماجنا ار راک نیا .یداصتقا شهوژپ مهم نیماضم
 یملع تلصخ ماجنارس ات میراذگیم شیامزآ هتوی رد ار تابجوم و للع سپس

 .میسانشب ینونک هعسوت هلحرم رد ار داصتقا

 یاهشهوژزب شخب ماهلا رضاح لاح رد هک ار داصتفا ملع «یناسنا طابنتسا» نایاب رد

 .مییامن یم نشور هنافاکشوم .تسا یداصتقا

 داصتقا ملع ۳ لوا تمسق

 زا ملع رگا هک دنک یم ناشنرطاخ ۲"یس ایس داصتقا گنهرف مان هب دوخ رثا رد نلک وک

 رگا و دشاب دیابن و هدوبن ملع زا یجاتنتسا زج رنه و تسا رنهرب مدقم یقطنم مظن ظاحل

 رنه رب لمع .ینعی .دوش یم هظحالم تورو یشور یخیرات مظن رد هدراد مدقت ملع رب رنه

 نارد یتدم .تسا هدنامن نوریب هدعاق نیا هریاد زا زین داصتقا ملع .تسا مدقم ملع رب رنه و

 لئاسم ای دراوم رب قبطنم ییاهلح هار ای ماکحا زا هدیزگ رب یا هعومجم طقف ملع نیا

 و هتخادرپ یداصتقا یگدنز هراب رد یلک حرش هب مهدجه نرق زاغآ زا اهنت و هدوب صاخ
 .تسا هداد شرتسگ زوررما هب ات ار حیضوت نیا رد تقد و قفاوت

 :مهوجم نرق ات یملع لبق ام هلحرم : :میسانش یم زاب ار هلحرم راهچ لوحت نیا رد
 لوصا هیهت و فشک ةلحرم ,(۱۷۵۰-۱۸۷۰) داصتقا ملع شیادیپ و نیوکت هلحرم

 شتسک و دات معرف مس يا نه یخ نا ی

 تک اب ۲۱۱ ۰ رک

 ۱۷۵۰ لاس ات زاغآ زا : یملع لبقام هلحرم .۱ 8

 زا و هفسلف رد وس كي زا داصتقا ملع هشير .هدرک تباث نکوپا رد رتپموش هک نانچ
 :تسا زور ایا هر ایوخ بانه رق زک نت

 و نوطالفا و وطسرا .تسا ینانوی هشیدنا هب هتسباو یرکف نایرج نیتسخن

 13. 131600 ۵5 14. مواتهانطم ۸0۳۳۸۵۱۲۵/)۲ ۵4 660۴0۳۱۶۵ 0011119146, ۰



 ۴۷ داصتقا ملع خیرات

 زا دوخ یسایس یاهیسررب رد ار یداصتقا یگدنز لئاسم روکییا ناو ریپ و *نویقاور

 و هنوز الا هفیط اه تفا شا نیا» هد مرا ره تن ادوزوم ین فا رشا» هاگ دید

 .(رتپموش) «دراد یزرواشک ریضرا یامنرود و دوش یم ور هب ور نارگ ادوس هدنبای یفرت

 هامتعا ترسلیف نیا ددهت نم ناف شوهر و تا رف یداصتفا  لیاعق رف وظتسزا اهتت

 یا هتسیاش یملع مهس لوب و تمیق ,شزرا هی رظن رد و دنک یم فیرعت تورث ملع ار

 ۳ .دراد

 ات یتسیاب یم .هجیتن رد .دنرادن داصتقا ملع رد یمهس هنوگ چیه ,تقیقح رد ءاهیمور

 «هشیدنا» ۲"میدق هفسلف و تمکح ناگدنسیون دزن رد ات دیشک راظتنا یطسو نورق

 :دنک یمادیپ طابترا تیحیسم هیاپ رب اهنآ قالخا و كلاردا اب مه نیا و دیآ دید یداصتقا

 .تساهنیا یرکف مهم یاههولج .۵ رهب حج رب تیموکحم و هلداع یاهب موهفم

 دی نیتشنارک نا رد هک دسر یم | رف یا هرود .تاحالصا و ۲ یاهو را تا سس

 یانیم رب ات هب رجت و عیاقو لیلحت ساسا رب رتشیب و .یعامتجا یگدنز حی رشت یوس

 ۱ روت رب و ددرگ یم ادج یهلا تمکح زا قالخا .دوش یم رادومن ۱ یفلا تمکح

 مادا زا یوم طاضرا لصا ۰ یریساش زاایالعا دب ر فیت ریابکلیبف زا :نموتع

 . ینوناق روصت .دروآ یم دیدب ار راثآ نیرتروراب هک تسا یعیبط نوناق هیرظن ,مهدزناش

 شخب ماهلا .دیآ تسد هب هعماج كي قیمع یاهزاین و یناسنا تعیبط هب رجت زا دناوتب هک
 ۲*نسجاه و ۲۵ ء|د ۱ یاش تا ۱۳ یو دتنام .فلتخم ناق دنسیون

 .دشاب یم

 ثحب تروص هب .دراد یسایس داصتقا رس هکر ییتوتش هک یو کار شود

 هب ,یدالیم ۱۷۰۰ 3 لاس زا هم رد هوا شتر و تی تای هزایوف

 هجیتن رد و یضارا زا رفا تسایس ,یلوب عاضوا» تاعوضوم دما سو نان افق هریو

6 .16 5 .159 

 17. 6012511065 18. 6 19. ()8ماموعلع 20. ۷

 .لسع روبنز یودنک هموظنم هدنیارس ۷6 ۱

 22. 20115 23. 01 24 1(مطع 29.16

 1 91) یقالخا هةفسلف ماظن مان زد وخ نا اب تو ب .وکسالگ رد هک (۲۷۵۱6۵507) نسجاه ۶

 2 دوفن ریز ار تیمسا مادا امیقتسم (۸0۲۵۱ ۳۱:00



 یسایس داصتقا ۸

 نارگادوس تازایتما .یناگرزاب رب تموکح نیرید تاقییضت «یزرواشک طاطحنا

 و ...یراجت تاراصحنا اب راکیب ,اهیدنله هرابرد هژیو هب ,زرا یاهخرن ....یجراخ

 رد .( رتپموش) «دوش یم ای رب یبدا یاهلدج و تارظانم و تاتحابم یکناب ماظن رارقتسا

 سایر یوضتملخا رق و اهر سم را یک رخ ته نساش داصفا نام وا

 دمارد شيازفا ر وظنم هب ییاهلح هار و دنیشن یم رکفت هب یراج لئاسم هراب رد نادداصتقا

 .دیامن یم داهنشیپ هاش و تلم

 نتفای انامه مهدفه و مهدزناش نرق ود رد ""اهتسیلیتناک رم یرکف و یساسا هلغشم
 ورد یکتا ,هرقن و الط ,لوا هجرد یاهتو رت ات دزاس رداق ار تلود هک تسا یلیاسو

 ۱ .دروآ
 :دسریم اکی رما هراق زا هک تسا ییاهبنا رگ تازلف ظفح فده ,لاغترب و ایئاپسا رد

 هک دننک یم هیصوت (۲؟زیترا-سیتناسد ,۲*سراویلأ) اهروشک نیا نانادداصتقا نینچمه
 .دمآ تسد هب هک یا هجیتن .ددرگ عنم یجراخ یاهالاک دوروو اهبنارگ تازلف نیا جورخ

 بر
 هی رعشیپ لاک تسلا نکمم دف ره ات دیاب شرک نیلمتعنص تشاجپ شنا رفزد

 رد تلاخد لصا :دوش هدیرخ شکم لاک راد ناکما هزادنا ره و دوش هتخو رف جراخ

 .تسا " مسیتربلک تاصخشم زا «یکرمگ تیامح و تعنص

 تو رث همشچرس نیرت نئمطم هلزنم هب یدرونایرد و یناگرزاب :ناتسلکنا نذ

 دصق یراجت تالدابم را رفت همان نییآ مهدزناش رفت تا رک وقت

 مهدفه نرق رد .دروآ تسد هب ار الط ریاخذ «اهدادرارق هنزاوم لصا» هیاپ رب تشاد

 و درک نیمأت ار ییایرد یناگرزاب زا تیامح مود زلراچ و لومارک «یدرونایرد نیناروق»
 زج تسناوت یمن یجراخ یتشک چیه هک بیترت نیدب ؛دیناشک یدوبان هب ار اهیدنله

 لاح ماش ما خیار تک یراوب ناتسلکنا هب ار غادیقو یلصا ریوشک. تخاش یاهالاک

 ایسا و اقی رفا اکیرما مناتسلکنا نان یناگرزاب هوالع هب .(دش یمن یدنله یاهیتشک

 نارسفا و نایوشاج و ریگزاهج هب قلعتمو سیلگنا تخاس یاهیتشک اب تسناوت یم طقف
 یلصا زکرم و ددرگ یم مادرتسمآ نیزگیاج ندنل هحیتن رد 9 ماجنا نیسیلطنآ

 .دوش یم یللملا نیب تالدابم یاهنایرج
 یمسر ماقم هب یمسر ماقم ناملآ رد و دراد هبتاکم ناگرزاب اب ناگرزاب» ,ناتسلگنا رد

 27 . 6۵5 26. 1۷۵5 29. 1ع 7۸-2۳15 30. ۵هآطع او



 ۴۳۹ داصتقا ملع خیرات

 زا شیپ هک دباییم شرتسگ " "یرگادوس ملع نانج «بیترت نیا هب .«دتس رف یم همان

 . .تسا یمومع تیریدم و یتلود همان نییآ و هدیقع نیودت هشیدنا رد راکرره

 نیا رد زیچ رهزا شیب نانیا ؛تسا زیجان رایسب داصتقا ملع رد اه تسیلیتناک رم مهس

 داصتقا باب رد اهیسررب نیا كس افت داهنشيب ار یداصتقا تسایس ریبادت هک دندوب رکف

 ۳ وه نانچ ءاما ؛تسین هدیاف زا یلاخ تالدابم و یتیامح شور و یلم

 كي دننام» ار داصتقا هک تسا نیا رد ناگدنسیون نیا فعض .دزاسیم ناشنرطاخ

 و همان نییآ هلسلس كي اب طقف نآ فلتخم یازجا رد لداعت هک دنرادنپ یم یعنصت مسیناکم

 نا زاک ژ رظو داصتقا زا ۳ دید اه تسیلیتناکرم .(د وشپ ظفح دنا وت یم روتسد

 .دنرادن

 هناشن یملع رثا دنچ مهدجه نرق زاغآ رد و مهدفه نرق نایاپ نامه رد ,همه نیا اب
 ادیپ هعسوت مهدجه نرق لوط رد هک تسا یا هدعاق و مظن داجیا تهج رد ششوک

 ۱ ۱ دا دی مایلیو رس .دنک یم

 ۳ هژیو هب اما .درادیم زاربا رامآ ساسا رپ ار یداصتقا لئاسم لیلحت

 ینومزآ مان هب دوخ میظع رثا اب ار داصتقا شناد یملع هلحررم هک تسا (۱۷۳۴- ۱۶۸۰)
 تسا یدتمشناد نیتسخن یو .دیامنیم مالعا * یک روضه ناکرزاب ته ام هر ابزق

 ۲۲هس تسیتاب ناژ زا شیب و دهد یم هئارا یداصتقا یاه هدیدب هراب رد قفاوتم ی رظن هک

 دیلوت لماوع هجورد ییاهتخادرپ نیرفآراک رصنع .دنک یم لیلحت ار ""نیرفآراک هفیظو
 یلامتحا تارطخ بیترت نیا هب و دشو رف یم نیعمان تمیق هپ ار الاک و دروآ یم لمع هب

 «رادم» هرابرد ار یلک دید نیتسخن نویتناک ماجنارس .دریگ یم هدهع هب ار دیلوت

 ار ۲۹ ی داصتفا لودج ردب ناونع وا هب رتپموش :تبسانم نیدب :درادیم هضص رع یداصتقا

 .دنک یم هض رع ار نآ قیقد یدنب لکش ۲:هنک نا زا سب ینامز رید و دهدیم

 31. ه6:هانعاع ((۵۱۳۵۲ ۵۱۳ ۱وع6هعمه2ا)

32. ۲ 33. ۷60۵ 

 34. ٩۱۳ ۷۷۱1و ۳۲۲۷, ۴0/۱۱68 ۰ 39. 0

 36. 530 کا ۱۵ ۱۵/۸۲۵ اب 60۴7۱۳۸۱6۲6۵ 6۷ 8676۲۵6 ۰
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 یسأیس داصتقا ۵۰

 (۱۷۵۰-۱۸۷۰) داصتقا ملع شیادیپ و نیوکت ۲ 8
 نیشیب هرود هصخشم هک یداصتقا هدرخ هدرخ لیلحت دضرب ۱۷۵۰ لاس زاغآ زا

 . :دنیاشگ یمار هزات هار نیا یملع رثا ود .دوش یم نایامن یشنکاو .تسا

 رشتنم ار یداصتقا لودج ءاهتا رک ویزیف بتکم راذگداینب ,هنک رتکد ۱۷۵۸ لاس رد س
 عارتخا نیموس لوپو طخ زا سپ فشک نیا هک درک مالعا وبا ریم نامز نآ رد .دنکیم

 ؛دوشیم بوسحم یناسنا رکف یساسا
 للع و تیهام رد یشهوژپ مان هب دوخ رثا ,سیلگنا رد تیمسا مادا ۱۷۷۶ لاس رد

 سیسأت ار سیلگنا كيسالك بتکم بیترت نیا هب و درادیم هضرع ار " اهتلم تور
 .دیامن یم

 اهتارکویزیف (فلا

 و هاش كلشزپ هنک رتکد ن وماریب نادداصتقا نافوسلیف «هق رف» ,یدالیم ۱۷۶۰ لاس زا
 .دیآ یم درگ ""روداپمپ مناخ تیامح دروم

 «اهناسنا» و «تالغ» «نارادهعرزم» یاههلاقم ۱۷۵۷ و ۱۷۵۶ یاهلاس رد هنک رتکد

 دهاوخ یم یداصتقا لودج رشن اب ۱۷۵۸ لاس رد و دنک یم رشتنم فراعملا ةرئاد رد ار
 هک تروص نامه هب .دناسرب تابثا هب یعامتجا رکیب رد ار یداصتفا یاهالاک نایرج

 ناسنا ندب رد ار نوخ و نوناق (۱۵۷۸-۱۶۵۷) نا شیب نرق كي .""یوراه

 تموکح یمومع جیاتن اب ار دوخ لودج ۰۱۷۶۰ لاس رد ,هنک رتکد ؛دوب هدرک فشک

 .دیامن یم لیمکت ""یزرواشک و رملق رد یداصتفا
 هیسرم ""رومن ود نیود "؟وبا ریمود یکرام زا دنترابع «هقرف» یلصا یاضعا

 .""نورتول و ""ودوب شیشک «" "ری ویرالود
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 رب .دوش یم رادومن «یعیبط مظن» هدیقع تروص هب تسخن (نویعیبط بتکم) اهتارک ویزیف دیاقع

 اب رب «لاعتم دنوادخ» هک دراد دوجو ییایند و دن ریذیان رییغت یعیبط قلطم نیناوق طابنتسا نیا ساسا

 مظن نیا و دنک فشک اروا تیشم مظن دوخ لقع هطساو اب ات دهدیم ناکما ناسنا هب دنوادخ .تسا هدرک

 ؟تتسا یتقبا روت اف رش

 یکیزیف دادیور ره مظنم نایرج یکیزیف نوناق زا روظنم» .دسی ون یم " یعیبط قوقح رد هنک رتکد

 لمع ره رد هدعاق ,یقالخا نوناق زا روظنم .تسا رشب یارب نوناق نیرتدنمدوس و هدوب یعیبط ع ون زا
 ار یا هعومجم نیناوق نيا .تسا رشب یارب یکیزیف مظن نیرتدنمدوس اب قفاوم هتبلا و ناسنا یقالخا

 «.دنهدیم لیکشت یعیبط نوناق مان هب

 نیناوق هک ماکح یاهنامرف» :دنشاب یعیبط نیناوق زا یباتزاب طقف دیاب یتابثا نیناوق ,هجيتن رد
 .دنشاب یم یعامتجا مظن هرابرد یساسا نیناوق نيا هدننک مالعا ماکحا طقف .دنوش یم هدیمان یتابثا

 یعیبط مظن ظفاح و نابهگن هاش .(رومنود نیود) «تسا هدرک ررقم دوجولا بجاو هک ینیناوق ینعی

 نایمر وهشم هرواحم .دوش یم مامت و هصالخ هنانیب نشور یدادبتسا تسایس رد یعیبط مظن هفسلف .تسا

 :دنادرگ یم نشور ار هفسلف نيا ریویرالود هیسرم و هیسور نیرتاک

 «؟دیهدیم لزنت اجک هب ات ار تموکح ملع نأش امش نیاربانب» - .نیرتاک

 هدزک عضو هدرپیب نینچ ی رشب هعماج رد شنی رفآ زور زا ادخ هک ینیناوق یسررب هب» - .هیسرم

 تب تسنا

 زج نآ رد و میشاب هتشاد رواب اهتا رک ویزیف ماظن رد ییاغ تلع هب طقف هاگره تساطخ ,همه نیا اب

 یاهتواضق و یسایس یاههیصوت رب تسا هتسناوت هنک تادقتعم هتبلا .مینیبن یهلا تمکح میهافم

 فرصت و لخد هنوگ نیا زا .تسوا یملع رثازا یلیلحت شخب هک یداصتقا هی رظن اما ,دشاب ذفان یشزرا

 رثا رد هنک .دراد رارق یداصتقا عیاقو میقتسم هدهاشم هیاپ رب تالخادم لیبق نيا ءاریز ؛تسا رانکررب

 و دیدر ونرد ار اههاگراک و عرازم» :دهدیمزردنا نینچ *"یناگرزاب هرابرد دونشو تفگ ناونع تحت دوخ

 یناگرزاب نایرج» :دسی ون یم نینچ فلتخم تاقبط نایم تابسانم زا ثحب رد یو ؛«...دیبایرد هاگ نآ

 هب باب نیا رد و دهاوخب سکه .تسین یضرف هجو چیه هب نآ یساسا طیارش و فلتخم تاقبط نایم

 «.تسا هدش دیلقت تعیبط یور زا وم هب وم هک دنیب یم .دزآدرب رکفت

 زا ار عافتنا رد نکمم شیازفا نیرتشیب» :دراذگ یم لصا نيا رب ار انب دوخ یرظن لالدتسا رد هنک

۰ ۲۵۱۲۵ ۳۵0۶ .50 
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 رثکادح هک دنک یم روصت یو .رگید یوس زا «.دیروآ تسد هب اههنیزه رد نکمم شهاک نیرتگرزب

 ره هک دیآ یم تسد هب بیترت نیا هب ,لماک تباقر طیارش رد ,هعماج كي یاضعا همه یاهزاین یاضرا
 رگیدکی لمکم دارفا عفانم هک تیصوصخ نیا زا هنک رتکد .دیامن نیمأت ار دوخ یصخش عفن دناوتب سک

 ناشن هکنآ نمض ,یداصتقا لودج .دسریم یعامتجا تاقبط عفانم نایف یناگمه یگنهامه هب ,تسا

 زین الاب میهافم رب یلیلد .تسا هتسباو رگید تاقبط هب دوخ یگدنز طیارش رد هنوگچ هقبط ره دهدیم

 یاهتیلاعف نایم یگتسباو و یداصتقا رادم شیامن نیتسخن ,زیچ ره زا شیپ ,لودج نيا اما .دشابیم
 ار «صلاخ لوصحم» یزرواشک هنوگچ دیامن یم تباث و تسا عیز ون و دیلوت نایم طباور و یداصتقا

 .دنک یم شخپ هعماج فلتخم تاقبط نایم و دروآ یم مهارف

 لوصحم دناوت یم هک تسا نیم طقف و دراد یدیلوت هبنج نیمز اهنت ءاهتارکویزیف و هنک هدیقع هب

 و «رابیب» (یناگرزاب .تعنص) رگید یاهتیلاعف .دهد تسد هب ار هنیزه رب نوزفا هدزاب ینعی ,صلاخ
 ای) كلام تاقبط هنک .دنیازفیب اهنآ رب یزیچ هکنآ یب دنیامنیم لیدبت ار اهالاک | ریز .دنتسه «میقع»

 ,عیانص نابحاص) راب یب و میقع هقبط و یزرواشک یضارا راد هراجا (هدننک عیز وت هقبط ای او رنامرف هقبط
 ار صلاخان لوصحم راد هراجا هقبط .دنک یم زیامتم رگیدکی زا ار (دازآ لغاشم و هناخ لها ,ناناگرزاب

 لکش هب ار هدنام و درادیم هاگن دوخ شاعم و ماد هیذغت ,رذب یارب ار نآ زا یشخب و دروآ یم تسد هب

 زا یرادرب هرهب یا رب هک ییاه هدعاسم ربا رب رد ار هوجو نیا كلام هقبط .دزادرب یم كلام هقبط هب هراجا

 رد ار یتمسق و راد هراجا هب ییادغ داوم دیرخ ربا رب رد ار یشخب و دراد یم تفایرد .تسا هتخادرپ نیمز

 تفایرد ار مهس نیا میقع هقبط .دهدیم میقع هقبط هب تامدخ ای اههناخراک تخاس تالوصحم لباقم

 هنوگ نیدب «رادم» .دزادرپیم نازرواشک هب دوخ زاین دروم شاعم رارما لیاسو ضوع رد و درادیم
 تا

 (موس تمسق .مود لصف) نکوپآ رد اهتارکویزیف یملع راک زا شخب نیا ریسفت نمض رتپموش

 یاهالاک یدیدج رادقم یداصتقا هرود ره رد هنوگچ دناهدرک تباث اهتارک ویزیف» :دسی ون یم

 رد فرصت هب و دوش یم داصتقا دراو تعیبط لازیال هنازخ ءاشنم زا دوخ رکفت زرط قفاوم و یناگرزاب
 زا .دتفا یم شدرگ هب داصتقا نیا یاضعا فلتخم یاههو رگ هلیسو هب .فرصم نیسیاو هلحرم ات و دیآ یم

 هنلدایم را یانگ زابتیاهالاک یا رج هزگا شو تبلاهنا یضاغتتیاظر اهر رک نیا تاضعفم
 نیا هب .ددن ویپ یم مه هب ار تاقبط ای اههو رگ نيا .ریجنز یاههقلح نانوچ .هلدابم لامعا قیام دوجو

 روند ورد هک دوش یمیآووبت یاهلوارم طرز تلسطس ترروص هو علم لب فاصتعآ رک دود بیل
 هرود ره یط هک ییاهالاک رادقم .دیامن یم رپ ار فرصم و دیلوت نایم دوجوم یاضف و ددرگ یم دیدجت
 عیز وت تاقوا همه رد هک تسا یعامتجا لوصحم هلزنم هب هدش دیلوت یداصتقا هاگتسد رد یداصتقا

 «.ددرگ یم ۱



 ۵۲ داصتقا ملع خیرات

 هک ار یداصتقا یاهتیلاعف نایم یگتسباو موهفم ,یداصتفا لودج یرای هب ءاهتارک ویزیف و هنک

 نو هک دنا هتفریذپ ار لیلحت شور نآ و دنا هدرک نایامن .دروخ یمرب نادب رترید ینامز ۳ سارلاو نوئل

 هدمع تاقبط نایم تابسانم و طباور لکشت نمض نانیا ؛تسا هدومن هدنز ون زا متسیب نرق رد ۵۳ فیت

 تییذ ام نیا هکرک شست ۱۱۳۴ ناسرا بک شکم ناو ار لک یواق ادا اما

 منا تفروا

 سیلکنا هایس ال بتکم )ب

 ترفاسم یط ,وکسالگ هاگشنادرد قالخا هفسلف داتسا تیمسا مادا ۰۱۷۶۴ لاس رد

 رثا نیتسخن ینعی ,للم تورت ۱۷۷۶ لاس رد و تفرگ سامت اهتارک ویزیف اب هسنارف هب

 از ناض نیا را بک نیا هام مار نیل فمالک بک متتمهآ رب نایب
 ینازرا داصتقا شناد هب یهجوت نایاش راثآ و هزاوآدنلب و یمان ناگدنیامن ۱۸۵۰ لاس

 :اتسا هتتساد

 رب (۱۷۶۶-۱۸۳۴) ناکیلگنا یاسیلک ناتستورپ شیشک «"*سوتلام تربار سمات
 نیکدنا هک تاک نیا سرا و تارهش هی

 هب ار ۵۲یسابس داصتقا لوصا ناونع تحت هدنسیون نيا رگید رثا .دراد یطارفا هشیدنا

 تیعمج لوصا بابرد يا هلاقم شراگن رثا

 نیا زا ار دوخ راکفا زا یشخب «زنیک هژیو هب ,ناگدنسی ون زا یخرب .دراپس یم یشومارف

 .دن ریگ یم ماهلا باتک

 باتک .قیقد و یوق قطنم بحاص رادکناب ,(۱۷۷۲-۱۸۲۳) **ودراکیر دیوید

 نوع لعاب رب یهافتا ناسا رب ارد یلبتایل فو یاس داضتفا لوضا
 زا یقفاوتم هعومجم تروص هب ریذپان فاطعنا جیاتن هک دزاسیم یهاگتسد و دنکیم
 :دن وفا مفاد :یموتغ هدافتسا یار یراعتع ل وضا زا لیلحت یاهرازپا

 دز و ۴ یطتم ملع رد یرانآ راشتفا اب ۱۸۷۳۰۱۸۸۶ ۲ لیم ترا وا ناج
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 صاخ تیمها ,*یعامتجا هفسلف رد دربراک دروم دنچ اب هار مه ءیسایس داصتقا لوصا

 ةنومن لاح نيع رد و كيسالك ماظن زا بیک رت نیرت هتسجرب ریخا باتک .دنک یم ادیپ

 (۱۷۶۷-۱۸۳۲) هس تسیتاب ناژ یملع یاهراک و ودراکیر میلاعت قیفلت یارب ششوک

 شور, رس ایشداضفا شتومآ دیک هوش ا ره تعتصض بحناص هه تشتاپ:نار :تبما

 نوناق و (۴نزی) «هداد ناشن یداصتقا دن ار راک تخت )وب هدروآ

 دل دال ی نیا تن شرت نایاب ترا هه ده هزار وب

 تک یی ار ی ومع تل هف اضا را ریش اب نا رب هوا هفت یو فیش
 تاصتخم ,همه نیا اب .دوش یم هدید فالتخا یکدنا سیلگنا یاهكيسالك هشيدنا رد

 :دومن فیرعت ریز هناشن هس اب ناوتیم ار كيسالك ماظن نی

 لیکشت نوماریپ هژیو هب .داصتقا رد ار اتسیا دید تسخن هلح رم رد كيسالك بتکم (۱
 .یعیبط شزرا نوما ریپ یراج شزرا .درادیم هضرع .یناگرزاب یاهالاک تمیق و شزرا

 یعیبط شزرا اب شزرا نيا هکنآ درجم هب و دنزیم رود ءاهالاک دیلوت هنیزه اب بسانتم
 .دنیامن یم تلاخد گنردیب هدننک حیحصت یاهو رین .دنک ادیپ توافت

 .ددرگیم زاب راک لماع هب طقف الاک كي دیلوت هنیزه ,سیلگنا یاهكيسالك هدیقع هب
 رادقم شزرا هب الاک هک دراد هدیقع و دریذب یم ار راک - شزرا هی رظن .یفسلف سرو مادا

 رد طقف هی رظن نيا :دنک یمزادنا سپ ار راک رادقم نیا اهالاک كلمت و هدش فرص نآ رد هک تسا یراک

 هک دریذپ یم زین ار یرگید یداصتقا هی رظن تیمسا مادا اما .دراد دربراک لماک روط هب ,یعیبط تلاح

 هرهب و نيمز هناکلام دمآرد .دزمتسد اب كدنا كادنا و نامز رورم هب الاک كي ةلدابم شزرا-ءْنَآ قفاوم

 .دنک یم ادیپ قابطنا الاک نيا دیلوت یارب زاین دروم ُهیامرس
 تمیق هجیتن طقف دمآرد نیا «یو رظن هب .دیامن یم یفن ار یضرا هناکل ام هرهب دوخت هی ون بود کیت

 لراک ءاهدعب و دنادیم هتسباو نادب از هیامرس و دزرویم دیکأت راک لماع رب ودراکیر ؛تسا لوصحم
 .دریگ یم ودراکیر زا راک - شزرا هرابرد ار دوخ هیرظن سکرام

 و هرهب .دزم ,نیمز هناکلام دمآرد ات تسا نآ رب تمیق هیرظن اب هارمه عیزوت ُهیرظن

 .دهدب حیصوت ار دوس

 ینعی .دننک فشک ار اههدیدب نيا نیناوق ات دنشوک یم سیلگنا یاهكيسالك

 ای دنمدوس جیاتن هب هجوت نودب ار طباور زا یا هراب ریذیان بانتجا و یمومع تاصتخم

 ار یضایس داضتقا ات دزیگنایمری ار" "لیالراک نایرج نیا و) دنیامن نیودت اهنآ برخم
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 ۵۵ داصتقا ملع خیرات

 هک دیلوت نیناوق نایم .دوخ هب ون هب ,لیم تراوتسا .(دیامن فیصوت *۹«موش شناد» رد

 یگتسب یعامتجا و یداهن لماوع هب هک عیزوت نیناوق و وس كي زا .درادنپ یم یرو رض
 .دراذگ یم توافت ,رگید یوس زا ,دنراد

 ۳ .دراد یم هضرع ار داصتقا لوحت زا یلک دید .مود هلح رم رد ,كيسالك بتکم (۲

 اجب ناگدنسیون زا یخرب یگزات هب اما دنا هتفرگ هدیدان یاه هزادنا ات ار رظن نیا نارسفم

 نخس اهكيسالکك *۴«میظع ییایوب» زا یتح.و دنا هدیزرو دیکأت هتکن نیا رب قحب و

 کا امای) دنا هلند

 :زا دنترابع ییایوپ نيا رد عطاق و رثوم رصنع هس

 دعاصت تر وص هب یدشر تیعمج .هدنرادزاب لماع هنوگ ره دوبن رد نآ ربانب هک سوتلام تیعمج لصا -

 ؛دبای یم شیازفا یباسح دعاصت قفاوم تشیعم لیاسو هکنا لاغ.تراد یسدنه

 سا یا

 شیب تشک لباق و بوغرم یضارا رادقم هک هدیقع نیا رب ینتبم .دروآ یم دوجو هب یلوزن هدزاب .یلک
 ۱ ؛دوش یم دودحم شیب زا

 ار دیلوت دایدزا و دیازفایم هعماج هیامرس رادقم رب هک یراذگ هیامرس نآ قفاوم هک مکارت لصا -

 قیوشت و كيرحت یارب مه راشرس عبانم ؛دراد دوس نازیم هب یگتسب .دنادرگیم ریذپناکما

 نکمم ار زادناسپ نایرج نیا و دیآیم راک هب دمآرد همشچرس ناونع هب مه و یراذگ هیامرس
 .دیامن یم

 نکاس داصتقا هب یقرتم داصتقا كي هنوگج دننک یم تباث لوصا نیا هیاپ رب سیلگنا یاهكيسالك

 لک دیل وت رادقم رب هک تسا یراذگ هیامرس یلاع حطس .یقرتم عضو یاهتیصوصخ زا .دوشیم لیدبت
 مرا راک فک نوا تیک یا ی کسر شه ترم الا اه اما تن یه

 نيمز رادقم اما و .دنیامن یم ادیپ هداوناخ دا رفا دایدزا هب لیم ,دباییم ءاقترا ناشیگ دنز حطس هک یماگنه
 توت نما ها شوق هرامش یو و هوش سل رد یفاصا راک دجاو کی هدر اب هشت رک شا تیاپ

 یشخب دوس .نیاربانب :دیامت يم بدج هناکلام هرهب تخ ادب زا نس باک يافت نزن اش ,اهدزمتسد

 عضو نيا رد و دوریم نایم زا یراذگ هیامرس کا یک دان اف ایراد تیافشپ
 .دسریم ارف نوکس تلاح

 دناوتیم .دراد تقباطم دوکر اب یدام هنیمز رد هچرگ ,لیم تراوتسا رظن هب ,نوکس تلاح نیا

 هک یمدرم هوبنا یاغوغ زا رود» و دروآ یور یونعم و ی رکف لامک یوس هب ات دوش نومنهر ار ناسنا
 راوهیاس ایو دننک یمدرخ و هل ار رگیدمه و دنزاس یم دراو راشف مه هب ای و دنیامن یم لامدگل ار رگیدکی
 .تسوا یقالخا لماکت طرش ود نیا و دبايب ار ییاهنت و تغارف .«دننک یم بیقعت ار رگیدکی

 داهنشیب ار لاشرام درفلا یداصتقا یدازآ ماظن ؛شلحنا یاه كيسالک ماجنا رس )۳
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 یسایس داصتقا و

 یصخش ریغ مسینأکم نیا ,یداهن نیعم ی نورد رد هک دنراد هدیقع و دنیامنیم

 هلمج رد تیمسا .دنوشب گنهامه رتهب تروص هب یدرف عفانم ات دراذگ یم هک تسا رازاب

 دننام :تلاخت نیا رد» اما ,««دیوج یم ار دوخ عفن طقف» هدننک دیل وت ,دسی ون یم یفو رعم

 شن وادتصف هکنآ ین اتنوش ی یب امیهآر رب رمان: تسدقاب هلیشوزکیش تالاب یزایشپ
 .«دو رب شیب فده ی وس هب لس اس#شاد

 بکن هک سا هیرک تیاث نیکی یاهایسالک یناضفا کسایمهب رظن یشزرت رگ سیار ات مال

 و ,لماک روط هب ,یداصتقا تیلاعف كرد لباق لیلحت رب وس كي زا هکلب هدوبن "*یگنهامه سرد كي نانیا
 اهذاهت یینارف :لامعا نیابورآ هک داد زا ف هیباع لضا تب میان نیغ لضا رب نگیف یوسزا
 ماظن ره اب سیلگنا یاهكيسالك .بیت رت نيا هب .دوشیم رجنم یناسنا تداعس رد اهنآ ریثأت یانبم رب
 تداعس .ریخا بتکم رظن رباتب .دندرک یم هطبار عطق یدرف تلاصا بتکم دوس هب یسانشادخ ای یقالخا

 .دنک یم ادیب تیدوجوم عفنیذ فارطا تواضق رثا رب طقف هکلب .دشاب یلیمحت دناوت یمن

 هک دنادیم یدعاوق نیودت ار تلود تلاسر اما ؛دیامن یمن یفن ار تلود شقن یطابنتسا نینج كي

 و تسا ناسنا هقالخ راک انامهرازاب «عقاورد .دنیآ یم رد ارجا هلح رم هب اهنآ هدودحم رد یدرف تاراکتبا

 رامه یئرمان تسد» .دسی ون یم زنیبار :دنک لمع بسانم یتروص هب دناوت یمن صاخ طیحم رد زج

 ییوجدوس و رملق زا ار یمومع حالص و ریخ اب گنهامهان تاناکما هک یتسد ,تسا راذگنوناق تسد

 شا راک نرطوق تلاخد هن وگ ره تند رک هداما و دوجوم رازاب هکنآ زا سم اما «.دزاسیم رود یصخش

 .دوش یم شخبنایز
 رییغت عماوج لوحت هجرد و یخیرات تایضتقم ربانب تلود «هنازور یاهراک ةمانرب» .فصو نیا اب

 ؛تسا رادهنماد و هدرتسگ نآ رد یدرف تیلاعف و رملق هک ناتسلگنا تیعضو ربارب رد مأتنب ؛دن ریذپ یم

 و هدروخن تسد * یدارا ریغ لامعا تسرهف» هک دریگ یم رظن رذ ریبک رطپ و عضو

 :تسا نایارف اساس هناووز یاهزاک همان زپ

 هصالخ ار سیلگنا یاهكيسالک یرکف یبای تهج زاجیا تیاعر اب میهاوخب هاگره

 رد ,یسایس داصتقا زا هس تسیتاب ناژ فیرعت هرابرد ار ودراکیر ریسفت تسا یفاک .مینک

 هنوگچ دز ومایب هک تسا نیا یسایس داصتقا فده» هس هدیقع هب .ميروايب ۰۱۸۱۴ لاس

 سوتل اهر رابزف ییاهتشاددای رد ودراکیر و «دوش یم فرصم و عیز وت ..لیکشت تور

 زردنا و دنپ هک تسین نیا نادداصتقا هفرح هک تسا هتفگ بوخ هچ هس یاقآ» :دیازفا یم

 هنوگج دن وب هک دنک یم دوجو صرع ووظنم نیدب ًاجنیا رد ,نادداصتقا ؛دهدب

 یتسس ای و یلهاک و یتسس رب ار تو رث هک دنک هظعوم هکنآ هن .دیوش دنمتو رث دیناوتیم

 «.دینادب رترب تورث رب ار یلهاک و
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 ۵۷ داصتقا ملع خیرات

 یتدیقع یاهشنکاو (پ

 زا هچرگ ءاهشنکاو نیا .دباییم شرتسگ كيسالك بتکم دضرب یتدیقع یاهشنکاو

 ایسنا عترت ناب اش سل یر یا یا سو انا یاب کا راکت
 "!.دنا هدرکن داصتقا ملع هب یمهم كمك هنوگ چیه

 تیعقاو حیضوت اما .دنریگ یم رارق رگیدکی یورردور اهینیب ناهج ۰۱۸۲۰ لاس زا

 دننام «ییاهشیا رگ» نتفکش دهاش ام .دوشیم هتفرگ هدیدان نایم نيا رد یداصتقا

 ماظن ؛یوب ناو وتو وقتی ییارگ تعنص .۲"یدنومسیس ییارگ تلاخد

 یاهمسیلایسوس .(۱۸۴۰) ""تسیل شیردبیرف یسایس داصتقا ییارگ یلم

 نامز نيا .میتسه ایتساب هنانیب شوخ ییارگ یدازا و ۳ ورد هیر وف ۲۵هنار دن نیوخ

 رد اضع ناهع شوت ویلا میش یو یایاا تا عاشورا ماه

 هجو» :یخیرات رصنع و یعامتجا رصنع ,یلم رصنع ,ینافرع رصنع :دنکیم فشک نآ
 اهنآ هدیقع هب هک تسا یا هعماج روآ هدنخ لکش هب تبسن دیدش ریقحت اهنیا مامت كرتشم

 و لیکشت یفسلف هی رظن اهكيسالك و دنا هدید هیهت دوس یلوصا شهوژپ یا رب اهكيسالک

 هب ار دننامه یاهشیارگ و ییارگدرف و یکیزیف تاکرح و درف یاهرهوج زا یتیگ نیوکت

 ۲۲.«دندرک یم هظعوم یقالخا تاظحالم هب تبسن ییانتعایب رطاخ

 ی رکف نایرج نیا زا (۱۸۱۸-۱۸۸۳) سکرام لراک مان هب یدرم .هرود نیا نایاب رد

 قنات و یمن ا یراکمه اب ار تسینومک تسفینام ۱۸۴۸ لاس رد .دوش یم ادج

 .دنک یم رشتنم ار " هیامرس و ""یسایسداصتقا رب داقتنا ۱۸۵۹ لاس رد .دهد یم راشتنا

 رارق :ثحب دروم و.ميا هدید"؛غیرات زا ارسکرام یتسیلایرتام هارد هفتشذگ زد اب

 :هب دینک ی یارب ۱
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 :دنامیم یقاب سیلگنا یاهكيسالك تنس نامه رد داصتقا ملع هنیمز رد رثا نيا .میا هداد

 هدف تراک هوا نی یاهر ابا و تساووراکیو هرک اش یک هوا شف نشک رام

 درگا رف راک ز رط یوگلا طسب یارب و دنک یم سابتقا هنک زا ار یداصتقا لودج هشیدنا
 رارق هدافتسا دروم (هدرتسگ ددجم دیلوت و هداس ددجم دیلوت یوگلا) یرادهیامرس

 .دهد یم

 یعامتجا مولع نتور هنر رد نیو هک تسسا یمهس رد شفیپ شک رام شلع اتمطع

 هتشاد زیمآ غ وبن تاکاردا زین هنیمز نيا رد هتبلا و یداصتقا هی رظن رد تکراشم ات دراد

 :دراد هبنج ود یرکف كمک و تکراشم نیا ات

 هتشادنب نآ ینورد یاهو رین هب طوب رم ار یرادهیامرس ماظن لوحت هب رظن .سکرام

 ؛(یتعنص رگراک هدنیازف لیکشت نوناق .هیامرس زک رمت نوناق) تسا

 عیاقو و یداصتقا هیرظن نایم (رتیموش) «ییایمیش بیک رت كي» دوخ رثا رد سکرام
 *:.تسا هتشادن یقیفوت راک نیا رد سک چیه وا زا شیپ هک هداد ماجنا یخیرات

 -(۱۸۷۰-۱۹۳۰) یداینب یرظن لوصا هیهت و فشک ۳ 8

 یاههدولاش رب یداصتقا هیرظن دیدش شهج رثا رب موس هرود نیا رد .داصتقا ملع

 هدوبن هدامآ مک و شیب ی رظن هعسوت نیا یارب یرکف هنیمز هتبلا .دریگیم رارق راوتسا

 ,یزادرپ خیرات هیحور هطلس ریز یعامتجا مولع رد شهوژپ ,نامز نآ رد «عقاو رد ؛تسا
 .تشاد رارق ""یراگن كت یارب یا هقیلس و قوذ و عیاقو فیصوت یوس هب هجوت ینعی

 ونورب *"هشور مویگ نوماریپ (۱۸۴۰-۱۸۶۰) ناملآ یخیرات بتکم نیتسخن

 تک رام اه اسرع ا را راهم مر ما هد شک راک و تا یاتلته

 یرظن رکفت زا هک ,شيارگ نیا زا نانیا .درک ادیپ ترهش "*رخوب ,"" رثگاو ,رلومشا
 .دننک یم عافد .تسا هدیزگ یرود

 تسانع ید اهتآ ریتم توت لا با و بک یا لاهتشا یکید یتوا
 هک ار نیشنلد و ذفان لیلحت عون نيا» .دشخب یم ماهلا ۱۸۷۲ لاس رد ار ۳ رعامتخا

 شخب هک سکرام لراک هرابرد رتپموش نیشنلد و ذفان رایسب یسررب هب دوش عوجر .هاگدید نیا زا ۰

 .تسا هتفاي صاصتخا نادب (0۳۱/۵15۳۳6, 50هآز6 1 )6۳۱۵6۲۵6 باتک لوا

2۵8۵۵2126 .81 

 82. 0و۴

2۵۵۵ ۳۲۳۱ .83 

84. ۲ 85, ۲ 86. ۷۵۲619 6۲ 021۵۵ 



 ۵٩ داصتقا ملع خیرات

 دناوت یمن یسأیس عفانم دیدش شکاشک رد و دراد تیمها ملع یقرت یارب هیاب نیدب

 مهس ,هجیتن رد .دروآ یم رد یعرف و مود هجرد فده تروص هب ,(رتپموش) «دنک تفرشیپ

 .دباییم یرترب یداصتقا شهوژب رد یشزرا یاهتواضق

 زد کش راک .دزادنا یم هار هب ار «اهشور رد فو رعم نای رج یرظن شنکاو

 رظن اب .فلاخم عصوم رد "۷یعامتجا مولع یاهشور هزابرد شهوژپ مان هب دوخ رثا

 یداصتقا لئاسم لح یارب یشیرات هیاب كي رگا هک دنک یم تباث و دریگ یمرارق رلومشا

 تاماظنی وجو تسجو یلکو یمومع میهافم درب راکزا .دیامن ادیب ترو رض صاخ دراومو

 یفسلف یاهراک ینابیتشپ دروم رگنم یملع رثا .دیشوپ مشچ ناوت یمن نیناوق بلاق رد
 ۰٩«ریواصت اب راکفا شیامن» هاگدید تنابلدنیو .دوش یم عقاو ""ترکیرو ""تنابلدنیو

 «یخیرأت» و «یملع» دیدود نایم ترکیر و دهن یم ۱٩«یراذگن وناق» هاگدید را رزق از

 .دد رگ یم لئاق توافت

 یعامتجا مولع رد تینیع هراب رد اردوخ روهشم رثا ربو سکام متسیپ نرق زاغآ رد

 ار یشزرا یاهتواضق و یعقاو یاهتواضق نایم قرف بیترت نیا هب و دزاسیم رشتنم

 .دنک یم رت نشور

 یارب هک دمآ دیدی یدنمو ریت ی رظن یاهماظن .اهشور هرابرد لدج و ثحب نایرج رد

 جی ربمیک و نازول نیو بتکم هس هرود نیا رد .تشاد ازسب تیمهآ داصتقا ملع یقرت

 .دننک یم ادیپ قوفن
 ییاهن هدیاف هیرظن :نیو بتکم (فلا

 رد رگنم لراک .تسا هتفای هعسوت رگنم لراک نوماریپ ۱۸۷۰ لاس زاغآ زا بتکم نیا
 .دراد یم هضرع ار ییاهن هدیاف هی رظن ""داصتفا ملع لوصا ناونع تحت دوخ یاههتشون

 :دنرارق نیا زا نیو بتکم نیتسخن ناگدنیامن نیرت فورعم
 یتابئا هیرظن و "۳ هرهب و هیامرس مهم راثآ بحاص ,(۱۸۵۱-۱۹۱۴) "۳ كرواب-موب -
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 یسایس داصتقا ۶۰

 نیا .تسوا رثا نیرت فو رعم ۲" یعیبط شزرا هک (۱۸۵۱-۱۹۲۶)رزیو نف شیردی رف
 .دنهدیم هعسوت ار رگنم یرکف ماظن دنمشناد ود رف

 .دریدب یم رییغت یدعب لاس لهج رد ورب اوسنارف حالطصا ریانب ۲ نوییاهن بتکم

 هیرظن هک دش روآدای ار دیدج نوییاهن بتکم ناوتیم ۱۹۲۰ لاس زا بیترت نیا هب
 نیرت هیاپدنلب زا ""نرتشنگروم و كياه .ریام سناه .دنهنیم انب ار یداصتقا هبساحم
 .دنتسه دیدج بتکم نیا ناگدنیامن

 عابشا نوناق و ناسنا یاهزاین ار یداصتقا لیلحت زاغآرس اساسا ,نوییاهن بالقنا
 فلتخم رایسب للعو اه هزیگنا زا یشان ار ناحجر بتا رم ناسنا ردو دراگنا یم اهزاین نیا

 درو قو لاک تعارف تل ناهیز بارم سر رپ نم تالقنا منا لند نف

 بتارم ههجاوم و دنک یم دراو یناسنا یاهزاین رب تعیبط هک ییاهتیدودحم هب بتارم نیا
 یزاسهرابود ار یداصتقا تیلاعف ره .ناشدوخ نایم یداصتقا صاخشا ناحجر

 لامعا هیلک یتامدقم لیلحت ,لصا رد و رپ اوسنارف رظنربانب ,نوییاهن بتکم .دیامنیم

 :.تسا یدرف ناحجر بتارم ساسا رب یداصتقا

 .دوریم سیلگنا یاهكيسالک یاههیرظن یوسارف هب نوییاهن لیلحت ,رارق نیدب
 لیلحت .دنک یم افتکا هلدابم داصتقا رد تمیق یاه هدیدب یسررب هب طقف ریخا بتکم

 دیابت سلیهت اه الاک تسفا ایرج ار دارفا تواسف . یه ,نتررا هزظ نویاه

 راک رادقم هب اهكيسالک رظن هب هک .الاک شزرا ینیع موهفم یاج هب نیو یاهبتکم
 هدیاف هیاپ رب ار شزرا موهفم نیا .دراذگ یم ار ینهذ موهفم ,دراد یگتسب نآ رد یفرصم

 رد الاک نیا هک دهدیم رارق یتیلباق رب و (تییاهن موهفم) دودحم رادقم هب دوج وم یالاک

 هکلپ الاک كي یاضاقت رب اهنت هن اهبتکم نیا .دراد یداضتقا صاخشا یاهزاین یاضرا

 هلزنم هب ای و «تیب ولطمان» تروص هب هنیزه نیا .دنزرو یم دیک ات زین نآ هنیزه یور

 ریبعت الاک نآ صخشم و نیعم فرصم هجیتن رد و رگید لامعتسا دراوم زا یشوپمشچ
 .(دوش هعجارم ۱۵ هحفص هب) دوشیم

 هنوگ ره یفیصوت هیرظن ینعی ,یداصتقا یساسا هیرظن كي نوییاهن لیلحت ,هصالخ
 رپ اب هاوخ و دریگن ای دریگب ماجنا هلدابم شا هه هاوخ .درادیم هص رع ار داصتفا

 یاسر تامیمصت ایو ددرگن ای ددرگب صاخ عفن تهج رد یداصتقا یاسور تامیمصت
 .دنکن ای دنکب لمع دنیامنیم هرادا و روج ار تامدخ و اهالاک نیا همه هک یداصتقا
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 2۱ داصتقا ملع خیرات

  یمومع لداعت هیرظن :نازول بتکم (ب
 هک تشسا (۱۸۳۴-۱۹۱۰) سا رلاو نو یوسنارف دنمشناد .بتکم نیا راذگداینب

 ییایلاتیا وتراب ودرفلیو خیرات نیا رد .دومن یم سیردت نازول رد ۱۸۹۲ ات ۱۸۷۰ لاس زا

 .دیدرگ یو نیشناج (۱۹۲۳-۱۸۴۸)

 و ""ضحم یسایس داصتقا یدابم باتک ۱۸۷۴-۱۸۷۷ یاهلاس هلصاف رد سارلاو
 داصتقا یاهیسررب ۱۸۹۸ لاس رد و ۲۳ "یعامتجا داصتقا یاهیسررب ۱۸۹۶ لاس رد

 ۵ رک ستم ۱۰۱یدرب راک یسأیس

 رد هک .درادیم زا ربا (۱۸۹۶-۱۸۹۷) ۱۳۲یسایس داصتقا هرودرد ار دوخ رکف وتراپ
 لاس رد وتراب .تسا هدرک نآ نیزگیاج ار ۲ "یسایس داصتفا یسرد باتک ۱۹۰۶ لاس

 .دنک یم لیمکت ۱؟یمومع یسانشهعماج هلاسر طسوت ار دوخ یداصتقا هتشون ۱۹۷

 رگیدکی اب طابترا رد یداصتق ایاهشزرا همه هنوگج دنهد یم حرش هدنسیون ود نیا

 هب) دیلوت لماوع رازاب و تالوصحم رازاب نایم یمومع یگتسباو ینعی دنوش یم نییعت
 تباث و دنیامنیم صخشم و نشور ار (هدننکدیلوت تامدخ رازاب .سارلاو حالطصا

 نی رفآراک لمع اب ءوس كي زا :ددرگ یم نیمأت بیترت نیدب اهنآ نیب طابترا هک دننکیم
 اب رگید یوس زا ,دشو رف یم ار تامدخ و اهالاک و درخ یم ار دیلوت لماوع هک یداصتقا

 تباقر تالاح رد .دیلوت لیاسو هیلک شورف لحم زا یتفایرد لک عمج هک تیعقاو نیا
 .تسا یفرصم یاهالاک هیلک شورف ءاشنمزا یتفایرد لک عمج اب ربارب لداعت و صلاخ

 وتراپ و سارلاو :دوشیم هدوزفا یگتسباو موهفم هب لداعت موهفم بیترت نیا هب
 هناراکدوخ هک ییاهو رین زا یشان لداعت ینعی .دنیامنیم نییعت ار رادیاب لداعت طیارش

 .دنزاس را رقرب ون زا ار هیلوا تلاح دنشوک یم و دننک یم ناربج ار تافارحنا

 یویتنارف نادداضتفا :ییلغ راک تاتو دوق راک دن زا نارف ست اشنا رد هه یا اب

 رد ونروک .دیشوپ مشچ سارلاو راکفا رد (۱۸۰۱-۱۸۷۷) ۲۹ونروک نتسوگا
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 یسایس داصتقا ۲

 نتفای یارب» هک دنک یم دیدرت زا ريا ۱؟اهتو رث هی رظن یضایر لوصا هرابرد ییاهشهوژپ
 هک رکف نیا زا .دراد راکو رس یداصتقا ماظن زا یشخب اب هک یلئاسم قیقدو لماک لح هار
 نیا و ؛(مهدزای لصف) «درک رظن یر ام زک راه هو روت اما هاگتسد

 كي .دوخ باتک مهن و مراهچ لوصف رد ,ونروک اما .دهدیم ماجنا سا رلاو هک تسا یراک

 دنچ راصحنا هیرظن ,لماک تباقر هیرظن ,راصحنا هیرظن .اضاقت عبات) لئاسم هلسلس

 اهنادداصتقا زا یرایسب شخب ماهلا اهدعب هک تسا هداد رارق ثحب دروم ار (هبناج

 ۱ بل دام لیلحت رد كيدزن رایسب هنیمز رد ار تاعوضوم نیا لاشرام درفلاو دوش یم

 .دیامنیم حرطم ون زا

 یئزج لداعت هی رظن :جیربمیک بتکماپ
 باتک راشتنا .دوش یم لیکشت (۱۸۴۲-۱۹۲۴) لاشرام درفلا نوماریب بتکم نیا

 رثا نیا .(زنیک) تسا «ناتسلگنا داصتقا ملعرد نیونرصع»زاغآ ۰۲ "داصتقا ملع لوصا

 و رابتعا ,لوب یرگید و ۱*تراجت و تعنص یکی ,رگید فینصت ود ار یرظن

 عیاقو هرابرد ار دوخ قیمع تخانش راثآ نیا رد لاشرام .تسا هدرک لیمکت ۲۰ یناگرزاب
 .تسا هداد ناشن یداصتقا

 یاهتشاددای هدیو هب مک ناتع) دراد سرد ار یمومع لداعت هشيدنا لاشرام دتج ره

 ار یئزج لداعت یوگلا ,(دنراد تراشا هتکن نیدب لوصا همیمض ,مکیو تسیبو مهدراهچ

 رد یو .دهدیم رارق هدافتسا دروم .تشادنب یم رت ناسا لمع رد و رت هنانیب عقاو هک

 اههاگنب نیا .دنک یم لالدتسا یداصتقا یاههاگنب طسوتم داعبا ساسا رب .دراوم بلغا

 هیقب دننا وتب هک دنتسین یتیمها نانچ یاراد اههاگنب نیا .دنراد تیلاعف «عیانص» نورد رد

 زا یکدنا ءزج طقف هک یصخشم یناگرزاب یاهالاک یورو دنریگب ذوفن ريز ار داصتقا

 لاشرام «بیترت نيا هب ؛دنراذگب ریثأت .دنهدیم لیکشت ار نارادیرخ یلک جرخ
 یقلت هداد هلزنم هب .ددن ویپب ع وقو هب اهشخب رد دوب نکمم هک ار یدادیور ره تسناوتیم

 رظن دروم كچوک یاهشخب تمیق رد و دیلوت رد تا رییغت هک دریذپب ار ضرف نیا و دنک
 یراق یار اد نو یاس لما رد ) لک یافت

 ارم تتلو تخم هاترک یاس تیام اضاص نیشک دام مریخ یاهزاتنا
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 ۶۳ داصتقا ملع خیرات

 دل وب یجنراخو نلغاد اهن وقف رض ایلخت :یداصتفا تیلاعف رخ نابژ راثا فتابخخا

 عمج هب زو رما .هتخاس دوخ شیپ زا تیعقوم نیا رد لاشرام هک یداصتقا هاگنب هی رظن رد

 .تسا هدش هدوزفا اهنادداصتقا كرتشم یاهییاراد و هنیجنگ

 دن طاها جی ربمیک یداتسا رد لاشرام درفلا نیشناج .۱ وگیپ

 «تفای راشتنا ۱٩۹۱۹ لاس رد هک داتسا نیا گرزب رثا ۱۲ هافر داصتقا رد ,۱۱۱یداصتقا

 تایالتتآ هیتر ۱۲ کارا نیت دوو رک درا که لیلا ییمق یاب
 هعرگ نیدرگ ظفع ار لابقرام هوش واتس ناتسسه.هریعا لاش مس ع رظنا ی رکف

 .دنوش یم رود ریسم نیا زا هک دیسریم رظن هب نینچ هاگهگ

 دنج ره .دراد قلعت هرود نیا هب رصاعم یدئوس بتکم زاذگداینب " لسکیو تونک

 نیا یساسا و یملع راک ود :ددرگ یمراکشآ ناشخرد یتروص هب ۱٩۹۳۰ لاسزا یو ذوفن
 نومآ ریب نایا منا .دش اب یم ۱۱۶ اهینارنخس و ۱"هاهالاک تمیق و الط هرهب نادداصتفا

 هلأسر رد) زنیک رب و (كياه و ۱۲۲ سزیم) یشیرطا نانادداصتقا راکفا رب ۱۹۲۰ لاس

 اهتیف و شزرآ هب رظناهک درب نیا لیکیو یساسآ همتا هفوب دقان (۱ لر هرابزف
 گنهامه .دندوب هدرک ادیپ طسب رگیدکی اب طابترا نودب نامز نآ ات هک لوپ هیرظن اب ار
 عمج درگارف هجیتن رد و تخادرپ یداصتقا تاناسون لیلحت هب ,نینجمه .یو .تخاس

 هک هس تسیتاب ناژ هدیقع نیا اب بیترت نیا هب و درک نایامن ار ضابقنا و شهج هدنوش
 ربارب رد تالوصحم») دنکیم داجیا ار شدوخ یاضاقت هشيمه اهالاک هضرع

 از :یلک دمآرد یوم هیرظن و تنسنک ار ,یارکف دنوینا(4دنوش یم هلدایم تا وصحم

 هعسوت و طسب ۱٩۳۰ لاس زا سپ ار هی رظن نیا زنیک و یدئوس بتکم ناو ریپ .دومن هئارا
 .دنداد

 نونک ات ۱٩۳۰ لاس زا نآ شرتسگ و داصتقا ملع رد قمعت یارب ششوک 8

 رود هب ار هتشذگ نرق رخاوا نانادداصتقا یاهدرواتسد زا كي چیه رصاعم داصتقا ملع
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 ار تای رظن نیا هکلب دزادرپ یمن تفلاخم هب اهنت هن .دروم نیا رد .داصتقا ملع .دنکفا یمن

 همادا ناهید افتکا یا هراشا هب طقف اب و دنا هدش هتفرگ هدیدان هک هزات تاهج رد

 داصتقا ملع تایصوصخ زا یکی .هوالع هب .دنک یم لیمکت و دشخب یم هعسوت دهد یم

 تا لیلحت یاهشور ییارگمه

 لیلحت هزات تاهج (فل
 نالک داصتقا (فلا

 مر .متسیب نرق زاغآ و مهدزون نرق یاههیرظن

 رد ار ریداقم طقف و دندرک یم یسررب ار یدرف صاخشا یاهراتفر و تیلاعف و دنتشاد

 .دنتف رگ یم رظن رد دوخ رایتخا و رملق

 ار یلک ریداقم نيا نایم طباور زین و دنبای طابترا دنناوت یم اههو رگ راتفر اب هک میتسه

 هتف رک رارف زنیک درانیم ناج صاخ قیوشت دروم نالک سایقم رد داصتفا لیلحت

 رای ۱۱"لوب و هرهب ,لاغتشا یمومع هی رظن مان هب نادداصتقا نیا فورعم رثا .تسا

 :دشابیم نآ تا رییغت و:یلک دمارد نییفت

 هزیو هب « .یلک ریداقم هب عجار یرامآ یاهراک هیاپ رب ,نالک سایقم رد یداصتقا هیرظن

 و یو ای یا 0

 ریداقم ,نالک سایقم رد یداصتقا تامیمصت هزو رما .دراذگب ریثأت داصتقا نورد رد یلک

 نیا .(ورپ اوسنارف) دن رگیدکی لمکم اهنآ یداراریغ قابطنا و نالک سایقم رد یداصتقا
 اههورگ رد ار طلسم یاهدحاو یاههمان رب .هدارا و دصف یور زا .تامیمصت نوک

 .دنیامن یم صخشم

 صقان تباقر (ب

 یداصتقا صاخشا نایم لماک تباقر هيضرف هیاپرب نیشیپ هرود نانادداصتقا
 را ارت ۱ نا زا اف نیل را لات هتک ی نا دا

 :باتک نیا ۹

 066۳۳۵۱ 17۳20 0 ۵۵۱۵تا ۱۱۱۵( ۵۱۱4 ۱۷۵۳۱۵۷, 6

 هاگشناد داصتقا هدکشناد یداصتقا تاقیقحت هسسوم تاراشتتا زا «گنهرف رهچوتم رتکد همجرت
 .تسا ۱۳۴۸ لاس .نارهت



 .دباییم صاصتخا یعفاو یایند رد دوجوم تباقر تالاح ینعی «صفان

 نیاودنک یم رشتنمار ۱۳۰ صقان تباقرداصتقا باتک نوسنیبار مناخ ۱۹۳۳ لاسرد

 یار هیضرف قیر تماس هک دهد ی طعت ارت نیابلاتتا هدتش ها شب هیارظت

 .تساهتمیق و رازاب یسر رب

 ودنک یم ۳۹ 1 راحت تن نیل ربمیج دراودا ۹۳ لاسرد

 .دیامن یم لیلحت و هیزجت ار تالوصحم نایم فالتخا هدیدب الوصا

 وئراوک هیشدک رد هک یا هدولاش رب (هتتشوررف کادنا هدغ ) ةبت اجذنج زاضعتا یشزرپ

 نایم تباقر)رنلف و ۱۳ یاد اب عاون | رد ) گربلکاتسا یعاسم رثا رب .تسا هتخير

 .دنک یم ادیپ هعسوت ۱۳"(مک هدع
 اهرازاب ات تسا ینومنهر "۳*هطلس رثا هرابرد و رب اوسنارف یملع یاهراک .ماجنا رس

 دوش یم رادیدپ یداصتقا طباور رد هک ینراقت مدع دراوم و اهیربا ربا بسح رب اهتمیق و

 دن رگ رارف یسررب دروم ون زا

 كرادت ار ایوب یاهیسر رب :اتتتیا ۳ یاه هی رظن رانک رد .دیدح ۳1

 نایم دوجوم تاطابترا و دنریگیم رظن رد یداصتقا یگدنز رد ار نامز شقن و دننیبیم

 .دنیامن یم حی رشت نامز یط ار یداصتقا یاههدیدب

 زاغآ زا .دنا هدوب ماگشیب هنیمز نیا رد ,لسکیو رثا زا ماهلا اب ,یدئوس نانادداصتقا

 نایم زیامت و دهدیم طسب ۲۳" یلوپ لداعت رد ار اهینیب شیپ لیلحت لادریم ۱۹۳۴ لاس

 ار یداصتقا ریداقم فیرعت ینعی ,هتشذگ رابتعا هب هدیدب و هدنیآ رابتعا هب هدیدب

 هک یتامادقا بسح رب» و «هدش حرط هدنیآ یارب هروذ كيزاغا رد هک یتامادقا بسح رب»)

 مان هب ی رثا رد هک دیاتن ول .دناسانشیم «تسا هتف رگ ماجنا رظن در وم ِ نایاب رد

 1 رس و ل وب هی رظن رد یتاعلاطم رد لادنیل ۲۷ ی داصتقا هعسوت هی رظن رد یتاعلاطم
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 یسایس داصتقا ۶

 هب یتیعضو هنوگچ هکنيا رب لاد ,دنهدیم رارق هدافتسا دروم ار ینامز یلاوت رد لیلحت

 یداضتفا یاهیمتم نایطنا یاهدزگ ارف :نامو لماع وب دعوت ابو دزیذن یم زییغت ی رکید
 یاهو رین یقالت هجیتن و لداعت ییاغ عضوم طقف اتسیا تلاح .دهدیم حیضوت ار
 نیا لمع «ینامز یلاوت یایوپ تلاح هک یتروص رد هدنک یم یسررب ار لاعف یداصتقا

 .دیامن یم هعلاطم ار یاهرود لسلست و اهو رین

 ریخا ع وضوم .تسا هدرک كمک یداصتقا تاناسون حیضوت هب ای ون ]لخت طسب

 یفالت رثآ رب حیضوت نیا .دوش ماغدا ایا زد اهن یاهماطت ید ناو نا اب ها وقت

 سا هوا تشک هم راک شام ید ایوب هو لقب ۲ یلک دمآرد یداصتفا هی رظن

 یلو .دندرک یم لالدتسا تباث و مولعم یلک دمآرد هیاپ رب نیشیپ هرود نانادداصتقا

 راثآ نینچمه و دننک یم یسر رب نامز یط ار یلک دمآرد تا رییغت رصاعم نانادداصتقا

 شیب هک یتروص رد .دنهدیم ناشن ار نآ هلکشتم رصانع و دمآرد رییغت اب قابطنا ای ذمآرد

 دندان در هیت ق نیغآ زاعآ هندوپ ناف ضاخ تیبشا اهتمیف رانا یاب طقف نا زا
 ارور هما رک رطزا یرت حیضوت كي رد هزو رما یلو دن دش ماهتشاجنا

 .تسا هدش قیفلت

 نر او اوز یهوتع ی ظن ند سام هاوک اوسید ایفا نه شو ی کا

 هب و دنک یم لیلحت تدم دنلب رد ار یداصتقا یاههدیدب لوحت هی رظن نیا و تسا هدیدرگ

 رد ,یداصتقا هعس وت تایرو رض .هوالع هب .دزاسیم طبترم ۰ رد رییغت

 دکل راز تسدوس رام یاهشهیتس تنراد یزتک شرک ییاهز شک

 یداصتقا هنیهب (ت
 طنین هر رب

 تا یراهتآ ناب یه
 نایم زا فده نی رتهب فشک .یداصتقا تسایس تسرد یاههطباض» نییعت روظنم

 ریغ فده كي هب ندیسر یارب یداصتقا ظاحل زا هک تسا یهار یو نوگانوگ فادها

 فال ان توت ۲*«مولعم یداصتقا

 اما ناف موشک سارا وب

 ناگدننک فرصم نایم ار هدش دیلوت یاهالاک عیزوت و .نکمم و فلتخم فراصم نایم

 .دودحم عبانم و یداصتقا یاهتیلاعف نیب دوجوم یاهیگتسباو ببس هب و دزاسیم حرطم
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 ۶۷ داصتقا ملع خیرات

 .دراد یمومع لداعت هی رظن اب كيدزن رایسب هطبار

 تامیمصت هب هجوت :تسا هدنزرا تلم اي هاگنب سایقم رد هک .۲۳ یگنیهب لیلحت
 خساب نیعم یاهفده هب هک تسا یتامیمصت هرابرد شهوژپ زین و هتشاد نکممو نوگانوگ

 ,نیاریانب .تسا نیرتهب ای هنیهبتامیمصت یوجو تسج«نخس رگید هب ؛دنهدیم رتهب
 :تسیا یداضفا تنلاع رک نازاک نما یتهب لیلخت:فته

 لیلحت یاهشور ییارگمه (ب

 لیلحت هب یساسا هشيدنا نیا ,شهوژب و سسجت نوگانوگ یاههنیمز رد .هزو رما

 حیضوت ات دور راک هب یملع تخانش یاههیور هیلک تساجب هک دشخب یم ماهلا یداصتقا
 .دریگ رارق سرتسد رد تیعقاو شخب تیاضر

 .دسریم رود رایسب ینارود هب رگید هزورما .شور هرابرد هتشذگ تا رجاشم

 شابف رب یکتا قتسا :تسا هتک ها رمک .شایف وا رقتسا یاهشفز نایم لپ اقت

 .دریگ ماجنا هیلوا هیضرف نودب دناوتیمن یسایق چیه اما .دشابیم
 هی رظن هب و یفیک لیلحت هب لسوت مزلتسم ,شیپ زا ,یرادقم یسررب ره .روط نیمه

 زیب دنمدوس هی رظن .درادن دوجو هیرظن نودب شجنس و هزادنا هک نانچمه نکیل .تسا

 قفاوم .تروص ره هب .دیآ یمن دیدب یرامآ قیقحت نودب و یی رجت میهافم هب دانتسا نودب
 :نک یک دون ام آ لب ایی ات یمک یتشمو  ا وسنا ف هژگنز ووتف

 داصتقا .دوش یم رتمک زور هب زور یضایر داصتقا و یفیصوت داصتقا نایم فالتخا

 نونکا ,هدیدزگ حی رشت وتراپو " "ثروجا ,سارلاوو ونروک هلیسو هتشذگ رد هک یضایر
 هب دشک یم شیب یفیصوت داصتقا هک ار یلئاسم تایضایر .تسا هتفای هنمادرب هعسوت

 عاونا زا یضعب هک یتروص رد و دروآ یم رد روتسد و هدعاق تروص هب ینشور هب و تقد

 شهوژپ رازبا ناونع هب .دزاس مکارتم دوخ رد ار تامولعم یدایز رادقم یروص طباور

 .ماجنا رس .دشاب یم یرو رض یرامآ یاهشور زا هدافتسا یارب تایضایر .تسا رثوم
 بیترت نيا هب و دنک نایب ار تیعقاو هدیچیپ طباور دناوتیم هتف رشیپ رایسب تایضایر

 هشيمه نادیضایر گرزب رایسب نانادداصتقا همه نیا اب .دیآ یمرامش هب ی رثوم است

 یاههیضرف شنیزگ زا یهاگ هک یرطخ اب و دنا هتشاد یهاگآ رازبا ۱

 هدوب بسانمو بوخ رایسب یضایر لح یارب لاح نیعردو هدمآ یم دیدب هنانیب عقاو ریغ

 «سدح» ۲ "شیرف رتگنر هک یاهنوگ هب اررازبا لیمکت ترو رضو دنا هدوب ربخ اب تسا
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 رطاخ .دناوخ یم «هنانیب عقاو تادیرجت هب مادقا رنه ,هنانیب عقاو یاهوگلا نتخاس رنه

 3 زی ات ات

 رد یکی :درک یبایزرا هنیمز ود رد ناوتیم ار اهشور بیک رت یارب هزات یعاسم

 :(دراد:طابخرا نیشیپ هتیمژ اب هک ) اهوگلا تخاس رد رکید و یعتسداضتفا نتهوتب

 یجنس داصتقا ۱

 هب ۳ زلراج و نتیرف رتکنز ,ناوج نادداصتقا ود ۱۹۲٩ لاس نایاب رد

 شور شرتسگ رد تکراشم قاتشم ناراکمه یمامت دندرک داهنشيپ """رشیف گنیورا
 نمجنا ۱٩۹۳۰ ربماسد مهنو تسیب رد :دروآ 3 ینمجنا رد داصتقا ملع رد یضایر

 لاس هی وناژ رد نمجنا نیا .دیدرگ لیکشت هدحتم تالایا رد یجنسداصتقا یللملا نيب

 نیا شی رفرتگنر ملق هب هلاقمرس رد .درک رشتنم و دیناسر پاچ هب ار یاهلجم ۳

 اما هاگ رظن هس زا كي ره هک تسا هدرک تباث هب رجت» :میدناوخ یم ار ترابع

 طرش یزو رما یداصتقا یگدنز رد یرادقم طباور یقیقح كرد یارب یضایرو یداصتقا

 نیا ی ی .تسین یفاک دوخ یدوخ هب اما .تسا مزال
 : «.دروآ یم دیدب ار یجنسداصتقا هک تسا یگناگی

 .دسریم رود یاههتشذگ هب نآ زاغآ ام .تسا هدرک یقرت تع رس هب ۱۹۳۲۰ لاس زا یجنسداصتقا

 روهشم نیناوق هدنسیون « ۳۴ لگنا تسنرا هب ار نآ رگید یخرب ؛دنادیم یتپ زا ار نآ ءاشنم رتیموش

 رد ونر وک ماقم ,یرایسب هدیقع هب ,ماجنا رس و دنهدیم تبسن .فراصم و دمآرد نازیم نایم طباور هرابرد
 هک دبایم شیاشگ یا هرود ۱٩۰۰ لاس زا .تسا یسایس داصتقا رد تیمسا مادآ دننامه یجنسداصتقا

 نآ "۳ "زتلوش یرنه و ۲۳۸رشیف یاهراک و هدیمان یجنسداصتقا ۲۳۲راشف و نافوط هرود ار نآ فیت نوتل
 نیتسخن راشتنا .تسا هتفای شیازفا یجتسداصتقا یاهشهوژپ ءریخا ههدود رد .تسا هدرک صخشم ار

 نیا تیمها (۲۳" نخرب نیت نای رثا یجنسداصتقا ملع هژیو هب) ۱۹۵۱ لاس رد یجنسداصتقا ةلاسر

 .دیامن یم دییأت یداصتقا لیلحت رد ار یملت شور
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 لمغهب نآ یاهشزر و فذه نایم هک تا یییک رت ششزوک ادامه یعتسداضتفا هصخشم تفض

 "یاهشور ات دش وک یم .تسا نوگانوگ تاعوضوم یقالت لحم و مولع هارراهچ هک ,شناد نيا .دیآ یم

 یب رجت لیلحت اب ار یسایق و یقطنم هیرظن ینعی .دزیمآ مه رد ار هداتفا رود و كو رتم نامز نآ ات لیلحت
 و دهدیم ح رش ار یداصتقا یگدنز راک زرط زا یمومع یاهیریگ هجیتن تسخن هی رظن .دیامن . بیک رت
 رامآ كمك هب ار یریگ هزادنا لیاق عیاقو نایم طباور مود ُهیرظن و دریگ یم ددم یضایر نابز زا ابلاغ
 یرظندید نآرد هک» دیوگیم نخس «یداصتقا لیلحت یا هژیو ع ون» زا فیت نوثل .دیامن یم نوت وب

 .دوش یم بیک رت یداصتقا یاه هدیدب یت رج هزادنا اب یزامآ خش :یاههیور ٌلیسو هب ءالغ ,یمومع

 ج2 . ۰ «تنسا :هدیدرگ .نیودت رس از اقا صبا یک ی رظندید نیا

 رد .دوخ هب ون هب ,نخ رب نیت .دهدیم هئارا یجنسداصتقا زا ار فی رعت نیرت لماک ,نامگ یب فیت نوئل
 یرامآ هدهامم نامه هتسواصتفا دیک یمداهتخیپ ریز فب رظ راس ترابغ اب رگید یلب رفت یا هلاسر

 ایاف یاههنا تیر هک تست شان هاصتا تاب سس تنفوختع ر ظاحت زا هک شا سیهاقم
 .دنک یم راک یریگ هزادنا

 و نادیضایر ,نادداصتقا .دوش یم.هدید زین یجنسداصتقا یاهشور رد .بیکرت هب لیم نیمه

 ار سینت یزاب زا یقیقد زایسب ریوصت نخررب نیت .دننک یم راک رگیدکی اب كيدزن طابترا رد سانشرامآ
 هک دیامن یم شهوژپ ار یطباور ینعی :دنک یم عورش ار یزاب نادداصتقا .دهدیم رارق هدافتسا دروم

 ؛تسا رارقرب .دنناسرب كمك حیضوت نیا هب دنناوت یم هک ییاههدیدب و حیضوت ع وضوم هدیدپ نایم

 دراو ات دسر یم سانشراما هب تب ون سپس .دهدیم شیامن یضایر تروص هب ار طباور نیا نادداصتقا

 ردو دنا هدش تباث یرامآ ظاحل زا یرظن طباور ایآ هک دنک نشور ار بلطم نیا دشوکب ینعی .دوش یزاب

 نيا هرابرد رتمیسو ینیع تاعالطا ات دهدیم ناکما ماقرا زا یضعب هزادنا ایآ .تبثم خساپ تروص

 یاهشور ةلیسو هب) رظن در وم یداصتقا ماقرا نایم هطبار دناوت یم طقف سانشرامآ .دیآ تسد هب طباور

 نومزآ هتوب رد ار نامزمه یداصتقا طباور زا یاهعومجم ای و (ددعتم یگتسبمه ای هباس یگتسبمه
 جیاتن هنوگ نيا هاگره :ةیا لیاب ط فو دیک نودن اهن یک هشت هبدنآ و یمسناتشر اما :دراذکب یزامآ

 یلیمکت عالطا فده تلاح نی یا رد و دنتسه یطرش تبثم یاهیریگ هجیتن .دوش یم در هی رظن ,دشاب یفنم

 .دن ریگ یم رارق

 دزن هب راک تروص نیا رد .دنک ادیب ترو رض هیلوا رظندیدجت ,یرامآ نومزآ لابند هب تسا نکمم

 .دهد رارق سانشرامآ رایتخا رد ار دوخ یاهراک ون زا ات دوش یم هداتسرف سن نادداصتقا

 دن ریگ یم رارق هدافتسا دروم اهوگلا هیهت رد .ءالوصا ,یجنسداصتقا یاهشور .هزو رما

 اهوگلا ۲

 زا لماک فا هداس تیام, ۲ ناسشو,یاهآ یاتشا رایت فی مت هب انی4وگلات
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 یشایس داصتقا ۷۰

 .۱۳۳«تسا مقر بسحرب نیعم هرود یط (تلم كي الثم) هعماج یداصتقا لوحت
 هظنار:نامف یداصتقا تیعقاو و وگلا كي نایم ؛تسا ندرک هداس مزلتسم وگلا ره ۱

 هداس رد فعض و تدشربانب یگلا ینعی .دراد دوجو ییایفارغج تیعقاو و هشقن نایم

 .دشاب هتشاد یلک دید كي تیعقاو زا تسا نکمم اما ,دراد مک ار یتایئزج هشيمه ندرک

 .تسا داصتقا زا یرادرب هشقن ءاهوگلا نف
 هتشر كي اب ار یداصتقا هاگتسد راک زرط .دراد ینف هبنج رتشیب هک یدید زا وگلا

 لباق یداصتقا ریداقم نایم دوجوم طباور .تالداعم .دهدیم ح رش نامزمه تالداعم

 :تسا تیمها نایاش .هاگتسد راک یارب طباور نیا .دننک یم نایب ار یزیک هزادنا

 تسا یرظن یوگلا هیهت .ماگ نیتسخن (فلا

 :دنا هنوگ ود وگلا رد هدافتسا دروم یاهریغتم

 هداد هلزنم هب و دراگنا یم رظن دروم هاگتسد زا جراخ نادداصتقا هک ینو ریب یاه ریغتم

 را درو نسا ره :یهاط :(تلرد :تسایس « تیعمخ دشر تتیام) دنک یم یقلت

 .دوش یم هدرب مان زین لقتسم یاهریغتم
 نیعم هاگتسد راک ز رط رب انب هک دیامن یم ضرف نینچ نادداصتقا هک ینورد یاهریغتم-

 یهاگ اهریغتم نیا .هریغ و هرهب خ رن ,لاغتشا .دزمتسد .تمیق دننام «دد رگ یم

 هب هطبار ع ون راهچ دنناوتیم وکلا تالداعم .دنوش یم هدیمان زین هتسباو یاهریغتم

 :دنرادب هضرع ار ریز حرش

 دنیآیم رامش هب ملسم و یهیدب قیاقح هک فیرعت تالداعم ای اهداحتا
 ؛(یف رصم جراخم +زادنا سب فرصت لباق لا وک ؛تمیق »رادقم- شزرا)

 ؛تایلام خرن و تایلام لومشم عوضوم نایم طباور دننام ,یداهن طباور

 ار وصتو لماوعرادوات هطبار و دنراد تقباطم دیلوت مباوت اب هک ینف طباور

 ؛دنهدیم نان

 نا طیارغ یخرب ربا دار یداصتا نالماغ هو رک .نتکاو فک راتفر طناو نسب

 :میراد نینج لاثم ناونع هب ؛دننکیم

 در, ۰. راب)

 لماوع راثآ هيلک لماش یفداصت ریغتم....و هرهب خ رن .دمآرد زا تسایعبات زادنا سیای
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 ۷۱ داصتقا ملع خیرات

 .دوش یم نایب تالامتحا عیز وت تروص هب یهاگ .یفداصت ریغتم »

 ۳ تالداعم .دننکیم نایب ار طباور نيا هک یفلتخم و نوگانوگ تالداعم

 .دنیامن یم فیرعت ار رظن دروم هاگتسد یساسا راتخاس | ریز ,دنوش یم هدیمان

 هرامش و مولعم ینوریب یاهریفتم هک تسا لماک یماگنه یقطنم ظاحل ز | هاگتسد

 زین اهریغتم نیا راتفر .دشاب ل وهجم ینورد یاهریغتم هزامش اب ربارب یراتخاس تالداعم

 .دوش حی رشت دیاب

 یاهریغتم هب تبسن هتسباو یاهریفتم هک تسا یطخ یماگنه وگلا رد یوتحم طباور

 .دنریدهب رییغت تباث بسانت ربانب لقتسم

 :میسی ونب نینچ مینأوت یم الثم

 ۷ ٩2-0۷

 :میریگب رظن رد ار ی میهاوخب را ای
۷ ۵+ ۸۷ ۸<۵ 

 2 ی و یاس قم نا ام یدک وه شنا بنا ی لا و و
 .دننک یم یریگ هزادنا (5) حیصوت ع وضوم ریغتم یور ار ۷

 رد یداصتقا یاهریفتم نایم یعبت طباور دهاوخن ینعی .دشاب اتسیا وگلا تسا نکمم

 .دنکب فی رعت نیعم نامز یارب ار طباور نیا یلو .دریگب رظن رد ار نامز فلتخم تاظحل

 زا عهد رک رارف هدافتنا در نعيآ دین اش یاتسا تلاع رد تا نکمموحلا

 هئارا رگید لداعت تیعضو رد وگلا هک دوش یم هسیاقم یتایصوصخ اب لداعت تلاح رد وگلا
 مود تیعضو هب اهریغتم قابطنا رثا رپ هک هطتفاو درک آ رقابت نودب مه نآ ,دهد یم

 :تسا .هدلنتشژ

 هب ینعی .دریگ یم رظن رد ار نام ز تشذگ تروص نیا رد .دشاب ایوپ تسا نکمم وگلا

 3 ز وه ینامز هلصاف اب ار طباور ,هتسباو و لقتسم یاهریغتم نایم ۳ طباور نایب یاج

 نینج«میریگب رظن رد ون زا ار الاب طباور هاگره ,لاثم ناونع هب .دهدیم رارق هدافتسا

 :میراد

 ۳ 0 2۷ ,٩

 حیبطوت .دنیآ یم تسد هب اهنآ بسح رب ۷ و 2۰۷ ماقرا هک تسا یفلتخم یاه هرود ار و

 لیدبت یخیرات یوگلا هب ار نآ سپس و ميزاسیم ار یرظن یوگلا تسخن هکنآ

 .مینک یم
 .دنوش یم یبایزرا ,ی رظن تباث دادعا ینعی ,رامآ ساسا رب 9



 لکش» ,هجیتن رد .مینک یم لح مه اب ار تالداعم ءاهرامآ میظنت و یروآدرگ زا سپ

 رب ار یرامآ یاهشور زا یضعب نوچ هک میروآ یم تسد هی ار هاگتسد «هداس و صخلم

 .مییامنیم لح اهرتمار اب نیا یازا هب ار هلداعم میدنب راک هب نآ

 ار لوهجم ریغتم یاهشزرا و لقتسم ریغتم شزرا هاگ ره ,.اهرتماراب یبایزرا زا سپ

 ار هتسباو ریغتم شزرا ,میراذگب «صخلم و هداس لکش» رد نیشیب یاههرود یارب

 .میبایب مینآوتیم
 نادداصتقا نوچ ؛دشک یم شیپ ار فداصت زا یشان یمظن یب دراوم و رامآ هلئسم اهوگلا ندرک ایوپ

 مک یاهریغتم راثآ ار فداصت زا یشان تالالتخا و اهیمظن یب .دریگ یم رظن رد ار یلصا یاهریغتم طقف

 تالداعم یانثتسا هب) یراتخاس تالداعم زا كي ره رد نادداصتقا ,بیترت نیا هب .دنادیم رت تیمها

 دوش سهذیمات یلدا کلا هان اسب نیا رد هراس مور او ین ااضت یقم لب (ق
 دروخیم رب دنچ ییاهتیدودحم هب اهوگلا شور (ب

 ره ای جنسداصتقا ره ؛تساه ریغتم باختنا نسح مزلتسم وگلا ره .تسخن هلح رم رد
 .دراد ار دوخ صاخ ینیب ناهج و دسانشیم دوخ دید زا ار ایند .رظنبحاص

 هتسباو «هنانیب عقاو یاهوگلا نتخاس رنه هب ,سدح» هب ماجنارس ,اهریغتم شنیزگ
 :اههداذ تهامز رظنا دریغ هل شنا دوبراک ناکمآ وب تب وکلا یاتعبط یی

 کلا ءا شرف تک ر) ناز یم ناشزف «دنیأ یم رب رییغت رد هتسویپ یایند زا هک روط نامه

 .د وش جراخ یداع تروص زا دنانن اما یار هداس لکش هب دنا وت یم

 رد ۲۳" كيزيفو رکیم و كيزيف باتک رد یوربود .تسین یراج یناسنا مولع رب اهنت داریا و رکدت نیا

 نامز رد ینعی دهد یمن ناشن ار یمهم زیچ عبات نيا» :دریگیم رظن رد ار اب عبات كيزيفو رکیم شخب

 عصو ,رظن دروم نامز رد .دوش هظحاالم مه یور رب هاگ ره یلو .درادن اضف زا یاهطقن رد ییاج نیعم

 زا عبات هاگ ره ,هجیتن رد .دهدیم ناشن هعلاطم ع وضوم یکیزیف تیعفاو هراب رد ار رظان كي تامولعم

 هرابرد اهرظان ,یلک روط هب اریز ؛دنی رفآ یمن یتفگش هجوچیه هب .دنک رییغت رگید رظان هب رظان كي
 سایقم و هدادن ماجنا ار یدننامه تادهاشم هک نوج .دنرادن ناسکی تامولعم دوخ نوماریب یایند

 «.دنا هدربن راک هب ار یدحاو

 نیا لتسم تروص نا رد دوش نماسهت لک ید اتم رب ابلاغ وگلا .هوالع هب

 با ۹«عمجت و یدنب عمج» لمع نازیم هج هب و تدش هچ هب هک تسا

 زا هدافتسا الثم) نامز رد دیاب طقف هن و دراد ترو رض یلک ریداقم كيكفت و هیزجت هزو رما

 تروص ناسا یاب اه کا آ یاه هداد

 نالماع زا یرتكچوک و رت سناجتم یاههو رگ دیاب اهریغتم باختنا دوخرد هکلب .دریگ
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 :3د رک تفدو شنی اهشخب و یداصتفا

 زنیک بتکم هشیدنا ریثأت تحت و هتفای تیمومع وگلا شورزآ هدافتسا .رضاح لاح رد
 هب ,زنیک «یمومع هیرظن» راتخاس .عقاو رد .تسا هدرک ادیپ شرتسگ زنیک زا سپ هرودو
 و لقتسم یاهریغتم و اه هداد ْنایم زیامت و نالک سایقم رد نآ یداصتفا تیهام رطاخ

 رپ قابطنا لباق هژیو هب ,یگنیدقن ناحجر ای فرصم هب لیم دننام یطباور و هتسباو
 نامتخاس .یلم دمآرد یاهرامآ یاپمه و نامزمه طسب .تسا یجنسداصتقا شهوژپ

 :تسا هدرک ریدناکما ار یی شین هنخ یاراد ور هتشذگ .هب رظات یاهترگلا

 ار یجنسداصتقا یوگلا مهم عون ود ناوتب هک دسریم رظن هب نینچ ,نونکا
 ۱ ۱ ۱ ؛داد صیخشت

 لیلحت یارب و تسا ینیبشیپ هبنج یاراد هک هتشذگ هب رظان یفیصوت یوگلا (۱
 .هو رگ نيا زا اهوگلا نیرت مهم زا یکی ام .دیآ یم راک هب یداصتقا هعومجم كي راک ز رط
 .درک میهاوخ هظحالم هدنیآ رد ار بت نوتل ی وکلا :ینعی

 طسوت الوصا هک (یمیمصت یاهوگلا ای) یداصتقا تسایس یاهوگلا (۲

 یاهتسایس زانآ هک قنراد رفاه نیا و نا هل هیهت درب نیفنابو شرف رز

 و فلتخم تابیک رت و دنهدب ناشن ضخشم نامزردو نیعمر وشک رد ار یداصتفا نوک انوک

 تسایس رد رظن دروم یاهفده اب ار نانیا قفاوت و «یهدنامرف یاهمرها» رد ار نکمم

 نوزت رد نیم ینوکلا :لتنک شرب ار اهمرها نیا دوخ نایم شزاس زین و یداصتقا

 لمع یاهریغتم وس كي زا .دنا هدیشک یعامتجا ای یسایس .یناور لماوع هک ییاهزرم
 ات دهدیم اهریغتم نیا هب بسانم یشزرا رگید یوس زا و دیامن یم صخشم ار تلود

 نیا :تتنق هی تب اب تفاده

 .دزمتسد تسایس ریثأت هئارا روظنم هب یمیمصت یوگلا كي .دنله یارب ی زا ی تیپ آب

 تردق شيازفا ریثات نینچمه و (لوی دحاو شزرا شهاک هلمجنم) تمیق یاهتسایس و یتایلام تسایس

 . .تسا هتخاس لاغتشا و اهتخادرپ زارت یور یدیلوت

 و دنکن زواجت لماک لاغتشا زا یلم دمآرد حطس هک تسا نیا ,لاثم ناونع هب ۱۲۳ «دح طیارش»

 یاهرتماراپ .دیامنن لزنت یسایس و یعامتجا تایضتقم اب قفاوتمان ینازیم هب اهتمیق اي اهدزمتسد

 نییعت (تسا هدومن نیعم نارگراک یاههیداحتا هک یدزمتسد حطس) راشف یاههو رگ الثم ار یسایس
 .دننک یم

 اهرازبا و (ریفغتم بولطم و صاخ شزرا) یلک یاهروتسد نایم ,یمیمصت یوگلا رد ,نخرب نیت
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 ۲۲.دنش اب یم لوهجم یاه ریغتما سهرازبا و مولعم یلک یاهروتسد .دراذگ یم قرف (دزمتسد خ رن الثم)

 لی لح یسایس داصتقا یملع هبنج - مود تمسق

 # نیز ی کیا اه نو هشت ع اضسا یاع اب یعیط یاغواوخ ملع

 .دوشیم هتخانش ,نآ یایاضق رابتعا ماع شریذپ ینعی .تینیع یرگید و ؛نآ

 یناسک ,هژیو هب .بلطم نیا هرابرد ؟تسا نینچ عضو زین یسایس داصتقا بای رد ایآ

 و هفسلف یحا رط هب ای نایب هب طقف یس طساصتفا رویت سا قترک کا نر خب امت

 .دنزادرپب یتدیقع یرادبناج اي

 مه هک یطرش ود ربآر ب رد مینیبب تسا مزال «میهدب خساپ شسرپ نیا هب هکنآ یارب

 .تسا رارق هچ زا یسایس داصتقا تیعضو میدرک هئارا نونکا

 یداصتقا نیناوق .۱ 8 ۱

 اس هشت تیر اتو شش اهن طور ترم اب هفاوک نیما تا
 .دنکب داجیا یمومع یاهیتخاونکی یداصتقا

 یسأیس داصتقا رد نوناق موهفم هک تسا مهدجه نرف رد ,میدید هتشذگ رد هک نانچ

 دستش نخ او تن اه زا یا ار یعیط نوتاف هشیکتآ هات آ رک یقه و

 راهظا ۲"*یسایس داصتقا سرد هرود مان هب دوخ رثا رد .كيسالک ییارگ تنس هژتن امت

 اهنا نودیدتناوت یمن یناسنا عماوج هک «تابث اب و یعیبط نیناوق تخانش» هک درادیم

 .«دروا یم دوجو هب ار یسایس داصتقا مان هب یدیدج شناد .دنهدب تایح همادا

 اب هارمه یمیدق بتکم .دنیاشگ یم ار دیدرت و كش هرود ناملآ یخیرات یاهبتکم

 سینک اب سپس اما .دریذپیم ار لوحت یایوپ نیناوق تیدوجوم اهنت ادتبا تناربدلیه
 زا ,یخیرات ناوج بتکم .دیامن یم لوبق ار مهبم «تاماظن» طقف و ذنک یم ادیب ی رکفمه

 یلامتحا و یتقوم تلصخ لاح نيع رد و دوش یم اریدب ار یداصتقا نوناق ۰۱۸۷۰ لاس

 .دزاس یم ناشنرطاخ نیعم نامز هدودحم رد ار نآ

 اب هک دنک یم فشک ار مهبم هزادنا ات نیناوق» طقف ,یسایس داصتفا رد ,لاشرامدرفلا

 .«دنشابیم هطبار نودب كيزيف رد یژرنا یاقب نیناوق اي ی ها هند اه نیناوق

 : هب شع ج جز وگلا شا ۱۳۷
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 ۷۵ داصتقا ملع خیرات

 هک دنا هدرک تباث كيزيف مولع لوحت رثا رب ,دیدج ناگدنسیون زا یخرب ,همه نیا اب
 اب دز وفا ندا تنه (ندب) «نیقب و را رمتسا زا یا هحرد» یاراد یداصتقا نیناوق

 ی یتوافت کلی زیف نیناوق

 ؛تشا هلی رن قیفد ی .هزو رما

 .تسا تادهاشم زا ینیعم سایقم رد طقف نوناق رابتعا .تسخن هلحرم رد (فلا

 رد یداصتقا نیناوق شا لک .قازف رک تب نا وق و یداصتفا نیناوف نایم دیاب نینحمه

 سایقمرد ار 9 رگید نیناوق و دنراد رابتعا درخ داصتقا

 .دنیامن یم فی رعت نالک داصتقا

 اد صیخشت اهنآ تعیط اب نیناوق تا 1 ی ی

 ییاهی ریگ هجیتن ایاضف نیا 0 ظبا رش تاعخ هنو تامل نینا وقتی

 وهداسهب رخت ری تیم تایعحار هک یهتذب و ماسم هجا و هلسلست کی سانتنا رب تا

 ارد یک ناب هر ات شناس یادت یی یر ات هه هو ک وقت او

 تست یضرف طیارش و تامدقم هاگ ره .تسا یبایمک اب هزرابم لابق رد ناسنا راتفر

 .دنیامن یم فیصوت و حی رشت ار ریدپان بانتجا

 اهنآ نایم لکش تدحو «نیشیب تالاح دننام ءاما .دنسر یم تابثا هب و دنتسه ریدب ققحت

 :دنهدب ناشن ار هطبار ع ون ود دنناوت یم نیناوق نیا .درادن یقطنم ترو رض هجو چیه هب

 رادقم هک یماگنه .دهدیم طبر رگیدکی هب ار 13 و ۸ یداصتقا ریغتمود هک .یعبت طباور_

 ؛دنک تقباطم 1 نیعم الماک رادقم اب ۸ نیعم الماک

 رادقم هک یماگنه .دیامن یم طوب رم رگیدکی هب ار 9و ۸ ریغتم ود هک ,یفداصت طباور

 هتشاد تقباطم 13 یناوا رف ینحنمزا یا هطقن ینعی 3 یلامتحا طقف رادقماب ۸ نیعم

 :دنرادیم هضرع ار ریز تلصخ ود .تیهام هب هجوت نودب ,یداصتفا نين منا وق لات

 هلجم رد ندب ییول هلاقم هب دینک ع وجر یداصتقا نوناق هرابرد ۹
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 هب نامز لوط رد هک دن ریگ یم رظن رد ار ییاههدیدپ و دنراد یببس هبنج نیناوق نیا (۱
 اب هجیتن رد و دنناسریم نامز یط ار یلاوت و مدقت موهفم نیناوق نیا .دنیآ یم مه لابند

 راکو رس ینهذ یاهدامن ای ریداقم اب یضایر نیناوق .دننک یم ادیپ توافت یضایر نیناوق

 .دنراد

 زد هرگید نوناق ره دننام یداصتقا نوناق ینعی ؛دنتسه یطرش نیناوق نا

 رک سنا ملت ست تن نوش هما اهم طبع ییات رو
 :دنک یه اعع اهنآ رب انب نوناق هک تسا یطیارش عبات هشيمه نوناق ترورض .دیآ

 هب دناوتیم صاخ تیعضو هاب وک ییاههداد ساسا رب یداصتقا هب رظن شک ری

 نیا .دننامب یقاب رییغت نودب اههداد رگا ؛دس رپ اه هداد نیا ینمض میهافم باب رد یجیاتن

 دن دن هویت ام یمازلاقراوت
 نيا» یملع راک هجیتن .دنکیم تباث ۲۹" سایق لئاسم ناونع تحت دوخ هتشون رد لرد هک نانچ

 اقح هطبار هک دنک یم نیعم ار یدراوم هکلب .دهدب طسب و تیمومع دراوم مامت هب ار هطبار هک تسین

 .دیامن صخشم ار «لامعتسا دراوم» دیاب و «دباییم میمعت و شرتسگ اهنادب
 فیش هاک یه ار اههتیذپ غاونا زا یکی یتضب نوع» هدمیوت یمب نیع ۵۱ یلنوخاابروط نیمق

 طّقف و هدوبن یعطق و قلطم هجو چیه هب دنک یم نیودت دنمشناد كي هک زین ینیناوق «ميا هدرکن یسررب
 دیآ یم دنمدوس رظن هب هزوررما .دنا هدش هدهاشم و هظحالم الماک هک دنشاب یم ربتعم ییاههدیدب هرابرد
 دننام ,هتبثم مولع زا یا هراپ رد نا رگشهوژپ .میزادرپب نآ تارا موهفم هب و میرذگب نوناق هشيدنا زا هک

 یاههدیدپ هب هاگهگ یتح دنناوتب ات دنریذپب نوناق هشيدنا یاج هب ار رثا موهفم دنا هدش ریزگان «كيزيف

 زناو ۰ یا سارا ین هک روط نافه ههدنار تیفق او رد دوم قد نفخ اه اش ور وم

 نا کوافک ارت ناو و یک ريارا هی سایس هاضق رک وقت یه لو
 رادومن نوناق تروص هب دراوم یضعب رد هک دنوریم راک هب یطباور شيامن یارب راثآ نيا .دیآ یم

 «.دنشاب نوناق ناونع راوارس هک تسا یردق هب اهنا تیلک هک درک تابثا ناوتب هکنا نودب .دن وشیم

 هیرظن یارجا تیلباق زا ار یداصتقا ةيرظن تقیقح تسا یرورض نیاربانب
 ؛دراد کت لالدتسا قطنم هب یداصتقا هن رظن تقیقح ؛میهدب صیخشت یداصتقا

 نوناق یاقب یارب یزو رض طیارش هک تسا نآ مزلتسم یداصتقا هی رظن یارجا تیلباق
 .ددرگ ات ار

 هظحالم اههیرظن لابق رد سوسحم و یعقاو یاهیسررب یساسا شقن ,اجنآ زا
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 ۷۷ داصتقا ملع خیرات

 دربراک ناکما و دنزاسیم دودحم ار هی رظن لامعتسا دراوم اهیسررب هنوگ نیا .ددرگ یم

 یرظن لیلحت اهیسررب هنوگ نیا .دنک یم مولعم و راکشآ نیعم تیعضو رد ار هیرظن ره

 رد تسا هدیسر نادب یداصتقا هی رظن هک ار ییایاضق تیمومع .دشخب یم ماهلا ار بسانم
 حرطم ار حیضوت و حیرشت هب دنمزاین هزات لئاسم و دهدیم رارق شیامزآ ضرعم
 هب داصتقا ملع هک تسا ییوگ خساپ و ییوج هزرابم هتسويپ درگارف رثا رب ءا ریز .دزاسیم

 ار اهتیعضو نیا ,هی رظن :دروآ یم ها رمه هب ار اهتیعضو و اهتیعفاو هدهاشم .دوریم شیپ

 ار ییاهامن ,هیرظن ؛دیامن یم لیلحت و هیزجت ار اهنآ یاهمسیناکمو دنک یم فیرعت ًاقیقد
 فشک ار اهیگنهامهان و دبایب ار اهمسیناکم اهن آرد ات دجنسیم تقیقح اب دنیب یمهیهتهک
 لاح نيع رد و یئزج یاهخساپ عیاقو ییوج هزرابم ربارب رد یداصتقا هیرظن .دنک
 .دهدیم یلامتحا

 داصتقا ملع تینیع ۲ 5

 رایسب و فیرظ سب یاهتکن هب هطقن نیا رد ؟دنراد ینیع هبنج هیرظن یاهخساپ ایآ

 ۱ .میروخ یم رب یعامتجا مولع شور رد راوشد

 :مینک حرطم توافتم تروص ود هب میناوتیم ار تینیع هلئسم
 و هیزجت شور شنیزگ و شهوژپ هنماد نییعت یارب رکفت هوق «یعامتجا ملع رهرد (۱

 لضا :تسا هدرک تباث ریو نک ام هک ناتحءلقغت لک یمن اخه الاعف .لیلحت

 ره .دیامنیم فیرعت ار یسررب هنیمز لصا نيا و دربیم راک هب ار رتهب باختنا
 رد هک نورآ نومیر حالطصا رب انب ,رارق نیدب :درادار دوخ صاخ ینیب ناهج نادداصتقا

 ناوتیم ایآ .تسا هدرب راک هب """خیرات هفسلف رب یاهمدقم ناونع تحت دوخ رثا نایاپ

 هتشاد یتینیع دناوتیم ناهج ایآ ؟دروآ نایم هب نخس ریسفت یاهماظن یگناگدنچ زا
 + ؟دشاب

 ینامز هرود هب نادداصتقا .دراد «یصخش هلداعم» كي دوخ یارب نادداصتقا ره (۲

 دروم یأیند هب رگشسرپ حور») .تسا قلعتم نیعم تیلم هب و هقبط كي هب .صخشم

 مدع دهم ایا دات یف رط یب یاتعم هب تینیع ءاجنیا رد .«تسا هتسباو وا یسررب

 ؟ تسین یسأیس داصتقا «ندوب ینهد» رب یلیلد اهنادداصتقا نایم قفاوت

 :تبسا هدرک هاهنشن نتیمونک هک یباهزیامت زا تننا هتسیاش هلئسم نیا هعلاطم یاب
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 یسایس داصتفا ۷۸

 عفادم كي هنارکفنشور شرگن هب طوبرم ۱۵۸«ینامرآ بصعت» رتهموش .میریگب یرای

 ادج دوخ هدهاشم دروم عیاقو هرابرد اهنادداصتقا یشزرا یاهتواضق زا ار "**قح
 ۱ ۱ ی

 یو یسر رب دروم ناهج زا نادداصتقا دید رد یرکف برشم و ماظن :تاقوا رتتشیب

 یلیلحت ششوک هنیمز ناونع هب عوضوم باختنا رد ار نادداصتقآ .نيا .ددرگ یم نایع

 , ,دنک یم ییامنهار دوخ

 ی رکف برشمو ماظن ابلاغ نادداصتقا یشزرا یاهتواضق» .دسی ون یم نینچ رتیموش
 تسا نکمم :دنتسین یو یرکف برشمو ماظن اهتواضق نیا دوخ اما .دنهدیم ناشن اروا

 هرابرد ای .دنا هتفرگ ماجنا صقن و بیع نودب هک یعیاقو هراب رد یشزرا یاهتواضق

 هب هک یعیاقو هرابرد یشزرا تواضق هنوگ رهزا ناوتیم زین و دشاب عیاقو نيا نایم طباور
 ۱۴.«دیزرو عانتما دنا هتفرگ رارق یرکف برشم و ماظن ریثأت تحت میقتسمریغ روط

 نیا یرابتعا یب ای رابتعا هک دنراد ار رثا نیا لیلحت ره رب مکاح یملع هیور دعاوق

 رد هک یدیدج عیاقو هاوخ .دنزاسیم رهاظ ار نآ هدننک كيرحت ای یفاو تلصخ و دید

 یاهراک ای و دننک روآ مازلا ار دید نيا رد رظن دیدجنت دن ریگیم یاج لیلحت یامن

 .دنهدب ناشنار نا دودح .دید نیا ساسا رپ رگید نا رک تهو

 عیاقو هرابرد یصخش دید زا و ی رکف ماظن زا دنناوتیم یعقاو یاهتواضق نیا ربانب

 نکل .دنشاب یم ءاشنم نیمه زا هشيمه اهتواضق نیا هک تفگ ناوت یم یتح ؛دنوشب یشنان

 . ورک فک قیانر :تععف شا ان تهد شن اکما ار

 یصخش هدیقع :دنوشیم نایامن لیلحت دعب ام هیصوت هلحرم رد یشزرا یاهتواضق
 تامیمصت هک دنا هدرک تباث "۲ رتراس و نورآ نومیر و ربو سکام .تسا لمع رب مکاح

 زین تهج نیمه هب و دنوش یمن هجیتن تیعضو نیا تخانش زا طقف و تیعضو زا هاگ چیه
 یا هرابوف ۳ یتوپت ول رس نییز روم تکرامش یشدودرف ار یدافتنا شیاتزا و نشهورپ

 تامیمصت مامت هک دیآ یمن رب نینچ بلطم نیا زا» :تسا هتشون یلاع هچ عوضوم
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 ۷۹ داصتقا ملع خیرات

 هتف رگ رارق تخانش و داقتنا ای عیاقو نومزآ هتوب رد هک میمصت نآ و دنراد یدحاو شزرا

 راک كي ای و دشاب هدوبن توافتم تسا هتفرگ هدیدان ار لحارم هک یرگیدمیمصت اب دشاب

 و دنکب ینغ ار صخش نآ هک دشاب هّتشادن دوجو اهه هزیگنا و عیاقو هنیمز رد صخش دوخ

 .درواین دیدب رییغت صخش نآ رد دنادرگ یم نشورار اه هزیگنا و عیاقو هک نامز نامه رد

 عضو ات دندرگ ذاختا لاحمر ک هب مادقا زا سپ تسا نکمم قطنم و لقع زا رود تامیمضت

 هک ییاهتواضق و تامیمصت ن نایم ,تقیقح ردو ام هدیقع هب دوش تیوز یاضور هب دو وف

 اه یرگخ اه اتو ایت ی ات ا دنا هتف رگ مان هنایاتسدوخ قحب

 رایسب یاهتوافت ,تعفنمو شزرا .تیلک ثیح زا رگید ی وس زا .دنوش هدیمان دیاب ینیع
۷۶ 

 ؟.«دراد دوجحو

 :دنک لمع ای راتفر هنوگ ود هب سس ها ن هدف نیا ربانب

 رد و دهد ههجاوم تیعقاو اب ار دوخ تاکاردا .دیامن لمع یصاخ هدیقع سشاسا رپ ای.

 ی رکف ماظن كي هدیقع نآ تسا مزال تروص نیا رد ؛دراذگب یلمع شور نومزآ هتوب

 ؛دریگ راک هب ار هتخادرپ و هتخاس شییزا تاریبعت و تاریسفت هکنآ هن .دروآ مهارف ار

 دوش نآ رب و دنک شهوژپ نایزو دوس هب هجوت نودب و دنزب زاب رس یلبق دهعت رهزا ایوس

 ار دوخ هاگدید یصخش هبنج لاح نیع رد و ؛دنک یراذگ شزرا هکنآ هن دنادب ات

 .دنکن شومارف
 رگید یعامتجا ملع ره دننام ,یسایس داصتقا تامیلعت رابتعا .تلاح ود ره رد اما

 دعاوق تیاعر هب اریز دوش یمن صاخ یرکف یاهماظن و یصخش یاههزیگنا زا رثأتم
 جیاتن هب .دننک یم تاعارم ار دعاوق نیا هک یناسک همه و راد یگتسب یملع شور

 اریز .دراد رابتعا دارفا نایم یعطق مکح هگنالراکسا 5 ریس اب یوم

 ۱۶۶ دیک یم ادین نایرج. یصاحشا نیب لاقفا

 :تسا ریز ح رش هب ءاشنم هس زا نانادداصتقا نایم قفاوت مدع دراوم «عقاو رد

 نانادداصتقا تسا یفاک تروص نیا رد :یعامتجا یاهفده هرابرد قفاوت مدع (فلا

 ثحب دراو قیقد یاهفده هرابرد و دنیوگب نخس دحاو عوضوم زا و دنریگب میمصت
 ؛دن وشپ

 :زا هجرختسم ۴

 «۸ نم هه نادزءهتزاکط» اردو 2۵ زدم ۱9۹5 4
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 یسأیس داصتقا ۸۰

 نانادداصتقا نایم دناوت یم طقف هدرتسگ ینیع یسررب :عیاقو هرابرد قفاوت مدع (ب
 ؛دزادنیب هفرفت

 هب .دوش حیحصت دناوتیم خنس نیا زا هابتشا هنوگره :لالدتسا قطنم نادقف (پ

 :دنکب ماتشا سا نمک یریذپب نیک ره هکنا طرق

 رز رظن نیب نشیعتشت هک دهد یم ناشر یی ااکشع ماسک تفدک الابرف هک یلیلعتت
 -جیهوتسا یداصتقا شهوژپ یساسا ترو رض انامه هلئسم .دروا یم نایم هب هدیقع

 نيا تاعارم اما .تسا تخس رایسب هکلب راوشد طقف هن راک نیا هک دنک یمن راکنا سک

 رداق اهنت» "۳" رپیر لومرف قفاوم و تسا داصتقا رد یملع یقرت ره رب مکاح ترو رض

 ۲۳۷ ینایا رگ هرادنب ای و قحرب نآ ربمایپ تروص هب هک درادب رذح رب ار نانادداصتقا تسا

 .«دنیامن روهظ ربخ یب دوخ زا

 داصتقا ملع زا «یناسنا» تفایرد - موس تمسق
 .تسا هتفرگ ماجنا نوگانوگ و فلتخم میهافم ریانب هرود ره رد .داصتقا ملع هعسوت

 .تسا هتشاد هبلغ داصتقا رب ۲؟یراومادنا تفایرد كيو ۱۶۸ یتیشام كرد كي هتشذگ رد

 تفایرد هزو رما .دنا هدیدرگ سابتقا یسایس داصتقا لبق ام یاهشناد زا اهتفایرد نیا

 ار دوخ یاج هتشذگ میهافم تایح همادا یعون مغر یلع هک تسا داصتقا ملع زا یناسنا

 تا
 هلئسم هک دراد دوجو یماگنه طقف داصتقا ملع هک رظن نیا زا تسا ترابع ینیشام تفایرد (۱

 و دوش یم فذح تسا ینهذ هچنآ .دریگ رارق هجوت دروم ناسنا دوجوزا نوریب ینیع رصانع شزاس

 .ددرگ یم سابتقا كيناكم و كيزيف زا هریغ و نالیس ,حطس ,ایوپ و اتسیا رادیاپان ای رادیاپ لداعت میهافم

 زا ناونع تحت یباتک رد یو .دروخ یم مشچ هب حوضو هب "۳ "فئور كاژ یاقآ رثا رد تفایرد نیا
 لباق زاگ نیناوق اب الماک یسایس داصتقا نیناوق» :دسی ون یم نینچ ۰۲ "یقالخا مولع ات كيزيف مولع
 هدنسی ون نیا .«دننک یم ءافیا ۲۲۲ تک رح هیرظن رد ار لوکلوم شقن یسایس داصتقا رددا فا .دنا هسیاقم
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 ۸۱۱ داصتقا ملع خیرات

 تاک رح,هیرظن كي» نیودت رب ار دوخ تین و دصق ۲" یعامتجا مظن مان هب دوخ فو رعم باتک رد

 ای دماج ماسجا یاهناکم رییغت هیرظن ۱۲" یلالدتسا كيناکم هک هنوگ نامه هب» .درادیم زا ربا «یداصتقا

 تفایرد هجو نیرتهب هب ریز نتم .«دیامن یم نیودت و میظنت ارزاگ یاههدیدب هی رظن هک تکرح هیرظن

 تروص هب یتکرح و دوش یم دراو مرج رب هک ییو رین» :دنک یم مسجم ار یداصتقا تیلاعف زا ینیشام

 نیمه .تسا رتشیب باتش نیا .دشاب رت فیعض مرج ردق ره ,ورین نامه یازا هب .دروآ یم دیدب باتش

 یراج تمیق اب هک دنک یم داجیا ار یا هلدابم .دیآ یم لمع هب نیعم تور هب تبسن هک ییاضاقت روط

 .اضاقت نازیم نامه یازا هب ,دشاب رتمک هدش هضرع یاهتورث رادقم هزادنا ره :ددرگ یم صخشم

 یفرت ربا رب رد تسا یتمواقم هدش هضرع رادقم ,نيا ربانب .تسا رتالاب تمیق .یلوب یاهدحاو بسحرب

 اب تسا بسانتم "۲۵ربج هوق تلاح ود ره رد .تکرح ریارب رد تسا یتمواقم هک مرج دننام ءاهتمیق
 .«.تسا هدش لامعا اهنا رب كرحم ذوفن هک یداوم رادقم

 ششوک اجتیا رد .تسا هتف رگ یسانش تسیز زا ار سایق ,یسایس داصتقا رد یراومادنا تفایرد (۲

 یارب یرو رض و نوگانوگ فیاظو و دوش هداد حرش یعامتجا نامزاس كي یاهزاین هک دیآ یم لمع هب

 فیاظو نیا كيژولوتاب ای كيژولويزيف یارجا و فیاظو نیا اب هک ییاهنامزاس و اهزاین نيا ندروآ رب

 .تسا هدش روصت «الاو دوجوم» كي دلم هعماج .ددرگ لیلحت .دنراد طابترا

 نشخرگ هرابرد یوزاه ننازف ان تسا هدوب نآ نیاهتارک ویزف یتاصتقا نرخ هایت رت نیا هب

 .ددنب راک هب عامتجا رکیپ رد تور نایرج دروم رب ار ناسنا ندب رد نوخ

 زا دنترابع یعامتجا داصتقا یلصا یاهشخب» :دسی ون یم نینچ .دوخ هبون هب ,نین هس تسیتاب ناژ
 هب .دنراد هطبار .درب یم راک هب اهالاک فرصم و عیزوت .دیلوت یارب هعماج هک ییاهنامزاس اب هک ییاهنآ

 ندب یامن و وشن و دشرو هیذغت اب هک تسا ییاهنامزاس ,ناسنا یزول ویزیف یلصا یاهشخب هک هنوگ نامه
 «.دراد راکو رس ناسنا

 یوتیتسنا یاهتیل اعف و تاعلاطم ءام نامز هب كيدزن رایسب یا هرودرد ,یناملآ نادداصتقا او

 نامزاس هک یساسا هشيدنا نيا و «یسانشتسیز - یلآ لصا» ربانب ار نلرب "۳"میاقو ینیب شیپ
 شا دف ق ساسهار سا هر نایراس ی ان اته یناضتفا

 هناهاب کش ۱ او رپ دا ا زین یسایس داصتقا زا یناسنا تفایرد(۳

 .دوش یم یشان یداصتفا یاه هدیدب رت حیحص و رت قیفد

 رد ار تیعقاو نيا هک دنراد ار یساسا بیع نیا یراومادنا تفایردو یتیشام تفایرد

 دن ریگ یم هدیدان ای ار یناسنا لمع و دوجو تلاصا .موهفمود نیا .دنشاب یم هدارا و لقع
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 ماظن و تسین ریذبان رییغت یکیزیف ماظن كي دننام یداصتقا ماظن .دننکیم راکپا ای و

 هب .دراذگ یم ۳۱ دریدب یم رییغت هک تسا «هنیرید و رادهقباس ماظن» کلی یعامتجا

 زا كيزيف» ,دسی ون یم ۲۲"لرابود .دنراذگ یم ریثأت و دن ریذب یم رییخت اهناسنا هکنآ ببس

 هجیتن رد و یملع فی رعت یاهشور تیمومع هب .دوخ نیناوق قلطم تیدبا هب هزیرغ یور
 ملع هک ميبايیم رد ام نکیل .دشیدنایم دوخ دصاقم و تاعوضوم ندوب یدبآ یعون هب

 ناسا یاههدیرب هام تنگ اهر ار تیتیا هحوپا نیا تسا فلکه نتاسنا هدیدن

 هب .دن ریذب یم رییغت نامز اب هک تسا ینیناوق زین و تعیبط انامه ءاهنآ ناهج یلک نیناوق
 یوگلا اب تهایش و سایق .گدنا ینامز یارب طقف یناسنا درگارف كي خیرات هک یمسق

 .۲«دنک یم ظفح ار سایق ها
 تم ی یو و

  هدع الثم .تسا ربتعم مهم رایسب یاههعومجم یارب طقف نوناق نيا .درک لامعا

 دوریم رتارف روصت ِ" هک دهدیم شیامن یددع ار نژوردیه مرگ كيرد لوکلوم

 ۱ ۳ هگرزب دادعا نوناق دربراک .(هس ددع زا سپ مقر ۲۳)

 نوان قیاس تفنگ شاتشا زا تم تا

 رویم حدی دار ضد ی وحش نیاهمتا هرامق هک یسأنشتسیز رد دناوت یمن

 یاههعومجیاذک درک زاوصم نینچ ناوت یم جی رد .دریگ رارق هدافتسا در وم ,دسر یمن

 هنیمز .دنراد رتشیب شهاک هب شیا رگ مه زاب نی ون ناهج رد هک هرامش مک اتبسن یداصتقا

 ۰ دنهک فهئازا نوناق نيا دربراک یارب یرتمک

 ورم اوت هو شک ماند نام و نموت سا تنه ورا
 زا تسا یاهعومحم و تسین دارفا زا نوریب عامتجا .تسا ناسنا انامه یقیقح

 .یدرف یاهتیلاعف نایم تایسانم
 ار عوضوم شنک او» دناوت یمن .یعامتجا ملع ره دننام .یسایس داصتفا ,ماجنا رس

 .دیاییم یهاگآ اههدیدب زا ناسنا :۳""(لاشرام هردنا) «دریگب هدیدان فده ربارب رد
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 179۰ ۸۱۵۴۲۵۳۸۱۵ ۱66۳و 61 ۲۵۱۵۵۲ 0۱۲۵۱۵۲۱۲۱۵, ۰

082۴ .180 
 :هب دینک ید ۰

 6.لن لدلن, 0۳۴۸۵۵ عوت ع0و0صتا ۱۵۷-466, 1951, ۰

 182. ۸۱0۲6 ۵(:۱۷2ا



 ۸۳ داصتقا ملع خیرات

 روظنم هب ششوک رد ار دوخ شناد اما .دنک یم فشک ار یداصتفا تاماظن ای نیناوق

 رثا رب هک یناسنا دوجو ؛درب یمراک هب دوخ دوس هب نانیا رییغت و نیناوق نیا زا یچیپرس
 «عقاو رد» ؛دهدیم ناشن شنکاو یعمج ای یدارفنا تر وص هب ؛تسا هتفای تریصب یهاگآ

 هب دوخ هرابرد ,دبايیم امن و وشن یعیبط رایتخا یعون ریسم رد هک زوط نامه «ناسنا
 ۲۲ دزادرپ یم رکفت

 داصتقا زا یناسنا 9 فی رعت دنامیم یقاب دوش هدنکفا رود هب نوح ساأیق

 یناسنا تادوجوم یاهتیلاعف ع ومجم» نانوچ ار یداصتقا تیلاعف موهفم نيا .یسایس

 هتف ریذپ و هدیزگ رب راشف ریزد اهتيلاعف نیا .دریگ یم رظن رد ,یصخش و یدرف تروص هب
 .(و رب | وسنا رف) «دنا هتشگ دراو یعامتجا ریج یاهب رشم رد و دنا هدش

 :دراد یم هضرع ار یا هناگود تیزم فی رعت نیا

 صخش ؛تسا هدش راداو دوخ یوس هب تشگزاب هب هک تهج نیا هب .درف :دهد یمرارق

 كي ای متا كي ناسنا :(اتسسا هدروتک فزاب .ناهجو نا رگید یور هب» هک ثیح نیا زا

 و دراذگ یم جرا .دنک یم باسح هکلب .دشاب یمن لعفنم دوحو : تسیپ لوکلوم

 ری هدنک یم ی ینیب شیپ ِِ ؛دزآدرپب شنیزگ هب دیاب 7 تو یبایزرا

 ای ناسنا .دایز شییامک یذوفن و گرزب مک و شیب یتیلاعف و دراد یا هژیو یداصتقا
 ؛دریگ یم رارق هطلسریز ای و تسا طلسم

 مک و شیب رییغت شوختسد هک دوخ طیحم رد ار ناسنا فیرعت نيا .رگید یوس زا
 زا یرایسب .تسا «اناوت» یداصتقا لماع .دهدیم یاج .تسا طیارش دیدش

 درک راک دعاوف .یداصتقا تیلاعف طیارش .یداصتفا یگدنز دودح دننأم تاحالطصا

 لاعف ریغ رظان دناوت یمن ناسنا نوج اما .دنروآ یم دای هب ار «تیعضو» نیا یداصتقا

 رب طیا رش نیا نتخاس نوگژاو یبرد و دهدیم رارق دیدرت دروم ار دودح نیا شات

 .دریگ یم یزاب زا روظنم یاج هب ار یزاب نیناوق و دیآیم
 ار ناسنا طباور ,وس كيزا :تسا یناسنا شناد ینعمود هب یسایس داصتفا .نیاربانب

 هدنهد حیضوت شقن یافیا یارب رگید یوس زا و دهدیم حرش رگیدیاهناسنا و ءایشا اب

 .درادب روظنم دوخ یانغ و تورث لک رد ار یناسنا تیلاعف دیاب

183. ۴۳۴۰۲۷۵0۵۲۱6, ۰۶۶0., 0۰ ۰ 



 یسایس داصتفا ۸۴

 و یعضوم ریسفت زا ییامن ,یناسنا ای یعامتجا ملع ره ؛تسا هدیچیپ یناسنا تیعقاو

 یاههبنج هک تسا نیا ملسم رما :دهدیم صاخ تیمها نادب و تسا تیعفاو نیا یئزج

 زین ریسفت یامن ره هک تسا نيا رگید تیعقاو اما ؛دزیمآ یم مهرد تیعقاو نیا نوگانوگ

 .دهدب ماجنا ار دوخ هفیظو هکنآ یارب داصتقا ملع «نیاریانب .دراد ار دوخ «صاخ نابز»

 .دنک یراکمه .دبايیم دوخ فده هار رد ار ناسنا هک یرگید تاعوضوم اب دیاب

 یسانشیاتک
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 مود ناونع

 ی رکف و یندب یاهششوک و دنک یم هزرابم یبایمک اب ناسنا رود رایسب یاهنامز زا

 ,دهد یم ی .دیامنیم ساسحا هک یریثک تاجایتحا یاضرا یارب ار دوخ

 یارب ار نوگانوگ یاههویش و دزاس قبطنم دوخ یاهاضاقت اب ار یعیبط طیحم دشوک یم
 .درب راک هب شیوخ تمحز و جنر شهاک اب ها رمه .دوخ یرو رض یاهالاک شيازفا

 جیاتن و اهلکش .یبنج و یئزج تداوح دراد هفیظو یعامتجا و یداصتقا خیرات

 ح رش ءزج هب ءزج دنا هتخادنا هار هب یبایمک دض رب اهناسنا ؛اهن رق یط هک ار یا هزرابم

 .دهدب

 رد ار رصاعم یداصتفا تیلاعف هک تسا نيازا ترابع و هداس رایسب و یبیک رت ام فده

 .دهدب یاج یداصتقا یگدنز یخیرات هعسوت نتم
 ار ایند یداصتقا هعسوت میظع لحارم مهم رایسب یاهتمسق ادتبا .بیترت نيا هب

 و میروآ یم لمع هب یعقاو یبایزرا هعسوت نیا زا سپس .(تسخن لصف) میرادیم هضرع

 .(مود لصف) میریگ ارف نآ زا ییاهسرد میشوکیم





 ناهج یداصتقا هعسوت مهم لحارم

 دنا هتف رگ ار یرگید یاج یکی یداصتقا یگدنز یاهنوناک ,خیرات نایرج رسارس رد
 :اختیا رد تن هدرتسک یک اخهرک نیا فاتخف یعا وت رب ار دوع دوقت توش هب شیب اکو

 هک نوگانوگ یاهندمت ییافوکش و داجیا رد ایرد شقن یلصا نومضم تسا هجوت نایاش
 هدروآ دیدپ نآ نوماریپ "یمومع خیرات میظع یاهنایرج مان هب ار دوخ رثا نریپ كاژ
 ثحب یاج یحیضوت یبیکرت لصا ره دننام هک .نومضم نیا .میزاس ناشن رطاخ .تسا

 هب عی رس قیقحت و یسراو كي ییامنهار و حی رشت یارب شخب رمث هجیتن اب دناوت یم .دراد
 .دور راک

 نیا لحاوس رد ییایرد یاهندمت :دنک یم ادیپ تیمها هنا رتیدم ,حیسم دالیم زا شیپ موس هرازه رد
 هک یقرش هنارتیدم یرترب .دنروآ یم تسد هب تورث و دوس دن ریگ یم رگید للم اب هک ییاهسامت زا ایرد

 ایناپسا و قراطلا لبج هب رازهکی لاس رد و دنباییم طلست ادیص و روص یاه یقینف «اهیرصم رب ادتبا

 یور هی ار ییرغ هنارتیدم و دنراذگ یم داینب ار ژاتراک حیسم دالیم زا شیپ ۸۱۴ لاس رد .دنسریم
 ار هنا رتیدم هقطنم مامت مور هک یتروص رد .دنک یم دحتم ار هنا رتیدم ق رش نانوی .دنیاشگ یم یناگرزاب

 میدق دهع یداصتقا یگدنز زکرم و تالدابم عیسو هزوح .دروآ یم درگ دوخ یروتارپما و رملق رد هک

 ار ندمتم یحیسم تلود هناگی ژاتراک ۶۹۵ لاس رد مالسا .دنامیم یقاب مالسا ربارب رد سنازیب .دنک یم

 هب تسا هدش عطق یب رغ هنا رتیدم اب شا یطابترا هار هک سنازیب یروتارپما :دروآ یمزددوخ فرصت هب

 رارقرب ار یطباور "ژورب و ندنل زکارم اب هیسور یاههناخدور قیرط زا و ددرگیم زاب لامش یوس

 هطقن ندنل :دیامنیم مهارف ار ایسآ و هیسور تالوصحم هطقن ود نيا زا یواتیدناکسا تلم .دنکیم

 زن دووزک و و فک دانه مار یا و تک یهو ترا هک دوش نیش تاک روایت رب هداه یاهقتا

 1. 126نانمعع ۳۱۳688۵6, 6۲۵۲5 یا۵اااک 46 ۲۱۹۱0۱۲۶ ۲۸

۵ .3 265 .2 



 یسأیس داصتقا ۹ ۰

 .دروآ یم یور یبرغ یاپورا یوس هب اجنآ زا و دسریم " كب ول

 و روبع هار ییایرد تردق ةیاس رد زین و .دنادرگ یم فیعض ار مالسا یلخاد یاهگنج مهد نرق رد

 یوس هب دوب هدش هتسب اهكرت هلیسو هب هیسور بونج لاغشا رثا رب هک ار كيتلاب و سنازیب نایم رورم

 ,اهردنب نیا یگنج ناگوان ۱۸۰۷ لاس رد .دنباییم هعسوت "زیپ و او ونج ردانب .دهدیم تهج رییغت ایرد

 هایی هات رک تتخرک اف ضریب ایی هک نی طلسم و رعم نوتمک نیف رش لحاس رشید

 *یدرابمول ریسمزا هزات هار كي همه نيا اب .دیآ یمرد ایلاتیا یناریتشک تیلاعف هزوح تروص هب یبرغ
 یاهرهش رد .مهدزیس و مهدزاود نرق ود رد ؛ددنویپیم ندنل و ژورب هب ار زینو ردنب "ردنالف و سازلا
 هب طاقن نيا رد نادنمتو رث زا .یا هقبط و دنک یم هعسوت هب زاغآ یجاسن تعنص ,ردنالف و ایلاتیا گرزب

 .دیآ یم دوجحو

 ییایتسد رثا رب ار هیودا و مشیربا تراجت راصحنا هک ار زینو ردنب ,مهدزناش نرق زاغآ رد اما

 لاس رد .دهدیم تسد زا اهیلاغترپ هلیسو هب .تشاد رایتخا رد هیردنکسا و هیروس ردانب هب یراصحنا

 دننک یم عطق ار خرس یایرد هارو دنزاس یم دوبان *ویدرد ار ناناملسم یگنج ناگوان اهیلاغترب ۹

 اب نوبسیل .دننادرگ یم زاب نوبسیل یوس هب ار هیودا هارو دنیامن یم لاغشا ار یئبمب ۱۵۳۴ لاس ردو

 .دوش یم مارآ رایسب یروهمج نیا طاطحنا بجوم اهیزینوزا رت نازرا ربارب جنی یاهب هب هیودا شورف
 لحاس هب ناهج یداصتقا لقث زک رم و دهد یم تسدزا اردوخ یداصتقا یرترب هنارتیدم ,شب نیا زا

 .دوب هدرک ادیپ یلکش نیشیپ یاهن رق یط هک .یب رغ یاپورا :ددرگ یم اج هباج سلطا سونایقا ییاپورا
 و كيزکم و فشک (۱۴۹۲ لاس رد) ار اکی رما هک "اه ییایلیتساک .دنیب یم قفا رد رود زا ار دوخ یرترب

 زا هورگ نیتسخن ۱۵۲۱ لاس رد .دنیاشگ یم ایورا یور هب ار سلطا سونایقا .دوب هدرک حتف ار ورپ

 .دریگ یم ولهپ (سداق) ثیداک رد هرقن زا رپ یگنج یاهیتشک
 داینب زا یداصتفا و هر یه یایورا یداصتقا طسب .مهدزناش نرفزاغآ اب نامزمه

 ,هقبابس یب تلاح نیا و دنک یم ادیب ییایوب و تعسو كدنا كدنا و دهد یم لکش رییغت و ددرگ یم نوگرگد

 نان ی یخ و

 ای و دیلوت نامزاس ای یداصتقا تیلاعف سایقم دید زا هچ نیشیپ یاهنرق لوط رد یداصتقا یگدنز
 دی نیت هی وویعش ات نا یاههرگنا ماهتا سو تالداستلش

 رد یجیردت شرتسگ میدق دهع زا سپ هچرگ .تسا هدیدرگ كجوک یداصتقا تیلاعف سایقم (فلا
 .دروخ یم مشچ هب یداصتقا 9 رفت

 هاگتماقا نیشناج یبابرا هناخ ,لادونف داصتقا رد ؛تسا ییادتبا داصتقا هصخشم دحاو .هداوناخ

 اهالاک هک میر وخ یم رب هتسب داصتقا یاههنومن هب ام ءاجنیا رد .دوش یم كنارف و ۲" یمور-لگ یناتسبات

 هو رگ عفن یارورد یدرف عفن .دروآ یمرب ار تاجایتحازا شخب نیرتگرزب دحاو نياز ا هلصاح تامدخ و

 .دنامیم یقاب ناقهد و بابرا نایم طباور عبات یبابرا داصتقا رد و ددرگ یم ناهنپ یگداوناخ
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 ٩۱ ناهج یداصتقا ةعسوت مهم لحارم

 هب رهش .دشخب یم یداصتقا تیلاعف هب ی رت عیسو نادیم یرهش شهج «مهدزاودر مهدزای نرق ودزا

 دودح .دیآ یم رد یرهش زکارم رگید اب تردن هب ای و نوماریپ یاتسور اب هلدابم یمئاد هاگیاج تروص

 و رملق .دنک یم ادیب یرتشیب تدحوو دبای یم یرتدیدش تیزک رم تلود هک جیردن هب یداصتقا تیلاعف

 :دازیک ی رد ار تلم

 اد ی ما نا یقه و تا .دراد یم هضرع ار هدمع و مهم تیصوصخ ود دیلوت نامزاس (ب

 عبات نامزاس نيا «رگید یوس زا .درب یم راک هب ار رازبا ءرتهب ریبعت هب ای و دهدیم رارق هدافتسا دروم

 میمصت هب یگداوناخ هتسب داصتقا رد .تالوصحم شخپ و اهتيلاعف عیز وت .تسا دکمو هنارمآ همان نییآ

 لاوما تیکلام :تسا سیئر .دشاب كل ام هکنآ زا شیب ناخ .یبابرا خاک رد .دراد یگتسب هداوناخ سیئر

 ات دراد یسایس هبنج رتشیب هک یطباور بجوم هب و دریگ یم كلمت و رایتخا رد ار دیلوت لیاسو .دراد ار
 ناروهشیپ عامتجا رد لغاشم رتشیب ءاهرهش رد .دنک یم لامعا صاخشا رب ار یعیسو قوقح ,یداصتقا

 .دراد «كيتارک ومد - یفارشا» هبنج ۲ نترام هی ویلا حالطصا ربانب .تموکح و تسا هتفای نامزاس

 هک» دنک یم فی رعت «یزایتما زا رادروخ رب هو رگ» كي هلزنم هب ار ییاطسو نورق «هشیپ» "نریپ ی رناه

 زا شیی .«دنا هتشاد ر رقم یتلود تاماقم هک دهدیم ماجنا ییاههمان نییا رب انب ار نیعم لغش ارصحنم

 دعب یکدنا امآ ؛«دنا هدروآ مظن هب» یسایس تاماقم هک دراد دوجو هژیو هب «ییاههفرح» .مهدراهچ نرق

 5 ار اتش دات )بت یه اضاش نب ینتبم راتخمدوخ یاهفنص «هدروخ مسق یاههفرح»

 هک ارت ورخ هما انا تراف قعاک .دوق دین یاضف و یابلام) تارا نعشخا زادر وگرپ

 .دنتسه نآ تیاعر هب مزلم و دنیامن
 .تسا زیچان و گدنا .دشاب عیسو یداصتقا تیلاعف و رملق هک یماگنه یتح .تالدابم تدش (پ

 و لصا شکمشک و ینمشد رتشیب اه هلیبق نایم رد ؛دراد یئاننتسا تر وص هلدابم .ییادتبا داصتقا رد

 ۱۳(ایاده ُهلدابم مسارم) یلمجت تالوصحم یتافی رشت هلدابم حطس هب ات یداصتقا طباور .تسا هدعاق

 .دنک یم لزنت ادصورسیب یناگرزاب هب ای
 هشيدنا نیا زا یتح .خروم نیا .تسا «رازاب نودب داصتقا» ن ریپ حالطصا قفا وم ,یا هصلاخ داصتقا

 شا رزاب تیلاعف لماک لیطعت و عطق هرود كي ,بارعا تاحوتف لابند هب .مهن نرق رد هک دنک یم عافد

 یراجت دتس و داد هک یماگنه .تسا هدش ظفح هنا رتیدم نوماریپ مور میدق دهع ات ائزج هک هتشاد دوجو

 تالدابم زفاوف یترژ نیک تنش وقتات :دروایب ماود دناوتب هک درادن تدش نانج تراجت :قاوش مایه رک شیرا

 زیامتم مهدزیس و مهدزآود نرق ود یط ۲۴ یناپماش تلایا یاهرازاب دننام ,یا هرود یاهرازاب ییایرب ار

 تروص یدج مظن رارقتسا و یرهش گرزب زکارم شيازفا .اههداج دوبهب اب هارمه نانیا لاوز .دنک یم
 نیزگیاج مهدزناش نرق رد ار نویل و ۵رونآ سروب دننام ییاهسرووب یمئاد یناگرزاب شرتسگ .دریگ یم
 ۱ ..دزاس یم اهرازاب هنوگ نیا

 و دسانش یم هک دنک یم راک ینایرتشم هو رگ یارب روهشيپ :تسا كچوک رازاب ,یرهش داصتقا رد
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 یسایس داصتقا ۲

 سادات اضاقت
 هات یوم کس اخر کیس او شرح انا یافت تا یک

 قالخا ماجنارس .دنک یمن ادیپ مدقت یعمج عفن رب زگره یدرف دوس .یا هصلاخ داصتقا ای دشاب ییادتیا
 .دیامن یم لیمحت یدرف یاهزاین یاضرا یوجو تسج رب رگید یدح

 و .دوش یم ناو رک یداصتقا یگدنز ها تایصوصخ .مهدزناش نرف نق

 (تسشا هل راکشا جیردت هب مهدزاود نرق زا یخرب هک) هناگدنج تاب ریز یداصتفا

 یب رغ یابورا یاهروشک اف ساک «ددرگ یم یقرتم و ریذپ رییغت .كرحترپ و ایوب»

 نی اس مارک هولعن اوت حق هیدن ا یاد شوش اوت ویا رخت نیا هنختع

 نیا یزورهیسو اههقرفت و دراد طلست زو رما هب ات تفرشیب نادیم نیا رد یب رغ یایورا

 یایورا نویدم هک (نورآ نومر) «"* ینومأریپ یاهتلود ر وهظ» نینجمه و اهروشک

 .دوش یم ابورا یرترب هب ضارتعا بجوم .تسا یبرغ

 یبرغ یاپورا یداصتقا هعسوت - لوا تمسق
 هیهت یا رب یلام و یناگرزاب شهج .مهدزناش نرق زاغآ زا .یبرغ یاپورا یاهروشک

 یداصتقا تیلاعف ماظن اهروشک نيا رد .دندرک ادیپ مهدجه نرق رد یتعنص یقرت هنیمز

 نیا جیاتن .دیدرگ اب رب یرادهیامرس ماظن ینعی .دوس یوجو تسجو یدیلوت دحاو رب ینتبم
 قوفت لکش هب ,هژیو هب .مه زاب و ناهج رد ابورا یداصتقا یرترب تروص هب هعسوت
 .دش رادیدب ناتسلگنا طلسم داصتقا

 مهدفه و مهدزناش نرق ود رد یلام و یناگرزاب شهج .۱ 8

 ورق ی نهاط نلامو نیناک رز سر نوت اقا یک نرم لات
 ك رحت هب نوگانوگ رایسب یاهدادیور هلسلس كي رثا رب ییاطسو نو رف هرود یتک رح یب

 :ددرک نیف لدبم

 ققحت گرزب تافاشتکا و یبیلص یاهگنج هلیسو هب یداصتقا یایند داعبا طسب ۱
 و قرش نایم یمظنم طباور .مهدزیس و مهدزاود نرق ود زاغآ زا اهگنج نیا .دریدب یم

 هژیو هب و ایلاتیا یاهرهش لاح هب دعاسم صوصخب نایرج نیا و دنک یم رارقرب برغ

 .دوش یم رینو

 رد ار لاغترب یگنج ناگوان (درونایرد هب بقلم) لاغتررپ ریما ,یرناه مهدزناب نرق رد

 هغامد زا ۲۳ اما ودوکساو ۱۳۱۷ لاسرد .دروآ یم رد تک رح هب اقیرفا لحاوس دادتما
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 ٩۳ ناهج یداصتقا هعسوت مهم لحارم

 ار اکیرما ءاهییایناپسا و اهیلاغتری ۱۵۳۱ لاس ات ۱۴۹۲ لاس زا .درذگ یم كينديما

 .دننک یم لاغشا و فشک

 وملیلوگ .دوشیم هدوشگ رظخ زا او رپیب و وجارجام ناییایورا یور هب هزات یاهقفا

 ؛دردح یخس سابخا یکتا ههرک تا ار نیاسخا رد نایم طابیرا هتشز ۲ ورق

 زا شیب تو رث» یوزرآ رگید و داد ناکما او یو تب تک ۱ مهد رت هو قند ی

 :دوب هدیدرک نیلاوتس نا یو

 یللملا نیب و گرزب یناگرزاب زا یشان .مهدزاود نرق زا , «یلام یاههیامرس مک ار ت (

 ,نافارص ,ایلتیا یاهکناب انامه يلام یاهتردق نی رت مهم .تسا هرقن تراجت و اهالاک
 هب .اهتلود هب هک یرابتعا زا نانیا .تساسیلک و نایدوهی «یناملآ راجت نمجنا

 راشرس یاهدوس .دنهد یم لکشت هار رد تان یاهروشک هب ای اه نیشن هدازهاش

 ۱ .دن رب یم

 یاهناک زا دیدش یرادرب هرهب و ورپ و كيزکم یاههنیجنگ تراغ و فشک رثا رب (۳

 هب اهبنارگ زاف هریخذ .نرق كي لوط رد .دهدیم خر «یلوپ بالقنا» اکی رما یالط و هرقن

 درک مربا زب راهفت اهتتیف ۱۶۰۰ ات ۱۵۰۰ لاس زا هسنارف رد .دسریم ریارب جنپ

 و راک نایرج نیا و دوش یم كيرحت ریغتم یاهدمآرد یقرت هجیتن رد ینیرفآراک هیحور

 دوس (نایمیس) «اهتمیق بالقنا» زا ناناگرزاب ,دنک یم بیغرت و قیوشت ار بسک

 هب ات کد نا .هراجا هک دننیب یم مشچ هب راد نیمز یابجن هکنآ لاح دن رب یم

 :دیابت بم نیتهاک نا یعقاو شزرا هک دوش یم هتخادرب یلوب

 عفانم و تدحو هرابرد اهتلم هک ۰ کیم اجنادب نیون مظعم یاهتلود لیکشت (۴ ۱

 و سای یه هتسا قتما رد و و رک وات .دنیامن یم ادیب یهاگأدوخ

 هب یعامتجا هقبط نی 1 و دنک یم هیکت اوژر وب هقبط رب و دریگ یم تسد هب ار تلم یداصتقا

 یزاب هتفس و هرقن یناگرزاب دریگ یم هاش هک یی یاهماو .درادیم ینازرا لوب و یرادافو وا

 تلود داجیا اب هقلطم ناهاشداپ مرگن خوشا .دهد یم شیازفا میظع یاهتبسن هب ار

 و یناگرزاب یاهوریت لمع نادیم .یناخناخ تردق یاههناریو یور .دنمورین و دحتم

 ۱ .دنشخب یم تعسو ار یلام

 ی یاهدوفن هتشر كي رثا رب «یناور یاهراتخاس (۵

 زا ملع» .دناریم یناهج نیا و یدام عفانم یوس هب ار یناسنا هشيدنا ,سناسنور
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 یسایس داصتقا ۴

 زا رت یناسفن و رنیدام دیدج عفن .دوش یم هیزجت لاح نیع رد و ددرگ یم ادج بهذم

 نشرتسک نا رک دف یوف نایرج«بنتزت نیا هد (رابوک هلز) دور یمتلس یک دنژ

 .دبای یم

 .دیاتسیم یهلا دصق قّمحت هلزنم هب ار راک هک "مسینیولاک اب هارمه نایرج نیا

 تیمها و دنادیم راگدرو رب تیشم و ردقم زن اتب ار تور لیصحت هقرف نیا .دنا هدرک

 شقن .دوخ هبون هب ."" ترابموز .دنک یم هیجوت هرهب ماو عنم هرابرد ار ۲۳نولاک هلمج

 دننام نایدوهی :دزاسیم ناشن رطاخ «یرادهیامرس قالخا» داجیا رد ار نایدوهی

 دننک یمن رارق رب بتارم هلسلس یونعم و یدام لئاسم نایم ""(نارگشیاریپ) اهنتیرویپ
 نر فساد مر تر ی یتیم نیرم هام با یو تک

 .دنیامن هتشابنا و زادناس ار ی یاههبامرس

 لاس رد ,""یلوچاپ مان هب "*نایسسنارف هقرف زا یشیشک .دوشیم مهارف یداصتقا

 ۳ زور اشیا رفت ها ار هلاسر نیتسخن ۱۳۹۴

 .قیتع دهع» :تسا هدروآدرگ باذج و هات رگ هلمخ تا رو زنان شا هم اش

 هب ار دوخ هعشا ,نیگنا تهب یاهییانشور نیا ,ناهج یقیقح ماظن ,قرش ,اکیرما ,پاچ

 «.دنبأت یم وس كي

 حیضوت ار یناگرزاب یرادهیامرس شهج یارب دعاسم طیحم شيادیپ راثآ نیا

 3 لاغت ما یزن رک نره توت هب ارت وات عزت طلسم تب ون هب یاهتردق .دهدیم

 رد و دوش یم دنمتو ر سپس و دنک یم سیسأت یراجت یاهیگدنیامن .ایند یاههار رسا رس
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 ۹۵ ناهج یداصتقا هعسوت مهم لحارم

 دمآو تفر دیدش تک رح زین یکی نیا .دراذگ یماو دنله هب ار قوفت نیا .مهدفه نرق زاغآ

 یاهدوس دوخ یلالد یناگرزاب زا و دنکیم رارقرب رود رواخ و برغ یایند نایم ار

 ار دنله تراجت هک ینا ریتشک نیناوق لابند هب .مهدجه نرف ردو دروآ یم تسد هب راشرس

 .دهد یم ناتسلگنا هب ار دوج یاج .دزاس یم دوبان

 :دباییم شیاژفا حرش نیدب یلام و یناگرزاب یرادهیامرس رگشیامن یاهداهن
 (۱۵۳۱) رونآ یاهسروب ؛(۱۶۰۸) مادرتسمآ كناب ؛(۱۶۰۲) یقرش دنه یدنله یناپمک

 لاس رد هک یماهس تک رش نیتسخن .دنلتاکسا كناب ؛(۱۶۹۴) ناتسلکنا كناب ؛نویل و

 اون فشک یارب ""زررجنودا تک را )تفای شش را ۱۵0۳

 ؛ تا ۰ یکم هک ناو را عفأو رد - «هتخانشان 1 .اهنیمز رس

 و سیلگنا رد .مهدفه نرق نایاب رد .(مهدفه نرف زاغآ) یفرشدنه یسیلگنا یناپمک

 هب اهنآ هیامرس لک عمج هک دسریم ۱۴۰ هب یماهس یاهتکرش هرامش .دنلتاکسا

 .ددرگ یم غلاب هرل ۰

 و دروآ یم راشف تعنص رب كدنا كدنا یناگرزاب طباور تیمها و اهرازاب شرتسگ

 شهج هب یتعنص شهج .مهدجه نرق رد .ددرگیم دیلوت گنهآ شیازفا بجوم

 .دوش یم هدوزفا یلام و یناگرزاب

 مهدجه نرق یتعنص شهج .۲ 8

 .دوش فی رعت یتعنص «بالقنا» ن رق نوچمه مهدجه نرق هک تسا نیا رب تداع

 و ۱۷۶۰ یاهلاس هلصاف رد ,سیلگنا رد ینف تاعارتخا هلسالس كي شیادیب انامه دارم

 .دهدیم رییغت تعنص یاههخاش زا یرایسب رد ار دیلوت طیارش هک تسا ۰

 هک درک عارتخا ار نارپ یوکام یجاسن تعنص رد ۱۷۳۳ لاس زاغآ رد "یک

 یگدنسیر نیشام عارتخا رثا رب هبنپ یگدنسیر .دفابیم رتعیرس ار یا هبنپ تاجوسنم
 اب دعب و (۱۷۶۷ لاس رد ۲ "تیارکرآ هلیتنور ۰ نیک دنسیر ناد نهم و( ۱۷۶۵) ۲ یتعت

 ۲ تمآردراک تیاب یم دونه (۱۷۷۰۱ ۰ یتیمآ رک ها ۲ ی رم شا عارتخا

29, ۱۷6۵۲۵۵20 ۹5 

 ۱۵۵۵ لاس رد هک دوب نآ ناگدنیامن و (۷0560۷16) یوکسم تک رش راصحنا رد هیسور اب تراجت ۰

 . .م - .دوب هدش لیکشت
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 یسایس داصتقا ۶

 كي هب و دتفا یم راک هب راخب اب هک دنک یم عارتخا یجاسن هاگتسد كي ۰۱۷۸۵ لاس رد

 .دهدب ماجنا ار هدنفاب لهچ راک ات دشخب یم ناکما رگراک

 ار كک نهآ گنس یایحا شور رد دوشیم قفوم ""یبراد یزاسدالوف تعنص رد

 ؟:ماخ ندچ شیالاپ شور فشک اب ""یتروک .۱۷۸۴ لاس رد و دزاس بوچ نیزگیاج

 دئوس رب ار سیلگنا یزاسدالوف قوفت (ندچ یور نژیسکا لمع رثا رب دالوف تخاس)
 .دیامن ات (ناوارف یاهلگنج یاراد)

 نیتسخن ات 1 قیفوت ۹ لات !تاوزمیج .كرحم یو رین ۳

 راک :بیق رم نیا هی قراذکب راک هبنس یک دنف اب هناخواک کیر یادر اسب از.راخب:نیشان

 .دیآ یم دیدب نیون یا هناخراک

 بالقنا» ۳ یبنیوت سیلک ا خروم تافاشتکا هعومجم نیا

 تنالفتا ابزف یا هلاسر رد ار خروم مریا یاههتیقنا ِِ ؛دمان یم «یتعنص

 .تسا هدرک سابتقا ""مهدجه نرق یتعنص
 فن دیر نا یملع ای یتهذب هوش مار ارسآ از اهتیدپ نیا هاگ ره تیساطخ هجه نیا اب

 ؟؟میشاب هتشاد یرت قیقد روصت هرود نیا یداصتقا لوحت تایصوصخ زا ات دهدیم ناکما حروم

 مهدفه نرق زاغآ و مهدزناش نرق نایاب رد ار ناتسلگنا رد یتعنص بالقنا نیتسخن ءادتبا رد فن ناج

 رادقم ر وحم رب دیلوت دیدج موهفم ربانب نها و لاغز زا یرادرب هرهب روشک نیا رد ,نامز نا رد .دنادیم

 :دیک نیم هاغلآ هوش مامت تمیق و باراک نیتخ یهد تازوضت تانک هی

 هردنا هک دیا یم دوجو هب یتعنص .تسا بسانم تمیق نازرا و یداع تالوصحم یارب لاغز نوج

 .«دیامن یم لمع ینف هدزاب و یرادقم هناشن اب هک » دنک یم فیصوت «تسپ یتعنص» ار نآ دیرفگیز
 دیو نکی هب جت ردار لماک لالدقتنا رازیا لباب یمهعسریت نام نا رد هک یزادعم یعتض داضتفا

380. ۷ 39. ۷ 

 داف ناو هدوب 0۵ هژاو یسیلگنا رد نآ فدارتم هک 00001286 شور فشاک «یتروک ۰

 رد ندز مه هب اررکمو نآ نداد ترارح اب دالوف هب تردن هب ای هدش راک نهآ هب ماخ ندچ لیدبت

 هما .تسا هدننک دیسکا داوم ترواجم رد یا هروک
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 ۹۷ ناهج یداصتقا ةعسوت مهم لحارم

 ربانب .هشيدنا .تسین ضرغیب و یلاع یواکجنک كي رگید ملع .دنادیم یتراکد قطنم رد هژیو

 راتفر لمع كي دننام لمأت اب و یگدیجنس یورزا «تسا هدرب راک هب تراکد هرایرد "*یگب هک یحالطصا

 .دنک یم

 یاهلاس هعومجم سیس و دنک یم در یتعنص بالقنا هطقن هلزتم هب ار ۱۷۶۰ لاس فث روسفورپ

 تلالد رما نیا رب تیافک ردق هب نآ تاصتخم ؛دنک یم فیصوت «یقرتم عضو» مان هب ار ۱۷۸۵-۷۵

 یساسا تادیلوت دهاش ام .دروا یم مهارف جیردت هب عضو نيا ار شيادیپ هب ور یتعنص شهج هک دنراد ۰

 یجراخ یناگرزاب شیازفا اب نامزمه ءاههناخراک رد زک رمت زاغآ اب هارمه نیشام عارتخاو نهآ و لاغز

 زا هک دنک یم تباث ""یقرشدنه یناگرزاب رابرد یتاظحالم رد یسیلگنا مان یب هدنسیون كي .میتسه
 :دهدیم لکش رییغت اقیمع ار تعنص هنوگج یقرشدنه ءادبم زا اهالاک تادراو ۱۷۰۱ لاس زاغآ

 اسب ابعاد اضوتووآ یخ ایورخ تیر ا اس اب تیق هاو ییارس رفع ناگرزاب
 ای و رتمک راک یورین اب میناوتب هک دزاس یم ییاهنیشام و اهشور عارتخا هب ریزگان ار ام هک دراد ار رثا نيا

 .* «میهدب لزنت ار هناخراک تخاس یایشا تمیق هجیتن رد و مینکب دیلوت رتلزان هنیزه
 ناگدننکرداص .دزادربیم یتعنص هعسوت هب هدمع روط هب هک تسا یراجت ٌهعسوت «نیاریانب

 لوپرویل ردنب هعسوت .لاتم ناونع هب :دنیآ یم رامش هب «تعنص ناع تک كي رحت» ,وتنام حالطصا ربانب

 اتو نابود گرو وتتمع یراعت رد هک یاباک رز ای فراستم هتامآ اب" رتسکنل یبض دو هی

 لومتم یلخاد و ییاتسور تعنص رد هک «ناگرزاب نارادهناخراک» ای و «ناکرزاب نانی رف اراک» ای ءقنا هدش

 ریز ار توهام تفاب تعنص هک دننانیا ءاریز .دنیامنیم مهارف ار یرورض یاههیامرس دنا هدیدرگ

 یارب ار تالوصحم و دننک یم هیهت هاگراک و هیلوا داوم ییاتسور نارگتعنض یارب و دنراد «تراظن»

 قد رگ مت ناشدیاع عفانم نی رت ملسم هک دنتسه اهنیمه و دنروآ یم درگ رود یاهرازاب رد ددجم شورف

 او تعارز كرت هب ار ناکلام تیغ رناتسلدآ رد دتمس رک شرورب یایازم ,یزرواشک و رملق رد

 یو رین «بیترت نیا هب :دنشو رف یم ار دوخ نیمز *"ناکلام هدرخ .دنوش یم جارخا ناراد هراجا .درادیم

 ,سیلگنا رد مغلش تشک جاور) یزرواشک رد ینف تاحالصا .ددرگیم راپسهر اهرهش یوس هب راک

 7 مدرم یارب نازرا ییاذغ داوم ات دهدیم ناکما (هسنا رف رد ینیمز بیس

 دودحم ناتسلگنا هب طقف .تسا هدش هتفریذپ مومع بناح زا هک یا هدیقع فالخ رب «یتعنص ًاضحم

 ندچ دیلوت سیلگنا رد قیقحت دروم كي لابند هب *"راژ .درادرارق یب وخ عضوم رد زین هسنا رف .دوش یمن
 سیسأت ۵"وزورک ول یندعم عمتجم ۱۷۸۲ لاس رد .دنک یم هسنارف دراو ۱۷۶۹ لاس زاغآ زا كک اب ار
 ,۵5نيتا نس دننام :دباییم هعسوت و دوش یم داجیا تلود هب اکتا اب گرزب یدیلوت یاهدحاو .ددرگ یم
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 سو هک یو یتیم نو رب هناختراک لاک روان لا یهراک مت نیا یشلاغز ی یاهناک
 رهاظ هب هک دهد یم ناشن ار ییابورا هعماج كي «یق رتم عضو» ,نیاربانب سا هیات ۶ یا

 .تسا هتفای نقخت نآ رف لوخت تدحو

 یاج ۱۸۲۵ و ۱۷۸۵ یاهلاس نایم ,دوخ یراجفنا تلصخ اب و صخا یانعم هب یتعنص بالقنا
 اراکشآ و دهدیم ماجنا ار یتعنص هداعلاقراخ شهج هک تسا یروشک نیتسخن ناتسلگنا .دراد

 ,سیلگنا .دوب هدش ناریو یروتارپما و بالقنا یاهگنج رثا رب هسنارف ءاریز ؛دریگ یم تقبس هسنا رف زا
 تا و ی مو ام

 دب ۱۸۲۸ لاس رد نت ۲۵۰۰۰۰ زا لاغز تارداص ؛تسا گتس لاغز تعنص تایقرت .تسخن .لوخت

 تروص یتادراو هیلوا داوم رادقم رد میظع شيازفا سپس .دسریم ۱۸۴۵ لاس رد نتآ ۰

 )٩۷۷۵۰۰۰ مشپ و (۱۸۴۱ لاس رد هریل نویلیم ۰ ]0 ی و

 ۸۳« ورم هل واسه

 ماظن تحت هژیو هب و دهنیم یقرت هب ور ایورا عرف هزضاخم ی

 تایق رت یجاسن تعنص رد طقف اما .دبايیم هعسوت هسنارف رد ینیش ام عیانص هک تسا هیوژ یهاشدای

 اب ندچ تازلف جارختسا رد .(۱۸۴۶ لاس رد ینیشام گاز هایت ۳ ۱ه) تسا ات

 00 هدافتسا

 .دوش یم رادیدب هسنا رف داصتقا رد قیمع تا رییغت

 جوا رد اپورا :۱۸۵۰-۱۹۱۴ یاهلاس .۳ 5

 ناتسلگنا یداصتقا طلست و

 یاپورا رد تیعمج دشر .دریگ یم باتش .مهدز ون نرف یط ءایورا یداصتقا هعس وت

 - راک رظن قفاوم.. .دسر یم دوخ گنهآ نیرتشیب هب مهدز ون نرق نایاب رد .یبرغ

 .تسا هدش یم لیکشت اهییاپورا زا ۱۶۵۰ لاس دودح ایند تیعمج مجنب كي " "زردناس

 شیازفا هتسویپاپورا مهس ,سپ نیا زا ؛دنامیم تباث ۱۷۵۰ لاس نوماریپ ات تبسن نیا
 لاسزا ایورا تیعمج .ددرگ یم غلاب ایند سوفن هرامش عبر هب متسیب نرق رد و دباییم

 متسیب ات مهدفه نرق زا و ربارب هس ابی رقت ۰ لاس زا و ربارب ود ۱۹۴۰ لاس ات ۰

 .تسا هدش ربارب جنپ زا شیپ

 و نهآ هار ۱۸۴۰ لاس زا :دیازفایم هعسوت نیا هنماد رب هزات «عادبا یاههشوخ»

 و یمیش «قرب ۱۸۹۰ لاس زا هک یتروص رد .دریذبیم شرتسگ لقن و لمح لیاسو
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 ۹۹ ناهج یداصتقا هعسوت مهم لحارم

 .دهدیم شیازفا تعیبط رب ار ناسنا طلست لیبموتا تعنص

 زا یرادرب هرهب لابند هب هک اهتمیق یمومع یقرت ۰۱۸۷۳ لاس ات ۱۸۵۰ لاس زا

 .دروآ یم راب هب ار بسک و راک دیدش تیلاعف «دیآیم ایلارتسا و این رفیلاک یالط یاهناک

 گنج زاغآ ات یدیدج یقرت هرود ۱۸۹۲ ات ۱۸۷۳ لاس زا ءاهتمیق لزنت هرود كيزا سب

 ۱ .دسریم ارف ۱۹۱۴ لاس یناهج

 ناهج یداصتقا یاضف .نامز نآ رد» :دراد رارق ییافوکش جوا رد یب رغ یابورا

 نيا هب نهک یاپورا یداصتقا یاهبطق زا هک تسا یاهو رین و تالدابم هکبش زا هدیشوپ
 یناهج طلسم داصتقا ءارج و نوچ یب شا .(و ریاوسنا رف) «دور یم وس و وس

 ریغ ای (ناملآ) ییایورا ناوج یابقر كدنا كدنا ۰۱۸۷۰ لاس زاغآ زا ,هکنآ لاح .تسا

 .دنوش یم رادیدب (نیاژ ,هدحتم تالایا) ییایورا
 ۷/۴ هب ۱۸۱۵ لاس رد و ۴ هب ۱۷۹۰ لاس رد هک یتعنص دیلوت صخاش :تسایند هاگراک یسیلکنا

 یتعنص تیفرظ دصرد ۳۱/۸ ,ناتسلگنا ۱۸۷۰ لاس رد .دسریم ۱۰۰ هب ۱۹۱۳ لاس رد .دیسریم

 دصرد ۱۳/۲ ناملآ یارب .دصرد ۲۳/۵ هدحتم تالایا یا رب مقر نيا هکنآ لاح .دراد رایتخا رد ار ناهج

 ,نیگنس تازلف جارختسا ,لاغز ساسا رب سیلگنا یتعنص قوفت .تسا دصرد ۱۰/۲ هسنارف یارب و

 شزرا فصن زا شیب ۱۹۰۷ .لاس رد عیانص نیا و دراد رارق یکیناکم یاهنامتخاس و یجاسن تعنص

 .دروآ یم مهارف ار روشک نیا یتعنص دیلوت صلاخ
 تالوصحم تسخن هبترم هدنشوررف و ییاذغ یاههدروآر ف و هیلوا داوم لوا هجرد رادیرخ سیلگنا

 یارب ار كيناکم و تازلف جارختسا رازبا .اج همه» اپورا دننام زین سیلگنا :تسایند هدش هتخاس

 هدرک ناشراداو بهذم رییغت هب هک دیامن یم دیلوت ار یناهایس یا هبنب كاشوب و دنک یم هیهت یرادرب هرهب

 .(دی رفگیز هردنآ) تسا
 تیفرظ «یمسر تبث نت نویلیم هد ربارب رد .دراد ناهج رد ار تسخن هبترم سیلگنا یناگرزاب ناگوان

 .تسا چیه ابیرقت هدحتم تالایا و نت نویلیم كي هسنارف .نت نویلیم ود طقف ناملا ناگوان

 ار هالط هیاپ یللملا نیب رتسکرا» ربهر شقن و دنک یم مهارف هیام رس ایند رسا رس یارپ ۱ ی

 درایلیم ۱۹/۵ هب ۱٩۱۳ لاسرد ناتسلگنا یجراخ یاهیزاذگ هیامرس «* "شیپ هتفگ هبانب .دیامن یم ءافنا
 رد اهیراذگ هیامرس نيا زا دصرد ۴۷ :دوش یم غلاب ایند یجراخ یاهیراذگ هیامرس مامت فصن ینعی ,رالد

 هتفرگ ماجنا اپورا رد دصرد ۶ و نيتال یاکیرما رد دصرد ۲۰ .هدحتم تالایا رد دصرد ۲۰ ,یروتا رپما

 اشنا

 .ددرگ یم رادیدپ اهروشک رگید هب تبسن سیلگنا تیعضو رد یبسن لوفا ۱۸۷۵ لاس زا .همه نیا اب
 یاهماگ اب ۱۸۷۰ لاس زاغآ زا ناملآ ءاپورا رد یتح .دنوریم شیپ هب نآ زا رت عیرس رگید یاهروشک
 الا نویی ۶۷ هی نویلیبا۲ ۱ زا ناملآ تیقمع ۱٩ ۱۳ لات اس ۱۸۱۳۱ لاسوا تک یه سا لو
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 یسایس داصتقا ۱۰۰

 رب ینتبم دیدج ینف ول لماک روط هب ناملآ ؛ وش یم سیلگنا اب ربارپ ؟۵رور لاغز دیلوت ؛دوریم

 ربارب ود ۱٩۹۱۴ لاس ات ۱۸۹۰ لاسزا سیلگنا یناگرزاب ناگوان .درب یمراک هب ار یمیش و قرب یورین
 ۱۰۰ زا رتشیب سیلگنا یجراخ یناگرزاب هج رگا :ددرگ یم ربارب هس ناملآ ناگوان هکنآ لاح دوش یم

 .دنک یم یقرت دصرد ۲۵۵ ناملآ یجراخ یناگرزاب یلو .دبايیم شیازفا دصرد

 ءوس كيزا :دنرادیمزاربا یدیدهت ناتسلگنا یرترب ربار برد زین ییاپوراریغ یرادهیامرس ماظن ود
 یوس زا و تسا هتسج یشیپ ناتسلگنا زا یناهج یتعنص دیلوت رد ۱۸۸۵ لاسرد هک هدحتم تالایا

 یور هب (۱۸۶۸) *۷یجیم رصع رد (۱۸۵۳-۱۸۵۴) *؟یرب رادایرد تیرومأم زا سب هک نیاژ رگید

 ار دوخ و دشخب یم ققحت ار یتعنص عی رس هعس وت مهدز ون نرق نایاپ رد و دوش یم هدوشگ برغ ذوفن
 .دزاس یم هایسآ سیلگنا»

 ار دوخ هکنآ یارب ,باب نیا رد .دنک یم ظفح ایندرد ار دوخ رترب عضوم یب رغ یایورا .فصو نیا اب
 ریز حرش هب ۴ لاس رد ار یناهج یجراخ یاهیراذگ هیامرس عیزوت تسا یفاک میزاس دعاقتم

 :مییامن لیلحت

 .۲/۵ هدحتم تالایا ۰۲/۰ دنله ۶/۷ ناملآ ,۸/۶ هسنارف رالد درایلیم ۱۹/۵ ناتسلگنا

 .ابورا یداضتقا یرترب لاوژ رب تسا یزاغآ تسخن یناهج گنج .دوجو نیا اب

 ینوماریپ یاهتلود یقرت و اپورا یداصتقا یرترب لاوز - مود تمسق

 نینچ "نیمز زج زیچ چیه ناونع تحت دوخ رثا رد شیب ینامز كدنا . نروملپ

 یایسآ ءاقی رفا نوج یمیظع یاههراق هب شیب زا شیب ایند هک ینارود رد .تسا هدنکا رب

 رایسب و بیجع هرظنم نیا .دراد قلعت قامچ و زرگ لکش هب یلامش یاکیرما ,نیچ
 نیتسخن نایاب زا یداصتفا لوحت هک یتسرد صیخشت «.دوش یم هدید نو ریب زا دودحم

 یب رغ یابورا یناتساب یاهتلم یداصتقا یرترب لاوژ انامه دهد یم هئارا یناهج گنج

 .یوروش

 اپورا یرترب لاوز .۱ #

 کتب ها سب .هسنارف و ناتسلگنا هژیو هب ,ایورا یاهروشک یداصتقا عضوم

 لماوع ۰۱۹۳۵ و ۱۹۲۰ یاهلاس هلصاف رد .دوش یم فیعض جیردن هب ,تسحب >ن یناهج
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 ۱۰۱ ناهج یداصتقا هعسوت مهم لحارم

 :دناهتشاد تکراشم نایرج نیا رد ریز حرش هب ینوگانوگ

 نرق سوفن شیازفا نیزگیاج تیعمج دشر رد یدنک ,ایورا یاهروشک رتشیب رد (۱

 .دوش یم مهدزون

 زا رتشیب هک تسا ریم و گرم نازیم شهاک یساسا دادیور .مهدجه نرق نایاب زا
 .مهدز ون نرق یط دلوو داز خ رن اما .دهدیم حیضوت ار یداصتقا شهج دلوو داز شیازفا

 .دریگ یم باتش ۱۹۱۴-۱۹۱۸ گنج زا سپ لزثت نیا و دیآ یم نییاب نانچمه

 هدیدب نیمه ؛دنک یم طوقس رازه رد ۳۰ زا رتمک ینازیم هب ۰ لاس زا هسنارف رد دلوت خرن

 رد ۱۹۱۰ و ۱۹۰۰ یاهلاس هلصاف رد و سیلگنا رد ۱۸۹۰ لاس دودح ,دنوس رد ۱۸۸۰ لاس نوماریپ

 .ددنویپ یم عوقو هب دنله و ناملآ
 :دباییم شهاک ریز حرش هب ۱۹۳۸ لاس ات ۱۹۱۱-۱۹۱۳ یاهلاس زا رفن رازه یارب دل وت نازیم

 ۱۵/۴  هب ۲۲/۲ زا .نلتسلعنا یازت

 ۱۹/۷  هب ۲۸/۰ زا ناملا یارب

 ۲۳/۸  هب ۳۱/۸ زا ایلاتیا یارب

 ۱۴/۶  هب ۱۸/۸ زا هتنا هما

 هرامش دایدزا و رمع لوط شیازفا .نامز كي رد دلو و داز و ریمو گرم نازیم لزنت رثا
 كدنا رایسب ای و دنامیم رییغت نودب لاعف تیعمج هک یتروص رد .دناسریم ار نادنملاس

 .دنهدیم لیکشت نادنملاس ار ایورا سوفن رتشیب .دنک یم ادیب شيازفا

 تیعمج عیرس دشر رد یدنمو رین هزیگنا نیشیپ نرق رد هک اپورا یاهروشک داصتقا

 .دوش یم عقاو یتیعمج هزات یاهشیارگ ریثأت تحت .دمآ یم رامش هب
 یناگرزاب تالدابم رد یگتفشآ زو رب بجوم یللملا نیب داصتقا راتخاس رد رییغت (۲

 تالوصحم ناگدننک هیهت .دن رب یم دوس نایرج نیا زا ایورا یاهروشک .ددرگ یم

 زا ار دوخ تیلاعف یارب یرو رض هیلوا داوم و ییاذغ تالوصحم .هیامرس و یاهناخراک

 اپ ون یاهروشک ندش یتعنص ,راک یللملا نیب میسقت نینچ .دنیامن یم یرادی رخ ایند هیقب
 ياراد و یا هناخراک تالوصحم و هیلوا داوم یاهرازاب رد هدحتم تالایا تباقر رثآ رب ار

 .دزاس یم رطخ اب هجاوم ناز دننام درمتسد لزان حطس

 .دراذگیم دیدش ریثأت اپورا یاهروشک رب یداصتقا و یلوپ یاهنارحب ۳
 هریل هب و دنک اپرب و زا ارالط هیاپ دوب هتفرگ میمصت ۱٩۲۵ لاس رد هک ناتسلگنا

 و ددرگ یم تخس ضابقنا راچد .دهدب ار ۱۹۱۴ لاس زا شیپ یربارب خرن گنیلرتسا

 هب یداصتقا لزنت نآ لابند هب و ۱۹۲۹ لاس گرزب نارحب .دیارگ یم شهاک هب شتارداص



 یسایس داصتقا ۱۰

 .دشخب یم تدش یراکیب نایرج

 ات ۱۹۳۰ یاهلاس لوط رد .تسا تمحز رد تیعمج دوکرزا شیب اهتدم زا هک هسنارف

 فیعضت و یعامتجا یگتفشآ هب نایرج نیا و دوش یم یداصتفا نارحب راد ۶۴

 .ددرک یم زجنم ۱۹۳۶ لاس یلوب

 و رایع مامت یاهگنج یوس هب ار نانیا ؛ایورا یاهتلم نایم تباقر و هقرفت ۴

 ایرو  اهگانیامرا هار دنتشاد تسود رتشپ ابورا نایاویر تناشک یم زوسنامناخ

 3 دار یر کل اهوک اه هرک شا رسوم کیا کی اب اه کر

 .""«دننکب ظفح دوخ رصع رد اهنرق یط و دنریگب هدهع هب دنتسناوت اهیمور هک

 زا هچرگ ,روشک نيا .دزاس یم دراو همطل یتخس هب ناتسلگنا هب یناهج مود گنج

 فیعض و نوبز یداصتقا تهج زا یلو .دزارفا یمرب دق هنادنمزو ریپ یونعم ظاجل
 کن تا ی ۱ نوک هه ته تا یهدب :دوشیم

 .تسا هدش لمحتم هک تسا یمیظع یاهنایز رگشیامن .دیسریم
 نام ۱۱ ی ۱۱۲۵ لا ات ۱۱۱ لاسرا هما فک یناهنایز

 .تسا هدش میوقت ۵ كنا رف

 ورق ین ناو اف ا اف اوره سرا رد یا ی ی تا

 كمك تروص هب هدحتم تالایا یروای و یرای اب طقف ۱۹۴۵ لاس زا یبرغ یابورا

 اهرم هو شاد هماوآ ۱۱۱۵۲ ناسا کمک اه ف تاص هبادا تسا ارام

 ون زا ار دوخ یدیلوت هاگتسد و دننک لیدبت ینادابآ هب ار اهیناریو ات داد ناکما ایورا
 .دنبا تی رایف شب هب قوع تازماض یاس سوار هیت یادراوتفاوم ل ور کن رایت

 رد ات دندش قفوم ,راوگان یاهدادیور هلسلس نیا مغریلع ییابورا یاهروشک

 هار نیا ردو دننک ءایحا ار دوخ داصتقا .دیآ یم مود یناهج گنج نایاپ لابند هب هک یا ههد

 :دندروآ لمع هب ریز یاههنیمز رد ار یصاخ ششوک
 سنا زد ۱۱۵ ناسا ۱۱۲ ۵لاس را شخاتو تساتس :ناتسلک | رک

 و یداصتقا ,یلوب یایحا ,لاردف ناملآ رد ؛۱۹۴۵ لاس زا هعسوت و یزاسون یاههمان رب

 ۱۹۳۸ لات ول

 هک یب رغ یاپورا ث كل ام هیلک .دندرک ی یراکمه تهج رد اهر وشک نیا
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 1 ناهج یداصتقا هعسوت مهم لحارم

 یارب یرو رض تامادقا .دندوب هدمآ درگ (0.۴8.6۰۳۴)) ایورا یداصتقا هیداحتا نورد رد

 یاب و دندروآ لمع هب اپورا یاهروشک و دوخ نایم یناگرزاب تالدابم هعسوت و یدازآ

 یعمج راک .دوخ یاهلوب ریعست تیلباق یایحا و دوخ یاهتخادری زارت رد لداعت رارقتسا

 .دنداد ماجنا

 .كيژلب ءایلاتیا .لاردف ناملا یروهمج .هسنارف ینعی .یب رغ یابورآ روشک شش

 دالوف و لاغز ییابورا هعماج تسخن .یگچراپکی هار رد دنله و گرزبمازک ول

 ابورا یداصتقا هعماج ۱۹۵۷ لاس رد سپس .دندرکداجیا۱۹۵۱ لاسرد ار (0.۳.۸)

 دشر نوناک یب رغ یایورا رد یزورما «كلرتشم رازاب» .دنتشاذگ داینب ار ۲۲/۰۳۰۳)

 هار رد یاهر وشک زا یا هراب زین و ایورا یاهروشک رگید یارب بداج بطق و یداصتقا

 .دیآ یم راهش هب هعس ون

 ود هک یللملا نیب داصتقا رد اما .درادن ایند رب یداصتقا یرترب رگید ,یبرغ یابورا

 تسد .دننک یم تباقرو دنراد یتسیزمه یور وش داحتا و اکیرما هدحتم تالایا «لوغ»

 .تسا هدروا تسد هب لوا هجرد یمأقم مک

 متسیب نرق رد طلسم داصتقا عضوم هب هدحتم تاالایا یبایتسد .۲ 5

 .دشر نیا اما .دباییم تسداسا قرب دشر هب .متسیب نرق زاغا زا .هدحتم تالایا

 ۴ زا هدحتم تالایا تیعمج .نرق كي یط .هتبلا .دنک یمن دیدهت ار یب رغ یابورا یرترب

 یاهتف ناسرد ۱9سه لاس ۱۱۱۶۰ اد زا رک نم هارو ۱۳ نویی
 نویلیم ۱۳/۳ هب ۰ ۰ لاسرد نا دالوف دیل وت ؛دسر یم تسخن هب مراهچ ماقم زا یتعنص

 اسرع آ تام م هاب راک ۱۱۱ اوره ها ۱ ی
 باتش طلسم داصتقا عضوم هب هدحتم تاالایا یبایتسد هک دهد یم ناشن ار ینامزن ۰

"7 ۱ 
 .دیامن یم نیمأت عطاق و ملایم یتر وص هب ار روشک نیا قوفت یناهج مود گنج

 :دنک یم میس رت ریخا لاس اههد یط ار هدحتم تالایا یداصتقا هعسوت ریز یاههناشن
 و نویلیم ۱۸۰/۶ هب ۱۰۶ زا هدحتم تالایا تیعمج ۱۹۶۰ لاس ات ۱۹۲۰ لاس زا (۱

 ۱ .دباییم شيازفا نویلیم ۷۰ هب ۴۱ زا نآ راک یو رین
 زوشک نیا رخ مر ادب تی و یک هام ۱ را

 72: نهان 6 ۵ نمممصم لب (طقته۵8 ۰ ۰۵ ۲

 73: موج انیمه( ۰ ۴۱6۵08۵۵0۱0



 یسایس داصتقا ۱۰۴

 :دریدپیم لوحت ریز هنوگ هب

 یلم صلاخان لوصحم

 رالد درایلیم تارداص

 تمیف هب تادراو

 ۷۲۹۵۲ لات دا رفا یفرصم یاه هنیزه

 ناگاو سا تار ادک هی امر

 ربا رب ۱۸۹۹ لاس رد) ۲ "یداصتقا شهوژب یلم رتفد هک یتعنص دیلوت صخاش (۳

 .دسریم ۳۶۴ هب ۱۹۲۹ لاس رد تسا هدرک هبساحم (۱۰۰ اب تسا

 لار ۱۳۲ ۱۱۱۲ لاسرد ۵ ۱ ۱۱ ۳۷ یا رتم اش هه

 .دنک یم یقرت ۷

 هب ۱۹۵۷ لاس رد ۱۰۰ زا تسا هدرک باسح ""متسیس ورزیر لاردف هک یصخاش

 .دسریم ۱۹۶۰ لاس رد ۸

 :دیامن یم مسجم ریز ماقرا ار ناهج داصتقا رد هدحتم تالایا ماقم
 ایند دیلوت ۰ (۱۹۵۸ لاس) لاغز دیلوت
 ته تل و (۱۹۵۸ لاس) ماخ تفن دیلوت

 ایند دیلوت ٩ (۱۹۵۸ لاس) قرب یورین
 ات, تی (۱۹۵۴-۱۹۵۸ یاهلاس) هبنی دیلوت

 ات دیو 4 (۱۹۵۹ لاس) ماخ دالوف دیلوت

 ایند دیلوت ۰ (۱۹۵۸ لاس) موینیمولآ دیلوت
 ایند دیلوت ۰ (۱۹۵۸ لاس) نویماک و لیبموتا

 ایند ناگوان ۰ (۱۹۵۹ لاس) یناگرزاب یاهیتشک

 74. ماتمععت ۲ظنعوب ۵ عمعمعمنع ۳عععومط (۱۱۳۰۳۰۳۶۸۰)
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 ۱۰۵ ناهج یداصتقا هعسوت مهم لحارم

 ایند تادراو ۶ (۱۹۵۸ لاس) تادراو

 ایند تارداص ۴ (۱۹۵۸ لاس) تارداص

 اند یالط هریخذ ۱ (۱۹۶۱ لاس) الط هریخذ
 مود یناهج گنج زا سپ هژیو هب .هتشاد لومعم هدحتم تالایا هک یداصتقا طلست

 هیامرس و تالوصحم لک دم ناجی هل تلخ یک نیا خ :تسآ هگیف رک سوسحم

 تالایا داصتقا تیفرظ هرابرد .تروص نیا رد .دنک یم یلجت رالد هنشت ناهج هیقب یارب

 زاغآ رد و مهدزون نرق رد ناتسلگنا دننام هک درک هدیقع زاربا نینچ ناوتیم هدحتم

 ات تسا هدننکرداص رتشیب هک هدحتم تالایا ایا :تسا «ربهر» داصتقا كي ,متسیب نرف

 زین و زرا الط رتتشیپ ایآ ؟دراد یللملا نيب تالدابم لداعت رد تبثم تکراشم .هدننک دراو

 اهنآ عیزوت هب رتمک و دناشک یمن هاگهانپ ناونع هب دوخ داصتقا نورد هب ار هیامرتس
 ؟دهاک یمن اهینارگن نیا زا اپورا یاهداصتقا عیرس یایحا ایآ ؟دزادرپیم

 ی یزآ :تسما هدرک بل ار هتفذ هود اکی ما داصتقا هی وذ ۱۱۵۸ لاستژا

 زا ؛تسا یراکیب شيازفا یوس هب یشیارگ اب هارمه هک داصتقا دشر كدنا و زیچان خرن

 هدحتم تالایا یالط هتخودنا رد هک تساهتخادرپ زارت یرسک یالاب مقر «رگید یوس

 .دنزیم بیسا رالد هب تبسن دامتعا هب و دروا یم راب هب شهاک

 یدنک روهمج سیئر هک «دیدج یداصتقا تسایس» یارجا اب ,یراکیب و دشر هلئسم
 لاس ات ۱۹۶۲ لاس زا هدحتم تالایا .دش لح شخب تیاضر یز رط هب دراذگ ارجا هب

 :تسا ةدرک یط از لاغتقا یالاب حطس و تفرشیپ و قنور هتسویپ هرود كي ۸

 لاس ربماسد) فیعضت رابود زا سپ ار رالد .مروت و اهتخادرپ زارت یرسک ,سکع رب
 اب ماوت یداصتقا تیلاعف رد یدنک بجوم و هتخاس فیعض (۱۹۷۲ لاس هیروف و ۱

 یوروش هیسور یداصتقا دشر 8
 بالقنا لبق ام هرود هکنآ لاح .تسا یوروش ماظن درواتسدزیچ رهزا شیپ دشر نیا

 .تسا هدرک صخشم یداصتقا مهم دشر ۱ ۱۱۰۱۷ لاش

 یاغلا زا سب و دمآ نوریب یدومخ و یتسس زا ۱۸۶۰ لاسزا هیسور عقأو رد

 نونف شریذپ هب ""هتیو دیدش و لاعف هک رحم هوق اب تحت ۱۸۶۱ لاس رد ۲" یگدرب

 .دنک یم زاغآ یب رغ یایورا یداصتفا
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 .م .تفای قنور روشک نآ تعنص وا ترازو نامز رد ؛هیسور یارزو زا یکی (۷۷1006) هتیو ۷



 یسایس داصتقا ۱.۶

 یاهلاس نایم و ۱۸۹۹ و ۱۸۸۵ یاهلاس نیب «""نورکنشرگ رظن هب .هیسور رد یتعنص دشر خرن
 .""دوریم رتارف ناملآ و هدحتم تالایا ,ناتسلگنا رد هباشم دشر یاهخر زا .۱۹۱۳ و ۷

 .دنک یم دشر لاس رد /.۸ طسوتم روط هب یتعنص دیلوت ۱۸۹۹ لاس ات ۱۸۹۰ لاس زا

 ۳۰ و هب ۰ وا تعنض رد لغاش :نارگراک هرامش ۱٩۱۲ لا ات ۱۸۶۰ لاسزا

 .دسر یم

 ار اهتکرش ُهیامرس موس كي ۱۸۹۰ لاس رد و دوب هدش یراذگ هیامرس هیسور رد هک یجراخ هیامرس

 درایلیم ۲/۲ هب ۱۹۱۶-۱۹۱۷ یاهلاس ردو دنک یم ادیب شهاک فصن هب ۱٩۰۰ لاس رد هدادیم لیکشت

 .دوریم الاب لبور

 عی رسن هداعلاقراخ یتروص هب ار هیسور یداصتقا هعسوت یوروش ماظن همه نیا اب

 نیا اب .دزاسیم ار ناهج یتعنص تردق نیمود «ییایسا همین داصتقا» كي زا و دنکیم

 .تسا هدوبن تالدبت و اهدادیور زا یلاخ ,ماظن یداصتقا تسایس .فصو

 یار وش::دزاد ناب ۱ رک یک هروق ۱۹۲۱ لاس ات ۱۹۱۷ لاسن دا (فلا

 ,یماظن و یللملا نيب رابتماخو عفوم دوجو اب ,نینل یربهر هب ۸۱قلخ یاهرسیمک

 تسد هب ار داصتقا یهدنامرف مرها ریز حرش هب و دنکیم یلم ار یداصتقا یاهتیلاعف

 ربتکا مششو تسیب) دنک یم هرداصم ار ناکلام لاوما هک نیمز هرابرد نامرف :دریگ یم

 یناگرزاب راصحنا ؛یتعنص یدیلوت یاهدحاو و اهنهآ هار ,اهکناب ندرک یلم ۷

 ع ونمم یصوصخ یناگرزاب .یدیلوت یاهدحاو رب یرگراک تراظن یایحا ؛یجراخ
 داوم دازام هرداصم هب دوخ تالوصحم لیوحت زا ناناقهد عانتما ربارب رد تلود و دوش یم

 .دنتسه تلود یاهراک هلمج زا اهنیا .دزرویم تردابم ییادغ

 :۲۱.۳.۳.) پن دیدج هب رجت هب ۱٩۲۱ لاس راهب رد حلص تشگزاب زا سپ «نینل (ب

 رارقتسا مسیلایسوس نامتخاس یارب نینل .دنزیم تسد ۲( نبوت یداضتقا تسایس

 یاج اهدازام هرداصم .دنادیم یرورض ار ناقهد و رگراک هقبط نایم یداصتقا داحتا

 دروم یصوصخ یدیلوت كچوک دحاو تیلاعف .دهدیم یسنج یلوزن تایلام هب ار دوخ

 .بیترست نیا هب .دوشیم هدینادرگزاب یناگرزاب یدازآ .دریگ یم رارق ضامغا

 تدش هب پن .دیاییم 0 یمومع یاوق تراظن ریز ادیدش تلود یرادهیامرس

78. 0 

 79. ]مه ۵۴ عام, هوم ۷[[ار 1947, 0. ۰

 860. نه 15126 16 6

 81. نمهوعتا لعو نمصوعوهلمع لب ۵۵۵6

 62. ۱0۵۷۵۱۱۵ ۴۵اناونم یعمجموجامسم



 ۱۰۷ ناهج یداصتقا هعسوت مهم لحارم

 شیاذیین تا گری شراره تتتماک و کیست رت دام نا یهد زا یا هران هان قم

 و اوسر ار اهكالوک و پن رادروخرب دارفا ینعی ,یرادهیامرس دیدج هقبط شرتسگ و
 رد رظن دیدجت ۱٩۲۷ لاس رد یتعنص و یزرواشک تادیلوت ییاسران .دنیامن یم موکحم

 .دنک یم هیجوت ار یداصتقا تسایس

 هم .دباییم یا هلاس جنی یاههمانرب رصع ۰۱٩۹۳۷ لاس رم فرد

 هعسوت یاربهلاس جنپهمانرب كي ات دهدیم روتسد تسیتومک بزح + ی

 .دوش هیهت داصتقا

 ۸۵هیسور قرب هکبش داجیا یارب ار تلود همانرب ءاهاروش متشه هرگنک رد ۱٩۲۰ لاس زاغآ زا نینل
 .دزی رب ار یتسیلایسوس دیلوت ینف هدولاش لاس هدزناپ ای هد فرظ هک دوب نآ همانرب فده .دزاس یم حرطم

 لیکشت همانرب نیا یارجارب نانیمطا روظنم هب (نالپسوگ) همانرب یتلود نویسیمک . ۱۹۲۱ لاس رد

 لاش اغاز طقف یاب ردنات رب ابا تیک یو وش یر همان یی رک رم ناتو اس ارضی جوک هی
 دنا رد هدغاف وتهویش رب یتیم و نا وضا تروص هب ۱۲۸

 هب ۱٩ ۲۹ لاس رد «لمع رد .ددرگ زاغآ ۱۹۲۸ لاس رد یتسیاب یم هک همانرب نیتسخن

 ار یوروش یداصتقا هعسوت حرش نیدب .هلاس جنپ همانرب جنپ .دش هتشاذگ ارجا هلحرم

 گنج بیس هب همان رب) ۱۹۳۸-۱۹۴۰ ۱۹۳۳-۱۹۳۷ :۱۹-۱۹۳۲ ۲۹ :دهد یم ناشن

 ۱۹۵۱-۱۹۵۵ :۱۹-۱۹۵۰ ۴۶ ؛(دش اهر هراک همین ۱٩۴۱ لاس رد

 ۰۱۹۵۷ لاس ربماتپس رد اما ؛تشگ زاغآ ۱۹۵۶ لاس رد هلاس جنپ همانرب نیمشش

 هک دنتشاد مالعا نینچ ار دوخ میمصت ناریزو یاروش و تسینومک بزح یزک رم هتیمک
 هلحرم هب ۱۹۵۶-۱۹۶۰ ةلاس جنپ همانرب یاج هب ۱۹۵۹-۱۹۶۵ هلاس تفه همانرب
 طابترا ۱۹۵۶ لاس رد یوروش یداصتقا نامزاس تاحالصا اب مادقا نيا .دیآ رد ارجا

 ار «اههمانرب رصع» میشوک یم ,همانرب نیا مهم یاههبنج یسررب زا شیپ .درک یم ادیب

 .مینک فیصوت

 زونه هک یروشکداصتقا هعسوت یامنرود رد ناوتیم طقف هرود نیا یط ار یوروش یزیرهمانرب
 تیفرظ شيازفا و عی رس ندرک یتعنص یپرد رتشیب یزیرهمانرب نیا .درک كرد و مسجت تسا هدنام بقع

 ماظن دودحم یاهیزیرهمانرب دننام) یداصتقا لداعت یرارقرب ات تسا یوروش ریهامج داحتا عافد

 یتسیرهب گنهامه داصتقا دروم رد یب رغ یاهتسیلایسوس یاهبصعت زا ءاجنیا رد ام .(یرادهیامرس

 زکرمتم (هژاو یماظن و یداصتقا یانعم هب) دیلوت كيژتارتسا یاههخاش رد ششوک .میتسه غراف
 دیدپ داصتقا یاهشخب رگید رد بسانت مدع رحم شخب كي رد عی رس رایسب یاهتفرشیپ رگا .دوشیم

 83. ۷ 64۰ 26۵۵ 85. یار 86. نیووواهم



 یسایس داصتقا ۱۰۸

 میکحت ای هارمه یلحم یاهیو شیپ یژتارتسا» نیا ""ناراب لپ حالطصا ربانب ؛دراد یتیمها هچ .دروآ
 عفن و تلیضف هکلب .دیآ یمن رامش هب هابتشا همان رب یاهفدهزا زواجت .هوالع هب .تسا «یفرصتم عضاوم

 طب ین ,اههبنج همه زا .یوروش یزیر همان رب .ددرگ یم یقلت یلم

 ۶ ۶ .دوش یم

 نفع ۱۹۵۶ لاسا ۱3۱۳۹ لاشزآ او یوروق هیشوو یداصتقا همش رم ناب تی

 ۱ :دنک یم
 .تسا هدش یفرصم یاهالاک تعنص نایز هب ,نیگنس تعنص هعسوت تیولوا رب یلوصا دیکأت (۱

 رد (ب هورگ) یفرصم یاهالاک و (فلا هورگ) دیلوت لیاسو مهس ۱۹۵۶ لاس ات ۱۹۲۸ لاس زا

 :تسا هتفای لوحت ریز تروص هب لک دیلوت

 ([:5 0۳۵8۵۲۵ 4 0۱۷۵۱۳ 0۳۷6( عمایاک 40 0016, ۵. 29, 00۱ ۰

 و یزرواشک دیلوت شیازفا روظنم هب ندرک یکارتش 2۱ درگارف زا پن هرود زا سپ سپ «یزرواشک ۲

 یز وخلک ماظن .دیامن یم یوریپ یرهش تعنص یارب نیشام زا هدافتسا رثا رب راک یورین ندرک دازآ

 .گرم زا شیب .نیلاتسا اما .دزاس اب رب ار یزرواشک یاهک رهش ماظن ماگ  ماگ و هدنیآ رد دیاب

 :دنامیم یاج هب یوروش یزرواشک و تعنص نایم مه زاب هک دنک یم ناشنرطاخ ار «ییاهتوافت»

 .دوب دهاوخ یوروش داصتقا فعض ُهطقن نانچمه یزرواشک
 هدش زک رمتم اجنآ رد ادتبا تعنص هک ) برغ ی وس هب طقف هن .ییایفارغج دیدزا ,یداصتقا هعسوت (۳

 .دوش یم هدیشک یزک رم یایسا و یربیس ,لاروا یوس نآ قطانم تمس هب هکلب «(دوب

 اهنیشام هارمه هب رفن نویلیم هدزناپ دودح .دشخب یم تع رس ار یقرش قطانم زا یریگ هرهب .گنج

 لاروا قرش رد یتعنص گرزب قطانم تفرگ رارق یرادزبهرهب دزوم هیسور یایسآ .دندش اج هباج

 دیدب ر ومآ طش هیحان و یقرش یربیس یزاسدالوف زکارم ""كستنز وک لاروا یتعنص عمتجم دننام

 تسد هب ایسآ زکارم نیا زا یوروش یتعنص دیلوت موس كيزا رتشیب هک درک ر وصت ناوت یم هزوررما .دمآ

 .دیآیم

 هب .فجشو رخ هک رحم هوق دوفن ريز ۰۱۹۵۷ لاس زا «یور وش تموکح ت

 نیا .دنزیم تسد یداصتفا یدصت و یزیرهمانرب یاهشور رد قیمع تاحالصا

 87. ۳2۱۷ 0 88. مصاف یه 0206و



 ۱۰۹ ناهج یداصتقا هعسوت مهم لحارم

 .دزاسیم هدامآ ار ۱۹۵۹-۱۹۶۵ هلاس تفه همانرب كي شریذب هنیمز تامادقا

 رد هک فجشو رخ یاهداهنشیب دروم رد عیسو هثحابم زا سپ یوروش ریهامج داحتا یلاع یاروش

 و تعنص یدصت رد نامزاس دیدجت هب ۱۹۵۷ لاس هم هام مهد خیرات رد .دش رشتنم ۱۹۵۷ سرام هام

 هب و وکسم رد تامیمصت دح زا هدایز زک رمت هب هک هدوب روظنم نیدب راک نیا .دهدیم نامرف نامتخاس

 ششو تسیب .دهدب نایاپ تعنص یارزو یریگ تخس و یرادا یدنب میسقت زا یشان یاههدافتسا ءوس
 عیانص ,ییایمیش عیانص دننام ,یوروش داحتا حطس رد هناخترازو دنچ ؛دیدرگ لحنم یتعنص ةناخترازو

 یاروش ای ""زوخرانوس راهچودصکی .دنام نوصم لیدبت و رییغت زا عافد و لقن و لمح لیاسو «قرب

 عبات یلحم عیانص زجب .ینامتخاس هاگراک و یتعنص دیلوت یاهدحاو و دش داجیا یا هقطنم یداصتقا

 حطس رد ار اههناخترازو هب هتسباو و هدنامیقاب یاههناخراک زا یخرب و اهینواعت و یرادرهش تاماقم

 و دنشاب یم راتخمدوخ یاهیر وهمج ناریزو یاروش عیأت اهز وخرانوس .تفرگ رایتخا رد یوروش داحتا

 ریهامج داحتا نالپسوگ و اهیروهمج یاهنالپسوگ تراظن تحت و تسا یدصت اساسا اهنآ شقن

 هدنیآ رد ار دیدج نامزاس نيا) تسا هدش تیوقت و هتفای هعسوت نآ تارایتخا هک یتسیلایسوس یوروش

 .دننک یم تیلاعف (درک میهاوخ یسررب احورشم

 یاهتایلام یاغلا :دیسر بی وصت هب ریز ح رش هب یمهم ریبادت ۱۹۵۸ لاس رد ,یزرواشکو رملق رد

 نونکا هک اهزوخلک هب لیاسو یراذگاو ؛دش یم هتفرگ یز وخلک ناناقهد یضارا هعطق زا هک یسنج

 .تلود هب اهز وخلک یرابجا لیوحت دراوم وغل ؛ددرگ یم یدصت اهروتکارت و تالآ نیشامزکارم هلیسو

 و هیهت ۱۹۵۹-۱۹۶۵ هلاس تفه همانرب ۱۹۵۷ لاس.رد هلاس جنپ همانرب زا فارصنا زا سپ
 یزرواشک رد و /۷/۳ ككبس عیانص رد و لاس رد ٩/۳ نیگنس عیانص صلاخان دیلوت هک دش ینیب شیپ

 .دبای شیازفا ۸

 همان رب فده نیا ات ۴۰ یعقاو هئارس دمآ رد و دنک ادیب شيازفا 7٩۰ یتسیاب یم اهیراذگ هیامرس

 یوروش مدرم یگدنز عضو دوبهب و روشک یداصتفا هه نت همدان نانیمطا» :دریذب ققحت هلاس تفه

 یرادهیامرس نا رب رد زیمآ حلص تبافر و هقباسم زا ات دزاسیم هدامآ ار هنیمز هک تسا

 «.دیآ نوریب دنمزو ریپ

 نیمودو تسیب .عقأاو رد هرکی رب رد ار هلاستسیب یامنترود هلاس تفه دنا

 داجیا ن] فتقتهک درک بن وقت از یاد ات همانرپ ۱۶۱ ناسرد تفت ومک تیتبم یک

 رادیدپ نرق نیا نایاپ رد هک تسا یکارتشا هعماج سیسأت یارب یرورض و مزال طیارش

 :تسا هدیدرگ عیز و ریز حرش هب ههد ود رد دسر ماجنا هب دیاب هک ییاهراک ,روظنم نیدب

 یساسا تاجایتحا «تیافک ردق هب» ات دهدب ناکما دیاب دیلوت شيازفا ۱۹۶۱-۱۹۷۰ ههد رد

 تالان او دی ات فر زا دیاب ۱۹۷۰ لاشروه ارش لک کیلو ریذ هویهب راک طبا زغ وددرگ نیمأت غرق
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 یسایس داصتقا ۷۱۱۰

 ؛دیامن زواجت هدحتم

 ره» لصا دربراک ؛دش دهاوخ هتخير مسینومک ینف و یدام هدولاش ۱۹۷۱-۱۹۸۰ مود ههد رد

 رگیدکی هب تیافک ردق هب تیکلام نوگانوگ یاهلکش و دوش یم ریذپ ناکما «شتاجایتحا هزادنا هب سک

 .درک رارقرب ار درف هب رصحنم یلم تیکلام ناوتب هجیتن رد ات ددرگ یم كيدزن

 هدنکفا هیاس یور وش داصتقا رب یتاماهبا ,یفجشو رخ رصع نایاب رد همه نیا اب (ث

 یاقآ شرازگ ربانب ,یوروش ریهامج داحتا تسینومک بزح یزکرم هتیمک .دوب
 .دروآ لمع هب ۱۹۶۵ لاس ربماتپس رد یرادهنماد تاحالصا هتک

 :تسا ریز حرش هب تاحالصا نیا تاصخشم

 یداصتقایاهاروش :یداصتقا تیریدم و یزیرهمانرب هاگتسد راتخاس رد رییغت وس كي زا -

 و دش لحنم یداصتقا یلاع یاروش و اهیروهمج یداصتقا یاهاروش «(اهزوخرانوس) یا هقطنم
 فصو نیا اب ؛دیدرگ اهنآ نیزگیاج دوب هدرب نایمزا ۱۹۵۷ لاس رد فچشو رخ هک عیانص یاههناخترازو

 زا هک یروط هب .دنک ظفح داوم هیهت هاگتسد رد ار یا هیحان رصنع ات تسا نآ رب یترازو نیون ماظن
 ؛دوش بانتجا هناخترازو ره یگدنسبدوخ تسایس

 یدیلوت دحاو سپ نیا زا هچرگا .یدیلوت یاهدحاو ینادرگدوخ دودح شیيازفا ءرگید یوس زا

 و نا. رب تراطن و نیل وت یزی رهمأن رب ةفیظو هک تسا میانص ترازو مه نآ و دراد امرفراک كي طقف

 . هدراد ار اهدزمتسد و راک یورین «یلام لئاسم و داوم كرادت لئاسم و ینف تسایس هرابرد ی ریگ میمصت

 ةیاپ رب ار دوخ یرادربهرهب ةمانرب ,یدیلوت یاهدحاو .تسا رادروخرب یرتشیب لالقتسا زا نکیل
 شور .دنهدیم بیترت و دننک یم میظنت .دناهدرک نیعم هیلاع تاماقم هک تاماقم و ینیع یاهصخاش

 و دیلوت شیازفا هب ار یدیلوت یاهدحاو ,(دوس لحم زا هزیاج هدنیازف شقن) «یداصتقا یاهک رحم»

 .دیامن یم قیوشت تالوصحم عونت شيازفا هب و تالوصحم تیفیک دوبهب

 یلمع یز رط هب اهتمیق رد تاحالصا و دننک یم ادیپ یرت مهم موهفم اهتمیق .هزات یامنرود نیا رد
 .دروا باسح هب رتشیب ار دیلوت یاههنیزه هک دش دهاوخ

 زا داصتقا ی ربهر یداینب لصا ظفح نمض .یوروش داصتقا نالوئسم هک دسریم رظن هب نیا ربانب

 ینیب هدرخ و حو رشم یرادا یاهشور رب ار «یداصتقا یاهمرها» حالطصا هب ,یرترب هزو رما ,زک رم كي
 .دنا هتفایرد اهراک رد

 ,تساذفرگ رارف نیس تاعالشا تنه ون یژزواسک دیفمیهآرح ادهبهک نان
 .تسا طایتحا تیاعر ۱۹۶۶-۱۹۷۰ هلاس جنپ همان رب تاصخشم زا هک دوش یم هفاضا نایاب رد

 نیا ,هوالع هب .دشاب یم هنایلط هاج رتمک .دوب هدرک نیعم فچشو رخ هچنآ هب تبسن همانرب نیا یاهفده
 رتشیب همان رب نیا فده .یتازیهجت یاهالاک تخاس ات دراد یف رصم یاهالاک دیل وترب دیک ات رتشیب همان رب

 دایز رایسب رادقم هب ییایتسد ات تساهشخب زا یا هراپ رد تاریخأت ناربج و لداعت مدع دراوم حیحصت

 .دیلوت
 شیپ لاس دنچ زا هک ییاهتیولوا بیترت رد یداینب رییغت هنوگچیه ۱۹۷۱-۱۹۷۵ همانرب



 ۱ ناهج یداصتقا هعسوت مهم لحارم

 .دروآ یمن دیدب .تسا هدش هتفرگ رظن رد یوروش ریهامج داحتا رد نونکات

 یتسیلایسوس یاهداصتقا هعسوت .۴ 8

 و یداصتقا فرژ تارییغت ,یوروش هنومن زا ماهلا اب «مود یناهج گنج زا سپ

 :دمآ :د وتو هب اتسا وآب ی زنش یایورا رد یعامتجا

 یا هدوت یاه یسار کومد (فلا

 .ناتسراغلب «ینامور .ناتسراجم .ناتسهل ,یکاولسکچ .یفرش ناملآ رو یناهج گنج زا سپ

 همه نيا اب .دنتفریدپ ندرک یتعنص و یزیرهمانرب رد ار یوروش یاهشور ,ینابلآ و #9

 یزیرهمانرب دیدج ماظن .دیلوت لیاسو یکارتشا تیکلام ظفح اب ۱۹۵۰ لاس زاغآ زا ,یوالسگوی

 درک اب زب ار زک نممات و ریدب تاطما

 اساسا تگشخا شیپ هک هقطنم نيا .دش نوگ رگد تامادقا نیا رثا رب یقرش یاپورا یداصتقا هرهچ

 عیانص هاگیاج یزرواشک نایز هب و مدرم رایسب یاهیراکادف یاهب هب ۱۹۴۸ لاس زا .دوب یزرواشک

 .دیدرگ نیگنس
 قفوم و دندیسر (۱۰ زا رتشیب) یلم دمآرد هنالاس طسوتم دشر یالاب خرن هب یقرش یاهروشک

 دنتسناوت بیترت نيا هب و دنیآرد هب دندوب راتفرگ نآ رد نامز نآ ات هک یداصتقا دوکر لطاب رودزا ات دندش
 نيا اب .دنیامن هلباقم .درک یمزواجت اهنآ عبانمزا یریگ هرهب گنهآ زا عقوم نآ ات هک تیعمج شيازفا اب

 و هتفای شیازفا یزیجان نازی هب یزرواشک دیلوت یکی :تسا یفنم مهم هطقن ود رد یلک هجیتن .فصو

 .تسا هدش هدرپس یشومارف هب نانجمه یفرصم یاهالاک دیلوت .رگید

 عیاقو هدنهد حیضوت .تمیق ره هب ندرک یتعنص تسایس زا یشان یعامتجا و یسایس یاهشنت

 .تسا هداد خر ناتسراجم رد هژیو هب و ناتسهل رد ۱۹۵۶ لاس هک تسا یراب تماخو

 یارب دعاسم هنیمز داجیا و یگدنز حطس یاقترا یارب یقرش یاپورا یاهروشک رد ,سپ نآ زا

 .دما لمع هب یتامادقا یزرواشک دیلوت شيازفا

 هب كيدزن یتهج رد ار دوخ یداصتقا یدصت ماظن زین یا هدوت یاهیسارک ومد .ریخ | یاهلاس یط

 .دندیشخب دوبهب یوروش داحتا

 یاروش نورد رد ار دوخ یاههمان رب ات دنشوک یم اهروشک نیا هک دوشیم ناشنرطاخ .نایاپ رد

 لاس رد هک نامزاس نیا .دنزاس گنهامه ((03۳500)) نوکموک مان هب یداصتقا لباقتم یرایمه

 هزو رمآ .تسا هدرک راک هب عورش رثوم یتروص هب ۱۹۵۶ نام اعآ را تست یخ یا ۱۹۹

 یگنهامه داجیا هنیمز رد رگید یوس زا و اهشخب حطس رد یراکمه هنیمز رد ءوس كي زا ,نامزاس نیا راک

 ی یداصتقا یاههمانرب هعومجم رد

 ماگ یداصتقا هعسوت هاررد و هتف ریذب ی و اظن ۱۹۴۹ لاس زا زین نیچ

 .دشاب رصاعم یداصتقا خیرات دف نی رت مهم .تذم زارد رد 1 دادیور نیا .تسا هداهن

 هب .هدیشخب روانهپ ر وشک نیا هب یا هزات هرهچ ,سیسأت ودب نامهزا ,نیچ یا هدوت یزک رم تموکح



 رگ ره ایزو دشع اتش مار ما زا نکدنآ طقف نامز نآ ان ای مجرم تسا هداد تلم دی هچره هک تیتر نیا
 رب یکتم زک رمتمو یدادبتسا ماظن .دمآراک یرادا و یسایس نامزاس دننام ؛دنتشادن دای هب ار یزیچ نینچ

 یناتسا تافالتخا و جرم و جره نآ رد هک دش رقتسم یروشک رد نیچ تسینومک بزح قلطم تردق

 رهاظ ظفح . نودب و رطاخ هغدغدیب اههنیمز همه همه رد یجراخ ذوفن و دورب نایم زا دوب هتسناوتن زگره

 تیامح ریز یکناب ماظن فای و دحاو لوپ ,یتایلام ماظن .هجدوب بحاص تع رس هب نیج .دیدرگ یم لامعا

 .دیدرگ تلود دیدش تراظن تحت و نیچ یا هدوت كناب

 یاهمانرب و یکارتشا یداضتقا ماظت یدنب ناوختسا و هدولاش تروص نیدب تسکن :دیدج تفوکع
 نآ رازبا هلاس جنپ همانرب و ماظن یلصا تین ,ندرک یتعنص .دومن نیعم ار دوخ یاهفده سپس و خیر ار

 هک درک مالعا قلخ یتروشم یاروش هسلج نیمراهچ رد دوخ ینارنخس یط ""گنوتهستوئام .تسا

 ریهامج داحتا هتفرشیپ نف هکلب .نیلاتسا و نینل ,سلگنا ,سکرام یاههیرظن طقف هن» تسا مزال

 .«میز ومأیب زین ار یوروش

 :داد نمیختشت نیچ تبسایس لوحت رد ار هلحرم هبن ناوتیم نوتکات ۱۹۵۰ لاس ژا
 را راه لو تنه نا و اه یک هک تینا بل ی ما نو ها

 یزرواشک یضارا نوناق .تسا هتشادرب رد هلاس جنپ همانرب نیلوا یارجا یارب ار یتامدقم تامادقا

 نوچ هک ییاهب هراجا فذح هب و دش اهنیمز زا ۰ هرداصم هب رجنم ۱۹۵۰ نئوژ متشهو تسیب حروم

 نت نویلیم ۲۵ هب اهب هراجا نیا نازیم) دیشخب ققحت درک یم ینیگنس ءزج ناناقهد شود رب نارگ یراب
 ینیچ راوناخ ,اذهعم .دش نیمز راتکه نویلیم ۴۷ ددجم عیزوت بجوم و (دیدرگ یم میوقت لاس رد هلغ
 یدیلوت یاهدحاو .دروآ تسد هب ار راتکه كي زا رتكجوک طسوتم روط هب ینیمز هعطق تسناوت طقف

 رد .دنا هدمآ رد تلود تیکلام هب كبس عیانص زا 4۴۰ و نیگنس عیانص زا 7/۸۰ هزوررما ؛دیدرگ یلم یتعنص

 رب یتلود راصحنا .تسا هدش داجیا طلتخمهمین و طلتخم و ددعتم یدیلوت یاهدحاو .كبس عیانص

 دیسر ٩۰ هب یجراخ یناگرزاب رد تلود مهس ۱۹۵۲ لاسرد :تشگ رارقرب یجراخ و یلخاد یناگرزاب

 بزح هکنآ حیضوت .دید تختا یتخس هب «دض جنی» شبنج دوس هب اوژر وب هقبط ,ماجنارس و

 دربراک و یراکبا رخ ,هوشر جیار لمع :دهدب رفیک ار ح ارش نیدب تیانج جنب تساوخ یم تسینومک

 .یداصتقا رارسا تقرس و تلود لاوما یدزد .تایلام زا زیرگ .تسب حلاصم

 نیگنس عیانص .«هلاس جنپ همان رب» :دسریم ارف نیچ تسایس مود هلحرم ۱۹۵۲ هیوناژ لوا زا (ب

 :تعنص :تسا هدرک نیعم ریز هنوگ هب ار لک یراذگ هیامرس عیز وت همانرب نیا .دوب هعسوت رد رترب شخب
 یتسردنت و تیب رت و میلعت .گنهرف ؛/۷/۶ :یرایبآ و لگنج ,یزرواشک ؛/(۱۹/۲ :لقن و لمح ۲

 تازلف و نهآ .لاغز زا راشرس یروجنم شیپ اهتدم زا ۰۸/۸ :فراصم رگید ؛/۷/۲ :یمومع

 یداصتقا هاگدید زا و هدش یقرش لامش تلایا هزورما و هدیدرگ زیهجت اهینپاژ هلیسو هب ,ینهآریغ
 همان رب دید زا و درادرایتخا رد ارروشک یزیردالوف زک رم نی رتگرزب ""ناشنآ .تسا قطانم نیرت هتفرشیپ
 ,دیا یه رامش هب یزاتمم هیحان
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 ۱۱۳ ناهج یداصتقا هعسوت مهم لحارم

 سر نام یوو و مانع هاست دیه سه نادراک هراس اب افق یاب تل
 یاضاقت ساسا رب .تسا هدرک دنمشناد و سدنهم .,صصختم یرایسب رامش تیب رت هب مادقا

 و اهناک دعسوت همانرب اب ار شزوومآ یاههمانرب و هدومن ایرپ اهوتیتسنا و اههدکشناد «اههناخترازو

 هب هجوت نودب .گرزب یاهراک یاهشخب تی ولوا رپ انب :اههنلبید هیلک :تننا هدرک قبطنم اههناخراک

 تسایس رب یداصتقا یزیرهمانرب .بیترت نیا هب .دنا هتفاي صاصتخا نیعم راک هب .قطانم نیا یرود

 .تسا هدرک ادیپ هاکتا راک یورین میزوت تدمدنلب
 نم می یا ورا یر یکارتشا هارمه هب ندرک یتعنص فده

 مهد خر وم میمصت .دوش رب «راک هظفاحم و | رقهق هب ور ,هدنکاررپ ,یدارفنا داصتقا» رب ینتبم یزرواشک

 هدرک .نیعم نکرک یک ارتشا رد ار هلع رم ها ی تست ومک تا :یرک رههتنفک ۷۹۵۲ لا هیوتاژ

 ماجنارس و یزرواشک دیلوت یاهینواعت داجیا سپس .لباقتم كمک یتقوم یاههتسد لیکشت :تسا

 ,یتلود عرازم داجیا .هلاس جنپ همانرب نیتسخن .یتسیلایسوس تلصخ یاراد یکا رتشا عرازم را رقتسا

 ینیب شیپ ار رابتعا عیزوت یاهینواعت و یزرواشک رازبا زکارم و ینف - یزرواشک یاههاگتسیا سیسأت

 لمع هب روشک رسا رس رد دیدج یضارا هب یبایتسد و یرایبآ هنیمز رد هژیو ششوک .هوالع.هب .درک یم
 .دما یم

 تازیهجت رد یراذگ هیامرس .دوب شخب تیاضر هجرد یهتنم هی تسخن هلاس جنپ ةمانرب جیاتن

 خار دف دیر یاهتده زا 7۱۷ تفص درک روا ساترپ نشب شییذروت یاهفتهزا ۱۲ یتناننآ
 .تشاد شیازفا ۸۲۰۰ یتازیهجت یاهالاک تخاس و تفر

 نویلیم ۱۸۵ هب ۱۹۵۷ لاس رد تاب وبح دیلوت .درک ارجا ار دیلوت همانرب طقف یزرواشک ,سکع رب
 .(دوب نت نویلیم ۱٩۱ یاهمانرب فده) دیسر نت

 عیرست نآ زایتما هجو .دیدرگ نیودت و هیهت ۱۹۵۸-۱۹۶۲ ینامز هرود یاب مود هلاس جنپ همان رب (پ

 لاس هدزناپ یط نآ زا تقبس و ناتسلگنا اب یربارب نیچ رظن دروم فده .تسا دشر خرن رد روآ تریح

 هب «شیب هب شهج» نیا هدمع تلع /(۰ لاس رد ینیج درایلیم كي) تیعمج یدعاصت شیازفا .دوب

 .دمآ یم رامش

 نیشناج یکارتشا و یعمج یگدنز بیت رت نيا هب .تشگ اهزوخلک نیزگیاج هدوت یاهنومک ماظن

 ناکما و دنک یم دازآ نادنز رف تبقارم و یرادهناخ زا ار ناقهد نانز و ددرگ یم یگداوناخ یگدنز

 هرامنش .دنیامن یم تناغر از یماظن یقیقح طایضنا ءنومک یاضعا هیلک .دنژادرهب قیلوت هب ات دهذدیم

 .دبايیم شیازفا نیچ داصتقا زاین دروم نانکراک نیمات و هیهت یارب هسردم

 ءاتسور دنلب یاههروک) كچوک یدیلوت یاهدحاو داجیا اب ییاتسور قطانم ندرک یتعنص

 نیا .دش كيرحت (یزاسوج بآ ,یزاسدنق ,یگدنسیر .یزاس نامیس .یرگنهآ كچوک یاههاگر اک

 و دنتشاد هاکتا یتسدراک رب ناکمالایتح و دندش یلام نیمأت یلحم عبانمزا ًارصحنمو ًابیرقت اهدحاو
 رجآ) دندروآ یم تسد هب تروص نیرت ناسآ هب لحم نامهرد هک دندرب یمراک هب ار یینامتخاس حلاصم

 زا یا هراپ هعسوت هژیو هب ,ندرک یتعنص میظع حرط یاپ هب اپ اتسور ندرک یتعنص تسایس .(ین ,بوچ
 .تفریم شیب دوک و تفن .كيناکم نامتخاس .دالوف دننام یدیلک و یساسا عیانص



 ۱۹۵۹ لاس زاغآ نامه زا نایاب لاس یارب ۱۹۵۸-۱۹۶۲ مود ةمانرب ینیب شیپ دروم یاهفده

 ۱۹۵۹ لاس زاغآ زا .تیعقاو ات تسا رامآ تروص هب رتشیب هوکشررپ جیاتن نيا اما ؛تفای ققحت اعیسو

 .تسا هدروخ رب «شیب هب شهج»زا سان دیش یاهنقتت رایترا رعد هب یخ هشت هک دما رطن بنویس

 کادو رباو شتاب اشوان اتم اور نا ک ررافک نت هوا
 وا یدیو دب هکلب فوت یعیط تافا هعیتت طقف نا رب عیا .دنهاکبا نیش یاهلاس تفشو:یدنت را ات

 رد راک .اه نومک ماظن و اتسور ندرک یتعنص .تف رگ یم همشچ رس «شیپ هب شهج» نایرج رد تاهابتشا

 نامزاس ون زا اهنومک .دیدرگ یزرواشک دیلوت شهاک بجوم و تخاس هفقو راچد ایراوشد ار عرازم

 تبات اهدادیور نیا .دنتفرگ هدهع هب ار یزرواشک ینواعت یاههیداحتا و یرادا نانکراک شقن و دنتفای

 ار یفرصم یاهالاک مه هک دراد رارق یزرواشک هیای رب زیچره زا شیپ نیچ داصتقا هعسوت هک دندرک

 هک تسا هر نيزا و دروآ یم مهارف ار یتارداص تالوصحم تخاس شارب هیلزا داوم مهاوذنک یمنی و
 ادب یار کارو ی با هو فای

 ك

 نت ِ

 لحاوس رد یداصتقا هل یاهتردق هک میدید یخیرات یسررب نیا هناتسآ رد

 هک میبای یمرد نایاب رد كنيا .دندمآ دیدب سلطا سونایقا یاههرانک رد سپس و هنا رتیدم

 ناکم رییغت مارا سونایقا یوس هب ات دراد شیارگ رصاعم یایند «یداصتفا لقن زکرم»

 هدرک زاریا هنوگ نیدب ار هتکن نیا دوخ یتاذ یشوهزیت و تسارف اب " دنمر وبیت .دهدب

 هب كيدزن قطانم یوس هب سلطا سونایفا زا اجردتم اکی رما یتعنص تردق» :تسا

 شیازفا تعرس هب یوروش دیلوت رد ی رییس مهس ؛دباییم لاقتنا م زا سونایقا لحاس

 هب یروجنم و نیج ؛دروآ یم تسد هب اردوخ لمع یدازآ ,مدق هب مدق .نیاژ تا ی

 0تن اس رایفا ییامیب هار ندش یتعنص یوس هب دنوشیم هدامآ دوخ 0

 تالایا) یتعنص گرزب یاهروشک نایم طباور هب طقف هن ایند یداصتقا لداعت ,نونکا

 نایم هدنیازف تابسانم هب هکلب (نیاژ و ایورا یداصتقا هعماج وضع یاهروشک .هدحتم
 یاروش نورد رد یقرش یابورا یتسیلایسوس كلامم و برغ یرادهیامرس یاهروشک

 یاهزوشک نام تاساتم هلعمم کت | .لاع .دراد یگتس تن نیداضتفا لیاقت یر ایی

 رصانع دیازتم یگتسپاو تیصوصخ اب یناهج ماظ كي رد هعسوت هب ور كلامم و یتعنص

 :5ولت مارک هوا ترا نر ی
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 مود لصف

 ناهج یداصتقا هه ییاهسرد و یلک هجیتن

 ی ی شو اب اه ورک ات رف نیش وا یواش تیک افق لا کیش

 ,یعیبط و یناسنا عبانم رثوم شیپ زا شیب شیامآ و ینف یقرت زا یشان دیلوت شیازفا
 نیع رد و دوش هدروا رب رادهنماد رایسب سایقم رد ناسنا یاهیدنمزاین ات تس هداد ناکما

 .تسا هدوب یقرت اب هارمه دشر نیا .دهاکب تمحز و ششوک رادقم زا لاح

 هر هک یا نا سن یداضقا .تلاعف نا فع یاب زا تست تیااقا

 .تسا هدشن شخب ایند رد ربارب یتروص هب یقرت و دشر یایازم هک دراپسب یشومارف

 ادیپ یفکمان هعسوت ای و دنبای هعسوت دنا هتسناوتن اهروشک زا یخرب ای قطانم زا یضعب
 یهاک آ نکم ات هشت لناعرپ اهن ود اه کی نایایزا نسناتک شنا هک

 راصعا ییوگ هک تسا زاردو رود نانچ اهنآ نایم هعسوت حوطس درا وم یا هراب رد و هتفای

 زا سا .نشيامن ریز لودج دنا هتف رک رارف ریذکی رانک رذ ی رتشپ .یکدنز فلتخم

 :«تضت اهل اس زواعا رد هاشد رگ هفس و یاهت را رتات

 ز تو فا ی ایا سا تشهآ نانسی را یا

 و هدننک تکرش لماوع «یخیرات هب رجت وترپ رد و مییامن وجوتسج دنهدب حیضوت ار
 .میهدب ناشن ار یقرت و دشر رد رثوم
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 ۱۱۷ ناهج یداصتقا هعسوت زا ییاهسرد و یلک هجیتن

 هتفای هعسوت یاهروتک رد یداصتقا تایقرت و دشر - لوا تمسق
 :دوش فی رعت رصنع ود شيازفا هیاب رب ,راصتخا هب .دنا وت یم یداصتقا دشر (فلا

 ۱ 9 و و4 عبانم یرگید و سوفن هرامش یکی

 دودح زا ناهج سوفن هرامش .تسا نیون یایند یساسا تیعقاو تیعمج شيازفا (۱

 رد نویلیم ۲۵۰۰ ابیرقت هب و ۱۹۰۰ لاسرد نویلیم ۱۶۰۰ هب ۱۶۵۰ لاس رد نویلیم ۰

 .تسا هدیدرگ غلاب درایلیم هس مقر هب ۱۱۶ ۱۲: اسکی هنتتسر ۱۱۵ لاش

 :(نت نویلیم) تسا ریز تروص هب ایند فای هعسزت و مهم یاهروشک تیعمج لوحت

 (۱۹۶۱) هسنا رف

 (۱۹۵۹) ۱ ناملآ

 ناملآ لاردف یروهمج | )۱٩۵۲( ایلاتیا
 (۱۹۵۸) اکی رما هدحتم تالایا

 (۱۹۵۹۱) ِ یور وش ریهامجداحتا

 یتسیل ایسوس

 .دریگ یم ماجنا تیعمج شیازفا تازاوم هب دوجوم عبانم دشر (۲

 نیا اب .درک لابند ینالوط هرود رد ناوت یمن ار یزرواشک دیلوت لک رادقم صخاش

 هدیدرگ هیهت ریز ح رش هب هدحتم تالایا و .هسنارف یارب یزرواشک دیلوت صخاش ,همه

 :تسا شخب نیا دیلوت لوحت زا ییاههناشن هک

 هدحتم تالایا هسنا رف

 تسا ۱۰۰ هیاپ یاهلاس
۱۹۱۳-2-۰ 

۳. ۱۷۹۰-۷۰ 

9 ۸۰ ۱۸۶۴-۶۰ 

۳۳ ۹۱ ۱۸۹۹-۸۵ 
۷۱۰۰ ۷۱۰۰ ۱٩ ۱۳2-۰ 

۱۰۹ ۹۲ ۱۹۲۴-2-۰ 
۱۲۰ ۰۴ ۱۹۳۹-۳۵ 

 ۱۵۸ ۸۷ ۰م

 (1/6عمرنمرجام ص۵ هاعب هه. «(یدیع ههاع-زع)» ۹343, ۳.۰۱۲.۳۰, 4 زن ام)



 ۱۹۵ مع ناسا هیات اهر وشک ندا هو هیت هم یخ وب ناقم
 یاهلاس نیب ار یا هناخراک تیلاعف لوحت "ترگلیه كلوف تسا هدش ریاربدص لقاال

 ی ۷۱۰۰

۱۹۳۸-۱۹۳۶ | ۱۹۲۹-۱۹۲۶ | ۱۸۸۵-۷۱ 

 هسنارف

 هدحتم تالایا

 نیاژ
 دنه

 ایند مامت

 (5:1۰۳۲ , ۳0ص 6 600۲6۵ 0تا4۲ :دخام)

 و هیاپ ۱۹۳۹ لاس) یزرواشک رد هنالاس و هنارس تالوصحم رادقم صخاش (فّل/

 :دنک یم ادیب لوحت ریز زرط هب اکیرما هدحتم تالایا و هسنارف رد (تسا ۰

۱۸۰۰۰ 

۱۹۱۳-۷۰ 
۱۹۳۹-۳۵ 
۱۹۴۹-۴۸ 

 (۴هنممانک, ام زاذکهنزم» 4ع 1975, 0.96 :ذخأم)

 هدحتم تالایا هرابرد "تناکی ربف مهم رایسب یسررب ,یا هناخراک عیانص باب رد (ب

 ۱. ۳۵۱۷6 ۳۱۱۵6۲۳۵۲ ۰۰ 2. 5. ۳۵2۵۳۱یصاب ماهر ع ۱۱ ۵۵۵6۱۱۳۱۲۸۱۵ 1 899-۰



 ۱۱۹ ناهج یداصتقا هعسوت زا ییاهسرد و یلک هجیتن

 ۱ .میراد رایتخا رد ار

 لاس زا لوصحم دحاو كي تخاس یارب مزال راک تاعاس هرامش لیبموتا تعنص رد

 یزاس هشيش ردو ۱۵ هب ۱۰۰ زا تایناخد یاههناخراک ردو ۸ هب ۱۰۰ زا ۹۱۳۷۱۲ ۹

 ۲۵ هب ۰ ۰ زا نهآ دیلوتردو ۱۳ هب ۱۰۰ زا یعونصم فایلا و مشی ربا ردو ۱۲ هب ۱۰۰ زا

 ۱ .تسا هدرک ادیب شهاک

 هدزاب صخاش رارق نیدب .دروخ یم مشچ هب ییاهتوافت اهروشک نایم .فصو نیا اب

 هب ۱۰۰ زا هدحتم تالابا رد ۱۹۴۹ لاس ات ۱۹۰۰ لاس زا یا هناخراک عیانص رد هنارس

 نیا یارپ هدزاب صخاش هرود نیمه رد ؛دور یم الاب ۷۱۳۰ هب ۷۰ ۰ زا هسنارف ردو ۳۰

 .دسر یم ۰ هب ۱۰۰ زا و ۰ هی ۱۰۰ زا بیترت هب تعاس بسحرب اهر وشک

 عیانص هعومجم رد هک یگتفه راک تاعاس طسوتم هرامش ,هدحتم تالایا رد الثم :دنک یم

 هب نونکات ۱۹۴۶ لاسزا و ۱۹۰۰ لاس رد ۵۵/۳ هب ۰ لاس رد ۶۳ زا دریگ یم ماجنا

 یاهلاس رد" ۴۵/۷ هب ۱۹۰۰ لاس رد ۶۴/۵ زا مقر نيا .هسنارف رد .تسا هدیسر ۰

 .تسا هدمآ نییاپ ۱۹۴۹ لاس رد ۴۴ هب و ۱۹۳۷ -۰

 .میتسهورهبور شز ومآ نینس هظحالم لباق و یجیردت دایدزا اب ام هزو رما .هوالع هب

 دصرد زا رتشیب یتبسن اب هارمه دوجوم عبانم دشر بسح رب ابلاغ یداصتفا یفرت (ب

 .تسا هدش فی رعت تیعمج شيازفا

 ار یداصتقا یفرت .تروص نیا رد .تسا هدیدب زا یلامجا رایسب نایب اهنت فیرعت نیا

 دیلوت و فرصم یاهراتخاس لیلحت رثا رب هک دنیامن یم هدافا یرادینعم یاهنیگنایم
 .دناهدش حیحصت

 :دراد دوخو ریز ح رش هب رادینعم 0

 لک عمج) لک دمآرد نایم تسا یاهطبار :هنارس طسوتم و یعقاو یلم دمآرد (فلا

 .لاعف دارفا اي سوفن لک هرامش و تباث تمیق هب (هیامرس یاهدمآردو عفانم ءاهدزمتسد
 ۲۱۵ زا هنارس دمآرد نيا هک هدرک هبساحم یداصتقا شهوژپ یلم رتفد هدحتم تالایا رد را رق نیدب

 موفق ره و ال ۰ ۰ هب و ۲۹-۱۹۳۸ نیاهل ات رد زالد ۵۷۲ هب ۱۸۷۸۲۹ ینامز هرفف رو لک

 .تسنا ةدیشو ۱۱۲۵ ۴۳

 .لاعف دارفا ای سوفن لک

 .هنارس طسوتم یعقاو فرصم (پ



 یسایس داصتقا ۱۲,

 زا هنا رس فرصم هک هدرک هبساحم هدحتم تالایا یارب یداصتقا شهوژب یلم رتفد ,لاثم ناونع هب

 ۲۳ هب (یا هناخراک یاهالاک یارب رالد ۴۰ .كلاروخ یارب رالد ۴۰) ۱۸۷۹ لاس نوماریب رالد ۰

 .تسا هدیسر (رگید یاهالاک یارب رالد ۱۴۰ و كاروخ یارب رالد ٩۰ هلمجنم) ۱۹۳۹ لاس رد رالد

 .دنیآیم رامش هب یداصتقا یقرت یلومعم یاهصخاش نوچمه اهنیگنایم نيا
 :دن ریگ رارق هجوت دروم دیلوت و فرصم یاهراتخاس دراد ترورض نینچمه

 هنگ یه خشم سر را اس تا یقت ار یداضتقا فیفا رم هتفز زد( نا

 رو سا مک .یاههتبیره نام یدشز همارد هک ماه وه کا زا

 ریسک ریه یک یادم می اش شه یک دارت اه ایت شاهد
 تفای یم صاصتخا ییاذغ تالوصحم دی رخ هب دمآرد دصرد ٩۰ ات ۸۵ ,یتعنص بالقنا

 .هدحتم تاالایا و ایورا رد ,سکع رب ؛دراد نایرج دنه و نیچ ردز ونه عضو نیا هزورماو
 .دیامن یمن زواحت دصرد ۴۰ ات ۲۵ زا تالوصحم نیا دیرخ هب یصیصخت دمارد

 یعامتجا فلتخم یاههو رگ تاجایتحا ات ددرگ یفاکشوم دیاب یلک یاهشیارگ نیا

 .تسا ربتعم و هدنزرا هراومه اما .دریگ رارق رظن دروم

 جراخم ,نکسم .كاشوب .كاروخ) هنیزه ع ون ره نورد رد رگید یوس زا

 یاهالاک» هب تبسن «دنس ینغ یاهالاک» هب دوریم الاب دمارد هک یماگنه ,(هق رفتم

 .دوش یم هداد ی رتشیب تیمها «دنس ریقف

 ار كاروخ طسوتم هنیزه مراهچهس زا رتشیب ۱۸۳۰ لاس رد «ریقف ورا دی ار ی

 و 74۴۰ مدنگ هنالاس و هنارس فرصم .نکیل .دهدیم ناشن ار مراهچ كي طقف نونکا و تسا هدادیم ناشن

 :یوف ذی یو کا قم یا یوف ۱ ها لار ی (ق

 ولیک ۶۷ هنالاس هب ۱٩۹۴۴ لاس رد .دوب ولیک دنج طقف ۱۸۰۰ لاس رد هک تشوگ فرصم ,ایورا رد

 لاس رد مرگ ولیک ۴۰ هب ۱۸۶۵ لاس رد مرگولیک ۸ زا رکش فرصم .هدحتم تالایا رد .دسریم هنارس

 .دباییم شیازفا ۱۹۴۰ لاس رد مرگولیک ۵۰ هب و ۵

 :دنک یم صخشم یساسا تیعفاو ود دیلوت راتخاس نشود ار یداصتقا یقرت (ب

 یفارت هدننک یییعتو نتوم رضاتع یاوتع هی تامشخ و اهالاک نیم مه قشر دشت

 .دروخ یم مشچ هب دیلوت رد

 تقباطم لوحت رت یلاع اخبار اب هک دراد دوجو طلسم ییاهالاک .هرود ره رد

 نیتسخن رد تازیهحت و لقنو لمح لیاسو .دالوف ,نامیس .قرب یو رین دننام :دیامنیم

 .متسیب نزگ ههد

 تیلاعف نوگانوگ یاهشخب نایم لاعف تیعمج عیزوت ز رط رد رییغت مود هلهو رد -

 .دوش یم هدید یداصتقا



 ۱۲۱۲ ۲۰ نام یاافا بوت وا اهم لک هیت

 ۱ ۳] طیارش ناونع تحت دوخ فورعم باتک رد .نادداصتقا ۲ ء] رالک نیلاک

 ناغا ردک هداد نخ ار یخی و هلو رو هک اه هی ری وه ییاصتقا

 ۱ ۶تا هدیمان نینج

 ؛تسیا ناشر ی ریگیهام ؛اهلگنج «عتا رم یزرواشک لماش هک هیلوا شخب

 هک یمرب دار یرب یو ری تبلت و تم اهن امت اس اهن اک هک یونان نشت

 لماش ار یداصتقا یاهتیلاعف رگید و تامدخ ,لقن و لمح ,یناگرزاب هک ثلاث شخب

 یراذگمان نیا كرالک نیلاک ,هتفایراشتنا ۱۹۵۷ لاس رد هک باتک نیا موس پاچ رد

 .تسا هدرک دای تامدخ و تعنص .یزرواشک یاهشخب زا و هدومن اهر ار

 و تعنص یاهشخب هب یزرواشک زا لاعف تیعمج یجیردت لاقتنا ار یداصتقا یقرت

 دراو یلوزن یاههدزاب هلحرم هب رایسب تعرس هب یزرواشک .دنک یم صخشم تامدخ
 .دسریم دوخ یرو هرهب رثکادح هب ناوارف هیامرس و ناسنا یکدنا هرامش اب و دوشیم
 هک ددرگ یم تعنص شخب ی وس هب راک یورین لاقتنا بجوم دیدج یاههیامرس لیکشت

 عیانص سپس و یفرضم یاهالاک عیانص تسخن .اجنیا رد .تسا ایا نهار

 اما .ددرگ یم رارق رب یلداعت تعنص هنوگود نیا نایم و دوش یم داجیا یا هیامرس یاهالاک

 هک .یماعته :تننآ ناراب رخ اضاقت .ریغن اما رم هاش ما رد و رو نه نا فا

 یونا شخب تالوصحم زا فرصم .دسرب رتکادح هب یونان شخب یاهالاک زا هدافتسا

 تالوصحم یاضاقت ,سکع رب .دروآ یم یور ثلات شخب تامدخ و تالوصحم یوس هب

 و یدرف یگنسرگ» ؟هیتسار وف ناژ حالطصا هب .تسا رادیاب رایسب ثلاث شخب تامدخ و

 هر اد گی وقو 6 تل اف یقین لو سال وصف تینا مع نگر

 همه رد و درادیم مالعا ۱۶۹۱ لاس زاغآ زا یتب مایلیورس هک یلوحت تسا نینچ

 دو رک رادیدب .دنبايیم هعسوت هک ییاهداصتقا

 تالایا رد هژیو هب هک داد هئارا لاعف تیعمج لاقتنا هرابرد ناوتیم رایسب یاهلاثم
 .تسا هجوت نایاش هدحتم

 رت الاب ]ما رق مار اه هو 4 ما هدرک درشوگ كرالک نیلاک هوالع هب

 لاغتشا ار لاعف تیعمج زا مهس نیرتشیب تامدخ شخب رد اهتیلاعف هک دنتسه ییاهنا

 .دهد يم

 3. (نمانص 012۲۲ 4. 716 0۳00۵۲5 ۵ ۱۱۵ ۵ 5. 0 6



 یسایس داصتقا ۲

 .دشابن دا ريا روخرد تسا هتخاس ناشن رطاخ گارالک نیلاک لک یناهتتارف هاگ ره

 .دنوش یقلت طایتحا دیق اب عوضوم نيا اب قفاوم یاههیرظن دیاب لقاال
 تسد هب رگید ود نآ فذح زا سپ و .تسا هدنامیقاب مقر كي تامدخ ینعی .ثلاث شخب هلوقم

 رد و ینف دارفا) تسا دراو هزات و اپ ون الماک ینارگید و (ناراکتمدخ ) یمیدق یاههو رگ لماش و دیآ یم
 :سایس اهر اتسا راس نا ردذک تا هناک هناعنم رابتا» نت نيا ساعت او لا نتع
 هک .تفریذ ناو شوزادنا هات نکیویوس زا (یلیو) دنراد یاعت گیتجب راک نفاق هم ی یشیشک

 اش رود زی هد من ار تعاون اب هو رک طیبط هم روفک تی آب
 دشاب نآ یدادرارق تردق و ورین نویدم هورگ نیا صیصخت تیفرظ تسا نکمم ءالثم تسا دایز

 .(دهدب هعسوت ار هفرم هقبط هیرظن تسا هتسناوت دوخ مهس هب "نلبو)
 نقد زا هک تا نیتع یماکته و اددرک یملت نفرت هناشت همه تاب تلات نتتخپ هشت تب

 .دزاس یم دازا تعنص و یزرواشک زا ار راک یورین هدیدب نيا هک دوش هجیتن

 و اهنیگنايم یسررب حطس هب ات ناوتیمن ار یداصتقا یقرت لیلحت همه نیا اب

 هوا هک ساق ها یعبیا وار هفروآ هیجان فرضم وین رک اهر اش

 یداصتقا یقرت ؛ار یداصتقا یقرت هن و دن ریگ یم رظن رد ار یداصتقا تایقرت اهامنهار
 اب تعرس هب هک دراد یتاعادبا راشتنا و اهناسنا تیقالخ و داجیا دادعتسا هب یگتسب

 و تاهج همه رد یداصتقا یاهداهن هکبش كي رد ,یناسنا و یعامتجا هنیزه نیرتمک
 تیافک .دشابن هارمه یفیک رصانع اب رگا ,یمک رظن زا اهتف رشیپ .دریگ یم ماجنا بناوج
 هدامآ ار ناهتاسنا همه یهقکش یقیک یا تنادرگ یفرتع ار هعماج لب انیگ یمن
 دن باش ار شا منا هک در ات

۰۰ ۹ ۰ ۰ 2 

 یگتفاین هعسوت - مود تمسق

 هب یکاندرد هژیو هب یرباربان ءایند نوگانوگ یاهروشک نایم هعسوت گنهآ رد توافت

 رد هک یناهج رد :3ریح نومن رارق دوخ ناینابرف شریدپ دروم هک تسا هدروآ دوجو

 هب نانجمه تامعن زا نیرترادروخ رب نیا هک تشاذگ ناوت یمن تسا تدحو یوزرآ

 .دنهدب همادا دوخ تایح

 حی رشت نارگید هب تبسن ار اهتلم زا یخرب یگتفاین هعسوت ریز فلتخم طباوض

 :دنک یم

6. ۷ 7 ( 



 ۱۲۳ ناهج یداصتقا هعسوت زا ییاهسرد و یلک ُهجیتن

 ؛هنالاس و هنارس یلم دمآرد فعض -

 زا رت نییاپ هنازور هریج تیافک مدع ینعی .حالطصا نیون یانعم هب یفکمان هیذغت

 ؛یرلاک ۲۸۰۰-۷۰
 ؛ناکدوک ریم و گرم یالاب خرن اصوصخ و ریم و گرم یالاب خرن س
 ما رپ اس تا و یعیسو تبسن بس

 .هریغ و نها هار و هار هکبش تیمها .دالوف و تفن فرصم .قرب دیلوت

 ینونک هتفای هعسوت یاهتلم رد تسا نکمم زین یگتفاین هعسوت زا یرگید تایعقاو

 .دوش هدید

 طخ یوس ودرد بی رقت هب ار تورو یداصتقا تیلاعف یریاربان ,هسنارف رد ,نوگانوگ یاهیسررب

 نیگنایم ۸۴۰ زا رت نییاپ ,ناتسا جنپوتسیب رد دمآرد نازیم .دهدیم ناشن "نوسنازب -رواهول ای "رآ ول
 عظسو باب شرک قرعار لاعش :یسرام نوبل سراب عطاشود یداصتا بلا تا یلت
 نیا هب و دیارگ یم تماخو هب یبرغ بونج و زک رم ,برغ رد تیعضو هکنآ لاح .دوریم الاب یگدنز

 .دنک یم داجیا یتلادع یب و تیمورحم ساسحا یحاون نيا مدرم رد «بیترت

 .دراد دوجحو طاطحنا راچد و ۳ رم یحاون :ناتسلنا وف

 ۰ ۱۳ تی ارز ا ی هک تی ی .دوشیم هدید هتفاین هعسوت اتیسن یحاون زین هدحتم تالایا رد

 و ایت تی ی

 یر و هعس وت

 دردب رفقا رود را دنا ین لیست ها هشیذتا رو هک .ییاهداضتفا» (تلا

 .دروآ راب هب نوزفازور دشر تسناوت یم هک یراذگ هیامرس ءاهداصتقا هنوگ نیا رد .«دنیآ

 و یلخاد فرصم زیجان یاضاقت رثارب ,یراذگ هیامرس یاهتصرف نادقف تلع هب رگید

 زاب تکرح زا و دروخ یم رب عنام هب یداصتقا یانب ریز فعض و رهام راک یو رین دوبن

 هدوهیب اي .دباییمن صاصتخا یدیلوت فراصم هب الاب دمآرد نابحاص زادنا سب .دنامیم
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 یسایس داصتقا ۴

 ,یللملا نیب یداصتقا طباور ماجنارس .دتفا یم راک هب هجراخ رد ای و دوش یم هتخودنا

 تر وص هتفاین هعسوت یاهروشک یجیردت رقف دیدشت تهج رد هیامرس و لوصحم ٌهلدابم

 .تسا رتشیب رقف هدنروآ دیدپ رقف ,بیترت نيا هب .دریگیم
 یجراخ تاسسم .دنایجراخ گرزب تاسسوم هب هتسباو ییاهداصتقا ءاهنیا(ب

 نیا تارداص زا یگرزب شخب و دنهدیم رارق یرادرب هرهب دروم ار اهنآ یداصتقا عبانم

 اهنیا زا و دنا هتسباو یجراخ یاهر وشک هب اهداصتقا نيا ؛دنیامن یم نیمات ار اهداصتقا

 .دنروآ یم تسد هب هیامرس و تامدخ .یتعنص یاهالاک

 لبقام شخب نایم هک ینعم نیا هب .دنآ هتسویبان و هناگود یاهداصتقا ,اهنیا )ب

 هاتف نا :دنهد ماکت راد هام زش شخب و وس كي زا نناتساب ای یرادهیامرس

 هب یگتسباو هجیتن رد ریخا شخب .درادن دوجو یداصتقا طابترا هنوگ چیه ,رگید یوس

 یو رین زا یرثا اهر وشک هعومجم رد و دیآ یم رامش هب نآ هلابند و دنک یم یگدنز جراخ

 .دراذگ یمن یاج هب هعسوت قالخ
 :دراد دوحو یراتخاس تلصخ یاراد یراکیپ صاخ عون ,اهداصتقا هنوگ نيارد (ت

 تازیهجت تیافک مدع زین و یزرواشک رد راک یورین لاغتشا هفاضا هدیدپ نيا هناشن

 .دروا دیدب لاغتشا یاهتصرف هدنیازف یتروص هب دناوتیم هک تسا یساسا

 : ینعی .ددرگ یمن تا ريز ۱۱«یناسنا یاههنیزه» اهداصتقا هنوگ نیا رد (ث

 ؛یرشب تادوجوم ریم و گرم زا یریگولج صاخ یاههنیزه -
 رنک سرد ناگمآ اب ناووف بوق نم دی ماش اهناشنا همه یا شرک ناهار

 راک زا یاهکمک و یکشزپ یاهتبقارم .یتشادهب یاهی ریگشیپ یارب تیلاعف دننام)
 ؛(یراکیب و ی ریب یگداتفا

 ی ازرآ ار نشاسا نهاد و شاد نفاق اب یک دنوناهن اششا هه هک ییاههنیوهتب

 و یصخ رم لثم تغارف تاقوا یاههنبزه .ییادتبا شزوما یاههنیزه دننام) درادب

 وفا هدافتسا اب ایظخ
 رد تاقوا رتشیب :دنتسه زین هتفاین هعسوت عمآوج هتفاین هعس وت یاهداصتقا .هوالع هب

 زا اونیب یاههدوت و وس كي زا ناربهر دودعم هو رگ و رادنیمز تیفارشا یعامتجا هلصاف
 نالماع دنناوتب هک درادن دوجو هطساو اي طسوتم یعامتجا یاههورگ .رگیذ یوس
 اهداصتفا هن وگ نیا رد یسایس یاهداهن .دننکب هص رع زن اناک یاهتسایس و یداصتقا

 ۳۵۳۵۳۱۱6 0۵و62, 1952 :رد ناسنا یاههنیزه و اق و ريا وسنا رف زا یتشادداب ۱



 ۱۲۵ ناهج یداصتقا هعسوت زا ییاهسرد و یلک هجیتن

 ی رکف طسوتم حطس ییاسران تلع شز ومآ زیچان هعسوت .تسا بسانمان ای و تابث یب

 دتیراک ؛شیتر :یواصتقا تیلاعف نیا واتس هحسا پایقک رایس صصخس گراک تا

 هبنج طقف هعسوت لئاسم .هتفاین هعسوت یاهر وشک رد .درادن رایتخا رد راک یورین و

 . . .تسا هدرک ادیپ زین یناسنا تروص .هژیو هب ,هکلب ,هتشادن یداصتقا

 رد هزادنا هچ ات دنمتورث و یقرتم یاهداصتقا مینادب هک تسا نیا ینونک هرود هلئسم

 یاههویش هچ روظنم نیدب و دننک یم تکراشم هدنامبقع یاهروشک یداصتقا هعسوت
 .دنهدیم رارق هدافتسا دروم ار ینف

 یتارمعتسم یاهتردق نامه .ییابورا یاهروشک .تسا هدمآ لمع هب نوگانوگ یاهششوک ,نونکات

 ناشذوفن ورملق رد ای دنا هتسباو اهنادب یسایس ظاحل زا هک دنراد تکراشم ییاهر وشک هعسوت رد ,نیشیپ

 رد ات تفرگ میمصت نمورت روهمج سیئر راکتبا هب ,هدحتم تالایا .(سیلگنا ,هسنا رف) دنا هدنامیقاب

 هعس و ویقب تم زد از نت و لغ تایفرق یایازم» و دیامن تک رش هدناز وهتم و دی همان ری

 ؛(۱۹۴۹ هیوناژ متسیب رد هرگنک هب نمو رت ر وهمج سیئر مایپ زا راهچ لصا) «دراذگب هدنامبقع یحاون

 .دراذگ یم ارجا هلحرم هب ار هتفاین هعسوت یاهروشک هب كمک مهم یاههمانرب لاس ره هدحتم تالایا

 تکرش .هعسوت و میمرت یللملا نیب ككناب) للم نامزاس تیامح ریز هک یللملا نیب یلام یاهداهن

 یداصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس دننام یللملا نیب یاهنامزاس ای دننک یم راک (هعسوت یللملا نيب

 یعاسم .تسا هدش ((۳.(.0.۳۴) ایورا یداصتقا هیداحتا نیزگیاج ۱۹۶۰ لاس رد هک (0.0.۳.۳۴)

 رب نمراع دی یداصتق هم تکی آ اش(

 یارب یناوا رف عبانم تفن هدننکرداص و هدننکدیلوت یاهروشک هچرگ ۱۹۷۴ لاس رد

 هعسوت هب ور یاهروشک زا یرایسب هچرگا و دنتفرگ رایتخا رد دوخ هعسوت یلام نیمأت
 «یداصتقا شهج و زیخ» رد (یزنودنا و هیرجین .ریازجلا .ناریا .كيزکم «لیزرب)

 هب ,ناسنا درایلیم ۱/۵ یبیرقت تیعمج اب موس ناهج مان هب رگید یمین اما .دنتفای تیقفوم

 ۱ .تسا هدنام یقاب لماک رقف رد .دنه هراق هبش هژیو

 او ی |اراهر وشک نیا «,یجراخ كمك نکیل

 دربراک و رثوم جیسب یارب .تساجب هژیو هب .دنیامن وجو تسج ناشدوخ رد ار هعسوت

 دهج و دج .هوالع هب .دنزاس رارقرب ار مزال تابث و یرورض مظن .دوخ عبانم بسانم
 هدایز هجو چیه هب «یناسنا داصتقا» ققحت و رشب ع ون یاقب یارب اهروشک همه یعمج
 .د وپ دهاوخن

 هعسوت لماوع - موس تمسق



 .یسر رب نیا .دوش رادومن یداصتقا هعسوت یساسا طیارش و لوحت نیا رد هتسجرب

 و دزاس یم نشور دنا هدروآ تسد هب یزو رما هتفای هعسوت یاهروشک هک ار ییاهیزو ریب

 ینونک هتفاین هعسوت یاهروشک یگدنامبقع و اهتسکش و اهیماکان للع هزادنا نامه هب
 .دهد يم حیصوت ار

 عماوج دشر هب لیم ای هعسوت هدنزيگنا رب .۳(نمرکیا) هکر حم یاهو رین اهنادداصتقا

 دیکأت (ورپ اوسنارف) یناسنا ییایوپ یساسا شقن رب ایو دنا هدرک لیلحت ار " (وتسور)
 عادبا و راکتبا ییایوب .تیعمج ییایوپ دننام .هدمع یاهییایوب نيا ام .دنا هدیزرو

 .مینک یم یسررب تعرس هب ار یعامتجا یاههو رگ ییایوی و طلست ییایوی

 تیعمج ییایوپ .۱ 8

 .ددرگ یم رهاظ یداصتقا صخش ربارب رد هک ششوک و شالت یاهکرحم نایم رد

 ره هروط نیمه .تسا رتدنمو رین همهزا راوناخ شاعم نیمأت هب جایتحا و یگداوناخ راشف

 .دباییم دیلوت و راک یارب ار هزیگنا نی رترثوم .تیعمج راشف هدیدب رد هعماج

 یاهتلم زیامت هک دننکیم تباث ("یووس درفلا ,لئرپود) ناسانش هعماج و ناسانش تیعمج

 یاهتلم نایم قرف هب .تاقوا بلغا .ریب یاهتلم زا ناوج یاهتلم .تیعمج مک یاهتلم زا تیعمجرپ
 دراد دوجو ناوارف یاهلاثم .دسر یم یداصتقا ثیح زا ارقهق هب ور یاهتلم و یداصتقا ظاحل زا یقرتم

 اب .تسین هتسجخ و هدنخ رف هرود هناشن هجوچیه هب دارفا یارب سوفن هرابیش نتهاک هکنیا زا نکا

 ار ایناپسا ,مهدجه و مهدفه نرق ود رد ترجاهم .دنرت هدوسآ دوخ یگدنز گنت بلاق رد نانیا هکنآ

 نویلیم ۸ زا) نآ سوفن هرامش زا یمین شهاک اب مهدز ون نرق رد دنل ريا یداصتقا طاطحنا ؛درک فیعض
 لاس زا هک دلوت خرن طوقس زا هسنارف .تسا هدوب نراقم (۱۹۳۰ لاس رد ۰ ۰۰۰ هب ۱۸۴۰ لاس رد

 عب رم رتمولیک رد رفندصیس مکارت زا دنله ,سکع رب .تسا هدرب جنر ,هدش راچد نادب زوررما هب ات ۰

 دما یک دب هتفالک یاهتایف و تی هفاشا دوننواب ۱۱۵۳ لاشواغا زا نی رناملآ هتنشآ هکر دوس
 زا هک هداد تسد هب یبلاج لاثم ینات رب ریقف هیحان طسب ,هسنارف رد یتحو دبای یمزاب ار ۱٩۳۶ لاس یلم

 هک ینیمز رس .دتفا یم شیپ ۱۵ ینوکساگ دنمتورث هیحان زا نرق كي یط و هدرک تعفنم تیعمج یناوارف

 نیا رد ."*«دوبن یربخ نآوخدو رس فو رعم یاه هجب زا نآ رد یلو ...تعیبط هن و تشاد مک باتفآ هن»

 یگدنز حطس هب سک ره .دنامب رییغت نودب و تباث تیعمج هک نامز نآ ات .درادن دوجو یضقانت دروم

 یاهیدنمزاین دوجوم یدیلوت یاهدحاو ؛تسامرفمکح تنوشخ نودب تباقر و دنک یم تعانق دوجوم

 دوجوم یدیلوت یاهدحاو تسا مزال ؛دراذگیم رثا یقرت رب تیعمج راشف اما .دنروآ یمرب ار مدرم

 دوس هب یداصتقا شبنج ات ددرگ اب رب هزات یدیلوت یاهدحاو ؛دنیامن یزاسون اردوخ رازبا ؛دنبای هعسوت

 12. ۸۲ع۲حص . . 13. 0/» 14. ۵۱۶۲۶۵ حس 153, 56
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 ۱۲۷ ناهج یداصتقا هعسوت زا ییاهسرد و یلک هجیتن

 ار «ییوجا رجام هیحور» و تسا «ارجام» كي بسن و لصا یگی لو هب .دیآ دیدب یگدنز حطس دوبهب

 تیعمج ییایوب ذوفن (فلا ۱

 :دوش یم رادومن تروص راهچ هب ذوفن نيا

 رظن نیا زا یناملآ سانش تیعمج ۱"شول رتکد .ددرگ یم دیلوت شیازفا بجوم هک اضاقت دایدزا (۱

 ریز ؛دراذگیم رثا رتدیدش یدیلوت یاهالاک یاضاقت یور تیعمج شيازفا هک تسا هدرک عافد

 دارفا هرامش ریثأت تحت مدرم دیرخ تردق ساسا رب رتشیب یفرصم یاهالاک رادقم یاضاقت

 ار یدیلوت یاهالاک تعنص دیلوت راک نس هب دیدج دارفا دورو ,سکع رب .ددرگ یم نیعم هدننک فرصم

 كرام ۲۰۰۰۰ هب ار رگراک ره یارب یرو رض تازیهجت شزرا .شول ۱٩۳۷ لاس رد .دیامن یم كيرحت

 .(تسا هدش نییعت

 ؛راک یورین رتشیب زک رمت و رت عیسو سایقم رد راک یورین میسقت رثا رب .دیلوت رثوم نامزاس (۲

 ؛دشاب هدش نکشرس رت ناوارف لاعف تیعمج یور هک هعماج یمومع یاههنیزه راب شهاک (۳

 دیدب یداصتقا هعسوت رثا رب هک یداصتقا یاهشخب نایم ینامز لصاوف و تافالتخا فیفخت (۴

 یی اهان اذند سوپ نا دح طخ رخ هک ةحفص يم ایرف تماب ارتک رهب هعومجم یووسدرفلآ دنا هنآ
 اب یو رشیب نیا رگا یتح .دزاس یمزا رتمه دوخ یمئاد یو رشیب نمض ار اههنادند نیا اما .دنک یم داجیا

 هو رگ كي دننام داصتقا ؛تسا یمومع یقرت و تف رشیپ رد تاحالصا زار» .دوش ورهبور جاوما تمواقم

 رد یدنب هدر و شیارآ زرط زا ینارگن ءاریز ؛دورب شیب تعرس هب دناوتیم دراد نانیمطا دوخ هب هک
 «.دریگ یم رارق تیمها مود ةلحرم

 نایم دوجوم دن ویب یاههتشر ات دهدیم ناکما و ""ترگلیه كل وف باتکز ا تسا یسابتقا دعب لودج

 (-) شهاک ای (+) شيازفا یاهدصرد لودج نیا .دریگ رارق رظن دروم یداصتقا لوحت ز یتیعمج لوحت

 اس فب یارب ار ۲۱ هيا رس تتلو ۲۱۲۱ عن ۱۱ یتعتصاتادیل روت هن الات طشوتم

 ۱ ۱ :تسا هکروا رک اهز شک
 كرد ,دوش یم لقن ""ندب ناژزا ابلاغ هک ارروتسد نيا دیاب هک تسا عیسو رایسب یانعم رد نیا ربانب

 «.درادن دوحو اهناسنا رج یتو رث» رک
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 ۱۲٩ ناهج یداصتقا هعسوت زا ییاهسرد و یلک هجیتن

 تیعمج ییایوپ و یداصتقا هشيدنا (ب
 تاطابنتسا هدرک حرطم تشیعم لیاسو و تیعمج نایم هطبار هک یلئاسم زا یداصتقا هشیدنا

 نایرج تسخن ؛میهدب صیخشت ار یرکف بتکم هس میناوتیم دروم نیا رد .تسا هتشاد نوگانوگ

 نیب انیب ن نای رج موس و تیعمج شیازفا اب قفاوم نای رج مودو تسا نآ یرکف ءاشنم سوتلام هک هنانیپدب

 .دنک فیرعت ار تیعمج هتیهب دشوک یم هک لدتعم و

 دوا ر وهم نا هتسا هام ناف رطاع تو یدش اب او تیعمج هفاضا تا طخب سوتلامارا

 ذفان تیعمج هب طوب رم دیاقع رب مهدز ون نرق رسا رس یط (۱۷۹۸) تیعمج لوصا باب رد یا هلاقم مان
 ی هدوب

 نا رد هک تیعمج شیازفا جوا رد و یداصتقا لماک ینوگ رگد نایرج رد یطیحم رد .سوتلام

 نوناق نیا .دروآ یم رد شراگن هتشر هب /رقف نوناق هیلع ییاههتشون .دوش یم رادیدب تخس یاهنارحب
 هز رفت رد لاس تب لفالذکنآ طرش هب یاش مرا فر ار ریقف وام ایت رها ری فک تفایزو قم

 هک یربارب هتفیش فوسلیف هورک فی نیا رب رف تک او نا وتغ هب سوتل ام دشابهد رک تماقا اسنیلک ورملق
 سوتلام .دریگ یم تسد هب ملق دندوب داماد رد ۲ شب اس تلادغ ران ۲" نیوداگ مایلیو رود هب

 »)ِ .دهنب نم تسد هب ار ملق نتشون یارب اونو ون, غار نیوداگ یاقآ هتشون نيا» دن ون یم

 ینامز هرود ره رد .ددرگن فقوتم یعنام چیه اب تیعمج هرامش هاگ ره :تسا هداس سوتلام هیرظن

 شاعم لیاسو هک یتروص رد .دوش یم ربا ربود لاس جنپو تسیب ره و دنک یم دشر یسدنه دعاصت قباطم

 و ابو ,گنج ءرقف دننام) هدنزاس هابت عناوم .دبای شیازفا یددع دعاصت زا رتعیرس دناوت یمن زگره

 نیا ربارب رد ,ییاسر اب و جاودزا زا عانتما ینعی : یقالخا دح دننام هدننک یفن تاروظحم و (یطحق

 عآ او تم وتت امن وا "ورتوب هک میوش روآدای تسا مزال) .دزیخ یم رب تفلاخم هب تیعمج شیارگ

 (:تسا هدرک هضرع ۱۵۸۹ :لاسازف زاب نیست

 پاچ .دیناشک ۲۳اوواس و سیوس هب یوانیدناکسا زا ار وا هک یترفاسم زا سپ هلصافالب ,سوتلام

 یاهرامآ كمك هب ار دوخ نیشیپ تایرظن دش وک یمراب ني دا یو و ۳) ار دوخ باتک مود

 .دیامن هیجوت یتیعمج
 یتشادرب« دنک یمزاغآ ار یناشخرد هعس وت ناتسلگناداصتق ا هک ینارود رد مه نآ , یطحق حبش مسجت

 تیعفاو نیا ناسا رب تشادرب نیا هک .دراشیم ناشنرطافت رشیموم ,تسز یه رظن هب هکنآ تفگش

 سیا رگ ؛تسا سوتلام رصع تاصخصم نا هک تم هاترک یاهییشت و زارف هلابند هک دوش یم هیجوت

 .درادیم ناهنب دوخ رد ار ۳ داصتفا تدمدنلب

 زا یرایسب و دزاسب ار سیلگنا یمزج یاه كيسالک هياپهک تسا تلاسر نیا ار سوتل ام تیعمج ل وصا

 .دشحبب ماهلا زیما ماهبا شیپامک یتروص هب مهدز و نرق رد ار تیعمج هرابرد دیاقع

 یهار ناونع تحت ""تخوف باتک رد یصاخ یو رین اب دعب لاس هاجنیودصکی دودح سوتلام بتکم
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 یسأیس داصتقا ۱۳۰

 زا ایند هک دوریم كدنا لامتحا هک دنک تباث دهاوخ یم رثا نيا .ددرگ یم رهاظ ون زا ۳

 یلصا لیلد .دباي میمعت تیروف هب نآ رب تراظن و دیلاوم زا یریگ ولج دیاب و دزیرگب گرزب یاهیطحق
 یضارا موس كي هدحتم تالایا رد .تساهنیمز یبارخ و یهابت زا یشان شاعم لیاسو ییاسران تخوف

 .تسا هداد تسدزا اردوخ یروآراب هشيمه یارب تشک ریز یاهنیمز ۲۵ ایسآ رد ؛دوش یم لیمو فیح

 سا شورش هل هک نان رک ناف داف تب هک رخبیا اس تل طب تا
 ی ریگ ولج و اه هراق ای اهتلم نایم تیعمج عیز وتز رطزا یشان «یناهج تیعمج تسردان لئاسم»زا تسا

 اب ناوت یم ار یناهج تیعمج شاعم لیاسو هلئسم ,یو رظن هب .دروآ نایم هب نخس یترجاهم تاک رح زا

 .درک لح ییاذغ تالوصحم عیزوت رد دوبهب و دیلوت شيازفا
 دحتم للم نامزاس هزات شرازگ .دنک یم باجیا ار یرتشیب یاهرادشه ءایند تیعمج لوحت ,هزو رما

 ۴ هب ۱۹۶۵ لاس رد درایلیم ۲/۷ زا ایند تیعمج هک تسا هدرک دروآ رب ۲۳( نشو تیعمج ها دشز)

 ببس هب ناوت یم ار ناهج تیعمج تیفرظ .دسریم نرق نایاب رد درایلیم ۶ هب و ۱۹۸۰ لاس رد درایلیم

 درایلیم ۱۶ و ۵ نایم شرازگ نیا دروآ رب .داد یقرت (یدیشروخ یو رین ,یا هتسه یو رین) ملع تایقرت
 نیا تسا نکمم هدراذد یکتسب بن یعامتجا نامزاس هب ایند یریذب تیفمغت تب اما .دتک یم ریبن یقن

 دوخ دباییم شیازفا سوفن هرامش هک تعرس نامه هب دناوتیم نامزاس نیا ایآ هک دوش ح رطم شسرپ
 تیدودعم هما ناو من تا دایر دلو واز آرم هک هتفات همت یاهر شک رد.دهد ییبطت ار

 "".تسا.داقتعا نيا رب یلیلد دنه و نیچ تسایس .دیشوپ مشچ دلو و داز

 دنراد هدیقع اهتسیلیتناک رم .دراد یمیدق ءاشنم زین تیعمج شيازفا نارادفرط یرکف نایرح (۲

 هصالخ هتفگ نیا رد ار دوخ رظن "یلروب و تسا یلم تردق یاههمشج رس زا یکی یناسنا تور هک

 .«درک ظفح الط اهنویلیم یهاش ورملق رد و دیشخب یگدنز تیاهن یب ات اهتلم هب دیاب» هک دنکیم

 عافد رظن نيا زا ۲" تیعمج هرابرد یحرش اي ""اهناسنا تسود رد وباریم یکرام .مهدجه نرق رد
 هدیفع نيا رب هنک رتکد سکعرب و دوش یم تیعمج دایدزا بجوم تشيعم لیاسو شیازفا هک دنکیم

 .دب ای یم شیازفا یعیبط لکش هب تیعمج تروص نیا رد .درک ربارب دنچ ار اهتور تسخن دیاب هک تسا

 رد اما .دریگ یم رارق مهدز ون نرق رد سوتلام ناو ریپ ربارب رد ندو رپ و سکرام هژیو هب ,رگید هورگ
 هدید تیعمج شیازغا نارادف رط یی رکف نایرج دضرب یبلاج حیضوت «یداصتقا غولب» نیون هیرظن

 رد ۱٩۳۷ لاس رد زنیک هک ار یتاکن "۲ نسنه ی ربهر هب ییاکیرما نانادداصتفا زا یخرب .دوش یم

 هو رگ نیا .دنا هداد طسب .هدرک هئارا «هدنبای شهاک تیعمج یداصتقا جیاتن» هب عجار " و

 :دنآ هداد حیصوت ار رصاعم یرادهیامرس یاهماظن دوکر ریز لماع هس كمك هب

 ؛ییایفارغج طسب تیدودحم ینعی «یهانتم یایند» شیادیب
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 ۱۳۱ ناهج یداصتقا هعسوت زا ییاهسرد و یلک هجیتن

 ؛دنک ریذپ ناکما ار هیامرس زا عیسو هدافتسا هک گرزب تاعادبا وحم و لاوز
 .تسا لئاق ار «یتعنص بالقنا» تیمها نامه تیعقاو نیا یارب نسنه :تیعمج شیازفا خرن شهاک س

 نگر ۶« تیسق هب تیغ هر وا شات ۱۱۱۲ ناسا مت اغاب دی اش یک هک دزاد هدیقع ریو

 .تسا هدوب ایورا رد 7۴۰ و هدحتم تالایا

 یوس هب ار تقد همه نيا اب دشاب داریاو ثحب روخ رد ردق ره ,عومجمرد ,یداصتقا غولب هیرظن

 دروم طقف هک هتکن نیا رب دیکأت هب اجنیا رد .درادیم فوطعم یداصتقا دشر رد تیعمج شيازفا شقن

 :مینک یم افتکا تسام ةقالع

 نایم رد یهار هک تسین نآ رتمهم و رتهب ای درک قیوشت ابترم ار سوفن شیازفا دیاب ایآ .نکیل
 یرکف نایرج نیموس هب هک تسا تیعمج ةنیهب هشيدنا نيا ؟دومن نیعم تیعمج هفاضا و یتیعمج مک
 .دشخب یم ماهلا نانادداصتقا

 .تسا یناسنا تاعامتجا رامآ هرابرد لثم نيا نایب یووسدرفلا رظن هب ,تیعمج هنیهب روصت (۳
 رانا ؛دنادد رک هضارخ :استکیوتو نان ههودیار کیعمج هه هی رظ ۲ تتسا یوژفنابم اهزاک تیرتهب

 .دیآ یم رامش هب رکف نيا نیودت رد یلمع تکراشم نی رتهب رضاح لاح رد .یووس درفلا

 هطباض .دوش فی رعت ییابیز یتح و یتشادهب عضو ,تردق هاگ دید دنچ زا تسا نکمم تیعمج هنیهب
 ,اتسا هنارس (دمارد اي) دیلوت رتک اذخ ,یداضتفا دید زا تیعخ هنیهب

 :دنوش هیزجت ریز شور هب دنناوتیم .دنوریم راک هب هنیهب نیا حیرصت یارب هک یرصانع
 و هدافتسا لباق عبانم مجح ؛نف عضوزا دنترابع .دنیامن یم نییعت ار تیعمج هنیهب هک یرصانع (فلا

 ؛یجراخ یناگرزاب تاناکما ؛ینف تازیهجت

 طباور ینعی «ینس راتخاس زا دنترابع .دننک یم صخشم ار تیعمج هنیهب راتخاس هک یرصانع (ب

 مزال .ناگ دننکدیل وت و ضحم ناگ دننک فرصم نایم تبسن ؛لاعف ریغ تیعمج و لاعف تیعمج نایم

 ییایفارغج میزوت و (ثلاث و یوناث ,هیلوا شخب یبسن تیمها) تیعمج یلغش راتخاس تسا

 :هوش هدورف ایت رای اسب (یا هیجان هتنهتف ریل هتهب )تیم
 یقرت گنهآ ؛تیعمج دشر گنهآ زا دنترابع .دننک یم نییعت نامز رد ار هنیهب هک ییایوپ رصانع (پ

 ۲۶, یلمادما زد دشر خ رن ؛ینف

 زا سکرام .دوش هداد یا هژیو تیمها و ماقم .تیعمج هرابرد اه تسیسکرام هدیقع هب تسا مزال

 زاونع تحت سوتلام تاطابنتسا رب تدش هب ""یداصتقا دیاقع خیرات مان هب دوخ رثا رد شیپ اهتدم

 بذج دناوتیم تیعمج دایدزا هک تسا هدرک عافد رظن نيا زا و هتخات «یو تاساسحا قلطم لاذتبا»
 سکرام زا مهلم ناسانش تیعمج .نارود نیا رد .دریذپ رییغت اهدمآرد عیز وت ز رط هکنآ طرش هب .دوش

 اه هعقنم هما یک :اهطسوا رومالاریخ ۴
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 یسایس داصتقا ۱۳۲

 ماظن ؛ا ریز ؛دراد هدنبای دشر هتس ویب یتیعمج هدنیآ یاهلاس یط یوروش داحتا هک دنراد هدیقع

 .نانیا .دربیم نایم زا تسا دلو و داز رد هقیضم داجیا و تیدودحم بجوم هک ار یللع یتسیلایسوس

 یتعنص یاهر وشک «رظن نیا بجوم هب .دنزرویم تفلاخم برغ ناسانش تیعمج ریوصت اب نینچمه

 یتیعمج تسیا هلحرم كي هب دنلیامتم .دوشب تیعمج دیدش دشر بج وم یداصتقا بالقنا هکنآ زا سپ
۱ 

 رد هک نانچ ؛تسا هدش بیذکت تایعقاو زا یا هراب طسوت یگزات هب یداینب ینیب شوخ نیا ءاذه عم

 خیا مک تشاذگ ارعا هلح رپ ار تی وق تیذویخم تشاس ۱۹۵۴ لاس زا تلود .تسینومک نیچ

 .درک اهر «امسر» ۱۹۵۹ لاس رد ار تسایس

 عادپا ییایوپ ۲ 5 ۱

 نیا رثا رسارس .تسا رتپموش نویدم ییایوپ نیا هرابرد یسررب نیرت شخب ماهلا

 .دنز یم رود نومضم نیا نوماریب گرزب نادداصتقا

 تابیکرت» .دیامنیم زاغآ ار ""یداصتقا لوحت هیرظن هک نامز نامه زا رتپموش
 ار دشر و دهدیم رارق هدافتسا دروم یداصتقا نیرفآراک هک ار دیل وت لماوع «دیدج

 :درامش یم رب ار بیکرت هدمع عون جنپ و دیامنیم فی رعت .دنک یم كيرحت
 یور نادب نیرفاراک هک ینایرتشم زا یاهعومجم یارب هزات یالاک تخاس (فلا

 ؛دروآ یم

 ؛یناگرزاب اي تعنص رد دیلوت دیدج شور شریذپ (ب

 ؛دیدج یداصتقا شوررف رازاب ریخست (پ

 فوا هوم هواخ عبنم فرصت (ت

 .دیلوت دیدج نامزاس رارقتسا (ث

 هنوگچ دهدیم ناشن "" بسک و راک یاهرود مان هب دوخ رثا رد ,دعب یکدنا «رتپموش
 زا سپ یکی گرزب تاعادبا زا ییاههشوخ شيادیب اب یرادهیامرس یداصتقا دشر

 ؛(راخب نیشام) «یتعنص بالقنا» تاعادبا :تسا هتفریذپ ققحت حرش نیدب یرگید

 .لقن و لمح لیاسو و نهآ هار شرتسگ .دالوف و راخب رصع) ۱۸۴۰ یاهلاس تاعادبا
 یو رین ,لیبموتا,یمیش) ۱۹۰۰ یاهلاس تاعادبا .(«ایند رد نهآ طوطخ تخاس»

 :هب. كأ .ر ۸
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 ۱۳۳ ناهج یداصتقا هعسوت زا ییاهسرد و یلک هجیتن

 اردوق ربا تیاغادبا ,دیل و دیدخن یاهراک داعنا تا یتشاقی روا یار(

 یداصتفا اک دن زوکییقع تا رییغت و دهد یم طسب ( لات تنش ات هاجنی) زارد سپ یبدب

 رب هک دوش یم یرت كجوک تاعادبا بجوم و دروآ یمراب هب یعامتجا و یرکف طیحم و
 تفسیر یاهوفا ه یوق شاه تعتو

 تخاس ز رط رد ینتشگ ران و یخیرات رییغت» :دنک یم فی رعت نینچ ار عادبا رتپموش

 ءازجا هب دنناوت یمن هک تسا دیلوت لامعا ۵ | رخ بیت تاعادبا» :دسی ون یم و «ءایشا

 هب نها هار زک ره یلو .دییازفیب اههکسلاک هرامش رب دیهاوخ یم ردق ره .دنوشب هی زجت

 ۴۱ 1 ۱ هم
 «دروا دیها وحب تسد

 عادبا یماگنه عارتخا .دریگیم ربرد ار یرتعیسو رایسب و رملق و دراد قرف عارتخا اب عادبا

 نیا هب .ددرگ دراو یناگرزاب ورملق رد هدش حالصا ای دیدج درگارف اي لوصحم لکش هب هک دوشیم

 را ابا اب یی تم لو عوو لن یم یمتتف لوس تایی اف رضمهک تا کت

 هب رود ای كيدزن رایسب هتشذگ رد تسا نکمم تاعادبا رتشیب دنچ ره» :دراذگب رثا هزات عارتخا كي ندرک

 عادبا .تسین نینچ عضو رگید یرایسب ارد .دشاب طبترم یلمع اپ یرظن شناد صرع رد یزوریپ

 ۲۱۵1ش اب هاو دوو عارتخا مان هب ی هدیدب کن | و تا ریدب ناکما

 :تسا ریز حرش هب یطیارش عبات عادبا ییایوپ لمع
 1 ی ی یر ی ی

 1 0 ۰ :دراد ین نتهووت

 اردوخ هنوگچ دننادب هک ار یمیدق دیلوت یاهدحاو و دیدج تاسسوم و دنشخب یم هعسوت ار قیقحت

 .دننک یم كي رحت و قیوشت ناسکی .دنیامن لیدبت و دیدجت

 تسا طیحم شریذب تیلباق دوصقم .دراد طابترا عادبا شریدپ هب لیم اب طیارش ن هلسلس نیمود (۲

 تیمهآ «:تعتض بالقنا» هرابرف ام نیشنپ سوپ ؛دراذگ یم رثا عادبا راشتنا تع رس رد شیب امک هک

 دوجو) یعامتجا هنيمز رد هکلب (یلام ناوارف یاههیامرس دوجو) یداصتقا هنیمز رد طقف هن ار طیحم
 .دهدیم ناشن زین (یملع هیحور شرتسگ و شيادیپ) یناور و (یعامتجا و یداصتقا عاونا

 هب .سیلگنا .درادیم هضرع ار لیم ود نیا فعض زا ینشور هنومن .مهدز وت نرق مود همین زا .هسنارف

 .تساب رید نآ عارتخا تیفرظ هک تسا یروشک هنومن ۱۹۴۰ و ۱۹۲۰ یاهلاس هلصاف رد ,دوخ هبون

 شود هب ار تیلوئسم «یمومع هیرظن رد زنیک .درادن عادبا یلام نیمأت هب لیم تیافک ردق هب اما

 راس یاهبوادک هام سرخ دقت لامعا هکیذنآ رد شیپ هک هراذگ یمنیرا زک ةیام رس. نیاه اه رخ

 .دنزاس هدامآ تدم زارد یاهیراذگ هیامرس یارب ار هنیمز هکنآ ات دن ریذپ رییغت و دقن

 41۰ 1۲56 عهدلونط ۵[. یعوصوصتع هطفصعع, 6۵۵و ۱) ارت ۵۱6 160۲۷, ۰

 42. 5۳6در ۰



 غ ولب بتکم ؟دهدب همادا یداصتقا دشر كيرحت هب رصاعم یایند رد دناوتیم عادبا ییایوپ ایآ
 زا هک یعیانص ریظن تسا لمتحم رتمک هک دراد هدیقع و دی وگ یم هنانیبدب خساپ شسررپ نیا هب یداصتقا

 ینغ و دنمتو رث نازیم نامه هب یعیانص زین هدنیآ رد دنا هدوب یداصتقا هعسوت ءاشنم نونکات مهدجه نرق
 .دنیآ دیدب یراذگ هیامرس تیعف وم رد

 یمتا یو رین عیانص زا هدافتسا هک میهدب رارق ار یدیدج یاهامنرود تسا یقاک ینیبدب نیا ربارب رد
 یتدم یراکدوخ .دنرادیم هضرع «یراکدوخ» و (دنا هتفرگ تسد هب ار راکتبا هسنارف و سیلگنا هک )

 ۹۳و و هدید «دیدجح یتعنص بالقنا» ر وهظ نآ رد و تیتا هلند زاغآ هدحتم تالایا رد تشا

 لیلحت هب نادداصتقا نیا .تسا هدش م رطم ورپ اوسنارف یاههتشون رد بلطم نیا

 یگدنز رد نراقتمان ذوفن هی رظن ینعی رت یلک یشور هئارا و ربج و یرباربان یداصتقا راثآ

 .تسا هتخادرب یداصتقا

 ,هبناج كي یذوفن یداصتفا یاهدحاو رگید یور هک تسا نآ طلسم یداصتتا دحاو

 :تسا تلع هس نآ ءاشتم و دنک یم لامعا ینتشگرب انزج طقف ای ینتشگ ربات

 هتشاد یداصتقا یلک تیلاعف رد یمهم تکراشم ات دهدیم ناکما هک دحاو داعبا (فلا

 ؟دشاب

 نو ریب لیاسو ایرازاب لیاسو اب ار دوخ یاک رش ات دهدیم ناکما هک ینز هناج تردق (ب

 ؛دیامن میلست هب راداو دوخ هدارا ربارب رد رازاب زا

 یاهشخب رب رظان ار نآ و دهدیم ماجنا طلسم یداصتقا دحاو هک ییاهتیلاعف ع ون (پ

 وب | ترک یو یداصتقا تیلاعف یلصا و یساسا

 :دشاب بک رم اي هداس دناوت یم طلسم یداصتقا دحاو

 ار دوخ نوماریپ و دراذگیم دوخ یاههیاسمهو ابقر رب عطاق یریثأت یرادهیامرس گرزب هاگنب ۱

 نیا زد .دزیمآ یم فرد تسایس اب ار داصتقا ودراد ار دایز درب اب یداضتقا ندا رغسسا تاب و هد یم رییغت

 یناپمک تردق ؛دنوش یم ردابتم نهذ هب هسنا رف رد "؟نلشیم دحاو ای رور رد " " پورک یاهدحاو دروم

 رد "۲هویم هدحتم یناپمک عافدو ذوفن یاهشور ای ناریا تلود اب نا تارجاشعو ناریا و:شللعنا تف

 .تسا رکذ لباق بیئاراک هقطنم رد و یزک رم یاکی رما
 یتعنص یاه هز وح .(یطسو نو رق ییایلاتیا یاهرهش دننام) اهرهش هب بک رم یاهدحاو نایم رد (۲

 رد «ینف یفرت هدنیازف تردق» هب ۱۹۵۴ لاس ربتکا رد ۳0۳: هلجم هک یا هلاقم هب دینک ع وجر ۳

 44. ۲0 .تسا هداد صیصخت هدحتم تالایا

 45. ۱16طعاند 46. هوا اعصتفص .مزل تمصمدصر 47. اتوزاع0 ۴تا تمصصرمدجرپ



 ۱۳۵ ناهج یداصتقا هعسوت زا ییاهسرد و یلک هجیتن

 (یزورما هدحتم تالایا و مهدزون نرق رد سیلگنا) اهتلم .(ندنل الثم) یلام زکارم «(رور)
 ۱ .میر وخ یمرب

 زا یهورگ بطق نیا .دوشیم رگ هولج هعسوت اي دشر بطق نوجمه طلسم یداصتقا دحاو

 ار كرحم شقن و دنک یم ییاورنامرف یرگید دایز هرامش رب هک دریگیم ربرد ار هتفای نامزاس یاهتیلاعف

 ؛دیامن یم داجیا نراقتمان ادیدش یاهیگتسباو و یراکمه و یگتسبمه یداصتقا یاهدحاو نایم ؛دراد

 رایسب طابترا یمومع تاماقم لمع هب بطق لمع ؛دنک یم نیعمو صخشم ار تباقر تاصتخم و هدودحم

 واد:بطق :تساهنآ تردف لماع بطق لباقمردو دنزاسیم هدامآ ار بطق دشز هنیمز تاماقم نیا هدراد

 زگره و تسا یناهنپ هراومه ,زیتودنت هاگهگ هزرابم :تسا یسایس و یداصتقا یاهتردق نایم هزرابم

 .دريذپ یمن نایاپ

 رایسب تالوصحم اي هیلوا داوم جارختسا زکارم ,گرزب ردانب ,یلام یاهبطق .یتعنص یاهبطق

 ار اهتلم یورین كي ره ؛(اماناپ - زئوس) رورم و روبع یناهج یاههرگ ؛یناگرزاب یاهبطق ؛یساسا
 .دوش هداد صیخشت «یرهاظ یاهتلم» زا یعقاو یاهتلم ات دهدیم ناکما و دهدیم لیکشت

 ,یرادهیامرس باب رد الثم .درادیم هضرع طلست ییایوب شقن زا ناوارف یاهلاثم یداصتقا خیرات

 و زاردورود یارجام و كرحم یورین راهچ اهنرق لوط رد» هک دزاسیم ناشنرطاخ ورپ اوسنارف

 یاههطلس مهرد رایسب یقالت طلسم زک ارم طلسم یاه هداوناخ ,طلسم یاهتیصخش انامهزیگنا ناجیه

 .«تسا یداصتقا یاههطلس و یسایس

 و هنارمآ یزیرهمانرب شقن هرابرد تسین یزاین .دشاب یوروش یداصتقا دشر عوضوم هاگ ره

 دازآ یاهتنس یبسن روط هب هک یروشک رد مه نآ .تسا هدرک لامعا تلم رب یداصتقا یاسژر هک یربج

 .دیا لمع هب دیکات .درادن دوجو

 لامعا هدنرادژاب رثا ای ششک رثا دناوت یم طلسم یداصتقا دحاو ,یداصتقا یقرت و دشر هاگدید زا

 .دنکفا یم رود هب ار هنهک یاههویش طلسم یداصتقا دحاو .تسخن تلاح رد هکنآ رتقیقد .دیامن

 تسد اهراک نيا هب یلوصا یلکش هب دناوتن هک یماگنه و دهدیم جاور ار یداصتقا و ینف یاهیروآون

 طلسم دحاو .مود تلاح رد .دنهدب رشن ار تاعادبا نيا یایازم ات دزیگنا یمرب ار ناگدننک دیلقت .دنزب

 هب دنادب دنمدوس شدوخ هعسوت یا رب هک یدوکر عضو رد طلست ریز یاهدحاو ظفح یارب ار دوخ تردق

 هدازب نه زاح

 رد زورما هب ات .یناهج داصتقا یقرت .یناهج داصتفا دشر» .دوش یم روآدای و رپ اوسنا رف هک نانچ

 و اهدشر هک دراد دوجو رواب نيا رب یوق لیالد و تسا هتفرگ ماجنا یرباریان ةلیسو هب و یرباربان

 حیحصت ای وحم هب هکلب .تشاد دهاوخن یگتسب رتشیب رایسب یربارب هب رگید ,یدعب تایقرت
 .«تسا هتسباو رمثیب یاهیریاربان

 یعامتجا یاههورگ ییایوپ .۴ 8
 دوخ لمع رطاخ هب یعامتجا یاههورگ .عماوج نورد رد هک دهدیم ناشن خیرات



۲7۲ ۱ ۲ 

 و سکرام هک ار یزاوژروب شقن .نونکأت مهدزناش نرق زا ,یرادهیامرس خیرات

 :تسا هد رک ءاشفا نینج «دنا هدرک حرف اتش تست فک تسفیت اف زد سلنا

 لیاسو مه یور رب دسر یم نرف كي هب تمحز هب هک دوخ یتاقبط قوفت هرود یط یزاوژروب»

 هدبش مار یاهو ری .تسا هدرک داجیا .نیشیب یاهلسن نارود رسارس زا رت میظع و رت هوبنآ ییدیلوت

 یاههار ,راخب یو رین كمک هب یدرونایرد ,یزرواشک و تعنص رد یمیش دربراک .مسينیشام ,یعیبط

 زا امامت هک یمدرم «یناریتشک لباق یاههناخدور .تشک ریز هب رسارس یاههراق ,یقرب فارگلت ,نهآ

 راک ردهن وگ نيا دل وم یاهو رین هک درک یم ینیب شیب نیشیپ نو رق زا كي مادک - دنا هدیشوج نیمز نورد

 ,یناخناخ عاضوا هیلک .هدیسر تردق هب اجره یزاوژروب ؟دنامب راکیب و دورب باوخ هب یعامتجا

 دحتم دوخ یعیبط قوفام اب ار درف هک یناخناخ ریفتم و هدیچیپ دن ویپ هتشر .هداس یاهقشع ,یرالاسردپ

 زج تسا هتشاذگن یاج هب یزیچ و هدیرد مه زا یمح ریب لامک رد ار طباور نیا و هتخاس نآ ریو درک یم

 راک كين ماجرف .دنام یاج هب ناسنا هب ناسنا زا ریذبان رثات و هفطاع یب یدقن تخادرپو نیمه طقف و عفن

 «.تسا یسایس بالقنا رد انامه یداصتقا و رملق رد یزاوژروب یبالقنا

 هعسوت یارب .تسا نآ زا یاهنومن یزاوژروب هک اههطساو اي طسوتم تاقبط
 یاهزشک ردوما نا .هزو رما .دنروآ یم دیدب ار یعامتجا تاعادبا نی رت مهم یداصتقا

 تافص هک تاقبط هنوگ نیا نادقف ءاهر وشک نیا رد .تسا دوهشم یب وخ هب هتفاین هعسوت

 حیصوت ار ترو رض نیا .دایز تبسن هب .دراد دوجو نآ دارفا رد یروآون و ینی رفآراک

 .دیآارد گنهاشیپ و روآون تر وص هب دها وخ یم تلود هک دهدیم

 یاهزوآ وت یی هلغ ها فلآ ترا یمن یه یداضقا ی رام ۰ اش ایوب ییطتزپ

 صصختم صاخشا نيا هک یاهجرد هب (ب ؛مدرم نایم رد رضاح نانی رفآراک و ترارحرب و زادرب لیخت

 و ینوناق تار رقمزا دا رفا نيا هک یا هجرد هب (پ ؛دنراذگب ارجا هلح رم هب و دن ریگب میمصت دنراد تردق

 طسوتم هقبط هک ییاهروشک یارب عیز وت زرط نیا ,هتشذگ رد .دنتسه دازآ و غراف ریگاپ و تسد یداهن

 زکات ی تره ط یا دقاف یاهروشک هک یر وض رد نت هو بش اس راستش اد یوف ات
 ۱و هتساو لودر شیوا تسک دیر یزیلات او تل امف رد داف ا .تهضن ناکما دف

 رد هک دوش یم هدید بیترت نیدب .دنوش یم دیدجت هتسویپ طسوتم تاقبط .یهگناو ۱

 «دیدج موس تلود» و (رتپموش) «دیدج ایت و هقبط» شقن .نیون یتعنص عماوج

 رک دنز رد اس دنهم هرادا ناتک راک یا دتمراک م ضصخس نا ریراک ؛(و رب | وسنا رف)

 یتسیسکرام یامن هجنا اب لوحت نیا .تسا هدنبای دشر عماوج نیا یسایس و یداصتفا

 .دریذپ یم ققحت هدنیازف یعامتجا فالتخا تهج ردو دراد توافت .تسا هدرک ینیب شیپ

0۵۵۲ [.1 .48 

 49. ۳۳۵06 نه ۱ »عن اهعهمارنعما یهعنءو, ۳۲0. 1951, 2



 ۱۳۷ ناهج یداصتقا هعسوت زا ییاهسرد و یلک هجیتن

 نینچ (نآ لاس نیمدص تبسانم هب) تسینومک تسفینام صتخم یسررب رد البق .رتپموش
 همه مادم هک دنک یم داجیا ار یدیدج طسوتم هقبط یرادهیامرس درگارف» :تسا هدرک ناشن رطاخ

 اذج هنسرگ همین شکتمحز یاههدوت زا ار سکرام هشیدنا رظن دروم گرزب یزاوزروب هک یا هلصاف

 ود ره نمشد ابلاغ و رایسب نا ریقف و رایسب نادنمتو رث ز رمرد ار یصاخ هقبط و دنک یم رپ .تسا هدرکیم

 یفن ار مسیلایسوس یوس هب یقرت اموزل یماظن نینچ كي :دیرگنب نادب تسرد .دهدیم لیکشت

 یتسیسکرام للع هب و یتسیسکرام یشم قفاوم ار مسیلایسوس یوس هب یقرت دناوت یم یلو .دنک یمن

 ۶ نتامت یفن

 ادیپ ییاهو ری هرابرد ار یلک دید نیتسخن ات دهدیم ناکما یداصتقا ییایوپ یسررب

 و اههرود ربانب لمع طیارش ,هتبلا .تسا یداصتقا یقرت همشچرس اهنآ ریثأت هک مینک

 سا و نا او يا اصابت مرا ای یه بیم اهر و
 نی رتشیب هعسوت یاهتسایس هک تساهنآ هب كمك و اهنآ زا تیامح و اهورین نیا كيرحت
 .دشاب یم اراد تیقفوم هب ییایتسد یارب ار لامتحا

 یسانشب ِ باتک

 ۱) تفاهم 6ع0تهوصن( 6

 009 6 20۹۵۵ هو .ععحاع تونم 0طتدامذعم يةج6۳9ل6. ی 1 طصمم۲(هوصعع
 0عو م۳۵طاقدجمف 6عمدمصنوتمع ۵ 606 دصنمع موتات«نازغتمصجهصا مج مانهگر موج هدست
 ۳۳۳۳۳۲۳۵ (1۳:۵/0۶۳۵ 8601م ۵ (21022م ۲۰ ۷111[ : ام «۳ن/عمیم» هع00ههمام
 هرب ۷مبه» هگعور), و۲ لهععوایمم ۳۱8۵۵۵ اف ۱۳ همدم 8۱| ۵

 بخنهههللوب ۱۱6نهطقاهلر قم 46 ام وعهدمنختع)
 ]) [عا۶ مدعدذ هنوصعلهج ۱۳۲۵/۵۱۳۵ 66۳0و هد اهن عهیامجع (۳عععع» ۱تن ۷عتعا-

 ؟هنتهو 40 ۲۵هع۵) ۵۲ 1۱ع ۵۵۳۱02۵ عموم 960۲ ۵ ۰
 0و یهدصملا )۳1ص (مصم 0عو اتومات 06 2ععم رم 002 هع نو
 0 جهت انهیلزهع 1,8 6۵۳۵۵/۵۲6 0۳:80 00 2۵/01۳۵ ۳م هجوم 6۲ 8
 ههددند 0 طتعذماتم صمص ون (هناوصصصمح اتووافوم ب۵ ۱5401۲۵ ۵

1954(۰ ,1/۳0۳6 8 
 .. زوصفلمصف مع نتاتوممم ي6و6مانحر هما مت :

 ل. اللفتاات2, ۱6/01۳۵ لو عانو ةع0دمج توی (ظ)9۲0ب ۰)1951
 ۳۱, ظطخ202, 9/01۳6 6عوجمجنوم 0و 0م« (ظهعتقعو ۸۵۸ (یهانص)»

 2) کیس ۱عاماتم حد یرژامانمصصم هضم

 ۴۱ ۳۲8۵۷۱۳۲۲, ۳۱۵/0۶۳۵ 66070۳ لم [ (0عع10مجع ۳:60 قسم (1)ع26160 06 ۰)1۳00۵۷۷۵۲
 1۱, ۳۲, ۸۲۲۷۲۵۷, ام >ع/:جنم» ها۶ [هعوو هاب مرزها ()عتذع, ۵۲۵ ۹۵ ۰)۷۱۵۲۵

 ۲[مص هگطم اصع ه۳مندمع لب یروزاهلامصحم ههملم»۵ (ه (نماتص)
 ۲, ۲۸8580ت>ب لم «مر:ملامم (۳۳۵وعهو ۱تن ۲۵تهناونمع 46 ۳۴وصعع, 1958) 4

 1:0۵ دهدم ۳:۵8« (۳۳ععدوو ۲۵: ۷۵۲۵۱(هنهو 06 ۲۴۵ص۵6. 1954
 ۱۲۰ 5028۸8, آر هرصهوقم اب «مرحاگولاف۵, ۲816. 2.

 نیس تم

 500 7 0ما ۵ 0تا یهو, گانه 1949, ۵, ۰



 یسایس داصتقا ۸

 ۳. المجهعب ام >همتدینمج جمعه هب 2۳۲1[ ءدفلم (هتتفم 1905),
 ۳۱, هاگدتب دوی: 6عنجمدویم ع ام ۳۳۵عمع (ظهتتفم 1935)

 ]. ۰)۲ ۱۷27, ام ۲۵۸6 كم ام عیو۲۲۵ :04ملم (۸. (مانصم _ِِك
 . برم متعومجمع 1م ام یتولایمعتم» جمبمماام بام ردمجلم 00ص

 (شب ماتم 1954)
 1زطمع ارت( ۲۱۵2۵۳۵9 هیچ ایام کم موم (ظ۸۵. 00 5مهنلپ ۰)1954

 ۲. دفاتر «:هزعهارمم هما 6 مرام دم ظفر بم (مآنص رم ۰
 ۷, 0در امع نههبوومام مووی (۸. (نهانتحم 195 7):

 ].-2۳آ, ۵712120۳1۳2۷, ۳0۳عمع ها هاتف 06 ۳660۵0۵ لهدمماع (29 60.) (۳تق»
 ۸ (مانعم 1960)

 (نروصصصتع 6عهدهصنوسم 062 ۱عتمصع انونعو روان )۳۳۵۵۳00۵, ۳۵۱۵( ۵0
 5رمودملنم» جد و رب هرحومهج یممجم»۲ ((ع9۵۲۵, 1955)»

 1۳مرمه۳/۶ كم ام یودصتععام» کعمدم»جتوبم هم 7۷هیامجم اهتمع ره [ ۳06
 (مودیتم ۰)1949

 نت 1م ۱۳0۳2۵7۵ هنگ 0ع 00ماه کیم (0608
1930 

 3) 8 اعم کاهاع- الونم
 زبم 1308۳182۳005۳1۸۲ 19601۳6 620ج0»هاویم ۵ نیما مع 1۵99-۳۰
 ۳۲. ظ:8۳0ت>5پ ۲0 و۵ ۳۱9۵مهر هنر ظ۳وعفمو ۱۵۲۵۳ امتسمو 8و ۰
 ,٩ ۲2828 ۲۷۵۸مومنل ]7 604ب ه یوم هک ۳0م (۵۲۵۷ ۵۲5, ۰)1946

 هس [۷40»مل ۳۳0بع هاطعم 1869 (۳۵۷۲ ۹۵۳5, ۰)1946
 - 102و- اه هطفصممم اص ام ۲هانوهدو) امممصم ه۴ اطم [7دنام0 ؟امامو هنصهم 0,

 لعصع مممجحم ۵۵0 ۲۷۵۵۱۸۰ و۴ علم 7.5. ((صصط۳108م ۰)1952
 (یدتهدنتتتتم ام ءموابهلوم هم (۳وتتعم 1علنهفعم ۰)1955

 ۸. ۲۱. ۳۱۸۲۵۳2۲, 1:6 476 مم» عمجم» (ظ۱۵#۲ 1۲0۳ ۰)1957

 4) 5بج ۳اتدنمص 0۳٩ز6انوسم هاب اعم ؟6ممماتمم عممهلونتمم

 ۸. ۱0۲ 7ع کموزم یعممممج». 2 جمجوم کععزمع (1۵۲0۳عفم ۰)1961
 ]1۵0در کمننمع 60م ممه هص4 وام 1977 (1مط عفو 1948).

 1۸۹۵۷, 1۳۵ 120هاممدمجع وز ارم 5م»1م( اعم کو( ((انهتتتطتن4ععر ۰)1946
 شم 11520802, 6. کموزفع تع0رومع 0م (1۵۷۲ ۳۵۲6م 1953)»

 ۷, ۵7, ۱ گول ۲یمدموجچ انبصو ام ام ۳۵ (8هنگه۲0 ۱۵۵
 ۳موق,م ۰)1951

 1۰ ظم ۳002۸۲, موم ۲۳:۵0 ۳۳۵0040, 1961-1925 ((نهتصآ026,
 هقع.و 1955)

 رب 19ت ار 60م ین (۳وتتعم ۰)5۳6۷
 ۳۱, (۳۸2۵8ر ام 2۵۳و 6۵ [مم کهناقنتوم (۳وتتعم 10. 00 5عتناپ ۰)1955
  الویزم» هه اقوای« ۵ 02هامورممهص ععمجمجصومم (شنطع ده اهتهصبم ۰)1967
 0 هفت ی هدف 4۵ ۱۱۲.1,۵گ,و اصف روم لب نممج

 و00 :2ابه وواباع 40 هد (20۵60۲تپ ۰)1950
 ل» هام ۳۵۹9۵۵7066 6 ناه۳/660410» مع 0000۲ه4ومم مولف

 (۳موومو 1۳2 ۳هوزامتهم لو ۲۳۵۵0۵, ۰)1956
 ۲, 5 نحو 16 ۳6۵0۳0همم نگ (ههیخما ص0۲ ۵ لی م ۹۷075 ۰)1957

 1. اعتصد, ام جم 6 20) 0۳۵۳6 (۳وتتع, 30, 40 56تا 1
 1, لء ۲۱7عوعف ۵۶ )۰ طب. 1. اناتفطصر 1۵ عموم )۵0/0 وز یوم

 (تدم, 1949-1960 (28.68., ۰)1962

 5) 5 ام هتمتممدنمم ۶ 10 )۳0۵۲م 6و

 ۲۰ ۳۳۸۳۵ تب ام (۳۱۹۵۳۶۵ 0۶ ص۵۳۵ کدوم ایمن 406 )۱۲,51۵. ۰
 (مانص (اتشتعم ۵۵0 محف هک یعمصمام ۳0و ج۵عو (39 60.۰ 1957 )۰



 ۱۳۹ ناهج یداصتقا ةعسوت زا ییاهسرد و یلک هجیتن
 هر سد ی یا ات سد سا یی هی تی ی سس کت
۱ ۱ 

 ۷۰ 9۱۸۵۱0۷۲2 عمممممتمع نهم (دصه گیم نر 2۵۳۵4۵۱۵۵۳۵۳۲ 6080-
(11 .۷۵ ,72168 

 ۱۷, ۸. 1:۳۳, 1م 1م وز عموم )دما (۰)1955

 ۱۷۲۷۲. 1۸09۲0۲۲, 10 ۳« نز ظتعممموجتع (عجمبمو اله ۷0ام ۰)1952
 ۲۳۵۱0۸818, ام عهد هووم:) اب 21* 93۵016 (۳۴عودهو [0:۷6۲۵ز وهم 6

(1952 ,۴۲۵۲۴66 
 س 1[: 6۶ ۵:61-60۳6 (۰)1951

 ۵ «:ت0[ 190410 10 1976 (۰)1953
 بم 3. 1۳۱۳۳81۳82 60مو ۳7602076 ت۳۵ومقو (ایمادتونصم دوام 416 ۳۵۵۵۵۵

 6602 0هنوممم 66 ع06نهعم ۰)1955
 .٩5 ۳2۳58, ۲۵006۳ عموم )هما ۲۲ هلو ۲۲۵۱۷۲, )۳۵99 ۰

 6) 5م 1۵ وهم 167۲۵۱0۵وههنمخ

 ظ. ظمعطتم ارم 060هاهورهنوب عدم وی - هما ۶ صاف (هطنو9 6
۰ ,۰5۳/۰۸۰ ]1۱ 

 طب. 62۸۲۲۸, 602۵۵ لب قسم (وتفم ۳۳عووعو ۱۵ ۷۵هزهتسمف 0
(1962 ,۳۳۵۵66 

 تا ۵ ۲۸۲۷۲1۳ صمد )وبه (۱۷۷ ۱۱6۲, ۰)1957
 ظ. ۳۲عع۲2, گعمجمجوع هبامرمجمج4 ((مهعوطاعم 1959)-

 [.5,ط.شمو (صلنه۲وو ه6نع ۲ : ۷:۲عووع 0م 067۵10نممصمصا ۵ هاناتومم 6
60۳0۹9990 

 1) ووم اعم ارصمصتفعوجدمم اتووندسم هاب 1۱ع هافصحصم

 ه) )۱۲۲۸۵۲۵2۲۲ ۴

 ۸. 5۸۲7۷, 160۳۶۵ ع6۳)6ها» و ام صممتآهاامج,م 2 ۲۵۱۰ ()وتفو ۳۳۵۵۵۵۵ ۵2۷6۲۰
 هز(هنتحمو لو ۰)۲۳۵۵6۵

 ]سم ۳۳8 ۷نتتتظم ۵)۱مع۲همادام جدول (وتتعوم ۰)21102)1
 ظ. ۳5۵2۲۵۳۲۲, ۵مورد 660ص (1۳۵۲۵0۲ ۰)1947

 ۲. 1۳02۸8, )۲:ع۳۵/زمج هو یعمجموجتم معما (ایمصلتعفو 1954)
 ۳۲. ۱۳۲۵۸ ۵۲ ۸۱ هات, ۲90۳۵ ج6۵ و 0 هوم ۱)۱۱۵0 ۵

 (۳هتتفم 0. ۷0۵0۲۵۵ ۰)160

 وز 1۱ ۱هنور 1 ل 1۳7۲ , ۷

 ل 50۳012۵2۳ ام 60۳۵ لب لقمه موم 60م (ظعتتفم 1932) ۶6
 مهم صرفه م۳هعمم 16 ۳. ۰

 س )هو :):۵8ع ۷6۵8 (۰)1939
 س 0۳10/1876, 20601970 ۵ 08906۲۵« (۳هتتفم ۰)۲۵۲۵۸

 ۱۲۰ ۲۵۵6۳۲ ۲۸ تضهر 1ف عموتمدجمم ما ص۲مهاتمص ۲۵ امصم۲هاتمج وه و
 ۳۵۱2۲۵۵ م ۲یمورحمندجنم 2۳۵۲۷ ((0یم اچ هوم نگ عموم ۲۵و 16۷۲۰ ۰)1953
 -- "۲م ۵عمو6 0۴ 160تجمانونهمل ادعاها عمه روم ۵0م

۰ ۱۵۲ 
 - [200۲عاتمهم هه موزومل ۲۵دصعاتمص ذص همدم شهممنمم 0)۱توتتععر وصف
 موزه ۳0وومیتمج هوم یمومجدذم 6۳و (۳۳۱۵۵۵0ط هه ۵8

1955(۰ 
 ۸۷, .٩5 ناشر ۲هجب همدم مو وتو (زیمصلصععم ۰)1948

 ل. 13۲۲۳6, 1 دهیجعمع نا )همدم (رمج۲مو, 1958)

 قوس ام عطقمعتم 6 ۱2 ههدتتخاف هعمجههصنومم. ۱ امععت 8م دل (00تردهماف
 (۳ممومجزم همدیمجمه۳هندمب هو 1950)



 یسایس داصتقا ۱۴۰

 هز 0 دنا ۵۲ اش

 ۳۲۰ ۳۶۶۳0۲ لموتنعوم وصف طقمعتم 0و ۱مممجمدصنم لمصتصمصم (۳عمومصم
 هرمااهسقو,م 29 2-3, ۰)1948

 بس 0۲۵ هدج 16 لوصعصتمصصم 06 1م ةمصتمعاتمد (۳تعمجم»وذم هوانپت46م 1950,
.(2 126 

 س ر ۸توان-[عوصنوص (مدجرومدج»۲ 6۶ ۱عع ه0ماع 06 لمصتصعاتود (عمومووام یورجازس
*(1952 ,6066 

 0 1۳۳۲۲۸۵۲1۹2۲۲ 089 6800۳۳۵ 50ت۸اتک

 . اباتهاگتتت, به ع۳۵۱0ع 00۵۳8۵۵۸96 ها هه 1860-1880 ) (۳۳دتتفم ۳۳عمومو
 ۱»نمهناوتتمم 06 ۳۴2۵۵6۵, ۰)1960

 طبس 162 28066۵ 60020صنوتفف ۵ ه0000ووصمف 06و ه066ا6م 60۵0۳۵68
 هد مدعی ۵6 منا .٩ شعمتر اندی عموم یاب ۱۵ 8061185 ۵

 ((عهلانصصمتم 6011. « 10668 »)۰ ۱



 موس ناونع

 تلم هدودحم رد یداصتقا تیلاعف

 طیارش زا و میا هدرک میسرت ار یداصتقا تیلاعف یخیرات لوحت ریسم هک نونکا

 یسر رب هب تساجب يا هتفای یلک دید ناهج رد نایرج نیا رب مکاح یزورمآ و یمومع

 .میریگ یم یاج تلم هدودحم رد روظنم نیدب

 زاتمم عقوم .یعامتجا یاههورف همه نایم رد ,یلم هو رک .ینونک نارود رد .عقاو رد

 نو انوک لاکشا نایم زا یلم لکش ,خیرات زا هرود نيا رد و رود یاهنامز زا و دراد

 .دسریم رظن هب نیرت لماک و نیرتقفاوتم .یبایمک اب هزرابم یعامتجا
 نیو دنهدیم:ناضن ار نضاخ یاهیگتس وین نا هیک رم یازجا هک تسا یا«هتخیمآ» یلم داصتقا

 ار یگتسویپ مه هب نیا یلم لوپ .دنراد دوجو هژیو یتروص هب تیلمکم صاوخ نآ نوگانوگ یاهشخب

 دیجی رارف لمع در وه یبایشز را ناشکی دخاو هک دیامن یعداعتا او تداع نیا ریز مدک نیمتیوقت

 ریو سکام حالطصا قفاوم هک :تتسا تلود ینعی یریگ میمصت رت یلاع تردق عبات یلم هورگ

 نت هتفای نامزاس و عورشم ربج رگراصحنا

 یاهشنکاو نایم و یساسا هاش هاو را یاهراتفر رد 2تا «ی ونعم لصا» تلم ,ماجنارس

 .دشخب یم یلم داصتقا هعومجم هب قیمع تدحو تالاح نیا و دراد دوجو یبسن یاهتهابش نآ یاضعا

 زین یداضتفا یاهتسایس و (یلم یرادباسخ) یلم و یلک ریداقم.لیلخت یاههویش ینونک هعسوت

 .تسا بلاطم نیا ندرک نشور داصتقا ملع فده و دنکیم هیجوت ار یلم هدودحم شنیزگ

 ردق ره :عیسو یاههعومجم و گرزب مالفا ساسا رب ۱۳ ریسفت)) .دسی ون یم و ریاوسنارف

 هجوت تهج .دیآ رظن هب مهبم لصا رد هزادنا ره یداصتقا یلم ای یلک تیمک روصت و دشاب كان رطخ
 ۱ ."«دیامن یم راکشا ار «اهتلم تورث» لیدبت و لکشت تایصوصخ هک تسا ینونک شهوژب

 و گرزب یاههعومجم و تسا نایم رد «تلم یریگ تقبس» زا نخس هک نارود نيا رد ,نایاب رد

۱.۲6 6۵۵۵/6, 3 60, ۱958, 06 



 دیدج یاهتلم لکشت تروص هب تسایس لوحت هک یرصع رد ؛دنیآ یم دوجو هب یداصتقا هجراپکی

 شام ی تتهد  هوکیک

 دوس اه یو ناو ام تب نوت داف تیام تی

 :مینک یم
 ؛یلم یداصتقا تیلاعف نالماع (۱

 ؛دریگ یم تیلاعف نيا نامزاس هک ییاهلکش (۲
 .دزاس یم ریذب ناکما ار تیلاعف نیا لیلحت هک ییاهنور ۳



 موس ناونع زا تسخن ءزج

 یلم یداصتقا تیلاعف نالماع

 ز رط و هدوبن یصخش ریغ و مان یب یداصتقا ریداقم میظنت و قیبطت یداصتقا درگارف

 هب ,لاوما فرصت یعقاو تردق نابحاص هب ,"یداصتقا صاخشا هب ,نالماع هب نآ راک
 .تسا طوب رم هلدابم و دیلوت طباور ناگدنراد

 قابطنا یکیزیف صخش اب .تسا هدناسانش "لگیرتشا نف دراچیر هک نانچ ,یداصتقا صخش
 ییسزا هدنراش ار لاوما ف رصخ تردق لاشخ رخ لافطا نت امر ی فضاهای رب هاب وقت
 تلآ هلزنم هب یکیزیف صاخشا تسد هب ار یتردق نینچ كي هک دنراد دوجو زین یقوقح صاخشا رگید

 .دننک یم لامعا ءارجا

 و عیز وت قح هشيمه نوناق نوچ .دوش یمن قبطنم زین یقوقح صخش رب هشيمه یداصتقا صخش»

 ع وفو هب لمع هلح رم رد قایطنا ,یلک روط هب .دنک یم تیامح نآ زا و دسانش یم ار لاوما میسقت

 .دریذب یمن ققحت قابطنا نیا هک دنراد دوجو زین یخیرات و ی رظن یاههنیمز رد یدراوم اما ؛ددنویب یم

 لامعا ار.لاوما فرصت یعقاو تردق یلوادشاب,هتخاتشت تیمسر هب: خوتاف هک لعفلاب هبداعتا دتنام

 ۱ .دنیامن
 یتامیمصت و دنک یم لمع هدارا و دصق یور زا ؛تسا لاعف ,یداصتقا صخش

 :درواشند را هلع مه شسا فک هداعآ هک اوت یناههمانرب ات درنگ نم

 یتامیمصت و اههمان رب زا لکشتم یا هکبش دننام .یداصتقا تیلاعف درگارف نیا ربانب

 .دنک یم نایب ار یداصتقا صاخشا نوگانوگ عاونا تیلاعف هک دوشیم رگهولج
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 تسخن لصف

 یداصتقا صاخشا نوگانوگ عاونا ٍِِ_

 هدرک لابند ار عماوج راتخاس لوحت ,یداصتقا هشيدنا رد یداصتقا صخش لیلحت

 بسح رب ار صاخشا نیا زا ییساسا ی رظن یدنب هقبط .لیلحت نیا هزو رما .تسا

 .درادیم هص رع بک رم و هداس یاهدحاو

 یداصتقا هشيدنا لوحت - لوا تمسق

 صخش «یوسنارف و شتنیلکنا ای ییایناپسا هاوخ .اهتسیلیتناکرم یاههتشون رد

 . .هدرک تباث "رشکه هک نانچ  مسیلیتناک رم فده .تسا تلود انامه یلصا یداصتقا
 تو رث ؛تسا هاش نامه تلود یهگناو .تسا تلم دوجو رد مسجم .تلود تردق شیازفا

 ود رد .تسا تردق و تو رث نیا رازبا اي هلیسو .درف .دنک یم قیبطت تلود تردق اب هاش

 هشيدنا هک یتروص رد..میا هدوب درف ع ولط و زیخاتسر دهاش ام مهدز ون و مهدجه نرق

 :دزاس نیما رگ هولخ ار تلود و اههو رگ شقن متسیب نرف رد داصتقا

 مهدزون و مهدجه یاهنرق رد ییارگدرف.۱ 5
 نانادداصتقا هجوت دروم ع وضوم هناگی و یداصتقا صخش انامه درف نارود نیا رد

 .دیامن یم هلدابم و دیلوت .دنک یم زادناسب ای فرصم ناونع نیا تحت اریز ,تسا

 ۰ هک دوش یم قلخ یگنهامه یداصتقا یایند نانخ یدرف یاهتیلاعف رد هقباسم رثا رب
 یداصتقا لیلحت ."دروآیم رد حرش و فصو هب لیودنم لسع ناروبنز هناسفا

۳ ۳ 1110000 
 كي هن وگچ دهد یم شیامن یخوش هب دسر یم یدالیم ۱۷۰۵ لاس هب نآ شراگن خیرات هک هناسفا نیا ۲

 یوقتاب واسرابدنتف رگ میمصت نر وبنز هکنآ زا سپ.قنور رپ و نافوکش نامز نآ ات:لسع روبنز یودنک

 عس هیاب رب یناسنا هعماج هک دهدب ناشن دهاوخ یم هناسفا  نومطم نیدب .دتفا یم هرطاخم هب دنوشپ



 ۱۳۵ یداصتقا صاخشا نوگانوگ عاونا

 دوس ار تیلاعف نيا .دوشیم زکرمتم یدرف تیلاعف هنیمز رد سیلگنا یاهكيسالک
 ساسا رب ار دوخ هیرظن ,یداصتقا تیلاعف هرابرد نوییاهن .دنکیم تیاده یصخش

 و رثوم هو رگ ناونع هب .یللملا نیب هصرع رد یتح .تلم .دنزاس یم یدرف ناحجر بتارم
 یللملا نیب یداصتفا طباور یسر رب ؛تسا هدشن روظنم تالدابم رد هدننک نییعت لماع

 یناگرزاب ببس نیا هب طقف یناگرزاب» :ددرگ یم كرد دارفا نایم طباور هاگدید زا طقف

 مناخ هب دوخ هبون هب "وگروت ."(ویوگ ویا) «.دنک یم فقوتم ار نآ كرمگ رومأم هک تسا

 رگیدکی زا ادج یسایس یاهتلود هک دیامن شومارف سک ره» :دسیون یم" سانیپسلود
 داصتقا زا یعوضوم دناوت یمن زگ ره .دنا هدش لیکشت توافتم یاههنوگ هب و دنراد دوجو

 هضرع هک دیامنیم ینابیتشپ رکف نیا زا رزیو نف اما و «.دنک حیرشت یب وخ هب ار یسایس
 رس رب طقف ثحب هکلب درادن دوجو ناملآ و ناتسلگنا .اکیرما یاهروشک یاضاقت و
 .دشابیم اهیناملآ و اهیسیلگنا .اهییاکیرما یاهاضاقت و اههضرع

 ددصرد ریخا بتکم :دباییم شرتسگ ییارگدرف اب هارمه ییارگ یدازآ هشیدنا

 راکنا تلود .دناسرب لقادح هب یداصتقا یدرف یاهتیلاعف رد ار تلود تلاخد تسا

 هنیمز رد هدیاف یب تالخادم طقف ؛تسین یبلط ج رمو ج ره ,ییارگ یدازآ اریز .دوشیمن

 یارب ینویلیم كي هزیاج مهدز ون نرق طساوا رد ایتساب .تسا هدش هداهن رانک هب دارفا
 نيا رگا .دهدب تلود هژاو زا یکرد لیاق و موهقم فیرعت دناوتب هک دنکیم مالعا یسک
 شقن طقف تلود یارب لدتعم یبارگ یدازآ ,لباقم رد .تسا یطارفا ی ریگ عضوم

 ,یتسردنت ,.تشادهب) یمومع و كرتشم یاهزاین هک دسانشیم ار هفیظو نيا و مرادناژ

 تالدابم و دیلوت رد ار تلود تکراشم هنوگ ره و دروآ رب ار (یلم عافد ,تیب رت و میلعت

 .دیامن راتفر «یقوقح تیلوئسمو قوقح عفادم» دننام تلود تسا یفاک .دنک یم موکحم

 تلود و اههورگ زا نیون لیلحت .۲ 8
 و داصتقا ملع رد ارگ یدازآ و ارگدرف تهج ود متسیب نرف ردو مهدز ون نرق رخاوا رد

 یاههو رگ هعسوت .دوشیم تیاث نآ فالخ و دماجنایم تسکش هب لمع هلحرم رد

 لیلحت .رگید یوس زا یداصتقا یگدنز رد تلود نوزفازور تلاخد ,وس كيزا یعامتجا

 .دراد رارق ,دشاب هج ره مه نآ .یصخش دوس سس

 .گنهرفرهچ ونمرتک دٌةمج رت؛زنیک درانیم ناج هتش ون؛لوب و هرهب,لافتشا یمومع هیرظن هب دییامرف عوجر"
 .م-.۴ ۴-۱۹ ۱۷ تاحفص ۱۳۴۸ لاس ,نا رهت هاگشناد یداصتقا تاقیقحت هسسوم تاراشتنا
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 یسایس داصتقا ۶

 وا باسح هب ار دنمو رین و لاعف و هزات نالماع ات دزاسیم دراو ار یداصتقا

 قورت تل
 دیر ناههررک هاصتفا نایت زاضتفا زاز رک رو
 و ینف ,یداصتقا لماوع رد دنمو رین و قفاوتم یاههو رگ لیکشت هب شيارگ ءاشنم

 .تسا هتفهن ینأور

 هرابرد راز اب و پسک و راک یایند یأر ربارب رد تمواقم شور كي تسخن تکراشم هکنآ حیصوت

 اب یداصتقا یقرت و دشر .تسا یتخب نوگن دجوم و تاناسون شرق اف فا یداصتقا

 و عافد یداراریغ تکرح اب و دنشاب یم «یتخبدب نادنز رف» اههورگ .تسا هارمه یناهگان یاهناکت

 .دنراد تقباطم تلاخد رد ییآراک و یسایس ای یداصتقا تردق شيازفا ز ۱ ینارگن

 ی وه ی :کیسآ دیدع نتمن نیف هاو تاصخ رد تکراشم ءاشنم ,سپس

 نوماریپ هک یا هعماج رد .دیآ یم رظن هب یخیرات یاطخ شیب زا شیب .ییارگدرف» :دنک یم ناشنرطاخ

 هجو چیه هب ,دب ای یمن سه یراوشد هب زج .نآ رد یصوصخ تیکلام و دیآیم درگ نیشام

 تایم هلو نو طب ر : هک تفریذپ دیاب»زین و .(۱۴ هحفص) «درک دیلوت ییاهنت هب ناوت یمن

 مدرم هدوت :تسین ح رطم رگید هدنکا رپ تر وص هب مادقا ...تسا یصحش یاهیدازآ و یدرف تاراکتبا

 .(۱۲ هحفص) «دوش یم یدرف یمظن یب نیزگیاج

 ساسحا درف رد .ندش یتعنص نایرج .تسا یناور لماوع زا یشان اههورگ شرتسگ .ماجنارس

 هو رگ هب .تسا هدیرب «یعیبط طیحم»زا هک ناسنا .تسا هدرک دوبان ار تعامج كي اي هعماج كي هب قلعت

 .دروا تسد هب تکراشم ساسحا ات ددنويبیم

 رد نا رگ راک :دنآ هدش ماکت یداصتقا تیلاعف یاهشخب مامت رد اههورگ شا

 «یا هفرح تردق» ای «مراهچ تردق» ناونع هب نامزاس نیا زا و دنا هدمآ درگ اههیداحتا

 رترید یکدنا ,نارگراک ربارب رد ار نایامرفراک هکنآ لاح .دوش یم دای "(اورول میسکام)

 ۱ .دنا هدرک یدنب هورگ ,رتمک یگتسویپ اب و
 داجیا ار اهلتراک ای دنمو رین یاههیداحتا .یللملا نیب و یلم سایقم رد .ناگ دننک دیلوت

 ۱ ۱ تا هد ومت

 یاج كجوک یاهدحاو و ناروهشیب ,نازرواشک .طسوتم تاقبط یتطاب ییارگدرف

 ندش رتهلورپ نایرج دضرب یدنب هورگ داجیا قیرط زا رترثوم هزرابمهب زاینهپ ار دوخ

 .تسا هداد

 ؛دوش بذج اههورگ نیا ةلیسو دهاوخیم یهاگ ,یدارفنا یداصتقا صخش
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 ۱۴۷ یداصتقا صاخشا نوگانوگ عاونا

 تاقوا اسب و دنک یم ادیب قابطنا هو رگ یاسر دید قفا اب درف نیا یداصتقا یامنرود

 .دهد یم تسد زا ار ی ریگ میمصت رد یراتخم دوخ

 رد «یداصتقا - یسایس تردق یاههتسد» تروص هب اههورگ .دراوم بلغا رد

 یداصتقا طباور یور طقف هعماج یداهن راتخاس هدودحم رد هک ,(رلگنپشا) دنیآ یم

 دوخ ابا رم وپ: مه نابود سفت او را اش نیا اب هتنا یک دلراذک منت مات

 ءاضعا عیزوت و یددع یفکم تیمها :دراد رصنع هس هب یگتسب اههو رگ یو رین .دنیازفیب

 اهنآ نامزاس یبآراک .هدیو یاهفده و عفانم رب یهاگآ ؛داصتقا یساسا و مهم یاهشخب رد

 لمع «تلم سایقم رد .یداصتقا تامیمصت «نیاربانب .عی رس یطابترا ماظن كي دوحو و

 .دنا هدش زک رمتم ریدم و هدننک ی ربهر یاهنامزاس رد ,اهتیلقا رد هکلب ,هدوبن درف اهنویلیم

 رارق اههورگ یاسر ریثأت تحت هک دنباییم رپیغت «ییاهیسارکوروب» هب زین نانیا
 و دنیب یم «راشف یاههو رگ» نیا هرضاضمخ ار هرخ تلف لک روش نم فای رو ریگ یوم

 یداصتقا فلتخم «یاهشخب» عفانم ای یصوصخ عفانم نابحاص یاهیبلط هاج هب اهنیا ۱

 تردق لامعا..دنوش یم لدبم «فانصا قاتا» هب مک مک عماجم ؛دنهدیم یطا رفا تیمها

 ای یداصتقا ,یسایس یاههو رگ یاسر نایم شکمشک ای دونشوتفگ تروص هب یسایس
 .دیآ یم رد یعامتجا

 تلود (ب ۳

 هدرک زارحا یداصتقا یگدنز رد ار تسخن ماقم ءاههورگ هعسوت تازاوم هب تلود

 هکلب .دسرب توبث هب تلود شقن رد هزات شیازفا نیا هک تسین یفاک هوالع هب .تسا

 رد هشيمه تلود یداصتقا شقن ایآ هک دوش هداد خساب شسرپ نیا هب تسا مزال نینچمه

 ار نآ دندنسپ یم یضعب هک ,ضحم ییارگ یدازآ ایآ ودوش یمن رادومن یداصتقا یگدنز

 دوس هب یفیرحت ای یعقاو ریغ و ینهذ یدید طقف .دننادب مهدز ون نرق تایصوصخ زا

 ؟تفتا خیرات

 و اهالاک و ل وی یاهنایرج یصوصخ یاهرادم ینعی ,هتفرگ تایلام نامز ره رد .تلود

 زا تیامح نوناق و یکرمگ یاهماظن نامز ره رد تلود ؛تسا هداد رییغت ار تامدخ

 اریز .تسا هدومن لامعا ار یرواد نامز ره زد تلود ؛تسا هدرک رارقرب ارراک یورین

 ار كرتشم حلاصم و یمومع عفانم دعاوق دناوت یمن ,شتلاسر و فیرعت هب انب ,تلود

 ۱ .دراگنا هدیدان

 هقالع نودب یداصتقا یگدنز هب تبسن هک دنک یم دومناو هک یماگنه یتح «تلود

 در وم رد هک نانچ) .دریگب ماجنا راک هک دراذگ یم اریز .دزرو یم تردابم تلاخد هب .تسا



 (.لامها و روصق قیرط زا ای تسا لمع تروص هب تلاخد .دنک یم ادیب قادصم هانگ

 انآ شایع اب نعاعا یاههزرگ زا رگ تیام هی :تناقوا بلا ,تلوقایآ نرهگناو
 یسا رک ومد» الوصا . .مهدز و نرف هاوخیدازآ یسا رکومد .؟دنک یمن لامعا ار تردق

 یرباربان زجب دنادیم یرباربان هن وگ ره یدوبان هباثم هب» ار تاواسم هک هدوب «ناکلام

 نآ تشپ رد هک تسا ییاقن ییارگ یدازآ تروص نیا رد .«تو رث رباربان عیزوت زا یشان

 ار تردق نیا و دنوشیم رادروخرب یسایس تردق زا طلسم و رترب یداصتقا عفانم

 .دنهد یم رارق هدافتسا دروم دوخ صاخ یاهفده یارب

 راکنا اهداصتقا دشر رد ار تلود لاعف شقن .خیرات تاعلاطم هیاس رد ناوتیم ایآ ,هتشذگ اهنیا زا

 .تسا هتفای اهتلم یساملبید و ییایرد یورین ,شترا رد ییاکتا هطقن هاوخیدازآ یرادهیامرس ؟درک

 قیوشت هنوگچ .دشاب هدشن كيرحت تلود ُهلیسو رگا هسنارف رد یتعنص و یناگرزاب هعسوت هک مینادیم
 هدوب تلود هک رحم هوق هب طوب رم ۱۸۷۰ لاس زا سپ ناملآ هعسوت هک مینادیم نینچمه ."تسا هدش
 نیا

 دوجو یب رغ یایورا یاهروشک رد دشر هدننک نیمأت تاقبط ینعی ,طس وتم تاقبط هک ییاهروشک رد

 زا یاهنومن مهدز ون نرق نایاب هد نیاژ .تسا هدمآ رد گنهاشیپ و روآون تروص هب تلود .دنا هتشادن

 ۱ .دیآ یم رامش هب یرت هزات ٌهئومن یوروش هیسور و تسا عضو نیا

 :دنیامن یم مسجم ریبک رطب هیسور هرابرد ار ماتنب هتکن نيا یزورما هتفای هعسوت مک یاهداصتقا

 یاهراک تسرهف اما .تسا هدنام یقاب هدروخن تسد و رکب یدوخ هب دوخ یاهراک تروص هچرگا»

 .ننشاب یق یتغ نالاب دنلب هنازور سرقت
 رگا یتح .تسین دنمزو ریب رگید مهدز ون نرف ییارگ یدازآ هک نارود نیا رد

 یپ تقیقح نیا هب .ميراذگب رانک هب ار یزیرهمانرب لومشم لامک و مامت یاهداصتقا
 ریز حرش هب نوگانوگ یاهلکش هب و رادهنماد داصتقا رد تلود تلاخد هک میربیم

 , . :دشابیم
 ار یعمج یاهنامیب شور ءالثم) دنک یم نیعم ار یداصتقا «راک دعاوق» تلود (فلا

 هب طوب رم تاررقم ؛دنک یم تیبثت ار راک ینوناق تدم ؛دیامنیم صخشم

 ۱ ؛(دیامن یم میظنت ار یداصتقا یاهداحتا

 روط هب ,رابتعا عیز وت و لوپ رشن رب تراظن ,يمومع هنیزه و تایلام قی رط زا تلود (ب

 8. ۴۰ 2۵۳۲, عج 0۳۵095 46 10۵ ۳۵, ۹ 1944, 9
 :هب دینک ع وجر .
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 ۱۴۹ یداصتقا صاخشا نوگانوگ عاونا

 ؛دوش یم دراو یداصتقا تیلاعف هریاد هب میقتسم ریغ

 ؛دنک یم یلام نیمأت و گنهامه ار اهیراذگ هیامرس زا یگرزب شخب تلود (پ

 ؛دزا انا ساک هرز یعومع یادت رهب یاهتخاو) قبل ع موم شب لود (ت

 ؛دیامنیم لامعا ار زرا خرن و اهتمیق رب میقتسم اي میقتسمریغ تراظن تلود (ث

 ؛دهدیم ماجنا ار یلم دمارد ددجم عیزوت تلود ج

 .دشاب یم داصتقا دشر و لماک لاغتشا ظفح لوئسم تلود (ج
 صاخشا تکراشم اب هک تسا یداصتقا لماع كي تلود هک تفگ ناوت یم ,هجیتن رد

 نیا زا متسیب نرق یاهداصتقا .دنک یم مادقا اههو رگ و درفنم تروص هب یداصتفا

 .دنراد طلتخم و یعمج تروص .هاگ دید

 ماقم .تسا زا ی بتسنک یدازآ یارادتیراوشک یلاغ هناومت ناونع هب هدحتم تالایا

 :درادرب زم ار ریز تاراشا ۲ تناکیزیف هزاغ یسررزب :دوز یم الاب هتسوپ یداصتفا نیگدنز رد تلود

 ؛تسا هدیسر ۱۹۵۰ لاس رد ۲۰ هی ۱۹۰۰ لاس رد /۷ زا یلم هیامرس رد تلود یاهبیاراد مهس -

 ؛تسا هتفر الاب ۱۹۵۰ لاس رد /۱۲/۵ هب ۱۹۰۰ لاس رد ۸۴ زا تلود مادختسا رد راک یورین -

 هتفای شيازفا ۶ هب هزو رما و هدوزفا یم ۱۹۰۰ لاس رد یدرف دمآرد هب ۱ تلود یلاقتنا یاهتخادرپ -

 : /تتتتا

 هدش ۱۹۰۰ لاس رد ریظن مقر ربارب هدراهچ ۱۹۵۰ لاس رد یلم عافد رد هدافتسا دروم دارفا هدع

 ناس زد هک لارتف تلود:تاعتخ و اهالاک دن رخ هک تسا هات تاتا دو گی شر را اشنا

 .تسا هدیدرگ غلاب نآ ۸۱۷ هب ۱۹۵۴ لاس رد .دادیم ناشن ار یلم صلاخان لوصحم ۹

 هدش نیودت لات يا لاس رد و مالعا تلود هزاب هفسلق ۱۹۲۹ اش نور

 رد داصتقا هعسوت طظفح و :یداضتفا تاناش و زاغا شهاک یا تلود ؛ناوناف نیا بجوف هب ؛تتنا

 ۱ .دنادیم لوئسم | و امتشا رثکادح»

 زهاگلت زا و ایا رفآ زا یا هع جت نوحه /یداصما هتیمز رد تلع هشت رخ یاب

 .دنک یم تیاده و یرواد .دزاسیم گنهامه ار نانیا تلود .دوشیم رگ هولج هورگ

 یداصتقا صاخشا یرظن یدنب هقبط - مود تمسف

 :دروآ درگ هو رگ ود رد ناوتیم ار یداصتقا صاخشا

 درخ سایقم رد صاخشنا اي هداس یداصتقا یاهدحاو (فلا
۶ 

 10. 5هامصع0م ۳۵اه:زهصا, 76 ۱۳۵۳۸۵ 0 ۵به گتخب» ۱ ۱۵ )۹. ۵

 ۲900, ۱2انمهوها ظان عقاب 0[ 6۵۵۵۵۱۵ 0 3۰

۵۱ 11۰.۳1801۵۷۱ 



 یسأیس داصتقا ۱۵۰

 .(اههاگنب) ) دیلوت ییادتبا یاهدحاو

 رب تامدخ و اهالاک كلمت و فرصت تردق ءاشنم زا اهدحاو نیا یداصتقا تیلاعف

 همان رب نیا .دنکیم میظنت و هیهت ار دوخ تیلاعف همنرب درخ سایقم رد صخش .دیآ یم

 .دریگ یم رب رد ار یصخش ییاراد و كلم و .درخ سایقم رد ار اهتیمک ای درفنم ریداقم

 ۱ نالک سایقم رد صاخشا اي بکرم یداصتقا یاهدحاو (ب
 زا تعنص) یاهالاک كلمت و فرصت و تردق ءاشنم نیدنج اهدحاو نیا

 دوخ رد ار هدن ریگ میمصت تردق نیدنچ و (تسا نارگراک زا یهو رگ هیداحتا و اههاگنب
 نیا.ددرگیم میظنت و هیهت داضتم و نوگانوگ یاهتروص هب اههمانرب :دنروآیم درگ
 تاروهمات ریس ام هرب هما ی هم و دی اع سرخ اذن یکی و ملق زد اهدناترپ
 فو رم هوم درایو

 دیآ یم نو ریب طلسم هدن ریگ میفصت یو رین كي ی ریگ میمصت تردق هو رگ ره نورد زا

 ۰ لیکشت بکرم یاهدحاو نیا رد یلک ریداقم .دنکیم مادقا یلک ریداقم ساسارب هک

 دی وش وقف
 :دزاد:زاهعا هاگتیورا ون اه دو وغرد لیلحت نیتحکن رو رمآ ایآ هک تسا حرطم شسرپ نیا اجنیا رد

 نیز کت تردق عبات و

 سا هی هم ای اه ته یو اش آش یوم او اع یصج ها ست نا ات

 گوناگون یار یهو را روی یی روا نا دوو اومد ی لا

 ته دراد ق رف هتشذگ نورق هداوت اف الت یمراک کدهرخ یخ تای هل یردف تبار وتب

 ۱۳ مور اف ها اصا ا  ه7 ادا وان نوت ابا هوورمآ

 و نوگانوگ ریاود زا نیون هاگنب هک تسا هدمآ تسد هب هجیتن نیا زین هاگنب دروم رد .روط نیمه

 مدقت اهنادب دشوک یم و دراد یدصاقم و اهفده دوخ یارب كي ره هک دباییم بیک رت یفلتخم یاهتمسق

 داوتتو اینک رک دننامه بک ره یاهدع او اب نا شن ار هاگفت ایرا وناخ هک میرادن رواب .شیوخ مهس هب ءام

 تردق كي ینعی ,هاگنب سیئر كي ای راوناخ سیئر كي ماجنارس .هتسویپ ع وقو هب نونکات هک یتارییغت

 هتف رگ رارق هجوت دروم 0206۲0166 6۱ ۲۳۵۱۵۲0116 ناونع تحت ورپ اوسنارف طسوت هتکن تا .ً

 :هتنا

 :.ك.ر

 ام (مهنااع لگاتعمصم عا ا۱ع هعساع لب مهتعب تنوع, زابنا)6 1941, 0۰ 626, ۰



 ۱۵۱ یداصتقا صاخشا نوگانوگ عاونا

 اجنیا رد ام .هاگنب هن و دنک یم ادیپ تیدوجوم هداوناخ هن نآ نودب هک تسا هدنام یاج هب ی ریگ میمصت

 رد یمسر ماقم كي هک یماگنه مییوگ یم و مینک یم سابتقا یمومع قوقح ناصصختم زا ار یزیامت

 ره رد :تیزک رم مدع هن و دراد دوجو زک رمت مدع تلاح دیامن یم هدیقع زا ربا ,هلحرم نیسباو رد ,یدروم

 رادیدپ رترب و طلسم هدنریگ میمصت تردق كي راتخم دوخ یریگ میمصت یاهتردق زا لکشتم هو رگ

 ۱ رولت ی

 لضا یداضتفا نییوت یخ :تتسبا سن اعتات اساسا یناصتقا طحم نتوآ ریاق
 ساسارب ,مهدز ون نرق رد .داصتقا ملع .دنکفا یم رود هب ار یداصتقا صاخشا سناجت

 .تسا هدرک زا ربا یداصتفا ناسنا یامن رد ار دوخ راکفا و هدیدرگ انب لصا نیا

 هب هک تسا راک دوخ یعونصم كمدآ ,راکدوخ ,ینیشام ناسنا» ۰۲ لاعف ریغ دوج وم یداصتقا ناسنا

 6تا .هدیش یخ اس .دریگ ماجنا وا تسد هب تسا رظن رد هک یلامعا هلسلس كي یارجا روظنم

 یلم تالامتحا ریثأت تحت ودنک یم یو ریپ لقع زا طقف ,یصخش عفن زا رثأتم .دوجوم نیا .۱۳(وراگون)

 دمادات مناد لات نامز رد لقا ال نکن نکنز نامرزا نور رگا نوموم منا هورگ شن وارق لس ات

 زر اعالاک نادقم و دنک شلوار شف واز اب تاراشا یی راد یفایظنا راقر طقف وله ام تای
 ذک گید وات ساهتاستا هیلک راتفر طسوت فن اسم و ف هب یکی امت شر ادب تن و هک ییاملکت

 نيا» :تسا هداد ار فو رعم یامیس نیا یداصتقا ناسنا هب نلبو .دنا هدش نیعم .دنشاب یم یو نارقا

 یتخبشوخ یوزرآ سناجتم لوبلگ یعون دننام هک ,تساهتمحز و اهتذل عماج هدننک هبساحم ناسنا

 هکن آ یب .دننک یم تیاده اروا اج همه اهک رحم نیا دوو شوش نا هوم نیا اهک رسم را تب فلک یق

 .درفنم ,یناسنا تیعقاو كي هکلب .هدنیآ هن و دراد هتشذگ هن ناسنا نيا .دنهدب نآ رد بسانمان رییغت

 ورک را اس یاهو را شش لا شوم گن سا ادا اوت ره

 ات مو دهد شا یاع یی رضا نورد نهار ورک سا ًاسنا .دهدب ناکم رییغت فلتخم تاهج رد

 لابند ار هجتنم طخ و دنک ینیگنس وا رب اهورین نيا هعومجم ات دخ رج یم یونعم روحم كي نومآ ریپ

 و ددرگ یم زاب شمارآ و نوکس تلاح هب یداصتقا ناسنا ددرگ عطق اهو ین نيا ریثأت هک یماگنه .دیامن

 ."*«دشاب یم هداس لوبلگ كي طقف نیشیب نامز دننام

 3 ,یعقاو ناسنا هنومن نیا .تسا.هدش دراو یداصتقا ناسنا رب اوران و ناوارف یاهداقتنا

 نیا .ددرگ لیکشت یملع ظاحل زا داصتقا ملع ات تسا هداد ناکما هک هدوب روراب نازیم نادب مهدز ون
 ات دهدیم ناکما داصتقا ملع هب یتامدقم ح رط نیمه ًاقیقد» اما .تسا یتامدقم حرط هلزنم هب طقف ناسنا

 ملع لوحت رد .دورب هارو درادب هاگن ای ی و

 تلاففا رازک و ساب یسیاعج نناف سیا تشخ ن تاک تسا یق رن کان فا عیا داضتفا
 . ۲ «دهدیم نان من ُ رادهرهم هب ار ناگ رهمیب

 13. 25911 14. ۳. 0 15. 7۶ 17107۲ ۵ ظ:عاعوو ۱۱۱۲۵۳۵۲۱۵ ۰

 16. 0۳. ادا ۲۱510۳۵ ع5 006۳۵5 660۴10۳۸۸4, 7 60., ۰. ۰



 یسایس داصتقا ۲

 اهدحاو نایم طقف هن و دزادرپیم یداصتقا طیحم سناجتمان لیلحت هب نیون داصتقا

 رد یطارفا ع ونت هکلی .دراذگیم قرف نالک سأیقم رد ره سایقم رد

 .دسانش یم زاب زین ار یداصتقا تاعوضوم

 لانشراع هر ۲ تیل وقعم نازیم رد توافت ز ۱ یشأن .تسخن .ع ونت نیا (فلا

 :دهد ی نشیارآ ریز هو رج :هتس رد دشدوستو هنسیاش یر وض هب اردآ زفا

 روت ناتمام رک ی یا یا
 ؛دننک یم لمع هدنیاآ رد هفشاکم و اهناسنا دوخ

 .طیحم تایحورو راکفا رب ریسا و هدرب.طیحم زا رثاتم هک ,*ل وقعم طی رفت دح هب دارفا

 ؛دنشاب یم تانیقلت و تای رشن و یناگرزاب تاغیلبت

 رد مه زاب هک هر رفت سو صحرا ناو

 .دنیامن یم یو ریب (دن وش یم یراذگ شزرا فلتخم روص هب ناکم و نامز

 رد تیل وقعم فلتخم تاجرد زا یشان یاهیرا وشد رب ات تسا هدیش وک دیدج نوییاهن یشی رطا بتکم

 «تسرد لامعتسا» و «تسرد راتفر» موهفم یداصتقا هبساحم هی رظن رد و دنک هبلغ یدرف راتفر لیلحت

 دهاوخ یم هچره فده لاح .دهد طسب رظندروم یاهفده رب لیاسو هنیهب قیبطت یانعم هب ار لیاسو

 تیلوقعم و " ملاس داصتقا نایم یطابترا هتشر هنوگ چیه هک تسا نیا لگیرتشا نف دراچیر هدیقع .لاثم

 صقان تخانش یکی :دزاس یم دراو دوخ حیضوت هاگتسدرد تروص ود هب ار تیلوقعمریغ و درادن دوجو

 .دشاب هدش اهفده هسیاقم رد هک یهابتشا یرگید و لیاسو زا

 صاخشا .تسا «یداصتقا قفا» رد توافت زا یشأن ع ونت نیا .مود هلعن رشد (ب

 ؛دنرادن ناسکی هشیذنا یاضف و :لیهت:تیف رظ وب شیب نتیب :تخسو :یداصتقا

 داهبآ :تعیس هن. نضاختخا یا هتسسش ارم رییککی اب یداضتفا .ضاختا :تساهنا

 ای طلسم مک و شیب .دنهدیم ماجنا هک یتیلاعف ع ون .هرکاذمو ینزهناچ تردق ,یداصتقا

 دادعا نوناف (نالک و درخ یاهسایقم رد اهدحاو) یداصتفا صاخشا نیون لیلحت

 یاهناسنا عامتجا هک یماگنه .دنک یم رابتعا یب داصتقا راک ز رط حی رشت یارب ار گرزب

 نایم شزاس داجیا .دنتشادن یذوفن رگیدکی رد و دندوب یکچوک داعبا یاراد یداصتقا

17. 6 18۰ ۱۲۵-۲۵۱۵0۳61 19: ۱0۲۲۵ ۲۵1000( 
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 ۱۵۲۳ یداصتقا صاخشا نوگانوگ عاونا

 هک طرش نیا هب میدید البق هک نانچ) دومن یم ناسآ یربج تاداقتعا و یدازآ تاعقوت

 .(دشاب ارجا لباق داصتقا رد یر دادعا نونأاق

 و هیهت هدارا و دصق یور زا اردوخ قفاوتمان یاههمان رب یداصتقا فلتخم یاهدحاو

 هدامآ اهناسنا هک » 2 رهاظ «ییاههمانرب یقالت و یناسنا یاهقفا لخادت»

 زا یا هعومجم دننام «بآ راشف لاقتنا نوناق و كيناکم ملع حرش قفاوم هن .دنا هدرک

 ." «یدام ءایشا ناکم رییغت

 و) 5حع 16 2۵و 80 ۱۳۴۳م ۰ هم عتمهرمم

 عتزمم 4, ام موهبت 6عمدهصنومم (5ع2:۵26 وهم« 86 اشلاعم ۰)1949
 ی. ه ور عمرم و امام جد مجمع شرع (اکعم (ععع»۲ تل ۰)1953
 ۱۷ لانعصح 08۲۵۲ 24 6۵08۵۵7۰۲6 ام ۴ اطم کمی« ([ندنبهعناب 0۶ اشنمهو

 مع, 1950).
 لر ل. 5۴7۲متتپ ۲0۲۲عع مع هم هم ؟هصصدانمص هص4ف ههجامجا ۵۶ ممدمهصتم

 [)عمنعنمدع هم ءعمج عممجم»عم ممامم صفت ۰)1950
 ۲رهصتم, اماحاح» (لعصع )مچ ماممه0ذم هز ۵ 56م ۰)56۵۳669

 ظ۱. لعع ۲۷م ۳۳۵وعتتم (2۳0هجو (تمجهامرمه0دم نژ الف کنم 5696۵ )
 1۰ (م اشتر 6۵م موم هم مایع همه (20۵۵ومهاد 16۳-

 مه۳هت اداتمممآ طممدمصنو هصصنا16۵, 161 (مدهمهفب. 1941)
 ۱۷. ]. 1 00تب ۱۳ ههجو مجمع ج0 ام 1اممج نگ البم گکیمیم ((نه)۵۲۱166,

1952(۰ .۷۵98 
 هههلو» نهی یوور امدحم هک روم همماما (آی(.1).ل.و 1953)>

 ۲۲, دم 10:6 هتمناع یجقمییم هممم»ذمم عالم کءهیم (النلعتحم 1956)

 0و همدم امد هوم ج۳0 ۱۱۵ ۵یمموصخ وات نم می, 0۵ ۸۲, لا 8
 )۵2۳۲۴۵۲۵ هد ۷۸هدعف (۳وجتوم ۳عمعمم دن هتزامنسمع 46 1۳و, ۰)1953
 زی عتبم 6600و و مدفوع هه دهم هویهقمل هو هطاخهصمم 6۵
 ۱۳۱۳۵۱۵۳۲6 مع 06 ۱۳اه لوص» ۱:ععمجمصتع (1953, ٩ 2 : « صاحعم اد ماعصن همان

 تب 12 16۳16 ظ)۰
 زنه ۴۵۲۵۵ 9۳2۳۶ 2 60م اه هوص60 هوم زدن 1953) منع ۲2۵۵0۳

 9 ۵۵۵۲۵۲ مانتو ها لب سما عمه
 طصاقص هصع 6۳206 هود ههصداتوسم لب ۳۵۱6 مع جموممم ۵۶ 06 ۱:۵۶ وصف ۶
 0۳م لمصعتصمف 06 ۱۱۵ع۵عهصنو مع بامام-الدتف هوم ۲0۵۵۲۵ لممف ۲۵ 7

 عدم هم ؟یبنصم (صعت ۰)1954
 ۲۷۵ هعولوصمص( ۵. ظ. ۲۱۵0عهب همان (هاتمممل هه 1۲ظ0۳۵انعمل اس مات عمانمجف

 0۶ طیعمعهصتع (تظعصععب 1۵ 2۸49:۵۳:عمج عموم اوماممر ۱۱۵۳8 4۰

 21. ۲. ۳۵۲۲0, «لنعو ۰06۵18109-۱۸۵۵۲0ط8», 60۱0۵۸۲۵6 0۵۵و, ۱2۱ ۰



 یسأیس داصتقا ۱۵۴

 ظ) 5وعس 12 هادعمالاعهانمد 1عم هانزهام 6ع۵طموجنوممم

 ۲, ۳ظ8۳80۲7ب انمف 06-۳۵۵۲0یتولمطقم عمجموم هموار نقم (ع]-زدنط ۰)1949
 بس ار ۳0۵6 دهجف ۳۱۵۵2۵5 (۳دتزور ۳۳۵۵2۵۵ دن مهم 046 ظعوصم۵م ۰)1954
 ۸ظ )ه۲تهتم 2۲60000 560و ۵ هوم 6ع0جمجاو ۲. 1 (0. 49 6۲ ۰)8۱۷۰
 زوم 26۳۲0۵۶, قماممم لو ]۳ « ظاوصحم 0ع6۵980دصنهاتف هو 6001۱۵ 4

 (صوتع-هبرذل ۲ ههوت-زابنب ۰)1949
 .س رو 8۵۱20۲ عصم 12 6۳0266 6002000۵ 007۵ 6۵۵0۵۵0 هجفر ] 0ص-960-

۰ 10۳7۵ 
 ل هدط ۷۲۳۲۵۵۳۲9, نص ظ0ان0ح و 4ددععرب ؟عنابم 6607100 حق ۰



 مود لصف ۱

 یداصتتا صاخشا تامیمصت و اههمانرب

 نیا و دوش یم یداصتقا نضاخشا ی ریگ میمصت بح وم یداصتفا عیاقو هیلک

 ییاه نکا وات ۹ ها تک تایی

 اوت

 یزیرهمان رب ار دوخ لامعا یداصتقا صاخشا هک تفریذپ ناوت یم لوبق لباق هیضرف كي ْناونع هب

 ۱ :دننک یم

 نایته ارز دمارد نآ بجوم هب هک دنیب یم هیهت دوخ دمآرد زا هدافتسا یارب یا همان رب هدننک فرصم ره

 طقف دیاش همان رب نیا .دنک یم میسقت یف رصم یاههنیزه فلتخم عاونا نایم ای ,زادنا سپ ای فرصم

 كي لقاال .ناسنا هک درکراکنا ن ارت ی را وب ده رعق هات ابا یاب همه اد:یاک هی اقیقد

 ؛دراد جراخم یدنبن نزاع رب

 است یا یو شا نیر هرات و :دسب ون یم دوخ نامش تیلاعف اوت یا همان رب هاگنب سیر ره

 هیت روت دهان رک نعآتا یارب رتحورشم همان رب ,زارد

 ؛دنا هدرک هیهت اسور اي هریدم یاههاگتسد هک دراد ییارجا و یلمع همانرب زنگ نت

 .دراوم یرایسب رد و ینونک هر اد را دیو هک مزار اه مارا یاب هد رب

 .دنیامنیم نیودت ار ریدب فاطعنا اي ریذبان فاطعنا .یئزج اي یلک یداصتقا یاههمات رپ

 ینشور روصت دنهدب ماجنا دیاب هک ییاهراک زا یداصتقا صاخشا هک یماگنه یتح .همه نیا اب

 رد هک تفای یمئادواج رباب تالیامت و تاداع» اهنآ رد و لامعا نی را ارور تسا نکمع هتتشاب هات

 اههمانرب اب هسیاقم و یبایزرا لباق هک یروط هب .دنرادب هضرع ار ینیعم تلصخ لامعا نیا لیذ

 : تتتات

 ۱۱ ۱۲۱۵۵۵۵۱ هوا 0 ازم اه ۱ ۱۵۵۵۵ ها ها 0۵ 0 ۰



 یسأیس داصتقا ۱0۵۶

 ریذپان ییادج تامازلا زا یکی» همان زی .دنک یم یگ دنز نامز نوردرد یداصتقا صخش هک دوش یم هیجوت

 هرابرد ی شیخ ناسا نیداهن اشنا یاب کوا) عقریک نم نیو از هلتیا هک تشا ییلع هوا

 هب یگتسب .دوخ ءاهینیب شیپ نیا ؛دنسرب نیعم یاهفده هب دنهاوخ یم یداصتقا هيتآ عاضوا و طیارش

 .دنراد هتشذگ یاهدادیور یدرف ریسفت

 تست ,(لادبلو لادرس) سا درک تیات فیت وب بیک یلع رابآ هک ناسریداما نفکش
 رت ینالوط ینیب شیپ هرود هک ككدنا گدنا و دوش یم هضرع یو هب هک دیامن یم یسررب ار یفلتخم قوقش

 یبایزرا و دریگ رارق رظن دروم فلتخم تالامتحا تسا مزال ؛دباییم شیازفا اهنآ هرامش .ددرگیم

 هدیمأن هرود كي لمع ریسم و دهدیم شیامن ار نکمم قش نیرتهب باختنا نادیم رتالاب دح ؛ددرگ

 .نیاربانب .دنک یم نیعم ار یدعب یاه هرود یا رب ینیب شیپ در وم لمع یاهریس طخ .ریسم نیا ؛دوش یم

 نایب "ریز لکش رد ار یزیرهمانرب هی رظن لادنیل .تسا یبایزرا و ینیب شیپ زا یبیکرت یزیرهمان رب

 ۱ .دنکیم

 0 ۱ 2 نامز

 ۱ لکش
 :دش لئاق ار ریز یاهتوافت ناوتیم .تقد هجرد ریانب ءاههمانرب نایم

 نیعم طرش هب اهنآ یارجا هکنآ ربانب .دنشاب یم طورشم ای طرش نودب هدش یزیرهمان رب لامعا (فلا

 :دریذپ ققحت نیعم ریخأت اب ای و گنردیب دیاب طرش نيا و دشاب هتشادن ای هتشاد یگتسب

 ةمانرب ای دیدج همانرب ات دشاب دازآ درف هکنآ ربانب ,ریذپ رییغت ای و دنریذپان رییغت ای اههمانرب (پ

 .دشاب هتشادن ار یدازآ نيا ای و دیامنب هیلوا همانرب نیزگیاج ار هدش رظندیدجت

 هرود ره رد هک دریگب رظن رد ار ییاههمانرب دیاب نامز رد صخش یداصتقا تیلاعف لیلحت ,هجیتن رد

۲ ۲ 2.1120 
 .۳۹ هحفص ۳۸۵6: باتک زا .۱ لکش ۳



 ۱۵۷ یداصتقا صاخشا تامیمصت و اههمان رب

 :دریگ یم ماجنا ریز در ازهرد تیم .دنراد طابترا رگیدکی اب و دنتسه ارجا نایرج رد

 دهن هراود هدننک یصکش یداصتقا یاه هدادزا یضعب هیاب رب صخش ارراک نیا هک ,همانرب لکشت (فلا

 ؛دهدیم ماجنا تاراظتنا و اهینیب شیپ ساسا رب و همانرب
 یارب تسا رداق و هدوب یلامتحا رطخ و نیقی مدع ورملق رد هک یعقاو نامز رد اههمانرب یارجا (ب

 ؛دنی رفایب نوگانوگ یاهیتفگش صخش
 رد .تسا هدرک هیهت همان رب یارجا هرود نایای رد البق یداصتقا صخش هک ییاههمانرب رد رظن دیدجت (پ

 یداصتقا صخش :دریگ رارق هجوت در وم یداصتقا صخش شنکاو یاهنامز تسا مال تروص نیا

 هاگن هدنز ار دیما هک تلع نیا هب طقف هن ,دهدیمن ناشن شنکاو تیروف هب نیعم تیعضو ریارب رد

 دیاب هک زین ببس نیا هب هکلب .دراد ار یلبق یاهینیب شیب اب رت قفاوم تیعضو رییغت راظتنا و درادیم

 هب اههدیدپ ات دوش هتشاذگ رس تشپو دسرب ارف یناور ای یعامتجا ,یداصتقا نیعم یاهدح و اهز رم

 .دهدب ناشن شنکاو الباقتم صخش و دندنویپ عوقو

 رد یداصتفا ناسنا دننام صخش :دریگ یم یاج یداصتفا لیلحت زک رم رد ون زا نامز «بیترت نیا هب

 تشذگ و درب یم رس هب نامز نورد رد و دنک یمن یگدنز صقن و بیع نودب ینیب شیب و نیقی یایند

 ۱ .تسا نوریب یو رایتخا زا رصنع نیا زا یشخب

 ود یداصتقا نیون لیلحت .تساهنآ تامیمصت رب مکاح یداصتقا صاخشا همانرب
 :دهدیم صیخشت ار یداصتقا میمصت هنوگ

 و یف رصم یاهدحاو ار اهمیمصت نیا .درخ تامیمصت ای درخ یاهدحاو تامیمصت

 ؛دن ریگ یم دوخ ییاراد هب مجار و یداصتقا ریداقم هرابرد درخ یدیلوت

 یاهدحاو هک تسا ییاهدحاو تیلاعف زا یشان یلک ریداقم اهنآ فده هک یتامیمصت

 نالک سایقم رد اهنآ فده هک یتامیمصت ای و دنهدیم لیکشت ار (اههورگ) بکررم
 .دنا هتف رگ رارق

| 

 اب و هداد ترو رض نادب تلودو اههو رگ تیلاعف شش تک و هراد )یک را نالک تامیمصت

 .تسا هدیدرگ هارمه نالک یداصتقا لیلحت هعسوت

 مهارف ِِ می ار هزابوق یتعا و ون ی ریسفت یداصتقا تامیمصت یسررب

 .دهدب روتسد تروص و نودم لکش نادب دش وک یم «اهیزاب هی رظن» هک دروآ یم

۳ 

 درخ تامیمصت - لوا تمسق

 اهنآ یرظن لیلحت هب .میا هدرک نشور ار درخ تامیمصت ع وصوم هک نونکا



 .دناهتشاد یساسا مهس نیو بتاکم راک نيا رد .ميزادرپیم

 دمآر د و هیامرس :درخ تامیمصت عوضوم .۱ 8
 راتفر ,عقاو رد .دوش یم دمآرد و هیامرس هب طوب رم درخ یاهدحاو فلتخم تامیمصت

 هک عبانم هعومجم شیامآ زا تسا ترابع درخ دحاو ره یداصتقا یساسا رادرک و

 یداصتقا هبساحم یاههرود یط تامدخ و اهالاک نای رج ات دنهدیم لیکشت ار هیامرس

 .تسا دمآرد انامه نای رج نیا :ددرگ رارقرب

 نا ریون تار هوا شاه تا هداد حرش رشیف گنیورا هکنانچ ءاجنیا رد

 نایرج كي دمآ رد :تسا نیعم نامز رد دوجوم یاهالاک هریخذ كي هیامرس :میروخ یمرب

 .دوشب یفاکشوم و قمعت دیاب فیرعت
 هیام رس یداصتفا موهفم (فلا

 . فلتخم یاهلیلحت هرمث .دشابیم نیون یداصتقا هیرظن ع وضوم هک هیامرس موهفم

 هیامرس تا هدیدرگ رادومت لماع خزیا یساسا یاهتلصخ اهلیلحت نیا ربا وب: تشا

 شور اب نآ لامعتسا هک دیآ یم رظن هب ددجم دیلوت لباق و سناجتمان عبانم زا یا هعومجم

 .تازیهجت ناف یاهالاک زا و هدوب سناحتمان عباتم زا یا هعومحم هیام رس (فلا

 شقن و دننک یم دیلوت ار میقتسم ریغ یاهالاک نانیا تا هر کشت نا راک ار

 نشاعم هخر هک )تسا هدنبا یارب دوجوم یف رصم یاهالاک نازیم شیيازفا اهالاک نیا

 دروم ار هیامرس هک ,یداصتقا صاخشا هبساحم رثا رب سناجتمان عبانم نیا همه

 .تسا دمآرد كي بسک ینعم نیا :دنک یم ادیب یداصتقا یانعم .دنهدیم را رق هدافتسا

 نایب:هن وک شنا ؛یلوب داصتقا رد و ددرگ نایب لوپ بسحرب دناوتیم عبانم نیا مامت

 یل وب لداعم اب دنا هدرک تباث دیدج نوییاهن بتکم نانادداصتقا هک نانج ءاما .دوش یم

 رب هدماین تسد هب یلیلد هک ینامز ات» .دسیونیم وریاوسنارف :دوش یمن هتشاگنا یکی "



 ۱۵٩ یداصتقا صاخشا تامیمصت و اههمانرب

 ۱ ."«دراد ناحجر یتابساحم دیرجت رب نیو

 رب میقتسم ریغ دیلوت هارزآ هک تسا ميقتسمریغ یاهالاک زا یاهعومجم هیامرس (ب

 .دیازفایم یناسنا راک یروهرهب

 ار رظن .تسا "كرواب-موب هب بوسنم الوصا هک دیلوت میقتسم هارزا فارحنا موهفم

 .دناشک یم هیامرس صاخ رایسب هینج یوس هب
 هب دنا وت یم یداصتقا صخش هک میریگ یم رظن رد ار نشورود موهفم نیا كرد یارب

 , :دروآ رب ار ینیعم زاین ات درب راک

 تعیبط رد هک دریگ یم كمك ییاهالاک زا امیقتسم و دنک یم مادقا هطساو نودب ات

 لب اجیم

 ی
 .دروا تسد هب رتشیب یدنماضر

 دناوتیم یو :دراد تماقا همشچ زا رود هبلک رد هک دنزیم ار یناقهد لاثم كرواب-موب

 اب دناوت یم نینچمه و .درادرب بآ تسد اب و دو رب همشچ رس هب .دشونب بآ دهاوخب رگا
 افشا هاهیابآ رصد ی اش سا اف توصیف اش اف رن

 رت مظنم ار دوخ یاهزاین و دهدب شهاک همشچرس ات ار دوخ تشگرب و تفر تاعفد

 هنت ندرک یلاخ اب دناوتیم .دیامن فرص یرتشیب تقو ناقهد نيا هاگره .دروآ رب
 :نیاسرف سو هیلج ی همت[ هک ی تیشساد وات ناو

 دیلوت تاجایتحا یاضرا یارب تقو فرص اب (وان اي لطس) یا هطساو یاهالاک

 نوچ «تسا زیخ تو رث و ینغو روراب .دیلوت ههاریب نیا و میقتسم ریغ شور نیا ؛دنا هدش

 یعاسم یداصتقا صخش زا لاح نيع ردو دنادرگ یم نکمم ار رتدایز جناوح یاضرآ هک

 .دیامن یم بلط ار یرتمک

 .تسا ددجم دیلوت لباق یاهالاک زا یاهعومجم هیامرس (ب

 ددجم دیلوت مهم هکلب .دوشیم دیلوت هیامرس هک تسین نیا مهم هک دراد دیکأت كياه
0 

 یاهالاک و تعیبط یایاده نایم سیلگنا كيسالك بتکم هک ار یزیامت هاگدید نیا زا

 4. ۲۰ ۳6۵۲۲۵۷۲, 6و 0۳۵165 6 16 ۱۵/0, 0۰ ۰,

 5. ظ۳۵۷61-۵0ر ام ۱۳۸60۳۱6 05۱۱۱۷6 01 1۰

6. ۲۲۵۷6, 76 ۳۲ 160۳ 0۴ 1۰ 



 یسایس داصتقا ۰

 ناشدوخ یعیبط لماوع .هزورما :تفریذب ناوتیمن .تسا هدش لئاق هدش دیلوت

 .دنراد رب رد ار راک لماع اب یراکمه لاس نارازه زا یا هناشن

 چیه .تسا هدشن تسرد یمئاد عبانم زا هیامرس هک تسا نیا یساسا هشیدنا اما
 رب (نیشام) ینف هیامرس .دنرادن یمئاد هبنج راک یو رین و یعیبط عبانم هلمجنم ,یعبنم

 یاهیامرس یاهالاک هعومجم .دتفا یمزور دنسب زا ای دنیب یم همطل ینف یگدوسرف رثا

 رییغت نتشاد یداصتقا هفرص و ندوبینف لمکم تالاح اریز تست نون اد تب

 .دشابیمن یمئاد زین یناسنا هیامرس دوخ .دنریذپ یم
 .دوشب ظفح هدروخن تسد دیاب هیامرس ره

 ای گالهتسا .تسا ریذپانییادج ضیوعت ای كالهتسا موهفم زا هیامرس یرادهگن
 ون زا یداصتقا ای ینف هدافتسا هرود نایاپ رد هیلوا هیامرس هک تسا روظنم نیدب ضیوعت
 هد وند یک

 یداعریغ ای (هیامرس رمع لوط) یداع یگدوسرف رثا رب ینف ةیامرس كالهتسا
 و (ینف عیرس یقرت تلاح رد) یگنهک رثا رب ؛(تازیهجت زا یطارفا و دیدش لامعتسا)

 هنگ نم ادیب تزو رخ (رکیی) «هاش ناسشد اب دنرادغ لمع زا»:یشان بیرخت

 یندب شزرا» |ریز ,دوش عقاو هجوت دروم یناسنا هیامرس كالهتسا هک تسا تیمها نایاش نینچمه
 و یریب و یرامیب و تداوح تارطخ تسا مزال :(گنیدلااب) «دریگ یم رارق رییغت ضرعم رد ناسنا

 ریغ ای یداع یگدوسرف تسا نکمم اجنیا رد .دریگ رارق هجوت دروم درف یگنهرف و یا هفرح لکشت
 فیاظو و یعاسم اب ناگدننک دیلوت قیبطت مدع ؛اهناسنا یریپ) یناسنا هیامرس یگنهک ای و ناسنا یداع

 ۲.دشاب هتشاد دوجو زین (هریغ و ,یرکف یلبنت و لاذتبا ؛ناشدوخ

 ءار یمئاد ریغ عبانم هک تسا یداصتقا صاخشا تامیمصت هجیتن هیامرس .نیاربانب

 .دنک یم لیدبت دمآرد عبنم هب .دنوشب ظفح كالهتسا لمع ربارب رد دیاب هک

 دمارد یداصتقا موهفم (ب

 ی .دوش یم یشان هیامرس زا هک تسا یتامدخ و اهالاک نایرج دمآرد

 .دراد هیامرس تیمامت ظفح هب هب یگتسب «یپایپ یاههرود یط .مظنم دمآرد

 و اهالاک دیلوت لمع رد تکراشم رثا رب راوناخ كي اي درف كي- .دمآ رد بسک (فلا

 ای راک لماغ هننک هیهت ناونغ:هب ار راک نیا و درو آ یماکتسد هب دمآ رو را دقف تامیش

 :هب دییامن ع وجر یناسنا كالهتسا موهفم زا بلاج لیلحت رب یهاگآ یارب ۷

 1.۸۷6۵۲, 5۵۲۱6 01/6۱۷6 ۵1 566۲۱66 660۳۵0۵ اطففع تونم 0۳062,

1۱953۰ 



 هضرع هراب رد یو تامیمصت ؛دهدیم ماجنا رگید ناونع ره هب ایو هیامرس هدنروآ مهارف

 هتف رگ ماو هب هک تسا یا هیامرس هرهب یازا هب ای ,قوقح ای دزمتسد ربارب رد دیلوت لماوع

 :تتتنا

 تمیق نایم توافت دوس .دنک یم لمع و دباییم نامزاس دوس لیصحت یارب هاگنب ره

 ریز ح رش هب میمصت هتشر هس روظنم نیدب ,هاگنب سیئر .تسا هدش مامت تمیق و شوررف
 دیگ نی

 . ؛(دیلوت لماوع و هیلوا داوم دیرخ) یداصتقا یاهدحاو رگید زا دیرخ میمصت
 ۱ ؛(هریخذ لیکشت ای) تالوصحم شوررف میمصت

 یلام نیمأت .ریاخذ داجیا یدیلوت دحاو یارب دقن هجو هیهت) یلام میمصت -

 .(اهیراذگ هیامرس

 ود هب ای و دیامن ادیب لامعتسا دروم ود تسا نکمم دمآرد - .دمآرد فرصم (ب

 :دوشب جرخ تروص
 فرصم لباق تامدخ عمج دمآردره :تسا فرصم یارب جرخ ای لامعتسا یکی (۱

 فرض دار زا تام و اهالاک سیا زا :ههافسا زا تیبا ترابع یفرضم هی تا

 ؛نیعم هرود یط اهزاین یاضرا روظنم هب .هلدابم قیرظ زا ای میقتسم
 فرصم زایراددوخ انامه ندرکزادنا سپ:تسا زادنا سپ جرخ ای لامعتسا.یرگید (۲

 .(سکیه) «تسین ج رخ فلاخم یلو .تسا فرصم فالخ رب زادنا سپ» ؛تسا ندرک

 :دبای صاصتخا دروم هس هب دناوتیم دوخ ,زادنآ سب

 ؛یفرصم ماو

 تروص هب هتخودنا .دنا هدش روظنم ج رخ یارب هک یهوجو :هنیدقن لکش هب لوپ ظفح

 .دنوش یم هدیمان یلوب هتخودنا اي زادنآس

 سو ال رز زن وین ون نرم تا منا تا یا دک هنامرست ام یتسا چ

 .دوریم راک هب دیدج تامدخ و اهالاک دیلوت یارب اریز دوش

 ظفح دیاب دمآرد اریز .ددرگ یم دمآرد صلاخ لماش طقف لامعتسا دراوم نیا اما

 .دوش

 .هیام رس .دوش ظفح دیاب هک دیآ یم تسد هب یعبنم زا دمآرد ره - .دمآر د ظفح (ب

 تسا مزال .دنامب یقاب هدروخن تسد دیاب .دشاب یلویو یقوقح ایو ینف ای یناسنا هاوخ
 ها تشا تلایغ,لااهشا شا رغا توقف :تفاد رب شلاخ ات دما رد زا تا رو هاراوتتا

 نیا رمع لوط ساسارب و صلاخان دمآرد یور زا هیامرس شزرا زا یئزج تشادرب



 نازیم .دشاب لاس ۱۰ هیامرس رمع لوط رگا ,لاثم ناونع هب) ددرگ یم هبساحم هیامرس
 ,هیامرس ینف هدافتسا هرود نایاپ رد هک یمسق هب ,(دوش یم هیامرس شزرا ۱/۱۰ كالهتسا

 ی ینعی .دوش یم عی رست كالهتسا .تاقوا اسب .دشاب هدش لیکشت ون زا هیامرس شزرا

 ل وط زا رت هاتوک یا هرود رد كالهتسا .ددرگ روظنم و تیاعر یلامتحا ینف تایقرت هکنآ

 رد .دنامیم یاج هب دمارد صلاخ كالهتسا عضو زا سپ .دریگ یم ماجنا هیامرس رمع

 تسا نآ دمارد» :ددرگ كرد "هیامرس و شزرا رد سکیه روتسد دیاب هک تسا ینعم نیا

 ٩.«دوش ریقف هکنآ نودب دنک جرخ دناوتیم یداصتقا صخش هک

 هب عجار میمصت اب (كالهتسا هیرظن) هیامرس ظفح و لیکشت هراب رد میمصت ,نيا ربانب

 ۱ .دیامن یم ادیب طابترا ذمارق

 دوش فردا ریز لودج رد دناوتیم ام دید دروم یامنرود رد درخ تامیمصت

 كالهتسا / ۱
 فرصم یارب ب-صلاخان دمآرد اي لوصحم < هیامرس

 :زادناسب نو «ترمآرد صلاخ

 ؛یف رصم ماو

 هتخودنا تروص هب زادنا سب

 ان هیون اب
 دل وم و قالخ زادناسب

 گو .دنک یم داجیا ار دمآرد ینعی تمدخ نایرج هیامرس «مینیب یم هک نانچ

 شزرا .دیآ تسد هب هیامرس زا دمآرد رگا هک تسا هدیشک شیپ ار تیعقاو نیا رشیف

 شزرا زا هک تسا هیامرس شزرا سکعرب و دوشیمن یشان هیامرس شزرا زا دمآرد
 ناونع هب نآ شزرا .ییاراد ای هیامرس یالاک شزرا .تقیقح رد .ددرگیم دیاع دمآرد

 راظتنا هک دوش هبساحم صلاخ دمآرد شزرا ساسارب دیاب هجیتن رد و تسا دمآرد عبنم

 لاح شزرا هب راظتنا دروم دمآرد شزرا روظنم نیدب درک لوصو هدنیآ رد دور یم

 سم سس اب تسا ربارب ۲ غلبم ینونک شزرآ لاثم ناونع هب .دوشیم لیزنت ی لیدیت

1۰ ۵۴4 ۷۵/۸۵ ,۲۱۱65 .1.1 .8 

 تسا تباث یاههیامرس زا یشخب یکی نیا .دراد قرف هیامرس ضیوعت اب هیامرس یداصتفا كالهتسا ٩

 - یلام كالهتسا تسا مزال نینچمه .ددرگ یم هداتفا راک زا تازیهجت نیزگیاج و داجیا نیعم هرود یط هک



 ۱۶۳ یداصتقا صاخشا تامیمصت و اههمانرب

 رد رظن در وم یاهلاس هرامش » و دنک یم نایب ار نامز تمیق هک تسا هرهب خرن ة اجنیا رد
 :تسناا نتززآ هرک لاخ لمع

 :درک هصالخ ریز یامن رد ناوتیم ار دمارد و هیامرس نایم طباور «نیاریانب

 (دمآرد) تامدخ نایرج <- هیامرس یالاک

 ۱ 1 ار زر هیامرس شزرا
 هعومجم هلزنم هب دمارد هب هیامرس یالاک :تسا حرش نیا هب الاب یامن رد یلاوت

 .هیامرس شزرا هب تامدخ شزرا ؛اهنا شزرا هب تامدخ نیا ؛تامدخ

 درخ تامیمصت یرظن لیلحت .۲ 8
 ماجنا ار لیلحت نیا ,دیدج نوییاهن بتکم اي نیو مود بتکم هژیو هب نیو نانادداصتقا

 هاش هدامآ هناداتسآ ار ورظ نام نف یداضتما هات هب رظن تعا بتیکم دنا هداد
 قفاوم و دهدیم حیضوت یبایمک اب ار یداصتقا صخش لکشتم هزرابم هیرظن نیا .تسا

 و یناسنا هاگآ لمع هب هیرظن نیا :دهن یم انب ار «اهباختنا ضحم قطنم» كياه حالطصا

 هب .دهدیم صیخشت دیفم هک ار یا هجیتن دراد رظن رد هک دیوج یم دانتسا یراتفر هب

 و دروآ تسد هب هنیشیپ هدف ات تسا وجو تسج رد هدننک فرصم .دناسرب رثکادح

 هدتک تشک هشت فو اد تا دا رد :هتبنک دین وخ

 ییاهن هدیاف و یداصتقا هبساحم (فلا

 .دد رگ هئارا ییاهن تی تسا نکمم یداصتفا منین اه هنر

 هس رب یکتم یداصتقا ةبساخم ,دراذ قلعت نیو بتکم هب هک ,شیامن زرط نیا رد

 :تسا ریز حرش هب رصنع
 ناحجر زا یا هعومجم یداصتقا صخش - .فرصم تالیامت ای اهیدنمزاین ماظن (۱

 نيمأت ار وا یتسیرهب :درفدیف نیفخت نکا ضرف هب هک دراد بتارم هلسلس رب ینتبم

 یتابجوم هب و اههزیگنا هب ینیع و ینهذ لماوع یدایز رامش هب یتسیزهب نيا .دیامنیم

 و یهاوخدوخ ؛یبهذم و یعامتجا .یسایس .یداصتقا) دایز رایسب عونت یاراد

 یشان طیحم یاهراشف زا ای و درف ینهذ یاهشنکاو زا ای هک دراد یگتسب (یتسودع ون
 نو فذآ هداسهسناسرا یاس تا ناسا یمن دیفس یناوت یار ایت هه

 ار هچره» «ینعی .دنیامن یم فیرعت ار ینهذ یتسیزهب هکلب ؛دنهاوخ یمن ار تمحز

 .نید نیا لیکشت ماگنه هب ینیب شیپ دروم



 یسایس داصتقا ۴

 . ۲ (دهج و دج رد همه) «دنک یم لابند ار صخش

 نیعم ناحجر بتارم ساسارب یداصتقا صخش هک رحم یاوق و ی رکف یاه هزیگنا

 .دشاب یم یسانش هعماج اي یسانشناور و رملق رد ع وضوم نیا لیلحت و دوش یم زا ربا

 هب .دراد رایتخا رد الاک یدودحم رادقم یداصتقا صخش - .اهالاک دودحم هریخذ (۲

 هی تا هاو اهالاک یناشنا تیافع شترا یا راد نفر افالاک نیادوآا رب
 رداص ءایشا هدیاف هرابرد هک یمکح» .دسیونیم هدنبیز هچ دروم نیا رد ""كروتشا
 تسا یاهطیار هکلب ,تسین اهالاک ینیع تیصاخ هدیاف .«دزاسیم ار اهالاک ,مینکیم
 .یداصتقا صخش و اهالاک نایم

 الاک نیا زا یرادقم راتساوخ هکلب .دنک یمن تساوخرد ار الاک كي مامت ناسنا

 زین و الاک هب تبسن یو لیامت درادب تفایرد ار نآ زا ییایپ ریداقم هک جیردت هب و دشاب یم
 زالدتسا تسا یخ هتخاس هک الاک رای نیداقم هرابرک واک ره دیاب ی نشهاک نا رالقف

 ریداقم هیاپ رب رگا و (۲ لکش) میروآ یم تسد هب ار هدیاف هتسویپان بتارم ,مینک

 ینحنم كي و دنیا ی رد یلاوتم یاه هطقن تروص هب ریداقم .مییامن لالدتسا یراشعا

 كي هدیاف ینحنم .دنهدیم لیکشت (5) عابشا هطقن ات ار (۳ لکش) هدیاف یلوزن و هتسویپ

 .دشاب یم زین یدنمزاین یتوافت یب ینحنم ,لاح نيع رد ءالاک
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 ۳ لکش ۲ لکش

 ظ) دنک یم نیعم یبایمک هک یا هطقن رد هشیمه .تیعقاو رد .ینهذ یاه هدیاف ینحنم

 10. 21]عو 6 11۰ ۷۵ 0



 ییاهن رادقم نيا هدیاف .عقاو رد :تسا هجوت دروم ,ییاهن رادقم ینعی .دراد رایتخا رد

 ,دنشاب هسیاقم ای هضواعم لباقریغ یئزج ریداقم هک یتروص رد .(ییاهن ای ییاغ هدیاف)

 لئاق رایتخا تحت یالاک فلتخم ریداقم یارب صخش نیا هک دهدیم ناشن ار یتیمها

 .دوش یم

 داد حیضوت مدنگ یاهرتیل هراب رد رگنم لراک فو رعم لاثم اب ناوتیم ار بلطم نیا
 نیمود ,یگنسرگ عفر یارب رتیل نیتسخن :دراد رایتخا رد مدنگ رتیل هس یداصتقا صخش

 دناوتیم مدنگ رتیل ره ؛دوریم راک هب لکلا هیهت یارب نیموس و اهماد هیذغت یارب

 .دسریم فرصم نامهب هب رتیل نالف قافتا بسحرب و ددرگ رگید مدنگ رتیل نیزگیاج
 هب هک صخش نیا ینهذ هافر رصنع ؟تسیچ یداصتقا صخش یارب مدنگ رتیل كي شزرا
 تیزم نی رت فیعض هک تسا یرصنع نامه نیا ؟تسا مادک .دراد یگتسب مدنگ رتیل نيا

 زا یداصتقا صخش رگا .تسا هداد ناشن ار (لکلا دیلوت) مدنگ فرصم اب قفاوم ینهذ

 نیتسخن فرصم ود هب هک دنامیم یقاب شیارب رتیل ود .دوشب مورحم مدنگ رتیل كي

 .نیاربانب .دیامن یم قیبطت یو جایتحا نی ٍ رتدیدش اب فرصم ود نیا و دهدیم صیصخت

 هب لیامت نیرخآ ایرادقم نیرخآ هک تسا یا هدیاف نامه هدش هداد رتیل ره هب هک یتیمها :

 ریداقم نیا لک هدیاف اب رایتخا تحت ریداقم نیا ینهد شزرآ .هجیتن رد .درادرب رد فرصم

 ییاهن هدناب اب تر یک و تار وام ما طاق ایا

 زا ار هضواعم لباق صخشمان ریداقم نیا زا یکی هک یماگنه ,یداصتقا صخش .دشابیم

 اب هتفر تسد زآ رادقم هک دنک یم لمع یمسق هب دهدب تسد زا ییالاک نیعم هریخذ
 .دیامنب تقباطم رتمک هدیاف یاراد یفرصم رد ینعی «رتكبس جایتحا

 ۱"زنوج یلنتسا اب نامزمه هک داد تبسن ۱ 7

 .دنا هدروخرب نادب ۲*سارلاو و ""رگنم لراک
 ۳ نودب ,طقف الاک كي ییاهن هدیاف ناونع هب ,زاغآ رد ییاهن هدیاف

 الاک زا یا هریخذ هب ار هشیدنا نیا .دنک یم لمع اههعومجم ساسا رب هک نیو هی رظن ؛دش یم هتفرگ

 هب طقف هن الاک كي هدیاف هزادنا .دریگ یم تروص اهنآ نایم میقتسمریغ ای میقتسم هسیاقم هک دهد یم طبر

 .دراد رایتخا و فرصت رد یداصتقا صخش هک ییاهالاک رگید عاونا هیلک رادقم هب هکلب ءالاک نیا رادقم

 اب ,ییاهن هدیاف .دشاب یمن ریذپان فاطعنا اهالاک نيا مامت لامعتسا دراوم نوچ .دنک یم ادیپ یگتسب

 12. 0۵ 13. 9اهماع 1عبوجور ۲۳۵۵7 0 ۴۵/۵۵هآ 60۱0۱۵ ۰

 14. نهج )6۴۸[۷ع6۲, 0۳۲۷۵۱۱26 06۴ ۷۵0۱۵۳۱۲۵۵۱۵61۱۲ 0۰

 15. ۲. ۷۷ داعدقر ظ۳منمحد بروم ۱۱۵0۳۱۵ ۱۱۵۵۵۵ 06 661۱۵۸86, ۰



 یسایس داصتقا ۱۶۶

 صخشم ریز دراوم تروص نیا رد .دوشب فیرعت و نيعم دیاب ءاهالاک هیلک نکمم فراصم هیلک تیاعر
 :ددرگ یم

 هک تسا یا هدیاف و هدوب هتسیاو میسقت لباق و سناجتم یالاک كي زا ینیعم رادقم هب هطساوالب هدیاف -
 .دراد یگتسب نیعم فرصم رد الاک كي زا یرادقم هب میفتسم و ینیع روط هب

 صخشم یز رط هب هک یماگنه .الاک كي زا ینیعم رادقم هب ماجنارس هک هتسیاو و هطساو اب هدیاف

 نیا ای الاک نيا ییاهن هدیاف نيا :دنک یم ادیب یگتسب .دهدب رییغت ار رگید یاهالاک هیلک فراصم
 :تس الاع زا رالقف

 تالیامت ای تاجایتحا ماظن هب هجوت اب ,یداصتقا صخش - .فرصم همانرب (۲
 دمآرد تیمها ساسا ری المع هک) دراد فرصت رد هک ییالاک دودحم هریخذ و یفرصم

 دنک یم كلمت و فرصت لامعا هلسلس كي هب مادقا (تسا هدش نیعم اهتمیق حطس و دوخ

 هنیشیب هب ار دوخ یداصتقا هافرو دروآ تسد هب ار اهالاک مامت فراصم زا هنیهب بیکرت ات

 رثکادح هب ار دوخ ینهذ هافر ات دیامنیم میظنت ار فرصم همانرب روظنم نیدب ؛دناسرپ

 .دهد ءاقترا

 تامیمصت هک تسا | یلیدعت ییاهن یاههدیاف نایم یواست داجیا لصا .تلاح نیا رد

 یداصتقا صخش . .دیامن یم هیجوت اتسیا طیارش تحت ار یداصتقا صخش نوگانوگ

 ی هه دا ایلام هاتف تار ابر هز ارم یک ییاقت تا
 رادقم تمیق

 .دسر یم لداعت عصو هب بیئرت نیا هب و دنادرگ یم یواسم

 دوخ رایتخا رد یفرصم یاهالاک ییاهن هدیاف نایم یواست داجیا اب ار دوخ فرصم یداصتقا صخش
 .دنک یم یزیرهمانرب

 لوب هریخذ یداصتقا صخش .تسا صخش فرصت رد رلوپ هریخذ جرخ هب میمصت , الا نقش

 و زادناسب یاهلکش .ف رصم یاهلکش .یلوب هتخودنا ,زادنا سپ .فرصم) فلتخم فراصم نایم اردوخ

 دربراک دراوم نیا رد لوپ ییاهن هدیاف هک دنکیم میسقت یزرط هب (یلوپ هتخودناو راکتحا یاهلکش
 .دوشب یواسم دربراک دراوم نیا نوگانوگ عاوناو فلتخم

 .(۴ لکش) میهد یمشیامن لاک نیعم«ریخذیازا هب ار 13 و ۸ فرصم ود یلوزن هدیاف ,ریز رادومن رد

 هنیشیب هب ار حطس ود تحاسم هک دهدیم ناشن ار یاهطقن ییاهن یاههدیاف نایم یواست داجیا
 یداصتقا صخش تروص نیا ریغ رد هک دنهدیم ناشن ار الاک ره لک هدیاف ,حطس ود نیا .دناسریم

 تحاسم ردق هب یا هدیاف یداصتقا صخش ,دوب هدش باختنا ۲ هطقن رگا) دوش یم «عفنلا مدع» لمحتم

 .(دادیم تسد زا ار ۷۰

 هلدابم از میمصت (ب

 دنک یم هلدابم ار یلاوتم و یئزج ریداقم هب ریذپ میسقت و سناجتم یالاک كي یصخش مینک یم ضرف
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 دهدیم لیوحت هک ییالاک ییاهن هدیاف تروص نیا رد .(نغور یاهرتیل ربارب رد بارش یاهرتیل)
 ادیب لیلقت دروآ یم تسد هب هک ییالاک ییاهن هدیاف :(دریدب یم شهاک نآ هریخذ اریز) دیاپیم شیازفا

 لاک ی اهت هتناف هک رگ ستم تب اگه دست( شفا هو هر تا

 .دوشب یلیوحت یالاک ییاهن هدیاف اب ربارب هدش یرادیرخ

 رازاب یارب دیلوت هب میمصت (پ

 لماوع نيا هدیاف .دریگیم كمک (هیامرس و راک) دیلوت لماوع زا الاک كي دیلوت یارب هدننک دیلوت
 یاهالاک شزرا .نیاربانب .تسا رازاب یاضاقت دروم یفرصم یاهالاک دیلوت رج اهنآ فرصم انامه
 یاهتنزومآ و هتسخوس رایسب لاتمزا نوح یلتتسا تای نیا ری :تسا «یساکعنا نترراط اب یدیلوت

 شزرا دیراو رم اریز .میوریمو رف اهایرد یافرژ هب ات دیراورم یوجوتسج رد ام :تسا هتف رگ كمک

 و رف اهایرد یافرژ هب ات دیاب نآ ندروآ تسد هب یارب دراد یدایز شززا دیراو رم نوچ اي .دراد یدایز

 .دروآ ها رمه هب دیراو رم یاج هب یگنس و دروایب یلابقادب صاوغ رگا هک دوش یم روآ دای زنوج ؟میو رب

 .تسا صاوغ راک شزرا رب مکاح دیراو رم شزرا ,هجیتن رد .تسا شزرا نودب هداد ماجنا هک یراک

 .تسا نآ ییاهن یروهرهب دیلوت لماع ییاهن هدیاف ؛تسا نآ یروهرهب دیلوت لماع كي هدیاف
 یرادیرخ ار دیلوت لماع ینامز ات .دناسرب هنیشیب هب اردوخ تیزم دهاوخب هک یا هدننکدیل وت ره

 یاری تشآ هدرک راتک ار هاگب یشسیترهک یا هتیاف) لاعنآ یاهنادحاو هی یسعادرپ تییفدک تک نم

 .(هاگنب سیئر ییاستکا هدیاف اب ییاهن یتفایرد) دروآ یمزاب لماع نیا ییاهن دحاو هک دشاب یتفایرد اب

 هو سا اسب لنآرخ زا هدافسا :تتستخر اهفرجو دیش نابآ رع: تیک رت شفاف رد اما
 :دوشب اهنآ ییاهن یاهلوصحم اب بسانتم اهنآ

 ۸۵ لماع ییاهن لوصحم ظ ییاهن لوصحم لماع
 ۳ ۱ 8 تمیق ۱

 یواسم لماوع ییاهن بیک رت یارب یتخادرپ تمیق هک دزاس یم فقوتم ار دیلوت یماگنه هدننک دیلوت
 .دروآ یم تسد هب ییاهن بیک رت نیا رثا رب هک دوشب یتفابرد اب

 نایاش یداصتقا هنازور یگدنز رد ؛دراد یحیضوت ای یرظن تیمها اساسا ءاهالاک فرصم نوناق
 مامت صاخ یاههدیاف هیلک هسیاقم زا یداصتقا صخش .تسا یداصتقا صخلم هبساحم طقف تیمها

 :دشابیم زاین یب ریز لیلد ود هب راب ره رد اهالاک



 طقف هک یمسق هب .دوش یم ساسحا یریذیان فاطعنا و تابث .تاجایتحا زا یرایسب رد وس كيزا

 ؛دن ریگ یم رارق هسیاقم دروم اهالاک و اهزاین ییاهن یاهرشق

 لمکم تیصوصخ و هدوب ككدنا رایسب ییاهن یاههدیاف هک تسا ییاهن یاهرشق نیا رد ,رگید یوس زا -

 تیبا ساب فاطفا نیک ایست افشا رد توت
 همانرت ات دیایرد ار ییاهن یاه هدیاف 3۳ هب رجت هب .یداصتفا صخش تسا یفاک «نیاربانب

 ییاهن فراصم رد ار الاک نیا یاه هدیاف روظنم نیدب و دهدب رییغت صخشم یتروص هب ار دوخ فرصم

 دایز دیدج فرصم رد هدیاف هک دریگ یم ماجنا یطرش هب لیدبت و رییغت ؛دنک یم هسیاقم رگیدکی اب هتشذگ

 فوق

 هک تسا ییاهن یاههدیاف نیا اریز .دجنسب مه اب ار ییاهن یاههدیاف یداصتقا صخش تسا.یفاک

 یتالکشم اهنآ یاضرا دروم رد هک تساهیدنمزاین نيا اهنت و دیامن یم تقباطم ییاهن یاهیدنمزاین اب

 .تسا هتفرگ رارق اهالاک هریخذ مامتا زرم رد یداصتقا صخش تلاح نیا رد اریز .دنک یم زورب

 ,عقاو رد .دهدیم ناشن ار شیارگ طقف ییاهن یاههدیاف نایم یواست داجیا نوناق

 سناجتم ریداقم هب فرصم هاگدید و ینف هاگ دیه زا و لعع رد نیل وب مارو اب اه الاک

 فرصم هب لیم .دنتسین هتسویب زین هدیاف یاهینحنم هوالع هب ؛دنشاب یمن ریدپ میسقت
 تاظحالم و دنرادن یراشعا تروص هک تسا یریداقم هب تبسن یداصتقا صاخشا

 .تسا هدرک تپاث ار عوضوم نیا تیمها یدادرارق اي یناور .یکیزیف

 نایم یواست داجیا نوناق نیشناج ار اهالاک فرصم رتقیقد نوناق زین رزیو
 هب ار توافتم هدیاف یاراد یاهالاک یداصتقا صخش» :تسا هدرک ییاهن یاههدیاف

 نودب .دیای یسرتسد ییاهن هدیاف نیرتمک هب فرصم ره رد هک دیامن یم فرصم یزرط

 هب بیک رت نیا رب یانب «.دهدب تسد زا ۱ کیوان رشت هود اش اه هتناق هک

 صاخ هدیاف ندادتسد زا تمیق هب یرتمک صاخ هدیاف چیه هک دریگ یم تروص یز رط

 تساد هب اه لاک مریفم رد یازآ هو لک هلیاف رک تعارف تی هک یدیت یقحق یضس
 .دمآ دهاوخ

 :ددرگ یم صخشم ریز تیصوصخ هس اب دوش یم هیهت بیترت نیدب هک فرصم همانرب
 تیصاخ نیا .دریگ یم رظن رد ار اهالاک ندوب لمکم تیصوصخ همانرب نیا (فلا

 لمکم یماگنه ناسکی جایتحا دروم یالاک دنچ ایود :دشاب هتشاد ینف هبنج دناوتیم
 .دشاب یرورض یدنمزاین نیا یاضرا یارب اهنآ كرتشم و مأوت لمع هک دنرگیدکی

 لومش زا تیصوصخ نیا .دریگ رارق هجوت در وم زین یناور ندوب لمکم تسا مزال امآ

 رد سک چیه .دوش یم هجیتن یداصتقا صخش همانرب رد اهالاک مامت نامزمه یبایزرا و

 هرابرد باختنا قطنم و دنزیمن تسد لقتسم یاهباختنا هب نیعم یاهالاک دروم



 ۱۶٩۹ یداصتقا صاخشا تامیمصت و اههمانرب

 رگیدکی زا لقتسم یناسنا تاجایتحا همه .عقاو رد .دراد دوجو اهالاک زا یاهعومجم

 و هدرک ندوب لمکم هدیدپ هرابرد یهجوت نایاش یسررب ۲" نادر-نیتشنزور .دنش اب یم
 :تسا هداد صیخشت اهزاین نایم لباقتم لمع ع ون هس

 یاهیدنمزاین یاضرا الثم :نیعم جایتحا یاضرا رثا رب رگید جایتحا شیادیپ طرش (۱
 ؛دراد ی رنه یاهیدونشخ تر وص هب جایتحا شیادیپ هب یگتسب كيژول ویزیف ییادتبا

 و ندروخ هب جایتحا) رگید جایتحا یاضرا رثا رب جایتحا كي یاضرا تیوقت (۲

 ؛(ندیشون

 .رگید جایتحا یاضرا رثا رب جایتحا كي عفر اي شهاک (۳
 رظن رد زین ار اهالاک نیا فراصم هیلک هکلب ءاهالاک مامت طقف هن یداصتقا صخش

 رب اهنت اهالاک نیا .دنوش هظحالم یکیزیف ای یدام یاهتیعقاو دننام دیابن اهالاک .دریگ یم
 .دننک یم اذین یداضتقا یانعم فلتخم دراوم رد لامعتسا یارب تاناکما هضرع رثا

 دوخ نایم فلتخم فراصم رد طقف ار الاک كي دیاوف یداصتقا صخش .نیاربانب

 .دهدیم ههجاوم فلتخم فراصم رد رگید یاهالاک هیلک یاههدیاف اب و دجنسیم

 قفا ای یداصتقا هبساحم هرود ینعی .نامز زا یا هرود یارب فرصم همانرب (ب

 .تسا هدش هیهت (نخرب نیت نای) یداصتقا

 و (اهدمآرد لوصو رد و اهالاک دیرخ رد رک تاون ات ) ینیع لماوع هب ینامز هرود نیا

 سناه) «لیخت و ینیب شیب تیف رظ ....اهدید نادیم» ینعی ؛قراذ یکتشت ینهد لماوع هب
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 دیامن یم هراشا زاد رج نیت یو :دنک یم رییغت جایتحا تیهام ربانب ینامز هرود نیا

 یتاجایتحا هدنک ینیبشیپ ار رود هدنیآ یارب مهم یاهیدنمزاین دناوتب صخش رگا هک

 رد جیردت هب و «اج كي تروص هب» صخش هلیسو دنراد رارق رتمک تیمهآ رک یدک

 .دنوش یم ینیب شیپ هرود نيا لوط
 تذل هک تسا یناور لصا نیا رب ینتبمییالقع هبنج زا لقتسم فرصم همانرب (ب

 را رق «تمحز و تذل دن او هیاب ۳ تم همان رب نیا .دشابیم یگدنز فده انامه

 تروص هب تروجا لوق هب هک تسین یصخش تیلاعف نیبم و (زنوج) درادن

 تم نضتش ماهن از بنا رشییناشا یهم ات رب شاپ ها زد «ینارنگشوخ نیشام»

 همانرب تیلوقعم .دننک یم نایب ار یطارفا عونت للع و اههزیگنا بتارم نيا .دوشیم
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 یسأیس داصتفا ۱۷۰

 یداصتقفا صخش مه زاب و تسا هنیزه لقا اب ءاضرا رثکادح یوحو تسج رد فرصم

 تک سر فرا ده نشروا ار هنیزه لقا و ءاضرا رثکادح هک تسا

 نانیا .دهدیم ناکما ار نانادداصتقا زا یضعب هابتشا زا بانتجا تیل وقعم موهفم نیا

 رود راتفر هنوگ رهو دنراگنا یم یکی «راد هیامرس ییالقع هبنج» اب ار ندوب ییالقع موهفم
 تییشت» تسنا مرال هتیررویدیک ات ۲ ندب یترل هک نانخ هدفناد نما شالقع عزا زا
 تاعارم «تیلوقعم رد

 ربارب لوصحم یاهینحنم و توافتیب یاهینحنم ,یداصتقا هبساحم (ب
 رفع یار داف ا هبساخم هب رظناهک تبمآ عن یذپ شن رک مرضاخ لاهزق

 ای) ربارب لوصحم یاهینحنم بسح رب دیلوت لیلحت رد و ینوافتیب یاهینحنم بسح رب

 .دوشب هئارا (ربارب رادقم

 هدننک فرصم باختنا ۱

 :وروآ شراب 4 ارت ریز کشم ید یباهت هدیاف اضا هم لساوت فوم لیلخت زق
 نیبم رادقم و اه روحم یور ار الاک رادقم .دهدب را رق هدافتسا دروم ار هدیاف عباوت هک رظنبحاص ره

 ی ریداقم دیفم راثآ ینهذ روط هب هک یماگنه ,یداصتقا صخش .درب یم اه روحم یور ار نآ یاههدیاف

 نیا سپس و دهدیم ماجنا یبیترت یاه هدر ساسارب ار راک نيا .دیامنیم هسیاقم ار الاک دنچ ای كي زا

 و»تسا .ساسحت اهتوافت:هب تب یداضتفا .ضخش :دنک یع نایب.یلضا دادغا :بسخ رب از اهفیدر

 فلتخم یاه هدیاف ربارب رد طقف یو .درادب زا ربا مقر بسح رب دیامن یم ساسحا هک ار یتوافت دناوت یمن

 نومضم نیدب بوخ رایسب ار بلطم نیا ""سزیم نف كيودول .دنک یم (رزیو نف) «هلصاف ساسحا»

 .«ار یلصا دادعا هن و دسانش یم ار یبیترت دادعا طقف و دهدیم بیترت و مظن تیلاعف» :دهدیم حرش

 یارب الاک كي دیفمراثا هنیاقم .ددرگ یم یبایزرا ینهذروط هب درف هلیسو هدیاف نوچ .مود هلح رم رد

 | ریز درک هدیاف هسیاقم هب مادقا ناوت یمن دارفا نایم .دشاب یمن ریذب ناکما ینهذ تروص هب رفن دنچ

 هو رگ كي تیاضر رثکادح و اههو رگ باختنا دنآوت یمن هدیاف عبات ,هجیتن رد .دسر یم تسب نپ هب راک نیا

 .درادن ناکما یداصتقا فاش نیمار ریبدت رهزا یشان راثآ یبایزرا رگید یوس زا و دهدب شیامن ار

 یا هنوگ هب ار هدننک فرصم راتفر لیلحت ,بیاعم نیا عفر یارب ناگدنسی ون زا یضعب

 .دنا هد رک هص رع رگید
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 ۱۷۱ یداصتقا صاخشا تامیمصت و اههمانرب

 ای) هدیاف هک دراد هدیقع نادداصتقا نیا .تسا وترای زا دیدج هضرع نیا ءاشنم

 ناشت طاخ ور مت یا حوا اد هد هیت رک هیادما ناباه تو

 اهباختنا .درادیم زاربا ینیع باختنا اب ار دوخ هقیلس درف كي هک یماگنه هک دزاسیم

 هراب رد ی ریگ میمصت و دنیب یمن میمصت ذخا تهج هب یلیلد اهنآ نایمزا شنیزگ ردو دراد

 كي و نان مرگ ولیک كي هک درادن یتوافت رفن كي یارب الثم :دروآ یمن راب هب یتوافت كي ره

 تابیک رت مامت .هریغ و بارش مین و رتیل كيو نان دنوپ كي ای و دنکب فرصم با رش رتیل

 نینچ مه لمع رد و دریگب ماجنا اهنآ نایم زا باختنا تسا نکمم هک بارش و نان

 یتحنم ای رادومن تر وص هب هک دنهد یم نیک ار یتوأفت یب هال كلي .دوش یم

 ,دد زد نی هص رع ینوافتیب

 ۱ هتک ام ات یر نیکو کس اس مت کیس ناک دی و

 :نزآ هاو طنش ون راب لیلت هیانم

 تامدخ و اهالاک نایم ار دمآ رد نیا دیاب ,دراد دودحم دمآرد هک یا هدننک فرصم

 زا ار تامدخ و اهالاک نیا یبسن شزرا دیاب ,روظنم نیدب :دیامن میسقت نوگانوگ و ددعتم

 اهنآ تمیق ینعی ,یبسن هنیزه اب ار تامدخ و اهالاک یبسن شزرا و دنزب نیمخت دوخ رظن

 یاضافت یرظن یوگلا كي زا ناوتیم هدننک فرصم تامیمصت حیرشت یارب
 فراصم هدننک فرصم هنوگچ دهد یم حیصوت وگلا نیا .تفرگ كمک هدننک فرصم

 یارب هک ینیعم غلبم یازا هب هنوگچ و دنک یم یدنب هقبط و هسیاقم ار دوخ نکمم و فلتخم

 .دنیزگ یم رب ار نکمم فرصم نیرتهب دراد رایتخا رد جرخ
 هی رظن دعاوق (فلا

 الماک یاهعومجم هدننک فرصم ره هک تسا هیرظن نیا زاغآرس هیضرف نیا
 ود الثم) یو (, فراصم زا بیک رت ود مینک یم ضرف .دراد ربرد ار اهناحجرزا صخشم

 ایو (م ری ار نو دناوتیم هدننک فرصم .میشاب هتشاد ناسکی شزرا هب (هناخ مزاول دبس

 ود ره هب تبسن هجیتن رد و دراگنا لداعم یاب ار ( اي و دهدب حیجرت (و رب ار (م

 (نآ لداعم اب زا رت رب (نر) (م< نر ع ون زا یاهطبار .نخس رگید هب ؛دشاب توافت یب

 20. ااا۷



 یسایس داصتقا ۲

 .دشاب هتشاد ناجحر (ب رب برو الی رب(0, رگا.تسا ی ریذپان تیارس انامه مود هدعاق

 نایم قفاوتم یاهباختنا ,دش اب مزال هاگ ره .دراد یرترب (نو رب (ب تروص نیا رد

 .دنک یم ادیپ ترو رض طرش نیا .دریگب ماجنا لدابتم قوقش یدایز هرامش
 یوتحم الثم فراصم زا بیکرت ود رگا :تسا عابشا مدع هدعاق انامه موس هدعاق

 .دشاب ۷ یالاکز | یرتدایز رادقم ود نآ زا یکی رد یلو دشاب 26 یالاک ز  ربارب یرادقم

 .دیامنیم ادیب ناحجر ریخا هعومجم

 5 فروضم بیک زا از ۱ یقق بج رب يک نیم رف :تسا رارمتسا مراهچ هدعاق

 ظ رب۸ ی ری هدعاق قفاوم .دراد رتمک یکدنا 2« یالاک زا ظ یلو ,دشاب ناسکی

 نا رمتسا هدعاق قفاوم .مییازفا یم 8 هب ار ۷ یالاک زا ینیعم رادقم كنيا .تسا رترپ

 ظ بیک رت .دوش هدوزفا ظ فرصم بیک رت رب نوج هک دراد دوجو ۷ یالاک زا ینیعم رادقم

 ,تنادرک يم توافت ی .بنک رت هب تین از

 باختنا هیرظن نیودت یارب و دنشاب یم باختنا یمومع هیرظن یساسا دعاوق نانیا
 .دنوریم راک هب هدننک فرصم

 یتوافت یب یاهینحنم ُب

 یفلتخم یاهبیک رت .میریگ یم رظن رد ار و ۸ (یاهالاک زا یاهعومجم اي) یالاک ود

 .دنک یم داجیا ناسکی تیاضر هدننک فرصم رد هک دراد دوجو الاک ود نیا ریداقم زا

 یارب ۸هرظظر و ۸,13, یاهبیک رت .تسا یتوافت یب ینحنم كي (1) ینحنم ,۵ لکش رد

 .دنراد ناسکی یا هدیاف هدننک فرصم

 هدید (نلد زا (۳۲۳) رت نییاب و (1» زا (۸ظ) رتالاب یتوافت یب یاهینحنم .لکش نیا رد

 یکدنا ایو دایز رایسب تیاضر بیترت هب هک تسا ییاهبیک رت ناکم ینحنم ود نیا .دوش یم

 میب وگ یم .درادیم ینازرا هدننک فرصم هب ار 01 ینحنم رد دوجوم یاهبیک رت زا رتمک



 ۱۷۳ یداصتقا صاخشا تامیمصت و اههمانرب

 .تسا ۲۳ و 01 یاهینحنم زا رتالاب ۸8 ینحنم رد ۲۱«هدنهدیرت رب بی رض»

 .دروآ یم دی.دب ار هدننک فرصم یتوأفت یب هشقن یتوأفت یب یاهینحنم ها ریختم

 .دنامب یضار نانچمه هکنآ یارب هدننک فرصم :تسا یفنم اهینحنم نیا بیش بس

 زا ینیعم رادقم دخا و شریذب اب ها رمه ۸ یالاک زا نیعم یرادقم زا فا رصنا تسا مزال

 .دهدیم حیضوت عابشا مدع هدعاق ار نایرج نیا .دریگ تروص 8 یالاک

 ی رتشیب رادقم یاراد یکی یلو ,هدوب.ظ یالاک زا ناسکیرادقم یوتحم ود ره هک بیک رت
 زا هدننک فرصم هک دیآ یم دیدب یماگنه تیعضو نیا .تسا توافت یب .دشاب ۸ یالاک

 .دشابن تیب ولطمان ءاشنم هجو چیه هب عابشا نيا و دوشب عابشا ۸ یالاک
 بیک رت ود نایم هدننک فرصم هک تسا ینعم نیا هب مئاق تروص هب یتوأفتیب ینحنم

 رد یلو ,دنرادرب رد ار ۸ یالاک زا یدحاو رادقم ود ره .بیک رت ود نیا .دراذگ یمن یقرف

 هک دوش یم داجیا یماگنه طقف تیعضو نیا .تسا رتشیب 8 رادقم ی رگید هب تبسن یکی

 ۱ عابشا ظ یالاک زا هدننک فرصم

 رادقم هک دناسریم ار موهفم نيا عضو نیا .دشاب تبثم یتوافت یب ینحنم بیش هاگ ره

 هدر نت ریشت اه فرش اش هد اوره یاهالاک زا یا
 ینحنم بدحت .تروص نیا رد :دنتسه بدحم تاصتخم ءادبم هب تبسن اهینحنم سس

 .(۶ لکش)

 ۷ لکش
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 نامه و دووآتسد ها ۸ یالاک | ناسا 1 1 هدننک

 .دنک ظفح ار ءاضرا حطس

 هدامآ .دروآ یم تسد هب ار ۸ یالاک زا یرتشیب رادقم هک جیردت هب ,هدننک فرصم

 ییاهن خ رن نیا ربانب .دیامن رظن فرص رتمک شیپ زا شیب رادقم هب 13 یالاک زا ات دوشیم

 .دشاب یم یلوزن ینیشناج
 ۸ظط _ . ۲ ۳ حا رم ظ ۳ 2

 - بس تروص نیا رد ,دشاب ۸۸۱ را .تسا ۳ 2 ینوافت یب ینحنم بیش

 .دوب دهاوخ ۸ و 13 نایم ینیشناج ییاهن خرن

 :مییامن یم خاق ات ار ریز ظباور ۷ لکش رد

 1.۳.5۰ وم 2 طخ بیش 2-7

 لصا نیا یلو .میراگنا یم ملسم لصا ار یتوافت یب یاهینحنم بدحت ,لومعم قباطم

 .دریگ یمن رارق كالم و هدوبن ملسم هشيمه

 اب لا حر ای رفت کیک اهم یاه راک و هاب یاس

 لمکم الماک اهالاک هاگره و (۸ لکش) دنشاب یم آب لکش هب ای و هدوب یزاوم اهروحم

 رادومن پچ یاپ شفک هگنل و تسار یاپ شفک هگنل تروص هب .دنشاب رگیدکی

 حس

 بندر نمهناع ارش اب سن هیت اب اقا یاهالاک ایر یتوافتیب اتم

 ٩(. لکش) دیآ یم رد میقتسم 9

8 8 

0 0 
 ٩ لکش 1 ۸لکش * . 
 ریذب نیشناج یاهالاک لمکم یاهالاک

 ینحنم ود عطاقت ؛دنیامن یقالت ار رگیدکی دنناوت یمن 23 اهم تب

 ۱ ره رت الاب 0 و هو السی 4

 » ۸۰:5, (۳هنعتصفا کفاع ها .ناطواتاتمط)



 ۱۷۵ یداصتقا صاخشا تامیمصت و اههمانرب

 زا ای و یواسم یرگید بیک رت اب دناوت یمن نامز كي رد بیک رت كي نوچ .دنرادب هضرع
 .دناسریم ار ینعم یب تلاح كي یتوافت یب یاهینحنم یقالت .دشاب رتدب ای و رتهب را

 صخاش 1[ ینحنم و دراد یرترب و تیزم زا ینیعم صخاش 1 ینحنم ۱۰ لکش رد

 آ ینحنم دناوت یمن 11 ینحنم .تلاح نیا رد .دراد ناحجر ۷4 هطقن رب ال هطقن اریز تالاب

 ۳ هطقن .عقاو رد .دهدیم ناشن ار نایرج نیا زا یشان ضقانت لکش نیا ؛دنک مطق ار
 ۵ ای دهسن افسرده ایر هتسا لاعف.رما نیا و كشاب تربت ۵ هطقن زن شنی ارم

 .تسا 8 زا یرتمک رادقم یلو ۸ رادقم نامه هدنهدناشن
۳ 

8 

3 
 0 ی

13 

۳ 
1 

9 ۸۵ 8۱ : 0 
 ۱۱ لکش تب

 هدننک فرصم میمصت (پ

 هک ۳به .تسوا یاههقیلس هدنهد تیام هدننک فرصم یتوافت یب هشقن

 كمک هب یتوافت یب هشقن .دنوش یم نیعم اهناحجر ههجاوم رثا رب دریگ یم هدننک فرصم

 یارب ,یداصتقا یاه هداد .دیامن یم مسجم ار ناحجر نیا یداصتقا یاه هداد زا یضعب

 .دننک یم داجیا تالوصحم تمیق و دمآرد رظن زا ییاهتیدودحم و ربج .هدننک فرصم

 .دهدیم شیامن اهتمیف طخ اي هجدوب طخ ار هجدوب ربج

 بیترت هب 8 و ۸ تالوصحم تمیق و دراد ار 15 دمآ رد هدننک فرصم مینک یم ضرف

 .دشاب ۳ و ۳م

 یالاک نيا زا .درک یم 19 لوصحم دی رخ فرص ار دوخ دمآرد مامت هدننک فرصم رک ّا

 0 تک و ی س) یی 0۷ ر ادقم ۲
۹ 

۳ 

 ۱ تشادیم

 دنآوت ش.هدننک فرضم هک تسا ظ و ۸:یاهالاک یاهبیک رث هیلک نام ۷ طخ

 یاهتمیف هب .الاک ود نیا دیرخ یارب ار دوخ دمآرد مامت هک یتروص رد .دیامن یرادی رخ

 ار میقتسم طخ ریز تروص هب هدننک فرصم هجدوب هلداعم ,عقاو رد تست ج رح نیعم



 ۸۵۳+ ۳و

 :میسی ونب ریز تروص هب میناوتیم ار الاب هلداعم

 و تل تبیین ها
 ۳و ۳و

 تیک ی

 ۸م
 اه روحم هب تبسن طخ نیا بیش

8 ۱ 

 :اگ ره ؛دنک یرادیرخ ار اهتمیق طخ رب عقاو 3 و ۸ زا یبیک رت دیاب هدننک فرصم

 تاناکما زا درادرارف ۷ طخ یالاب رد هک زین یبیکرت ؛تسا هدرب راک هب یدب ز رط هب ار

 ینعی بیک رت نیرتهب یوجو تسج رد هدننک فرصم .نیاربانب .دنک یم زواجت یو یلام
 رد .ددرگ یم یتوافت یب ینحنم رب سامم اهتمیق طخ هک تسا یاهطقن رد عقاو یبیک رت

 ناو نوا ی تم یر ۲ طقح یاب هطقن ورا هطقن ار هتک شک را ع

 .دیامن یم یقالت ای و هدوب سامم طخ نيا اب و تسا یتوافتیب ینحنم

 .دنک یم یرادی رخ ار ظ زا 0۱) و ۸ زا 06 رادقم 5 فرصم نیا ربانب

 :می راد نینج می ربن دی زا ار یقنم تمالع هاگ ره

 0۷ رق ۸۵
 94 ۳و ۱ ۳م ۳

 یتوافت یب ینحنم بیش اب یواسم ۸ و 3 نایم ینیشناج ییاهن خرن نوچ و
0 7 

 :میراد سس تیز ا ) 0 (

۳ 
 15متر

 هب .تساهنا یاهتمیق نایم تبسن اب یواسم ۸و 1 نایم ینیشناج ییاهن خ رن .سپ

 سده نفر هک معاوت .میسریم ریز حرش هب یساسا هدعاق هب .بیترت نیا

 یاهتمیق نایم تبسن اب یواسم الاک ود نایم ینیشناج ییاهن خرن تسا مزال دوش یضار

 .دشاب اهالاک نیا



 هدننکد یلوت باختنا (۲

 :تنسا هدننک فرصم راتفر لیلحت دننامه هاگتب اي هدننک دیل وت راتفر لیلحت

 هب ینف یاههداد .ددرگ یم زاغآ یداصتفا و ینف یاههداد هیاپ رب دیلوت هب میمصت

 عباتم رادقم نایم طباور ساسارب ,شور ره رد و دنوشیم لیکشت یفلتخم یاهشور

 تاناکما ینف یاههداد .دیآ یم تسد هب هلصاح یالاک رادقم و هدافتسا در وم یدیلوت

 یداصتقا یاههداد بسح رب «تاناکما نیا نایم زا هاگنب .دنیامن یم نیعم ار هاگنب دیلوت

 هب رظن دروم فده ریانب و یدیلوت عباتم تمیق رازاب رد لوصحم شورف تمیق دننام

 نیرترثوم و هتفرگ ییالاک دیلوت هب میمصت هک میریگیم رظن رد ار یهاگنب نونکا

 هاگنب هک تسا دنیاشوخ ینعم نیدب هیضرف نيا) تسا هدیزگرب ار دیلوت شور

 الاک نیا دیلوت یارب هاگنب .(دیامن لمحت ار یرورضریغ دیلوت یاههنیزه دها وخ یمن

 هاگ ره .دهدب رارق هدافتسا دروم ار (راک و هیلوا داوم الثم) ۷ و 2 دیلوت لماع ود دیاب

 یورو دو و

 شیام را حفر رد رب لوصحم یاهینحم ها ار

 .(د التم) دنهد یم

 ریز ح رس هب ار یتوأفت یب یاهینحنم تیصوصخ نامه ربارب لوصحم یاهینحنم

 :دنرادیم هضرع

 یانعم هب رما نیا .تروص نیا ریغ رد هج تک ین ار رک نو اهر آ ع

 دین وت ما وغ ناتتکب تیک ر اب از نیل فلتخیم زاذقم ود دنا رت یم ناگشب تیک :تشتا نا

 سا نکس نما یا هدر راک هیناوپرت رب وهم هوس هاش کا ونک یاهنا

 لماع كي تاقوا یرایسب اریز .دنراد یگدیمخ تسار یوس هب اهینحنم نیا سس

 ؛دوشب رگید لماع نیشناج دناوتیم

 .ددرگ رظن فرص رتشیب * دیلوت لماع یلاوتم ریداقم زا ردق ره ؛دنتسین رگیدکی لماک



 نایم ینف ینیشناج ییاهن خ رن .دنک یم نایب ار ۷ و 5 لماع ود نایم ینف ینیشناج ییاهن
 نازیم ات دوش ایایاب * لماع یفاضا دحاو كي اب دیاب هک تسا ۷ لماع رادقم نآ و ۲

 ربارب لوصحم ینحنم بیش نامه ینف ینیشناج ییاهن خرن ,هجيتن رد. دیامنن رییغت دیلوت

 .دشاب یم ( كي اب یواسم ۸و - 2 ) ینحنم زا نیعم هطقن رد

 لوصحم هب 2 ییاهن لوصحم تبسن اب یواسم 2 و ۷ نایم ینیشتاج ییاهنخرن

 .تسا ۷ ییاهن
۱ ۳3 
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 ریغتم لماع رد دحاو كي رییغت اب طابترا رد ) لوصحم رد رییغت انامه ییاهن لوصحم

 تباث ۷ لماعرادقم و هدوب 2 لماع رد دحاو كي رییغت ربا رب رد ۴ رییغت )۷ .تسا دیلوت

 تایم یر .تسا هدش ضرف

 هاگ ره .دشاب زا دحاو كي اب یواسم ۳۷و ۳ زا دحاو ۳,> رس مینک یم ضرف

 1 یار 6 لا دار

 جا ۱ 1 )۷ :را رق نیدب .میش وپب مشچ

 ۵4# 2 *۳)[پ

 .تسا نآ یغرممختای ی وضیب لکش ربارب لوصحم یاهینحنم مهم تیصوصخ رگیدس
 .ددرگ یمرود نآ زا نیعم هطقن رد سپس و كيدزن روحم هب تسخن اهینحنم نیا زا كي ره

 .دوش یم هدافتسا دیلوت تایلمع ییالقع و رملق نییعت و فیرعت یارب تیصاخ نیا زا

 نی رتمک ۷, .دهدیم ار طو دیلوت رز لماوع بیک رت .میریگ یم رظن رد ار ۱۳ لکش

 زا ۳و ینحنم لوط رد میناوت یم ام .دوریم راک هب ۲و دیلوت رد هک تسا ۷ لماع زا رادقم

 هطقن نيازا اما .ميزاسب ۷ لماع نیشناج 1. هطقن ات ار لماع و مینک رظن فرص ۷ لماع



 ۱۷۹ اتش اطهار

 دیاب میهدب رارف هدافتسا در وم ار < لماع زا یدایز رایسب رادقم میهاوخب هاگره .دعب هب

 | ریز .درادن ینعم تیعضو نیا و مینک دراو دیلوت نایرج رد ار ۷ لماع زا یرتشیب رادقم

 1 هطقن رد 2 لماع ییاهن لوصحم .دوش یم یرورض نازیم زا رتالاب ۳ دیلوت هنیزه
 .دشابیم رفص زین و ۷ نایم ینیشناج ییاهن خرن و تسا رفص اب ربارب

 دعب هب 1. هطقن زا میها وخب رگا .دهدیم تسد هب ار ۳و دیلوت زین دتو لو لماوع بیک رت
 2 لماع زا یرتدایز رادقم دیاب ۲و دیلوت یارب «میرب راک هب ار ۷ لماع زا یرتشیب رادقم

 لوصحم .ددرگ یم رتشیب یرورض دح زا هنیزه ,هجیتن رد .میزاس دیلوت نایرج دراو ار

 زین او ۷ نایم ینیشناج ییاهن خرن و تسا رفص اب رب با رب 1, هطقن رد ۷ لماع ییاهن

 .تسا تیاهن یب
 یارب مزال 2« لماعر ی

 زاین دروم ۷ لماع رادقم لقادح 01: ؛دناسریم ار لوصحم فلتخم ریداقم هب یبایتسد

 45. تتتا ییاههطقن ناکم (1, .دهدیم ناشن ار لوصحم فلتخم ریداقم دیلوت یارب

 ییاهن لوصحم هک تسا یطاقن لحم 0[. و رفص اب ربارب نآ رد ۷ لماع ییاهن لوصحم

 .دشاب یم رفص اب یواسم 2 لماع

 ,هقطنم نیا نورد رد .تسا دیلوت ییالقع تایلمع هدودحم 01. و 01, نایم هقطنم

 تبثم لماوع ییاهن تالوصحم هک یدراومردو دشاب یم تبثم ۷ و 2 ییاهن تالوصحم

 هاگنب .دشاب یفنم ییاهن لوصحم رگا .دیامن مادقا دیلوت هب هک تسا هاگنب عفن هب .تسا

 یلماع زا رتمک هدافتسا اب | ریز .دناسریمن لقادح هب نیعم دیلوت یازا هب ار دیلوت هنیزه
 زد الک ناتشدروآاب ناب اریدوخ هیدن و یموتسنا یققنآ اهن لاوصختهک
 تسد هب ار ۴, دناوتیم درز اي دلو لماوع بیکرت اب ان ماگ .دوش یم دهاشم رادومن

 .دروایب

 ,یلک روط هب هک دناسریم ار تیعقاو نیا «ربارب لوصحم یاهینحنم «یوضیب» لکش

 همادا دناوت یمن تیاهن یب ات یلو تسا ریذپ ناکما دیلوت لماوع نایم ینیشناج هچ رگا
 هک دسر یمارف امر دتفاب دیامش لماع ۲ یراق لماع ۲ هک میتک نه یضرف دشیاب
 .دنیآ یم رد محازم تروص هب یفاضا نارگراک

 ریذبانرییغت و تباث ,عیانص زا یضعب رد .دیلوت لماوع زا یضعب بیکرت یاهتبسن

 لوصحم یاهینحنم .تروص نیا رد .درک یرگید نیشناج ار لماع كي ناوت یمن و تسا
 .دشابیم اهروحم اب یزاوم دوخ لوط مامت رد ربارب

 مینیبب نونکا .دهدیم ناشن ار هاگنب دیلوت تاناکما ربارب لوصحم یاهینحنم هشقن



 یسایس داصتفا ۱۸۰

 :ناتیزک نمزپ ار دیلوت رادقم هچ هاگنب

 شیامن ربارب یاههنیزه طوطخ ار تیدودحم نیا و دراد یاهجدوب ربج هاگنب

 ار دیلوت لماوع زا یتوافتم یاهبیک رت هج هاگنب هک دنهدیم ناشن طوطخ نیا .دنهدیم

 .مینادیم جرخ فلتخم ریداقم یازا هب ار لماوع تمیق .دنک یرادیرخ دناوتیم

 میناوت یم ار. ۲, و ۰ یاهتمیق هب ۷ و ۸ لماع ود یازا هب دیلوت لک جراخم نیاربانب

 [1) 6 .ظ+ ۷۰ظرب

 تسناوت یم .درک یم جرخ 6 لماع دیرخ یارب ار دوخ یلام عبانم هیلک هاگنب هاگ ره
 حازخ ۷ لیاع تیک رد او دوغ عباس دیک زکا ودووا ضد زارع زا فتو

 هک ی ۱ ۱ 1
 طخ میناوتیم .بیترت نیدب .دنک یرادی رخ ار ۷ زا دحاو 2 تسناوت یم .دومن یم

۹ 
۱ 

3 
"3 

۶ 8 
 هل سا

 ده

۳5 ۲ ۲ 7 

 ۱۵ لکش
 هاگنب لک ریفتم هنیزه ینحنم

 زا هطقن نیرتالاب هب ار دیلوت دهاوخیم .دوخ ربارب هنیزه طخ هب هجوت اب هاگنب
 اب ریارب هنیزه طخ سامت هطقن رد هدیزگررب دیلوت حطس .دناسررب ربارب لوصحم ینحنم
 طخ بیش اب یواسم هنیزه طخ بیش .هطقن نیا رد .دوش یم نییعت ربا رب لوصحم یگحنم

 :تسا ینیشناج ییاهن خرن اب ریارب اي و ربارب لوصحم
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9 ۳ 
۳ 

 لماوع یاهتمیق هطبار اب ار دیلوت لماوع نایم ینیشناج ییاهن خ رن هاگنب ,نیاریانب

 .تسا لماوع ییاهن یاهلوصحم تبسن اب ربارب اهتمیق تبسن .دنک یم یواسم دیلوت

 نیرتشیب ۸ هطقن رد دوخ میمصت ربانب و لک جرخ هب هجوت اب ,هاگنب ۱۴ لکش رد
 انامه ,هطقن نیا رد ,لماوع بیک رت .دروآ یم تسد هب ار رظن دروم یالاک زا نکمم دیلوت

 .تسا هنیزه نیرتمک اب قباطم

 نا یا یا

 ربارب هنیزه طوطخ .مییامن نیعم ار دیلوت فلتخم ریداقم هب یبایتسد یارب هنیزه نی رتمک

 هطبار ,هجیتن رد و دیامن یمن رییغت لماوع یاهتمیق اریز .دنشابیم یزاوم رگیدکی اپ
 نیرتمک اب اهبیکرت هدنهدناشن .اههطقن نیا یناکم ورملق .دنکیمن رییغت زین اهتمیق
 هاگ ره هک دهدیم ناشن ریسم نیا :تسا (1۸30) هاگنب هعسوت ریسم نامه ینعی هنیزه

 .دوشیم دایز هنوگچ ۷ و 1« لماوع دی رخ رادقم .دبای ی ات

 لکش) دومن نییعت ار هاگنب ریغتم یاههنیزه ینحنم ناوتیم هعسوت ریسم ساسارب
۱۵). ۱ 

 ینحنماب ربارب هنیزهطخ سامت هطقن .تسا1) یلک جرخ رگشیامن ریارب هنیزه طخ
 .دشابیم جرخ نیا یازا هب (۳) دیلوت رثکادح ربارب لوصحم ۰

 ایا ید هم ور ایم یادی رک کا ی منا ای

 اهضرع روم یور ار طوبرم نوگانوگ جراخم و (۲وبگ روی...

 ینحنم ,ناکم رد هک میروآ یم تسد هب ار یطاقن هعومجم یيربب (,,و,و,...,۲,)

 .دنناسریم ار هاگنب ریغتم یاههنیزه

 شداضتفا هبساحتم هی رظن نوت نقزرا (تس
 یاههبنج زا یضعب هرابوفهک تشا نوا دف یداصتقا هام هب رظن ناوارف تیتها

 »به دروا یم مهارف ار یا هدنزرا حیضوت یدارفنا صاخشا یداصتقا تیلاعف

 .دیامن یمن نیعم اهالاک دودحم ریاخد ِ رد ار یناسنا تیل اعف

 :تسا هدش هی رظن نیا رب یدراوان تاداقتنا

 ضحم دیرجت كي هجو چیه هب هیرظن نيا دنا هدرک دومناو یضعب هک نانچ (فلا
 هب ,هیرظن نیا ,ینیع تیعقاو هب یعازتنا و یلک حیضوت زا لاقتنا یارب «عقاو رد .تسین
 تالوقم نیا .دنک یم صخشم ار یداصتقا یاههلوقم .یناسنا مولع ریاس تامیلعت یرای

 لماوع ,یداصتقا صخش فراصم هب لیم ای اهزاین ینعی .یداصتقا هبساحم یاههدولاش



 یسایس داصتقا ۱۸۳۳

 .دنهدیم لیکشت ار صخش كلمت و فرصت لامعا تیهام و اهالاک تیدودحم ءاشنم

 رظن رد ار یعامتجا تیعقاو یاههبنج مامت یداصتقا هبساحم هیرظن .نیاربانب

 روط هی صخش هچنآ ینعی ,ینهذ هافر فیرعت نمض .دیدج نوبیاهن بتکم .دریگیم
 هب لسوت اب وریاوسنارف لوق هب هک دهدیم هئارا ار یروص هشيدنا .دنک یم لابند یعقاو

 :دوش صخشم یخیرات ظاحل زا دیاب یکمک یاههیرظن

 ؛یداصتقا صاخشا (یاههزیگنا و للع) یاهشزیگنا هیرظن
 ؛یفسلف یاهشزرا ماظن لیدبت و لیکشت هیرظن -

 .ینف طیارش) یداصتقا تیلاعف یاههداد هرابرد یخیرات-یسانشهعماج هیرظن
 .(یعامتجا و یقالخا «یقوقح یاهراجنه

 كشخ دیرجت هب مهتم ناوتیمن ار یداصتقا ةبساحم هیرظن هک روط نامه (ب
 هک هناهب نیا هب و تسناد یعقاوریغ ناوتیمن زین ار یناسنا راتفر حیضوت .تخاس

 او هی رظن نیا هدننک یمن را رقرب یواست یباهن یاههدیاف نایم الومعم یداصتقا صاخشا

 یتقو ام زا كي ره هک دیامن یم ادی وه ار تقیقح نیا یرگن نتشیوخ یکدنا .دومن هئطخت
 و میهدیم رارق رگیدکی ریارب رد ار ییاهن یاههدیاف ,مینک جرخ ار یلوپ تسا مزال هک

 .درک یم نینچ هتسنادن روثنم مالک باب رد ""ندروژ هک نانچ ,مینک یم ار راک نیا

 حورشم تروص هب هیرظن .دراد لیلحت شزرا و یقطنم تخاسزاب هیرظن ره ءاما

 ریغ و یعقاو ریغ ببس نیا هب و دیامنیم حیرشت ار حیضوت دروم تیعقاو اریز .تسا

 دریک سبک اشرتو یشععرس ناف زا هتکن منا هرابرف  تواخع- شا رمت رام
 دهاوخ یم لیبموتا هدننار هک میزاسب «هیرظن» میهاوخب لمع نیا بای رد مینک یم ضرف

 تاکن نیا .دیآ یم لباقم تمس زا رگید لیبموتا هکنآ لاح .دریگب تقبس نویماک كيزا

 .نکمم باتش و تکرح ز رط ,لصاوف ,هیلقن طیاسو یاهتعرس :دوش یم عقأو هجوت دروم
 اهنیا .هریغ و هدننار ییاو رب یب ,اهزمرت عضو .دید تیلباق هجرد ,هداج عاضوا و طیارش

 حیصون .دوش یم هداد میلعت یگدننار همانیهاوگ بلطواد هب هک تسا یتاعوضوم لقادح

 هک یا هدننار و دجنگب لالدتسا لحارم هیلک رد دیاب - «تقبس» هیرظن ینعی - لمع

 تیعضو هعومجم هب هکلب دریگ یمن رظندم رد ءزج هب ءزج ار لحا رم نیا دریگیم تقبس

 .دیامن یم هجوت

 زاب میراذگب یرانک هب ار یداصتقا هیساحم هی رظن هیلع تاداقتنا نی رت كبس هاگ ره
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 هبساحم هی رظن هکنيا هب تسا طوب رم دودح نیا .مینک راکنا ار هیرظن نیا دودح دیابن مه

 یطیا رشتت راه نآ ردراوق هقناطم یداضتقا یاهدعنآ زار اب لس :یواصتفا

 ةلیسو ینهذ عفن ندرک هنیشيب هی دن دوصقم :تسا هدش فیصوت هدیدرگ هداس المع هک

 و درامش یم تقد هب .دباییم قابطنا هدارا نودب هک تسا یطیحم رد یداصتقا صخش

 حرش و دن ریگ یم هیرظن نيا هیاپ رب یداصتقا صاخشا هک یتامیمصت .دنک یم هبساحم
 اهالاک نیعم هریقذ فرض همان رب تامیمصت نیا :دنشاب یم یاهنتامیمقت تنهد

 سو سم ارضا زا اوت نو رج لاعو تتهآ هک نیایش وات
 ار شسرپ نیا تسخن .درک هضرع ناوتیم هیرظن نیا هرابرد دنچ یتاظحالم

 دییات .دریگیم هیرظن نيا هک ار یزاسهنیشیب هیضرف ایآ هدهاشم شور هک درک ناوتیم
 یتیک رب هک رقم موف سنا تب تشک یر اد تل لو و یافت ایا هک
 ا رب مکاح طیارش «تلاح نیا رد .دوش یضار و دنزب لمع هب تسد ات تسا هدش

 دنوشب زا «وزرآ حطس» كي طسوت دنناوتیم اما دنا هدشن نیعم تقد اب موز صخش

 هیضرف تساجب .نیاربانب .دبای قابطنا لوزن ای دوعص تهج رد هب رجت یاهسرد اب هک

 هنیشیب هجیتن یوجوتسج هیضرف رب و می ریذپب نیم او هو خو کت

 .مینادب رترب

 :درادیم رود رظن زا ار ريز تایعقاو دا دی وظت .هوالع هب

 «ینداتفین لکش زا هن و تسا ریذیان رییغت هن یداصتقا صاخشا تسیز طیحم (۱

 دح رد یداصتقا یاهدحاو هک ببس نیدب ای .دشاب یم ریذپان فاطعنا و تخس ًانزج هکلب

 ام طعم .دنهدب رییغت ار نآ دنناوتیمن دوخ روصت هب ای و دنناوت یمن ءرج نیا

 ]۱ ینعی ,تسا ریذب لکش

 .دبای رییغت دناوتیم
 یماگنه .تامیمصت نیا ؛دنرادن ییاهن هبنج اهنت یداصتقا صاخشا تامیمصت (۲

 و اهالاک رادقم رد یساسا تارییغت هک یروط هب .دنزیرب مه رد ار فرصم همانرب هک

 ی اسضت فک ی ار یراخ ای تام هل نرو نایب اههمانو نایت

 و رپاوسنارف لوق هب ءاریز ؛دنوشب یزاسزاب دنناوت یمن ییاهن شور ربانب زین یراتخاس
 .دنراد را رق ون یاهراتخاس و رگ رد

 زا مهلم و یکیزیف ای یعامتجا طیحم زا رثأتم لامعا یداصتقا هبساحم هیرظن (۳
 یداصتقا هبساحم زا هدافتسا ماگنه هب یتح» هک ار (حالطصا یفسلف یانعم هب) اهشزرا

 .دریگ یمن رظن رد ,«دنوش یمن یشان هیرظن نيا زا



 یسایس داصتقا ۴

 یعامتجا طباور عاونا ُةیهت رد دناوتیم ًائزج طقف یداصتقا ةبساحم هیرظن (۴
 حیضوت ار دادرارق و هلدابم لصارب ینتبم ینواعت طباور طقف هیرظن نيا .دنک تکرش

 :درادن هجوت ريز دراوم هب و دهدیم

 رک
 ناب ار لردآ وز طراح ناهش زا تینا ماطق یشریدب اب هک ما رها طب ازرب

 .دننکیم
 ۱ |  یلف هه را لیفت یواش یاحم بر شااش

 هت هاو هدزاب نایم هشاقم زا هک تسا یتامینضت هب رظان طقف دی رظن نیا :تسا یدا رقنا

 دربراک مزلتسم یتامیمصت ای نیون یاهراتخاس ورگ رد لیلحت هاگره .دنوشیم یشان

 مزال .دشاب یداصتقا صاخشا ریاس هب تبسن یداصتقا صخش كي یوس زا راشف و ریج

 .دریگب رارق هدافتسا دروم نالک تامیمصت هیرظن ینعی ,یرگید هیرظن تسا

 نالک تامیمصت تست

 دربراک همانرب هیهت اب هک دنک یم نایب ار یداصتقا هداس دحاو كي راتفر درخ میمصت

 زا اهنت و دنراد رارق یو رایتخا و رملق رد عبأانم نیا ؛دیامنیم هزرابم یبایمک اب عبانم

 یاهالاک شیامآ هب نالک میمصت هک یتروص رد .دننک یم تعاطا وا یریگ میمصت تردق

 .دزادرب یم بک رم دحاو كي رد بایمک

 طقف تلم كي اي (اههاگنب ز | رک ی |ونع هب و پک رم دحاو كي

 بک رم دحاو هدنهد لیکشت یازجا هک ,هداس یاهدحاو ؛درادن درف هب رصحنم همانرب كي

 داضت رد رگیدکی اب ای و دنیامن یم لخادت مهرد ای هک دننیب یم هیهت ییاههمانرب .دنشاب یم

 یلک ریداقم ءازجم و صوصخم یاههمان رب نیا یارجا رثا رب .هجیتن رد ؛دنریگ یم رارق

 نالک تامیمصت ع وضوم یلک ریداقم نیا .دنوش یم لیکشت (تلم فرصم ؛تعنص دیلوت)

 ۱ 4 تن
 هیاس رد میشوک یمام .تسا وری اوسنارف نویدم نالک تایمصت لیلحت نیتسخن

 لئاسم و مییامن یدنب هقبط و فیرعت ار نالک تامیمصت .نادداصتقا نیا یلمع یاهراک

 .میهدپ رارق هجوت دروم ار تامیمصت تیلوقعم

24. 26070۳۱۱۵ ۵۳۵6۱466, ۱۵, ۰ 
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 یاههمانرب دوخ یارب و دراد دوجو یریگ میمصت تردق دنچ بک رم دحاو كي رد

 كي هب هدنیآر ابتعا هب دشوک یم دحاو نیا رد هدن ریگ میمصت ماقم .دنیامن یم هیهت قفاوتمان

 یاهدحاو یاههمانرب یارجا زا تسناوت یم الومعم هک یلک ریداقم زا زیامتم یلک رادقم

 تردق نیا هک مییوگ یم تروص نیا رد .دشخب یرترب .دوشب هجیتن هدنهد لیکشت

 .دریگ یم نالک میمصت كي هدنریگ میمصت
 :دروآ ریز ح رش هب فلتخم یاهلاثم ناوتیم باب نیا رد

 هدن ريگ میمصت تردق ای طلسم یدیلوت دحاو ككي :می ریگ یم رظن رد ار هاگنب هو رگ كي ای تعنص كي

 یاههاگنب ای دیلوت یاهدحاو دیل و یاههمانرب رد. نیعم تمیق كي ای هیلوت نیعم مجح نییعت یارب طاسم

 .دنک یم تلاخد رگید
 تلود هدارا و تیم تفت اههورگ و اههاگن :اهراوناخ زا لکشتم یا هعومحم یتعی تم هایم

 رب تراظن ای یدنبهریج) یلم فرصم هب دوخ هاوخلد قفاوم دشوک یم تلود :میریگیم رظن رد ار
 .دهدب ی رترب .یلک یراذگ هیامرس هب ای (اهتمیق

 یاهتلم اي (0.۲.۸.) كيتنالتا نامزاس رد هک یللم دننام .میریگ یم رظن رد ار اهتلمزا یهورگ

 درگ یقرش یابورا یعامتجا و یداصتقا كمك یاروش رد هک یوروش ریهامج داحتا ذوفن تحت
 ج رخ رد یماظن جراخم مهس تیبت و نییعت یارب طلسم هدن ریگ میمصت تردق ای ,طلسم تلم :دنا هدمآ

 تلاخد اهنآ داشرا و یساسا یاهیراذگ هیام - رادقم تیبثت و نییعت یارب ای وضع یاهتلم یلک

 و هاب هک تسا یا هدن ریگ میمصت تردق لمع 0 نیا (فلا

 نا تیک ملات تف زیاب ایا یک یاب دولت نیم یو یو ادر اد وقت

 دیآ یم تسد هب بکرم دحاو رد رگید یاهدحاو تقفاوم اب ای و هفرط كي تردق

 نیک متهتفت تردق نیا لکشت :( یزیگ یار شور ؛حیرص ای ینمض ییاسانش)

 ۶( توت ده ,لاثم ناونع هب) دروآ یم راب هب ار یا هنیزه

 رد ,ینوناق رگراصحنا ناونع هب تلود .تسا ربج دربراک نمضتم میمصت نیا (ب

 تروص هب ایو اتهاو اب ای ی تن تود .دراد رایتخا رد یمومع ربج تلم و رملق

 تالوصحم هدنشوررف ایرادی رخ هاگ ره تلود .درب یمراک هب نآ زا هدافتسا رد هداس دیدهت

 هب و دزادرپ یم تباقر هب یصوصخ یاهدحاو اب و دوش یم تباقردراو دشاب مهم تامدخ و

 .دزاس یم دراو راشف نانیا



 .تسا لوادتم و لومعم ریج دربراک زین یصوصخ بک رم یاهدحاو رد

 داجیا رادیرخ یارب لمکم یاهریج .۱ :اههاگنب هو رگ» ,دسی ون یم نینچ باب نیا ردورپ اوسنارف
 نا اف تر ار اه هدر وقت هم را اد اسد قم اشیا یار ات یه

 تاغیلبت) شو رف یاههنیزه لوبق رثارب .۴ ؛دنک یم لیمحت ار اهنآ لیدبت ای هبک رم یاهدحاو یاهراتخاس

 .۵ ؛دیامنیم دوخ لوصحم فرصم هب راداو ار هدننک فرصم (رگید یاههنیزه ای یهگآ .یناگرزاب

 راک هدعاق رد رییغت ابو راصعتاو دیشب اهنازاب هزابوف یدادرارف اتدزوآ یراق نآ یادخا ایتلودرپ

 اب (ی رکف یاهراک) لقتسم نارگراک رب بیترت نيا هب و دریذپیم ار ییاههنیزه .۶ ؛دروآ تسد هب

 راک نایرج دوس هب ار تادقتعمو یمومع راکفا هنیمز ات دروآ یمراشف (راشتنا و پاج) یدیلوت یاهدحاو

 ۱ «.دزاس هدامآ دوخ عفانم اب قفاوم تهج رد راک هدعاق رییغت ای دوخ

 الاغ و:نوک انوک یاهنشتکاو و اهشنک لک ینیبلشیپ زی :یلتبف نالک میمصت (پ

 داجیا ینعی .یلک رادقم دیدج راتخاس ورگ رد هدن ریگ میمصت تردق .تسا قفاوتمان

 .دراد را رق ربج لامعا قیرط زا یداصتفا صاخشا فلتخم یاههمانرب نایم قفاوت

 ضامغا لباق ریغ یدادرارف یاهو رین و داعبا یاراد هدنهد لیکشت ءزج یاهدحاو هاگره

 زا یشان ییاهتیدودحم راجد هک دریگ یم رارق رطخ نیا ضررعم رد طلسم تردق شان

 و یناسنا یاهیهاگآ زا لکشتم یطیحم رد ,نالک میمصت .دوشب بک رم دحاأو دوخ «نورد»

 .دباییم راشتنا لّقتسم یاههمانرب

 ربج) یسایس ماظن ع ون و نالک میمصت یارجا نایم تلم در وم رد هک دوش یم هظحالم

 كي یایحا و تسا هدیدرگ اطعا هنادازآ سیلگنا رد الثم هک یلم طابضنا دوجو ,ینوناق

 .دراد دوجو یطابترا (یوروش داحتا دننام یسیلب ربج رثا رب یلم طابضنا

 نالک تامیمصت یدنبهقبط .۲ 5
 رد طلسم یریگ میمصت تردق ژا رثأتم رصانع ریانی تسا نکمم نالک تامیمصت

 هداد صیخشت نالک میمصت عون هس بیترت نيا هب. .ددرگ یدنبهقبط بکرم دحاو
 ۱ :دوش یم

 نالک یداصتفا تیلاعف دودح هراب رد میمصت (فلا

 و نایامرفراک نایم طباور رب مکاح دعاوق .تلم و رملق رد .لاتم ناونع هب .تلود

 هب ای دنک یم داجیا هیور یعمج یاهدادرا رق بابرد .تلود :دیامنیم نیعم ار نارگراک

 .درادیم ر رقم یرابجا یرواد راک یورین اب شکمشک و دروخرب ماگنه

 نالک ریداقم هرابرد میمصت (ب
 هب .دروآ یم رد هدعاق و مظن تحت ار دوخ یاضعا شو رف رادقم یللملا نیب لتراک

 نوک ح رط كي یارجا اي و دهدیم صیصخت وا دوخ هب ار كي ره رازاب هک بیترت نیا



 ۱۸۷ یداصتقا صاخشا تامیمصت و اههمانرب

 .دیامن یم عیزوت اهنآ نایم ار تارداص

 برج دا ی لو رادق زا دن متد شدگرد لو مجح دوم رد لود

 تردابم یفرصمیاهالاکیدنب هریج هب ای و («یدازآ» زا سپ هلصافالب كيزلب رد "*"توگ

 ۳ .دزرویم
 ازت ازین وو کیست(

 رابتعا 9 بت او طب هبار لیرنت تلود :دروآ ناوارف لاثم نآوت یم دروم نیا رد

 شیازفا یارب و دیامنیم نیعم ار اهدزمتسد خرن ؛دنک یم تیبثت و نییعت تدم هاتوک

 .دنک یم نیعم یجراخ یاهلوپ هب تبسن ار یلم لوب شزرا یلک تارداص

 نالک تامیمصت تیلوقعم .۳ 5
 باختنا .رگید یلک رادقم هب تبسن یلوا یلک رادقم نالف شنیزگ بک رم دحاو كي رد هک یماگنه

 ایآ .دشاب رظن دروم و هاوخلد دزمتسد نامهب و تمیق نالف ای و یراذگ هیامرس اي فرصم هنیهب حطس

 تر وصهب دره تامیمضت هدولخف رخ ار خش فی اهر هک نوط نامه ادرا دی تو ینالقع هطباض

 هب تبسن میناوت یم ایآ ,دزاس هنیشیب ار دوخ ینهذ هافر نیعم طیارش تحت ات مینک یم یزاسزاب یقطنم

 ؟مییامن مادقا زین نالک میمصت كي یقطنم یزاسزاب
 قیقد لیلحت .میرادن رایتخا رد یصاخ یداصتفا طباوض ز ونه ,نالک میمصت یاوتحم نییعت یارب ام

 و) را وشد هدزاب و هنیزه نایم یضایر هسیاقم هب مادقا و درادن دوجو یداصتقا یالاک دروم ریظن یضایر

 زونه یداصتقا ظاحل زا نالک میمصت هیجوت یاهشور ,رگید یوس زا .تسا (رسدرد ةیام تاقوا رتشیب
 :میهدیم رارق ثحب دروم ار تلود باب نيا رد .دشابیم راوتسا ان و تسس رایسب

 تلود .دزادرپب تمدخ اي الاک كيز تا شا نوت رقم 5 دن ها دناوت یم تسخن .تلود (فلا

 یاهراجنه هب و دوش یم لسوتم ییالقع و ینیع یاهراجنه هب هریغ و نکسم ای كاشوپ .كاروخ هرایرد
 .دنک یم نیعم ار هریج رادقم هنیهب ای هنیمک حطس ؛درادن یراک یداصتقا

 یاههو رگ سناجت مدع اب .دیفم رثا كي ینیع طیارش هرابرد یسر رب دودحم هرامش اب شور نیا

 .دنک یم ادیب دروخرب یدرف یناور یاههبنج یریدیان یتشا اب ,یعامتجا

 هسیاقم لباق و هباشم راتخاس یاراد یاهداصتقا هنومن هب هجوت اب دناوت یم مود هلح رم رد .تلود (ب

 داصتقا ره تایصوصخ و دنشاب هتشاد دوجو زین اهداصتقا نیا تسا مزال نینچمه .دنک ی ریگ میمصت

 .ددرگن ینعم دقاف هسیاقم ات دشابن هتسح رب و دایز دح زا شیب

 ات رک کی یا ی تم لک وا ساختم هی يا لو ط شف
 تالوحت عیدی اب تشک رب تیصاح هراب رد امار ورا دکبفتتشدک و یاهو اتخاس كي ری ار ۳

 هزو رما هک ریخا دروم رد نکیل .دیامن هیهت هدنیآ یارب یعازتنا یاهوگلا زین و (دوشب یورهدایز دیابن
 :هک تسا مزال .دوش یم هدید ناوارف

 25. (یاناا



 یسأیس داصتقا ۸

 ؛دریگب رظن رد ار اهنآ یبسن ذوفن نازیم و یساسا یاهریغتم هیلک و یزاسهنیشیب یوگلا
 .تسا هظحالم لباف یدنب طرش واد .دوش وجو تسج عقاو ملاع رد یعارتنا یوگلا صاخ طیارش

 ای ییایفا رغج عضوم نییعت و یلیدبت تعنص ای نیگنس تعنص ,یزرواشک هعسوت اي یتعنص ُهعسوت

 ای تردق دنسم رب لاجر ناحجر و دنراد یسایس هبنج اهیاختنا نيا .دنک یمن نشور ار هعسوت یا هیحان
 ردرگ ره بااقع هیت شات دنا و یمپ بن رگیخز طاهر یو اس اب یا او امارات

 ینعی .لیاسو رد ییالقع هبنج ,نیعم یسایس فادها ساسا ری تسا نکمم اما و ؛درادن دوجو اهفده

 ور :تسایس نع وس :هبت نادداضعفا تیز وغم دیابهک تسا تهخ نیا رفودترک تیاعو سرد هزب راک رف

 .دروا

 رد یداصتفا صخش میمصت اوج یداصتقا لیلحت هک میا هدید نیا زا شیب

 هداس رپ لیلحت نیا .دریگیم رظن رد هنیمک نیزه یازا هب ار هنیشيب هجیتن یوجوتسج
 .دنک یمن هجوت یداصتفا صخش هار رس رب دوجوم نوگانوگ یاهیراوشد هب و تسا هدش

 :دنراد فلتخم لاکشا اهیراوشد

 هبساحم رد نامز لماع هب هجوت هجیتن رد و دشاب تدمدنلب یارب میمصت تسا نکمم (۱
 ؛ دنک یم ادیب ترو رض یداصتقا صخش

 هدنک تامل .متتسا هبن تب نافطا مدع هب دیاب میمصت (۲

 زین ار یداصتقا صاخشا ریاس میمصت و هدارا .ترو رض تروص رد .دناوت یم میمصت (۳

 .مینک یم یسر رب یرگیدزا سپ یکیار اهیراوشد نیا .بیترت هب ام .دیامن تاعارم

 نامز و میمصت (فلا

 هاگنب نیا .دشاب هجاوم ینامز تیدودحم اب هجیتن رد و دریگب یمیمصت دها وخب هاگنب كي مینک ضرف

 و دنراد یدوس و هنیزه بیترت هب كي ره لامعا نیا .دنزب تسد باختنا هب نکمم راک دنچ نایم زا دیاب

 اب ار جراخم و اهتفایرد دعوم دیسررس هاگنب تسا مزال .دشابیمن ناسکی زین نامز یط نانیا عیزوت

 .دهدب رارق هجوت دروم ار نامز رو رم زا یشان شزرا توافت و دجنسب رگیدکی
 ار لاس ۱۰ یط و هنالاس كنارف ۱۰۰۰ شزرا نامه یروف دمارد كنارف ۱۰۰۰۰ پسک .عقاو رد

 هداد دوس نی رتشیب هب كيدزن مفر هب ناحجر هشاب ناسکی نایاب رد لک دوس مکارت دنچ ره .درادن

 .ددرگ باستحا .تسا لوپ هرهب خرن نامه هک نامز یاهب تسا مزال .دوشیم

 :دنک یم ادیپ شزرا ریز بیترت هب نامز یط زورما كنارف كي .دشاب هرهب خرن ۶ رگا
 17+ لاسکی زا سم

 (1+)(1+:)-(1+)۶ لاس ود زا سپ



 ۱۸۹ ۰ یداصتقا صاخشا تامیمصت و اههمانرب

 ۱ (۳)3+1 لاس 7 زا سپ
 ِِِ اب ربارب زورمآ هک یفلیم ساسا رب ناوت یم ار لاس * زا سپ كنارف کی رک

 (1+)۳ ۱ :دزوآ تسد هب تا

1 
 .دراد ار و كارف جهرم ینونک شزرآ لاس « زا سپ كنارف كي

 کس تمیز تب ار لاهقلب هدننآ شزرا نعهاگ بی 2 یا ,لاحو ینونک شزرا

 دوش ی راهم نفر را هک تاب راز و کع نقش الات هرهب خ رن هزادنا ره تسا نشور

 لوط و هرهب فلتخم یاهخ رن یازا هب هک دراد ار كنارف ۱۰۰۰ ینونک یاهشزرا رب تلالد ریز لودج

 هات هیساحم توافتم تدم

 و( اهتفابد درگ ینونکشزرا نی بناب مادما تنناجب تدمیتلپ میمصت نا یارب«نیارباب

 ای هدش لاح دمآرد و دوش یم نایب اتم هب لاس ءرظن دروم هرود ره یارب ینیب شیپ دروم (1)) جراخم

 7 :دیآ یم تسد هب ریز بیترت هب ینونک

3-1, 1-۲, 1-0 
)1+( )1+:(* 5 )1+( 

 تا هشتم ها تک هدش لاح دمآرد هک ددرگ یم ذاختا كي نآ فلتخم تامیمصت نایم زا

 رسا رس یارب الاب لومرف رد .دنک یم رییغت نامز یط .هیامرس رازاب لوحت رثا رب هرهب خرن دنچره
 دین سس را هرم رد ار راک هرم یا سا یعقوب ری حر ته هک

 زا زگ ره اما ؛دنکیم ادیپ رظندر وم تایلمعهب یگتسبالکینونک شزرا نییعت یا رب هدیزگ رب ینامز هرود
 لماع هک تسا هجوت نایاش هتکن نیا «عقاو رد ؛دوریمن رتارف لاس ۳۰ اب ۵
 .دوشیم كچوک .رایسب تعرس اب .دشاب تبثم ة هکنآ طرش

 مه زاب .دریگ یم تروص یراذگ هیامرس یارب یریگ میمصت رد هژیو هب ,ینونک شزرآ نییعت تایلمع

 .میسر یم بلطم نیا هب هاتنا رخ

1-0 

)1+:( 



 یسایس داصتقا ۰

 نانیمطا مدع و میمصت (ب

 .دوش یمن داختا نئمطم و ملسم هدنیآ یارب هاگ چیه ابیرقت اب و هاگ جیه میمصت

 «یعیبط عضو» كي ققحت و میمصت كي باختنا نایم ینعی .دشاب «یثنخ» تعیبط هک مینک یم ضرف
 هب تبسن تعیبط یاهباختنا و صخش یاهباختنا .دنا هتفگ یخرب هک نانچ ای «درادن دوجو ینورد شنکاو

 .دنشاب لقتسم رگیدکی
 میمصت نی رتهب یطباوض هچ ریانب و ؟دریگیم میمصت هنوگچ هدنیآ مولعمان عضو ربارب رد صخش

 ؟دنک یم ذاضتا ار نکمم

 :تسا هدش داهنشيپ ریز هیت یلامتحا جیاتن هیلک شزرا نییعت یارب فلتخم طباوض

 و میروآ یم تسد هب لمع ره یارب ار نکمم دیاوع نیگنايم ساسا نيا رب ۰۲۳ سالپال هطباض (فلا

 ؛دراد تقباطم نیگنایم نیرتهب اب هک میهدیم رارق هجوت دروم ار لمع نآ

 باختنا دروم نآ ینعی .دسریم هنیشیب حطس هب یدیاع لقادح ساسا نيا رب ,۳"دلاو هطباض ب

 ؛دیامن تقباطم نایز نیرتمک اب هک ددرگیم

 میظنت یلامتحا ررض ای و یبسن یاهنایز ای عفنلا مدع لودج ساسا نيا رب ,"جیواس هطباض (پ
 و هجیتن نیا نایم توافت ,لمتحم عضو ره و میمصت ره یازا هب .دشاب تسرد ینیب شیپ رگا ؛ددرگ یم

 بیترت نیا هب هک عفنلامدع لودج ساسا رب .مینک یم ررض اي عفن نیشناج ار یلامتحا هجیتن نیرتهب

 .دناس رب هنیمک حطس هب ار هنیشیب یلامتحا ررض هک تسا نآ هدیزگرب میمصت ,دوش یم میظنت
 یطارفا جیاتن یلیدعت نیگنایم هک دوشیم باختنا یدروم نآ رب انب هک ,"*جیوروه هطباض (ت

 ماجنا كي و رفص نیب عقاو «ینیب شوخ بیرض» اب لیدعت و دناسررب هنیشیب حطس هب ار لمع نیازا یشان

 رگشیامن بیترت هب 17 و ۷ .مينزیم عمج ار ۱/+(1-1) ترابع لمع ره یازا هب .دریگیم
 .دنشابیم هجیتن نیرتدب و نی رتهب

 ر "" ییونرب لصا ,میروآرد مقر هب ار اهدادیور لامتحا و یلامتحا جیاتن مامت شزراآ میناوتب هاگ ره

 .دس رب هنیشیب دح هب دیاب (عفن ای) هدیاف یضایر دیما هکنیا هب رعشم .میرب یم راک هب

 ,ینیع لیالد هب ا ریز مي وشب لئاق لامتحا هجرد اهدادنور یارب هک تسا نآ ناسآ دراومزا یضعب رد

 رامآ رد یناوارف هب ار لامتحا میناوت یم ,لاثم ناونع هب .دراد دوجو رظن قافتا لامتحا نیا شزرا هرابرد
 صخش رایتخا رد تاعالطا هب هک ینعم نیدب .تسا «ینهذ» طقف لامتحا ,رگید دراوم رد اما .مینک هیبشت

 .دراد یگتسب یو یناور یاهدادعتسا و یداصتقا

 را کند و میمصت )ب

 ریاس میمصت و تسا فرط یب یداصتفا صخش میمصت ربا رب رد تعیبط هک میتف ریذب نیشیپ لیلحتهرد

 .میتفرگن رظن رد زین ار یداصتقا صاخشا

 یداصتقا صاخشا راتفر ,وتراپو سا لاو ماظن هژیو هب یداصتقا یاهماظن زا یضعب ,ریخا هاگ دید زا

 و فرصم رد ییاهن یاههدیاف نایم یواست یرارقرب :دنهدیم حرش یزاس هنیشیب تالداعم یرای هب ار
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 نییعت ار یصاخ اي هیلوا لداعت یاهعضو .دیلوت رد ییاهن یاهیرو هرهب نایم یواست داجیا .هلدابم

 .دیآ یم تسد هب یمومع لداعت دنوش كيدزن رگیدکی هب نوچ هک دنیامنیم
 رو هه ید هاتف | ریز هتسر يم ی سمند وشتر اد نام هیمآر اهماظن هوک یی

 ریز تساهنادب هتسباو ندرک هنیشیب راک نيا هک ار ییاهریغتم مامت امآ دنزاس هنیشیب ار دوخ دیلوت دنددص

 رد .دراد رگید دا رفا یلامتحا راتفر هب یگتسب صخش ره یاهشنک تیلوقعم .دنرادن رایتخا رد و تراظن

 لصا نیا لوبق اب ار یراوشد ات دوب هدیشوک ونروک .تسین هنیشیب هلئسم كي رگید دوصقم تروص نیا
 یقیقد هشيدنا .دنهدیم ماجنا ٌمولعم طیارش تحت نارگید هچنآ هرابرد سک ره هکدمدب حیضوت ملسم

 یط رش هب درف راتفر ,رارق نیدب ؛تسا هدیشک شیب ار «سدح رب ینتبم تا رییغت» موهفم " یلوب ؛دراد

 هک ,ار نا رگیدراتفر اما .تسیناد ار نارگیدراتفرز رطو ع ون شییاشیپ ناوتب هک دوش یم صخشمو نیعم

 .داد صیخشت شیپاشیپ ناوتیمن .دننک لمع ییالقع روط هب زین اهنآ

 یگدنز ز رط زا یزیچ ""وبلیگ هتفگ هب هک تسا وتراپ یروصت یایند رد یداصتقا صخش نینچمه
 هعماج رد هک ار یطباور میها وخب هاگ ره .دنامیم نویقاور هویش هب یو راتفر ؛دراد رب رد ار نوسنبور

 و دنشابیم نارادناج رامش رد هک ییاهناسنا ,میریگب رظن رد ,دوشیم رارقرب هدنز یاهناسنا نایم

 هاگتسد هب هدنزادرهب زکفن هب دنناون یم و دنتسه یراتخمدوخ یعون یاراد و دنرادت ارایش تروض

 .مینکیم ادیپ زاین یرگید لیلحت
 رد نرتشنگروم مان هب ینادداصتقا و ""نامون نف مسا هب یضایر ملاع لاح نیع رد و نادکیزیف كي

 ید ارغسا یاهیزاب هب رظن زا دناهدرک رشتتم ۱۹۲۴ لاس هب هک ۲" یداصتقا راتفرو اهیزاب هب رطن بانک

 .دنا هتف رگ كمك

 0 اب تراهم هکلب فداصت طقف هن هک دراد ار قرف نیا یفداصت یاهیزاب اب یژتارتسا یاهیزاب

 یتیعضو رد ار لماع نیدنج لامعا یژزتارتسا یاهیزاب هی رظن .دهدیم رارق هجوت دروم یزاب رد زین

 دنک راتفر نانچ دناوت یمن لماع ره یلک روط هب و دنا هتسباو رگیدکی هب لامعا نيا مامت هک دهدیم ح رش

 لیلحت فده .دریگ یم رظن رد یزاب یارب فده كي یزاب دعاوق .دشاب یم مولعم نارگید لاعفا ای وگ هک
 هب ار دوخ یاهدرب هک تسا یرگیزاب ره یارب اهتکرح نایمزا ینیزگهب ای راتفر یعون فیرعت اهیزاب

 ۱ .دهدیم شهاک هنیمک دح هب ار دوخ یاهتخاب و دناسریم هنیشيب

 یاهتیعضو ٌهیلک ءاقح لقاال ای یزاب دعاوق بسحرب .دناوتیم یژتارتسا یزاب ره رد رگیزاب ره
 دروم ار نااهتعا تان اکما هماذآ نا و یم تیفضو ره قاب یه یکتا رظتورف ارز اب تسید نه ورد مک

 ما راس نده است عروق و دو ار کم مارا پوش زاهد را ره فخق

 .دیامتب نتاهب رب هخبت هدروآ یف تسد هب :یاتآ بسا ره زا هک ین :ایز اي تیزم هرابرد دناوتیم

 اما رو افخمی تک رومو نام هی رظن زا حو رشم یلیلحت مینا وت یمن یسر رب نیا هدودحم رد

 .مینک هراشا نا یمومع تایصوصخ هب و لوصا هب تساجب
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 یسأیس داصتقا ۲

 هشیمه یزاب كي درب) رفص عمج لصاح و رفن ود یزاب نایمهک میریگ یم رظن رد ار یتلاح تسخن (۱
 :دیآ یم شیپ تلاح ود ,اجنیا رد .دشاب یم (تسا رگید فرط تخاب اب ربارب

 دشاب یتک رخ رصانع هیلک تخانش لماش دنک یمداجیا یزاب تسد كي لوحت هک یتیعضو رگا (فلا

 هجوت نودب ,یزاب فرط ودزا یکی یارب تروص نیا رد .جنرطش یزاب دننام .دهدب ماجنا دیاب رگیزاب هک

 عقرب جیه ار یاب تنآرت مای هدوش یط هد رب امت یونازش ا كي لقاال ,رگید فرط یذتارتسا هب

 رد «صلاخ یزتا رتسا» عضو .تلاح نيا رد .دنک جیه ار یزاب دناوتیم هراومه زین رگید فرط .دنک

 .دراد رارق ربارب

 هاگره .دنکیم نایب ار ظ و ۸ یاهیژتارتسا سیرتام نیا .میريگیم رظن رد ار الاب سیرتام
 ۸ ,دنیزگ رب ار آ عضو 13 رگا .دریگ یمرارق یناسآ عضو رد ۸ هنیهب یژتارتسا .دشاب مولعم 13 یزتارتسا

 .دیامن یم باختنا ار 111 عضو

 راک هب ار رطخ نیرتمک لصا .تروص نیا رد .دنیزگیم.رب ار یزتا رتسا هچ 8 هک دنادن ۸۵ رگا

 زین 11 عضو یارب ۱-۰ انامه 1 عضو یارب هجیتن نی رتدب .دنک باختنا ار 11 عضو 13 هک یماگنه .دربیم

 دح هب ار هنیشیب رطخ ای نایز 111 یژتارتسا شنیزگ اب ۸ .نیاربانب .تسا رفص 111 عضو یارب و -۲

 ار 8 یژتارتسا ادعب رگا ۵ :تیلاخت نیا ود:اتشتنا "«هنیشیب نی رتمک» لصا نامه نیا .دناسر یم هنیمک

 شیامن ار ""هاگولگ كي ه هزیو تیصوصخ سیرتام .عقاو رد .دهدیمن رییغت ار دوخ یژتارتسا «دبايرد

 رد هنیمک ریداقم .تساهنوتس رد هنیشیب رادقم نی رتمک نامه اهرطس یور هنیمک رادقم نی رتشیب :دهدیم

 یژت 1 .تسا ۴ ۲ ءرفص اهنوتس یور هنیشیب ریداقم و رفص و -۲ ,-۱ اهرطس

 ۱ .دنیب یمن یعفن دوخ
 تلاح) تکرح رصانع زا یضعب دنا هدروآ تسد هب هک 0 .دراوم ریاس رد ,نانکیزاب (ب

 و نامون .درادن دوجو یژتارتسا كي طقف ,رگید .تلاح نیا رد تبریک نیم هیدن ازین یتاپ

 تحت رگیزاب :دنزاسیم صلاخ یزتا رتسا رخ فسا هک دن ی
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 ۱٩۳ یداصتقا صاخشا تامیمصت و اههمانرب

 ار كيژتا رتسا تا رییغت هلسلس كي هکلب .دنیزگ یمن رب ار دوخ یژتارتسا هنیشیب نیرتمک لصا نیقلت
 در نیا یفت لافتخ (رقارد رب ترامش ره هک تست سو نیا هی ارقرب نتکابر هایم هک دادن نم

 .(مینک یم عمج مه اب ار اهب رض لصاح و برض

 رفص اهیزاب عمج و رتشیب رفن ودزا نکیزاب هدع هک میریگیم رظن رد ار ییاهیزاب تلاح نونکا (۲

 :دشاب

 هب نایرج نيا و ددنویپیم ع وقو هب فالتئا اي تکارش نانکیزاب نایم هک مینيبیم تلاح نیا رد

 رگیزاب ره هک دشاب ییاهدیما عمج زا رتالاب هک دنک نیمأت ار یدرب دیما دناوتیم یعمج تروص
 دان هات اد قم سنا تم

 اب هک یماگنه ۲ ای ۱ هرامش نکیزاب هک تسا ررقم یدعاوق هرفن هس یزاب كي رد مینک یم ضرف
 هب ار هصح نيرتشیب فالتئا زا یشان درب میسقت رد -دنتسه هدن رب و دنیامن فالتثا ۳ هرامش نکیزاب

 میسقت یواست هب ار هجیتن ,دنوشب ككي رش موس نکیزاب اب نکیزاب ود هاگره هکنآ لاح .دروآ تسد

 روظنم نیدب و دننک یم هزرابم موس نکیزاب اب داحتا یارب مود و لوا نکیزاب .تروص نیا رد .دننک یم

 درب هرارق نیدب .دنهدب تسد زا درب میسقت عقوم ار دوخ یفاضا مهس شاداپ ناونع هب هک دنریذپیم

 هب مه تاناکما نيا .دنک یم ادیپ یگتسب زین ابقر فالتئا تاناکما هب هکلب ,یزاب دعاوق هب طقف هن رگیزاب

 .دنوش یم هضرع یزاب فرط هب مه و رگیزاب
 دک دروآ یمتسند اب نیت )6 شاداب ناسا یاهفرب یهو الاغ: هناد شو ریش فالتفا یکی قوم زا

 تسا «یساسا ریغ» یزاب .تسا چیه شاداپ نيا هک يماگنه .یزاب كي رد .دزادرپ یم یجارخا نکیزاب
 .دشاب یم «یساسا» یزاب ,سکع تلاح رد .ددنويپیمن عوقو هب فالتنا و

 و اهدرب) یاهدرب لک نآ رد هک «رفص ع ومجم رد» یاهیزاب اس و نا ,مالک هصالخ

 «یمومع» یاهیزاب یو «تسین رفص ع ومجمرد» هک ییاهیزاب و تسا چیه هشيمه نانکیزاب مامت (اهتخاب

 نآ رد هک درک قیبطت یداصتقا رب ناوتیم ار اهیزاب نیا .دراذگ یم قرف .تسا تبثم اهدرب لک عمج هک

 یزاب ره هک دننک یم تباث روبزم ناگدنسی ون .در وخ یم مشچ هب یلک لوصحم و لک هدیاف هنر موقع

 رظن رد ار یلایخ رگیزاب ثكي و دراد تهابش رفنت ۱ اب «رفص ع ومجم رد» یزاب كي هب رفن# اب یمومع

 .تسا یعقاو نانکیزاب هیلک درب یفنم عمج اب یواسم وا درب ,فیرعت هب انب هک دنریگیم
 قابت ودر یی یداضتفا یاغفع عوت نا طاقر رک تبنا نیا رد اهن اغهیرظن تامقا

 شیامن هب یناسنا تاراکتبا اب هکلب .یدام نیعم طیارش بسحرب طقف هن ار یناسنا گنهامه لامعا

 .(لرابود) «دراذگ یم

 یملع یاهراک نونکات ۱٩۴۴ لاس زا .تسا راک زاغآ رس طقف نرتشنگروم و نامون باتک هوالع هب
 نیا هدمع رصانع "كيب وش .تسا هتف رگ ماجنا یزاب یمومع هی رظن كي نیودت و تخاس تهج رد رایسب

 :تسا هداد ناشن ریز حرش هب ار هیرظن
 نانکیزاب یا رب یزاب هیفصت زا نکیزاب ره هک دهدیم ح رش ار ییاهتیعضو هک .ینواعت یزاب هی رظن (فلا
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 و اهلتراک .اهیبطق دنج .هبناجود دیرخ راصحنا و هبناجود شورف راصحنا) دوخ یارب و رگید
 ؛دراد لماک یهاگآ (هبناجود راصحنا

 و دنرادن لماک یهاگ ا نانکیزاب هو رگ هک دریگ یم رظن رد ار ییاهتیعضو هک ینواعت همین یزاب هی رظن )تب

 هدیاف لیلد نیمه هب اما .تسا نیگنس رایسب عالطا بسک و ینابت و تخاپ و تخاس یاههنیزه

 ؛(اهلتراک .هبناج دنج تاراصحنا) دننک یمن یفن یلک هب ار داحتا و فالتئا

 درادن دوجو اهنآ رد ینابت هنوگ چیه هک تسا ییاهتیعضو هراب رد هک ینواعت ریغ یاهیزاب هی رظن )تب

 .(صلاخ یراصحنا تباقر)

 :میوش روادای ار یداصتقا تیلاعف و یزاب نایم توافت دراوم تسا هتسیاش همه نیا اب

 و هتسویب تروص هب یعیبط یاهدرگا رف اما .دنراد دودحم و هتسویبان تلصخ یزاب یاهدرگارف (۱

 ییایند لکش هب ار یزاب هک تسا راصح نیا یه هاش ین ی ویلیت هک نانجت .دن وش یم رادومن دودحمان

 زد دودعتم و اضف رد طاحم هرتاذ اب زنم نا دیم نیمژ تروض هب و دزوآ یمرف طابتزا یبو هتسرد ادعب

 نورد رد یتقوم یایند كي .ناکم رد و نامز رد یوزنم ,یقیقح و كجوک ییایند یزاب ...دشابیم نامز

 زا رس سا سا ست یک عرف را شن ماه ناو نویس ناب

 ۳۹:۵ دیش ینازرا ناهج نیا هب ار یدازآ و ییاهر یعون «یدج» یگدنز

 و درب یم نایم زا دوخ یاهف رط راتفر هرابرد ار نانکیزاب نیقی مدع و نانیمطا مدع .یزاب دعاوق (۲

 نینچ عضو ,یعامتجا یگدنز رد هکنآ لاح .دهدیم نانکیزاب هب دننامه تاعالطا یزاب رودزاغآ زا شیب
 بیقر هک دشاب هتشاد یتاعالطا «اهگ ربدزا یضعب هرابرد دنا وت یم نیعم نامز رد یداصتقا لماع :تسین

 هب تبسن نیقی مدع و نانیمطا مدع هرابرد گنج و جن رطش یزاب نایم هسیاقم هنیمز رد ی وتسلوت .درادن

 هرسل دو هتیخم هدر تلف رک ره و تسا :ناسکم هه قم هاب :یراپهک سا فک یی نوافز

 .درک ییوگشیب الماک ناوتیمن زگ ره ار زاب رس هتسد كي راتفر هک یتروص رد .دوش یمن
 و تصرف تدم زارد رد لقا ال .نکیزاب ره هب ات دنا هدش نیعم تقد هب ,یزاب ره رد .یزاب دعاوق ۳

 یاهدرگارف رد .دنتسه ینیع ریغ و سوسحمان دعاوق نیا ,لاح نيع رد .دنهدب ربارب تیعقوم

 ثكي تروص هب دوخ .یزاب دعاوق .هوالع هب .درادن رارق ربارب عصو رد راک زاغآ رد سک ره ,یعامتجا

 و دنیامنب فیرحت دوخ دوس هب ار دعاوق نیا ات دنیا یم رب ددصرد یداصتقا صاخشا .دیا یم رد «واد»

 .دسریم یدب ماجرف هب یزاب لمع زا یزاب هدعاق كيكفت

 نیا .تسا هدرک دنویپ عطق یداصتقا یگدنز یگتخاس یاهلیلحت اب ,اهیزاب هی رظن .فصو نیا اب
 هب هار نيا رد و دهدب یضایز تروص اهیژتا رتسا هب و یدارا و یمومع تامیمصت هب دهاوخ یم هیرظن
 یعامتجا و یداصتقا تیعقاو كرد دوخ لوصا دربراک و ماهلا تردق رثا رب اما ؛دروخ یم رب رایسب عناوم

 .دنادرگ یم ریذپناکما رت حیحص یتروص هب ار
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 هگسا هه هنارا ناو وا رف نانادواضتفا مرکنک هک یتشوارف



 دا ِ

 لیلحت هک ميبايیم رد یداصتقا صاخشا تامیمصت و اههمانرب یسررب نایاب رد

 تیصوصخ نیرت هزات .دروایم مهارف ار یداصتقا تیلاعف زا یا هدیچیب دید رصاعم

 و یداصتقا صاخشا راتفر رد نآ تامازلاو نامز لماع هب هجوت ءوس كي زا ,یلیلحت نینچ
 درفن دوم تن و داف .ضاعتتا نایم طاق ی یقت ک اه کیک ها

 :تسا ترا شات یو ات

 داصتقا راک ز رط هب طوب رم لوصا ,یروص تافی رشت هناهب هب دیدج ریسفت نیا هاگ ره
 فسأت روخرد هتبلا .دهدن طسب ار نآ جیاتن و دنکن ظفح هتشذگ تقد نامه هب ار یعقاو

 ی
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 ۲. ۲۸۲5م 1۳6 ۳۸۲۵ ممد هز روال (۰)1941

 ۲. 1/۷۳۲۸ ینکعم های ۲۵ ۱۵0۳۵۵ 16 ام جمجمه ۵ 8 هموالها (۳وتتعر ۰)1950

 2) گیج اعم ۱۵ ۵۳۵۰۵6هنهنمجم

 ۲, ۳۳۸۶۵05 آ4مف :060-86۳0هزهدب ممه هجوم 9 2, ۰



 یسایس داصتقا ۱۹۶

 3) 5سع ام ۱606 عمو 1عهنعتمجف ها اد اعم لعع زعد»

 6 1م 6ماه اتصر ره اطقمتم مع زهحع (۲ع۵۰۵۶۵۶۵ هوا بقعم ۰)19490
 زی ؟طقعتنم 3عع زوتعب ۲۵۵۵۵۲۲ ۳6و64 هاب موجود عفو ع۵0۵0نفامو 6

 ژیصصعسم ؟۳20وونعم (وسبع 0 ععمجموتو مهانانوبعم [وتفعم ۰)1954
 06۶ 1۲ (0الظفاتطم لب ام 0ععاوزهجپ تاتمدفم حج مواتع هعتمجقل 46 8۵

 ۳ع6طع۲مطم همنمصانوتم (۳هتتوم ۰)1961
 ۳. 46 00۷۵۳۲ ایمف ۳عمطعتمطمف ها 1ع 0ععنوزمج (ظاع4۱) 5,۱,۲. .۵.و

 9298 809 6۶ 813, ۳توم 1962).
 8۱36۸۲۲۸۲ 6۱ 05[1۷هحو طرح 7م 16۵۵ هل هه هد عج عام,

 طرفط6ع10۲ (2۶ 60. ۰)1947
 ۲. قم عهد, .[طعمدنمم نه عمنهنمهدمماتمع ام عمجممجتمم (۵)۲ ۵۵

 عمدوججوم عمعهم, زاده ۰)1959
 ۴. 1). بان: 6۲ ۳۱, ۸۲۲۳۸ عمه )0 66191078 (۱۷1۱6زبو ۷6۷ ۷0۲عپ ۰)1957
 (ع, ان 5۳۸ نکتصر [)ععتعتمهجو )۳46 مو 1۶9 زد صحم» 4۴۵۱۳۶(

 ات دنبمصذ(۲ ۳۳عفوم ۰)1961
 ال. قتتشتدر زم نهتصممتامصصمها 0و طمع )عاتهدوما لعبوص 1۱ افت ( 60۰

1953(۰ ۵6۲۵۲۵ 707۳۵60 

 زرهد ۳6ع۵هظام 16۳زن مهصمصف 06 ۱ هصعلروم ییمصمهصتونمر همافوصصح+ اه
 [ط8قودتع لعف زهنجب 09۱ [عنا مجددا لعم لنءهجعوزمصف هو ۵ ۳6۶۵۳۵۵۵۸۵ 9[ 6-
 116۰ 1 0انو ۵ مصف مهق هه فهم 6۵8 نصف اتم هاب مجمع ز ظحقتد 616 موی ۲عاهصتک
 ۱2( همانمص عمق هدف هطعحع. مع اهنوممصعم یصصم ما!عصعصتءع طنطاتمععوء

 مادتوتهم 46 عود

 ۲۱ ۲۲۰ دزووتجر صتلنصمت اناتلنا۲ (17۳۵ هم ممج ۲یمجمجتوم همزممم حق 953و
(۷۰ 384 ۲۳۰ 

 1), لفظ (راهفف1م وه تسمه دمنتمصم هک ۷عمموواطاه ۲ (۲66 ع0-
 ۵»ع لعاب 96۵۱م ۰)1954

 (نعو قو عن (ز6)عو یمجاتهصصمعصا 0عو متممانمصم ع )عمود ووموآهصمص[و
 وتو ل و[ هنوصعاعت وه مهتاتهنلنم هما لعبک مهمات تاتو هوم

 0م کنم ])عصصتو 088۲۵0 ۶

 ۱:۱: جک ال 7ومعم لات ک ۲۵ ذی مب ۰
 ۲ تلناب هص0 هل ۲۲۲۵۲ (12 ۳عمجم»تء لو»هلب 0666۲۵ ۰)1954

 زب هصقلبعع لعع ۳۶:۰: مهامجم لعنت ههصصمت0عص )عع 0عهنمنمصم 065 هاتزهاع
 ةعمصمصت وب هه لمصصق اتم ۸ قم و موع ۸و همه اف, (راهصف 60 ۵۵۲۰

 انمنآنم۲ :

 ظ. (ع. !امتتم هاتهتوهاتدصمم [آهممعامنصها ۲ هه ۱)وصمصتم ۳اعهمونصع (لمبحدمآ
 ۵۴ ظ»هعذدمعع هز 6 »۵۵۲ ۵ (تممعمم 06. ۰)1940

 6۶. ام 5. 5۸ کتب درو ومهاممو رج مجموع ((صوصطتععب صد, ۰)1949
 ۲, 02تا ها 5. لد 0۳م طعم ۲۵/۵ ۴ نمجممناموع 0۵ جامع ۶

 عهرومع ههطممام (۲هت هو ۵( اللتصماع, 1961)+





 موس ناونع زا مود ءزج

 یلم یداصتقا تیلاعف نامزاس

 یاهتیلاعف نر رظن هب نامزاس تقیقح نوجمه .یداصتقا هص رع رد .تلم

 نوج یتایصوصخ زا دنهدیم ماجنا تلود و اههو رگ اهراوناخ .دا رفا هک ییداصتقا

 ار طابتتسا نیا تشسا مزال نیاربانب .دنشاب یم رادروخرب لباقتم یگتسباوو یگچرایکی

 هب هک یلاعقا ای لامعا هلسلس كيزا تسا لکشتم یلم یداصتقا تیلاعف هک مینکفا رود هب

 تسا یکیدزن طباور تابثا نادداصتقا ششوک .دنا هتفرگ رارق رگیدکی رانک رد یگداس

 رتلاو حالطصا ربانب و دنادرگ یم دحتم مه اب ار فلتخم یداصتقا صاخشا تیلاعف هک

 ار «یطقنالم یاههویش»و یخیرات هب رجت نیب دوج وم «ضقاتت» دیاب نادداصتقا . "نکیوا

 .دزاس فرطرب .دراد تیعقاو نیا زا یرظن و یلک كرد و یداصتقا تیعقاو زا رظان ره هک

 ششوک نیا .دنشاب نوگانوگ و ددعتم ناکم و نامز رد یداصتقا تایب رجت ردق ره
 ات یلکتآ داضتقفا ای رضا لافتوف هاتف ا رف داضتفا اوت یم ترا هوش و نت تحشش

 لاس رد هسنارف داصتقا اب ۱۹۶۰ لاس رد هسنارف داصتقا :دنک یم قرف یوروش داصتقا

 ۳1 نیا نان .تسا توافتم مهدزناش نارق رد هسنارف داصتقا اب یلوا قیرط هب و ۱۸۵ ۰

 ایآ ؟مییامن هیهت ار یخیرات یاهدادیور زا رثأتم یراگن كت طقف هک می ریگب میمصت دیاب

 ؟میراذگب یعازتنا و ینهذ یعاسم هنوگ ره زا و می ریذپب ار یرهاظ و یرشق هاگدید دیاب

 تایب رجت یمومع صیاصخ هک مینک فشک ار یلیلحت یاههاگتسد مینا وت یمن ایآ

 ؟مییامن طوقس ضحم عارتنا رد لاح نیع رد کو وات ميبايرد ار یداصتقا

 .دنا هدراذگ ام رایتخا رد ار لیلحت یاههاگتسد نینج یملع فلتخم یاهراک .هزو رما

 و وس كي زا ادج ادج تادهاشم نایم یطابترا هلحرم ناونع هب اههاگتسد نيا

1. ۷۷2۵۱۱6۲ 



 یسایس داصتقا ۷۱۹۸

 لکش زا یتخانش و دنریگ یم رارق هدافتسا دروم رگید یوس زا یمومع یاهیتخاونکی

 حرطم شسرپ نیا یداصتقا هعومجم ره ربارب رد :دننک یم مهارف ار یداصتقا تیلاعف
 تافتلا یارب سپس ؛دوش هتسباو نادب دناوت یم نامزاس زا یعون هچ و ماظن هچ هک تسا

 هرظب یر وب هع تم و اتخ است نفت ضایع هعومم نه هبهک تالتخ درآ وقپ
 : .ددرگ یم لیلحت

 و یا هسیاقم لیلحت :دنک یم یلجت تیعقاو و تیلک هرابرد هشيدنا ع ون ود رارق نیدب
 دننامه لامعتسا دروم یاهرازبا» ءاجنیا رد ؛دریگ یم رارق داصتقا ملع تمدخ رد یقیبطت

 .(نکیوا) «دنیامن دیص ار یداصتفا تیعقاو ریذب رییغت لکش ات دنهدیم ناکما روت كي

 :مینک یم لابند ریز بیترت هب ار یسررب «نیاربانب

 اه رایت عاونا و اهماظن ینعی .یلم یداصتفا تیلاعف لکش .تسخن لصف رد -

 .یلم داصتقا راتخاس .مود لصف رد



 تسخن لصف

 یداصتقا تیلاعف لکش تخانش

 تسا یشور هزرابم رد :یداضتقا تیلاعف لکش زا یتخانش هیهت هک رحم هوف و ءاشنم
 و یداصتقا یمومع نیناوق فشک هب دنمهقالع نارظنبحاص مهدز ون نرق مود همین رد هک
 رگیدکی یورردور ار یداصتقا.تیعقاو صاخ یاههبنج فاشتکا مرگرس ناسیون خیرات
 و ینطو ناهج و نسیلجنا یاهییسالک دص رپ ناملآ یخیرات یاهبتکم .داد رارق

 و دنهدب یداصتقا نیناوق هب یبسن هبنج دنشوک یم و دنزیخیم اپ هب نانآ ییارگ عمج
 ماظن میهافم ,كدنا كدنا ,بیترت نیا هب .دنربب نیبزا ار خیرات و یعازتنا هیرظن ن ایم داضت

 نا تسد هب نامزاس عون و

 «یداصتقا هعسوت تاجرد» و لحارم خیرات ن نایرج.رد قیقحت انامه یعاسم زا هعومجم نیتسخن

 :دنرادیصاخت هب رظن كن ره و دنا هدش یدکی نیشناج هک تشبا

 و "یرهش داصتقا هب سپس و "یگناخ هتسب داصتقا هب تسخن ار یدرف داصتقا زا لاقتنا رخوب لراک

 .دهد یم ناشن یلم داصتقا هب.هاگ نآ

 و یزرواشک .ینابش لحارم بیترت هب داصتقا ره هک دنک یم عافد روهشم هیرظن نيا زا تسیل
 و ان یزرواشک

 ۲.دپاییم هعسوت و طسب اهتیلاعف

 :دوت یمژوآ داب ار شرابعاداضتفار نلوتداصتقا ,یعیبط داصتقا یلاوت شی وخ مهس هب .تنارب دلیهس

 و ی رهش داصتقا مهدزای نرق زاغآ زا سپس + ,هتسب داصتقا هرود تسخن ,خیرات رد رل ومشا نایاپ رد و س

 .دبايیم رد ار یللملا نيب و یلم داصتقا هرود .مهدزناش نرق زا ماجنارس

 لاثم ناونع هب :دنا هدرک داریا یبلاطم یطخ و مظنم نینچ یا هعسوت تیدوجوم رب دنچ ینادنمشناد
 تر وص نیارد مینادب ی رهش داصتقا ناروذ !ر مهدزناب نرق ات مهدزای نرق رگا هک دنکیم تباث نکیوا

 1. ععوعاطا 0و6 ۲
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 نا س یاضفا

 راکنا «تخاس یم طوب رم هنا رتیدم و یلامش یایورا هب اپورا رد ار اهردنالف هک یناوا رف تالدابم دوجو

 هک یا هقطنم داصتقا هب یرهش داصتقا راذگ هن و تسا مهدزناش نرق رد نیون یاهتلود لیکشت .میا هدرک

 .درب یم نایم زا ار ییایورا یداصتقا دحاو كي هجیتن رد و دزاسیم دوبان ار تالدابم عیسو و رملق نیا

 و دنا هر تسد یذاضتفا خیرات زا «ییاهشرب» هب و دنا هدرک اهر ار لوحت هشیدنا هرکید ناک دست

 ار یداصتقا «یاهکبس» " فوهتیپسا .دنا هدیشخب رولبت هلح رم ره رد ار یداصتقا و یر تایصوصخ

 .لکش و دارفا یگدنز یونعم مظن ینعی ,حور» رصانع اب ار اهماظن ترابموز هکنآ لاح ؛دنک یم یسررب

 ".دنکیم لیلحت و صخشم .«نف ینعی .یوتحم و یداصتقا یگدنز ینیع مظن ینعی
 فساد هک ییاتهناج اب نخیوا صاصک تساوتاد طب یکنوا تلاومرعارا نیمه

 یتخانش دنمشناد نیا هجیتن ردو دنرادب موتکم ار یداصتقا یساسا تیعقاو تسا لمتحم .دنا هدش دراو

 ار یلصا نانیا .تسا هدومن داهنشيپ ار «یداصتقا ماظن ینهذ عاونا» ای یداصتقا نامزاس عاونا لکش زا
 دهد زا رف هشت فروم توقف يیظنت یواضفخا درک قوا نیا یک

 فلتخم حوطس رد و دننک یمن یفن ار رگیدکی نامزاس عون و ماظن میهافم ام رظن هب

 هدافتسا لباق یداصتقا تیعقاو هدیچیپ املسم یاهلیلحت رد موهفم ود ره .دن ریگ یم یاج

 و دوشب نشور میهافم نیا زا كي ره شزرا و ینعم تسخن دراد اج .نیاربانب .دنشابیم

 رد ار نامزاس عاونا لوحت تایب رجت نیا رود رد یخ شهر ات تان رفت زا یضعب ببین

 رد هک | رگمه تالیامت نیا زا یا هراپ یوس هب ار تقدو دنهدیم ناشن رصاعم یاهداصتقا

 :درا دم فوطعم .دن وش یم رادومن اهداصتفا نیا

 یداصتقا ماظن موهفم - لوا تمسق

 :دنک یم صخشم ار ماظن ریز حرش هب رصانع
 ۱ ؛یداصتقا تیلاعف رد طلسم یاههزیگنا ینعی ,حور

 تیلاعف هدودحم هک یداهن و یقوقح .یعامتجا رصانع هعومجم ینعی .لکش -

 اهتیکلام ماظن) دنیامنیم نییعت ار یداصتقا صاخشا نایم طباور و یداصتقا

 ؛(تلود شقن ؛راک تار رقم

 تسد ةب ار اهالاک نآ هلیسو هب هک یدام یاههیور هغومجم ؛نف یتعی «یوتحم

 .میهدیم لکش رییغت ای میروآیم

 4. ۲ 5. 5۵۳۱۵۵۲۸, ۲۵۵۵08266 0۷ 6۵م: , ۲. 11, ۰



 ۲۰۱ یداصتقا تیلاعف لکش تخانش

 اهماظن یدنبهقبط .۱ 8
 ماظن جنپ ناوت یم .دننک یم ادیب نوگانوگ رصانع نیا هک یصاخ یاههبنج ساسا رب

 .داد صیخشنت یداصتقا #۹

 ۱ هتسب داصتقا ماظن (فلا

 :ماظن نیا رد .دهدیم تسد هب ۳9 بابرا و رملق ار یخیرات لاثم

 همهیاهزاین تسامزال .تسا یگدنسبدوخ یوجوتسج یداصتقا تیلاعف حور (۱
 یگدنز جراخم و ناناقهد شاعم ینعی .دننکیم یگدنز یبابرا ورملق رد هک یناسک

 شهاک هکلب .تیزم رثکادح یوجوتسج طقف هن روظنم .دوشب نیمأت ,بابرا
 نا یاهزازاب هک .تس اهیدنمزایت داضتفا كب نیا :تسا تیتما رد یکدنز و تا رطخ

 ؛ددرگ یم یبابرا و رملق هب دودحم

 هدن ریگ میمصت درف هب رصحنم تردق كي دوجو رد یعامتجا و یقوقح نامزاس (۲
 لیاسو رب لماک رایتخا هک تسا یبابرا و رملق سیئر تردق ینعی :ددرگ یم صخشم

 یلک لوصحم و میسقت ار فیاظو .دراد راک یو رین و صاخشا رب عیسو ق رقح .دیلوت

 ؛دنک سس عیزوت ار

 تابث .دور یم راک هب رازبا طقف ینعب .دراد یقرتم كدنا و ییا.تبا و هداس تروص نف (۳

 .تسا نف رد دوکر ءاشنم (عون و رادق« ثیح زا) اهیدنمزاین

 یرو هشيپ داصتقا ماظن )ب

 رد .دهد یم تسد هب ار ماظن هنوگ نيا یارب یلاثم مهدزنای و مهدراهچ نرق رد هسنارف

 :ماظن نیا

 ی رهش هدودحم رد تاقوا رتشیب هک تسا ییاهزاین ندروا رب یداصتفا تیلاعف حور (۱

 تیاعر ؛دشاب یمن تیلاعف یساسا كرحم و تسا دودحم عفانم .تسا هدش هضرع

 .دریگ ماجنا یبوخ هب هکنآ یارب راک رد هقیلس و قود ءاهتنس و بتارم هلسلس

 ؛تسا یورهنایم و لادتعا داصتقا كي ماظن نيا .دنتسه یدنمو رین یاههزیگنا

 ناروهشیب تسد رد دیلوت لیاسو یصوصخ تیکلام ار یعامتجا و یقوقح نامزاس (۲

 بن رم همش درب تم اه روس جن اتصا توش اب نان الت یی ام
 یفرع تاقوا رتشیب فانصا نیا رب مکاح دعاوق ؛اد رک اش زاست) 37 مو

 ؛دنیامن یم نیعم ار لوصحم عیزوت زرط مه و دیلوت طیارش مه هک تسا

6.001 



 یسایس داصتقا ۳

 یارب ؛دهدیم رارق هدافتسا دروم ار هاگراک ای رازبا روهشیب :تسا یقرتم یکدنا نف ۲

 تقبس اضاقت رب دیلوت و دنک یم راک شرافس قباطم و دیلوت دودحم رایسب رازاب

 حیضوت ار یروآون و عارتخا تیمها یب و زیچان هرامش اضاقت نیا تابث .دریگ یمن
 .دهد یم

 یزد ها ماظن )ب

 تالایا و یبرغ یایورا یاهروشک رتشیب هرهچ مهدجه ن رف زاغآ زا ماظن نیا

 .دنک یم صخشم ار هدحتم

 یلوپ صلاخ عفن نیرتشیب و دوس نیرتالاب یوجو تسج. «یداصتقا تیلاعف حور (۱
 ی تس تسا

 تو هد اه یاس یخ اصرار ینعی) تیلوقعم حور

 تلع هب طقف تعفنم نی رتشیب یوجوتسج رد یداصتقا نالماع .(دنک یم فیرعت
 ؛دن ول ما دو دحم :نآ رکید قوفع تبار و دو تیک رظ

 :دیامن یم صخشم ریز تیصوصخ راهچ ار ماظن نی اب

 یمومع تیکلام دوجو یصوصخ تیکلام نیا ؛دیلوت لیاسو یصوصخ تیکلام (فل

 رت رب و طلسم یصوصخ تیکلام اما
 ؛دنامیم یقاب

 یناگرزاب یالاک دننام ورین نيا ؛دوخ راک یورین رب رگراک دازآ رایتخا و كلمت (ب

 اضاقت و هضرع تسا هدش نییعت دادرارق رد هک یدزم ربارب رد هک دوش یم یقلت

 :تسا دارا .یقرقح ظاحل زا راک .دد رگ یم

 و یقوقح ظاحل زا هک ار (راک و هیام رس) دیلوت لماوع هک نیرفآراک یساسا شقن (پ

 نیا :دنک یم بیکرت رگیدکی اب ,ازاب هطساو اب .دنتسه ادج مه زا یداصتقا
 رازاب یارب و دیامنیم یرادیرخ هیامرس و راک رازاب رد ار دیلوت لماوع نیرف اراک

 دیرخ تردق رب یکتم یاهزاین نیبم هک دروآ یم رب ار ییاضاقت ینعی .دنک یم دیلوت

 و هدوب دیلوت مهم تیصخش «نیرفآراک .دیامن نیعم شیپ زا ار اضاقت نازیم و دشاب

 اردوس و هرهب .دزمتسد ینعی ,یلوپ یاهدمآ ردو دهدیم ماجنا زین ار لوصحم عیزوت

 .. .دنکیم میسقت
 |۱۳ تک رش یداصتقا تیلاعف رد امیقتسم تلود (ت

 ذاختا رگیدکی ربا رب رد دنناوت یم داصتقا و تلود هک یعضو نی رتهب» "زخاپله بلاج
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 ۲۰۳ یداصتقا تیلاعف لکش تخانش

 عفانم داصتفا كي .ع ومجم رد .داصتقا .«دننامب رود مه زا مدق هس هک تسا نیا دنیامن

 ۱ تیم | ی واست

 ؛دراد را رق گرزب تعنص و مسینیشام طلست ریز ینعی .تسا یقرتم هجرد یهتنم هب نف (۳

 نیرفآراک هکنآ ببس هب تاقوا بلغا و ,اهیدنمزاین شيازفا اب هلباقم یارب ینف هویش
 ۱ بیم لوس هوس کی هاشور و هات تاساشعا جن

 یکارتش تن | داصتقا ماظن (ت

 اما و .دراد یتسینومک ای یتسیلایسوس یاهماظن رب تلالد .تاقوا رتشیب ,ماظن نیا

 رو تفت ۱ ین عزا کد ها یک رک راه یاههبنج اب تسا یا هدیقع مسیلایسوس
 هلزنم هب یتسینومک ماظن .دریگ رارق هدافتسا در وم .تسام روظنم اجنیا رد هک ینف هنیمز

 و اههناخراک ,یضارا) یدیلوت یاهالاک یصوصخ تیکلام هک دوش یم فی رعت یماظن

 نآ رد تروص جیه هب (ینوکسم هناخ .كلاشوپ .كاروخ) یفرصم یاهالاک و (اهنیشام

 رثا دننام * اهیرادنب شوخ و رملق هرابرد اههتشون زا یخرب رد ماظن نيا .درادن دوجو

 رد ,رت هداس و رت كجوک یسأیقم رد ,عفاو ملاع رد اما و هدمآ فصو هب "سروم ساموت

 هتشاد دوجو یتسینویهص یاهنیشنرجاهم زا یا هراب رد ای یبهذم تاماظن زا یضعب

 دشاب ریذب ناکما باسح یب تشادرب ات ,تسا یناوا رف ماظن نیا تیدوجوم طرش .تسا

 لس مو او ههومک ریت نیل زابل دریک رارف ناشران نده هه
 .دنیامن یم یقلت «بالقنا» ییاغ

 :میروخ یم رب یکارتشا داصتقا اوتیاطت هی تناسف او هود

 یعامتجا و یداصتقا یاهیرباربان رب یربارب ندرک نیشناج ماظن نیا جور )۱

 رد دیل وت لیاسو هک دنک یم باجیا ی ربارب نیا .تسا رازاب تاناسون و یرادهیامرس
 مامت هک دنامب یاجرب اب یداصتقا تاب نانچ و دشابن یصوصخ هال اف تند

 .دوش هدروآ رب مدرم یاهیدنمزاین

 نت دنا وت نافاسو هبلک کارش نا و یعمج تیکلام ار یعامتجا و یق 2 هم نام دلت ۲

 ؛دنیآارد یصوصخ تیکلام هب دنناوتیم ائزج ای الک یفرصم یاهالاک :دیامن یم

 دنا ماک هوخ هدراد هدهع هب اردبیل ون تیر میرن زمان رب تامافغ قنرظ زا تلوخ

 لداعت و وس كيزا فرصم و دیلوت لداعت هک دیامن یم عیز وت یز رط هب ار یلک لوصحم

 در یا ی شوش راک هناهرشتر نا صف
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 یسایس داصتفا ۳۰۴

 یرواد و تمیق بسحرب هبساحم .تسا هتفرشیب یرادهیامرس ماظن دننامه زین نف ۲

 هب .ددرگ یم رتدعاسم هنیمز یرالاس نف لیکشت یارب هجیتن ردو درادن دوجو رازاب

 هج وت نودب ابلاغ هک تسا نآ ینف میظع یاهتیقفوم رد ماظن رابتعا همشچ رس هوالع

 بیم تب یداصتقا هنیزه هب

 یفنص داصتفا ماظن )(ت

 ناملآ .تسیشاف یایلاتیا رد ینواعت هب رجت نیدنچ .لوا یناهج گنج نایاپ زا سپ
 .تسا هدش ماجنا " لاغترب رد رازالاس و هسنارف رد یشیو ماظن ,یزان

 رد هکنآ یب .تسا یرادهیامرس داصتقا یگتفشآ و جرم و جره زا زیهرپ ماظن حد (۱

 نیدب ,دنک طوقس یاهمانرب یک رتش نا داصتقا تیحالص یب اي هنارباج تموکح هطرو

 فانصا زا عهده هل مچ ها لمع رد دشوک یم ینوأعت ماظن نووطنم

 هدوع ارور اد: نفت یماومع تخلف هوش هب نآ رد لود هک دریگب ین رد اکشنم

 .دراد

 یا هفرح یاهیدنب هو رگ راک ز رط و داجیا ار نامزاس نیا ؛یعامتجا و یقوقح نامزاس (۲
 دنا هتفای بیت رت ییاهتیلاعف ای تعنص بسح رب یا هفرح یاههو رگ .دنک یم صخشم

 یاهتروص هب فنص همانساسا .دنیامنیم میظنت و هیهت ارراک رهو هفرح ره نوناق هک
 ره یاهزاین و اهنف هیاپ رب هک تسا یدعاوق رب مکاح و هدوب ریذپ فاطعنا و نوگانوگ

 یصوصخ تیکلام رد نانجمه دیلوت لیاسو .دناهدش عضو یداصتقا تیلاعف ع ون

 عفانم تهج رد ار یداصتقا یاهتیلاعف و دنک یم افیا ار رواد شقن تلود .تسا

 .دیامنیم تیاده و داشرا یمومع

 -نف و یفنص لوصا نایم .دراوم زایضعب رد .تسا یقرتم و نیون هدافتسا دروم نف (۳
 ۱ .دوش یم نهج شزاس یرالاس
 ام .دناهتفای ققحت یخیرات ظاحل زا هک تسا یداصتقا هدمع یاهماظن اهنیا

 زا شم الاغ ,یعقاو داصتقا .میا هداد ناشن صلاخ تروص هب ار یلصا تایصوصخ

 نیا رد هکنآ لاح .دنرادن قلعت دحاو متسیس كي هب همه هک تسا سناجتمان یازجا

 .یرادهیامرس داصتقا رد بین رب نیا هب .دوش یم هدید طلسم و رت رب ماظن كي داصتقا

 ای (هتسب داصتقا اي یروهشیپ داصتقا) یرادهیامرس لبقام یاهشخب دوجو ناوتیم

 :هب دینک ی لاغترب هب رجت هرابززخ ۶
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 ۰۲۰۵ یداصتقا تیلاعف لکش تخانش

 داصتقا رد .داد صیخشت ار (یمومع هبش ای یمومع داصتقا) و و

 شخب رانک رد .یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا داصتقا دننام یا همانرب یکارتش

 یاهیرادرب هرهب و یدارفنا یناقهد درخ یاهداصتقا زا یتروص .طلسم یمومع

 .دروخ یم مشچ هب (یزوخلک شخب) ینواعت یزرواشک
 یاهتمسق رد هک درک هسیاقم ییانب اب ار داصتقا ناوتیم تاقوا رتشیب «نیاربانب

 .دراد هبلغ زین رترب کلبس كي دنچ ره .تسا هتفر راک هب نوگانوگ یاهکبس نآ فلتخم

 دراد دوجو «لیصا ماظن» ناونع هب هک تسا هدحتم تالایا رد اهنت یرادهیامرس
 .۱۱(زتیلز وه)

 .تساسران لاح نیع رد و دنمدوس یداصتقا ماظن موهفم

 نودب دهاوخب یداصتقا هشيدنا هک یماگنه» ءاریز .تسا دنمدوس موهفم نیا (فلا

 زا ات دهد نیم ناکما امیمتسش-مف یکی شود شه هک ناهار داضتفا طاتعا :تیاغت

 مدرم داصتقا و قراوط هلیبق داصتقا دننام .دوش بانتجا دنزیم همطل نادب هک یتاهابتشا

 ؟«متسیب نرف رد اکیرما

 تیعقاو هک دوشن یقلت یگتخاس ای گنت بلاق هلزنم هب هی رظن نیا تسا مزال نینچمه
 دروم تقد هب ار تیعقاو دوخ یدوخ هب یماظن چیه .دریگ یاج نآ رد دیاب ورین مامت اب
 .دنک یم فیرعت ار نیعم داصتقا رترب و هتسجرب تاصخشم ماظن :دهدیمن رارق ثحب

 ریسفت و یخیرات فیصوت نایم طابترا دنمدوس هلح رم ماظن موهفم .فصو نیا اب

 ار یداهن اي یسانشهعماج لماوع یداصتقا حیضوت و دهدیم لیکشت ار یداصتقا

 :3نادرک.یه ریدن ناکما

 بایت تینا ترک او اطاعت یر ساز ان موهفم همه نيا اب (ب

 ای یخیرات رصانع هک دوریم لامتحا .دنک یمن هضرع .دنباي طابترا راک ز رط لیلحت

 و دنرادب ناهنپ ار یداصتقا قیمع تیعقاو یهاگ ,موهفم نیا هدنهد لیکشت یسانشهعماج

 .دنروا لمع هب تعنامم نا حیحص كرد زا

 :دنک یم نشور ار هتکن نیا ریز لاثم دنچ
 ناشن ار یرادهیامرس ماظن تایصوصخ مامت تسیلایسوس - لانویسان ماظن تحت ,ناملآ داصتقا

 عیزوت ؛یدیلوت گرزب یاهدحاو رد یداصتفا تردق زک رمت ؛دیلوت لیاسو یصوضخ تیکلام :دادیم
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 یسایس داصتفا ۳۰۶

 رظن زا ءنآ یوتحم اما ؛دوب یرادهیامرس «یجراخ ششوب» اهنیا .یرادهیامرس لوصا قباطم دمآرد

 مش تلود تفاوصا ق تلرو اتسا و طاسع رد دام کرک راک نویز هایم ا ,داضتقا درگراک

 درک تراظن اهتیلاعف هیلک رپ

 «طلتخم ماظن» كي تایصوصخ ی رگراک ماظن تحت ۰۱۹۵۱ ات ۱٩۴۵ یاهلاسرد ناتسلگنا داصتقا

 شخب رانک رد (عیانص زا یضعب ندرک یلم رثا رب) دیلوت لیاسو یمومع شخب :دهدیم شیامن ار
 تیمها نایاش ,مييايرد نارود نیارذ ار ناتسلگنا داصتقا درکراک میهاوخب رگا اما ؛تشادرا رق یصوصخ

 دیلوت رب تراظْی دننام :می ریگب رظن رد یلم یداصتقا یاهتیلاعف میظنت رد ار تلود تزاظن دراوم هک تسا

 ۳ تراظن .یجراخ تالدابم رب تراظن .(دیدح عیانص ندرک یاهیحان .هیلوا داوم صیصخت)

 .یدنب هریج و اهتمیق رب تراظن یراذگهیامرس ۰

 ار یتلود و یتکارش یفنص نامزاس ود لومعم قباطم ؛میریگب رظن رد ار یفنص ماظن كي نونکا
 و لقتسم زکارم تروص هب دنناوت یم لکشتم لغاشم .یتکارش یفنص نامزاس رد .میهدیم صیخشت
 ریبغت ماظن .تسا تلود تمدخ رد یا هداس رازبا یتلود یفنص نامزاس .دنیا رد هلدابم یاههکبش

 ؟دوش یمن توافتم تاریسفت هب رجنم ماظن درکراک یداصتقا لیلحت ایآ ,دروم ود ره رد اما ,دنک یمن

 یزیرهمانرب نآ رد هک زک رمتم یکی :تسا هدرک ادیب تروص ود یکارتشا ماظن هزو رما ,نایاپ رد و

 زا یداصتقا یاهدحاو نآ رد هک زک رمتمان یرگید و (یوروش داحتا) تسا حورشم و یروتسد

 و بسانم حیضوت یاررب ماظن موهفم زین اجنیا رد .(یوالسگوی) دنشاب یم رادروخ رب عیسو یراتخمدوخ

 :طنک یمن تیانک یداضما نامزاش هتشاش
 لصا دناوتب رتهب هک میروآ تسد هب ار یموهفم میا هتسناوت قیقحت هب ایآ ,رارق نیدب

 رتلاو .دیامن لیمکت ار ماظن موهفم لیلحت و دشخب مسجت ار یداصتقا درگارف هدننک میظنت

 رد ار «یداصتقا ماظن یعازتنا عون» اب نامزاس ع ون موهفم فده نیا تهج رد نکیوا

 .تسا هداهن ام رایّتخا

 تنابق دن هک نایک یک شاخ ساناز نا ار مر وا
 اوز رام رروظنم هک دیک یم مع یا همان رب هیاب وب «لاع همه رد نت راد بیم ید اضتقا
 كي نورد رد اههمانرب نیا نایم. دنراذگ یم ارجا هب و دننکیم نیودت اهالاک یبایمک

 ای :دنک ادیپ لکش ود طباور نیا تسا نکمم و دوش یم رارقرب یطباور داصتقا هعومجم
 لیمحت یداصتقا ضاششا رکیدتیاههما ری هعومجم رب یداضتفا خواب همانرپ

 راداو تباقر هب رگیدکی اب راتخمدوخ یاهدحاو یئزج یاههمانرب هکنا اي و ددرگیم

 :ددرگ یم رادیدب یداصتقا نامزاس زا یعازتنا عون ود ,بیترت نیا هب .دنوشیم
 ای هعموص .هصلاخ .هداوناخ دننام دوش یم ی ربهر زک رم زا هک یداصتقا نامزاس یکی



 ۲۰۷ یداصتقا تیلاعف لکش تخانش

 كي زا هک مینک وگو تفگ یداصتقا زا اجنیا رد هک دنک یم داهنشيب نکیوا) .تلم كي

 ؛دنک یم مسجم ار نآ زکرمت و یداصتقا تردق زک رمتم داصتقا .(ددرگ یم هرادا زک رم

 ورا ز اب ین رطوا اهم یاهتخناو لامغا و اهقمان نی اهتیا زد تک ییات هاضقا کیدب

 و دنیامن یم ادیب طابترا رگیدکی اب هلدابم یاههکبش طسوت و دنوش یم گنهامه لوپ

 .دن ریگ یم رارق اهو رین یاههکبش رد زین ناشدوخ
 یاههمان رب قابطنا و شزاس یگنوگج یداصتقا هعومجم ره رد دراد اج «نیارباتب

 و دیامن یم كرد لباق ار داصتقا راک زرط نامزاس عون موهفم .دوش شهوژپ یداصتقا

 یهاگ | یرظن لوصا زا و دو رب رتا رف اب فیصوت دح زا یقطنم یتروص هب ات دهد یم ناکما

 ادیب طابترا اههمانرب لیلحت اب هک دراد ار تیزم نيا نامزاس ع ون موهفم .ددرگ لصاح

 هظحالم رصاعم یداصتقا تاقیقحت ماگنه هب ار لیلحت نیا تیمها هقت لک رد :,نانک ی

 .میا هدرک

 وجو تسج ار یلیلحت یاهرازبا طقف نامزاس «ضحم» عاونا صیخشت نمض كنيا

 هجیتن رد .دنشخبب تلوهس راک نیا هب و دنزادرپب ینیع یاهتیعضو یسررب هب هک مینکیم

 نوگانوگ یاهداصتقا هعلاطم هب ۳«یونام شور» هب هک میرادن راظتنا هجوچیه هب ام
 نهار رجلا تایص صحت هواشه امرتا اهداضتفآ هتوک شا ملسم ردق .میزرو تردابم

 هیهت هن و تسا یراما قیقحت ییامنهار یسانشعون كي فده هک مينادیم اما

 نایاش هتکن .دنا هدش هدیناجنگ نایب و ح رش تامدقم رد ابلاغ هک ینیشام ییاهی ریگ هجیتن

 اظا رز دک تا یاب بلاح کشم گل کباک وزیک یا دیاگ
 نا یورو فرش اف عام و مرات

 نامزاس عاونا مهم تایصوصخ .۱ 8

 :میرادیم هضرع راصتخا هب ار نامزاس عاونا زا كي ره فلتخم تایصوصخ كنیا

 زکر متمان داصتفا (فلا

 :تسا داصتقا نیا فرعم ریز تیص وصخ راهج

 تا ناز اب هاضقا ایا
 تالدابم یاههکبش طس وت هک تسا یزیامتم و ازجم یداصتقا زکارمزا لکشتم رازاب

 زا دنترابع زکارم نيا .دن ریگ یم رارق اهو رین هکبش رد و دننک یم ادیب طابترا رگیدکی اب

 و ناسمه .یداینب لصا ود رش و ریخ هک تسا ینام نید رب ینتبم (۵۳0066006) «یونام شور ۳



 یسایس داصتقا ۸

 زا یشان دوخ فیاظو هنیمز رد یراکمه رثا رب هک فرصم و لماوع هضرع و دیلوت زکرم
 نیا .دناهدش دحتم رگیدکی اب یداصتقا تیلاعف یارجا یارب لباقتم كمک ترو رض

 ات یبطق دنج یداصتفا نینج

 .تسا یداصتقا هاگنب داصتقا كي )ب

 و اهالاک رازاب نایم طابترا هک تسا یدیلوت یداصتقا دحاو انامه یدیلوت هسسم
 رارقرب ار (هیامرس و راک) دیلوت لماوع رازاب و (یعطق فرصم یاضاقت) تامدخ

 لماوع رادقم بیک رت هب ات دزرویم تردابم اهتمیق بیک رت هب رتشیب نی رفآراک .دیامنیم

 .دوش یم تیاده (شورف تمیق و هدش مامت تمیق) اهتمیق هسیاقم اب و

 .تسا لوپ بسحرب هبساحم داصتقا كي (پ

 اعاتعا تاب رهن رد لو تا هدتیا ی لا هتشذک نایت وب هقلط:لوپ

 ار یبایمک یاهشنت ,لوپ و الاک نایم هطبار ,تمیق .دشاب یم كرتشم سایقم كي یداصتقا
 ناشن ار اهیزاوریدنلب و اهترورض و دریگ یم هزادنا و دنک یم نایب یداصتقا یگدنز رد

 .دنک یم رارقرب یداصتفا لداعت زین نانیا نایم و دهدیم

 تردابم یلک و میقتسمریغ تلاخد هب طقف نآ رد تلود هک تسا یداصتقا «نيا (ت

 تایصوصخ .اجنیا رد اما ؛دراد روضح یداصتقا تیلاعف رد هشیمه تلود .دزرویم

 :دنک یم ادیب ناوارف تیمها تلاخد

 یا رب میمصت یدازآ ینعی «تسا میقتسم ریغ تلاخد نیا .تسخن هلهو ۹

 اب دناوت یم تلود هتبلا .دوشیم تیاعر اهتمیق نییعت و لیکشت یدازا و ناگ دننک اضاقت

 یدازآ ,لیلحت نیسباورد اما .دراذگب رثا اهیدازآ نیا رد یعامتجا ای یلوب .یلام تم

 .دوش یم تیاده و داشرا طقف داصتقا .دور یمن نایم زا یداصتقا صاخشا رایتخا

 دراو یداصتقا مسیناکم اب کود ید اد راک هی تلوف تلاخد .لاح نیع رد

 طیارش تام .یداصتقا تیلاعف (نخرب نيت) «مهم ط وطخ» یور تلود 33 رک رم

 .دنک یم مادقا یلمع تباقر دعاوق ,یلک یاضاقت نازیم عیزوت

 هب یتح رازاب :درب یمن نایم زا ار رازاب رایتخا و رملق و تردق .تلود تلاخد .هصالخ

 نیا رد .ددرگ یم رادومن اهتیلاعف نییعت یارب هلیسو نیرتهب ناونع هب صقان یاهتروص

 سامت دناوتیم .دشاب صقان مه هزادنا ره رازاب» .دسیون یمنینچ و رپ | وسنا رف .باب

 فرحنم ردق رهرازاب .دنک ظفح ار ناگدننک فرصمو نارادی رخ هقیلس و تالوصحم نایم
 زطقح یا هزاذنا اب ار اهف ط.یدارا .اهتمیف شزاس-یشاب :هدش :تناده و راد تهجو

 مه زاب ,دشاب داقتنا روخرد صاخ یدراوم رد و یداصتقا ظاحل زا ردق ره رازاب ؛دنک یم



 ۲۰۹ یداصتقا تیلاعف لکش تخانش

 داصتقا رد ارجا تنامض نیرتجرخمک و نیرتیلمع و هدوب كرحم لماع نآ رد دوس

 ۲*«.تسا یعقاو

 «نینحمه . رخ درد رز دوی زا یه سس اوت یار

 فید تن توصیه

 .دراذگب ماه راک و تسک وان ات داصتقا

 زکر متم داصتقا (ب
 :دزاس یم زیامتم نیشیپ عون زا و دنک یم صخشم ار داصتقا نيا ريز تایصوصخ
 .تسا ""عطاق و حیرص رماوا هیاپ رب و یمکحت داصتقا كي نیا (فلا

 تلود هک تسا مقرزا لکشتم یاهروتسد زا یا هعومجم عبات یداصتقا لامعا هیلک

 كي طقف داصتقا ینعی .دنک یم غالبا یداصتقا نالماع هب میمصت زکرم هناگی ناونع هب

 رد و هدوب میقتسم تلود تلاخد .تسا خسف لباقریغ و طلسم تلود همان رب .دراد بطق
 رماوا هک درادن ینادنج تیمها و تسا هنارمآ تلود تار رقم .دریگ یم تروص تایئزج

 هل ام قلم میظنت یمسر دنس كي رد «یور وش وا دی دنن ام «تلود

 :دنک یم ادیب یدادبتسا هبنج ریز تهج هس رد تلود لمع

 ؛دنک یم صخشم ار داصتقا یاهفده

 ؛دیامنیم نییعت ار اهفده هب ندیسزت لب او

 و یا معما مک اه یاس امت روس
 اس ورم یا تو ی ی

 نت هما هدعاف و مظن هب کن تلود داتسو شیباشیب اهالاک صیصخت

 هاب مهلت یق یاه او, داضتقا فی میا(ت
 اب ییورایور هک اهنآ یلصا هفیظو ا ریز .دنوش یم دیدپان نیرفآر اکو تل و هو

 نایمز ان ج رد دوس نیمأت تاناکما یوجوتسج زین و یفرصم یاهزاین

 .دو ر یم

 ی و

 نیدب و دنک یم نیعم دحاو ره رد ار دیلوت مجح تلود .دوش یم رازاب رظن دروم یاهتمیق

 .دهدیم صیصخت ار مزال و یرورض لماوع رادقم روظنم

 و اههاگنب زد یساسا عضاوم هب و ددرگ یم یداصتقا نی رف راک نیزگیاج ینف نادراک

 14: ۲۰ ۳۵۲۲۳۵ 1 مازاد, 33 60., 0 ۰ ۳



 یسایس داصتقا ۳۰

 .دبايیم هار یزیرهمانرب ریاود رد

 یازجا یگمه اهدحاو نیا .دراد دوجو دیلوت ینف یاهدحاو نایم یراتخاس طابترا

 :دنک یمعیطنخ ار نآ واک زررط تاوداهک تتسه یک رب زایشپ:هاگتسد

 .تسا ینیع و ینف هبساحم داصتقا كي نیا (پ

 لوپ بسح رب هبساحم و رازاب یاهتمیق نیشناج ,یدادرارق اضحم یرادا یاهیبایزرا
 هیون کج ریف ریداقم هبساکف اما دم رک رف تام اقم قاهره اههنان زی هوش نم
 زا زین یداصتقا هنیزه موهفم .دوش یم هداد یتابساحم شزرا ریداقم نیا هب و دنوشیم

 .دوریم نأیم

 نورد زا اضاقت و هضرع ریداقم و یداصتقا یاهتیلاعف تبسن نایم یرامآ و یمک لداعت
 رنه تروص نیا رد :دوشیم نوا دارت تکناوا ته دید رصانع نیا ف

 رادیدب هدنیآ رد اهانگنت دوریم راظتنا هک تسا یناکم عیرس تخانش رد یزیرهمانرب

 :ددرک ۱

 یاههخاش یاهتیلاعف قیبطت رد یراوشد نیا زا یشأن لداعت مدع تارطخ اما و

 هجیتن رد و دراد دوجو هبساحم شخب تیاضر دلییسو نادقف تلع هب یداصتقا صاخ

 ؛لیا کیتی یک سا هاضتقا زا ی رو تراک

 ,ازاب) نامزاس عاونا زا كي ره رد رگا یتح هک دهدیم ناشن فلاخم لیلحت نیا

 و توافتم یداصتقا تیعقاو نامزاس ع ون ره .دورراک هب ناسکی حالطصا (هریغ و تمیق

 .دریگ یم رب رد ار فلاخم نب و خیب زا لمع زرط

 نامزاس عون موهفم شزرا ۳
 .هعسوت لحارم فلاخم ههبج رد دوخ یقطنم تلصخ ببس هب نامزاس عون موهفم

 یاهشرب تروص هب هن نانیا .دریگیم رارق یسررب دروم هتفگ شیپ یاهماظن ای اهکبس
 هع ومجم هکلب ,دنشاب یم یداصتقا تیعقاو زا یا هداس شیامن هن و دنراد دوجو یخیرات
 ناوت یم اهنآ كمك هب هک دنهدیم هئارا ار «صلاخ یاهلکش» و قیقد و هداس طیارش

 یارب ءابفلا فو رح :دجنس یم ءابفلا اب ار یسانش لکش نکیوا .درک یسرررب ار تیعقاو

 یعقاو داصتقا .دنوریم راک هب نوگانوگ رایسب یاهنابز رد هژاو یریثک هدع بیک رت

 رد هل تست ما یواش رو هاضماتلاضا هتسا یضلاش لاشا نآ یا هتخبما

 یو و هم نیم یی از یواضتفا تل اعف یضلاحت شاهلکش بیک رت هک تا یشززز

 .دنیامنیم ءافیا لاکشا نيا زا یضعب هک تسا یرترب شقن

 :دراد رب رد ار تیزم ود نامزاس عاونا موهفم ءام رظن هب



 ۲٩۱ یداصتقا تیلاعف لکش تخانش

 و تردق عاونا) یسایس لکش «یداصتقا تیلاعف لکش نایم طابترا موهفم نیا (۱

 ریذپ ناکما ار (یعامتجا یاهراتخاس عاونا) یعامتجا لکش و (یسایس یاهماظن

 لیلحت یتسرد هب ار ینیع یاهتیعضو تسا رداق لاکشا هنوگ نيا قیفلت طقف .دنادرگیم

 .دیامن كرد لباق و

 ای یسایس ساکعنا یاراد .مهبم تاحالطصا زا یضعب ریزگات مرهفم نیا ۲

 ار تلود تلاخد ضرعم رد و فلتخم یاهعضو و دودح و دنک یم نشور ار هنارا دمتسایس

 .دیامن یم صخشم

 یمومع شخب هک می ریگ یم رظن رد ار یشخب ود داصتقا ای طلتخم داصتقا دروم نونکا

 .لیاسو تیکلام راتخاس رد رییغت .دنراد یتسیزمه رگیدکی اب نآ رد یصوصخ شخب و

 هئارا یرگید تروص ,عقأو رد .دسریمل رظن هب یفکم ندرک یلم قیرط زا الثم .دیلوت

 هلدابم و دیلوت رازاب تاراشا زا قیقد و تسرد یوریپ اب ای یمومع شخب .ددرگیم
 یاهدحاو و هدش یلم یاهدحاو یاههمانرب نایم یگنهامه .تلاح نیا رد ؛دنکیم

 ینوناق زا یمومع شخب اي و ؛دریگیم ماجنا رازاب هلیسو هلدابم اي فرصم یصوصخ

 هاگ ره ؛دشاب یمن رازاب تاراشا عبات و دنک یم تعاطا یصوصخ شخب نوناق اب توافتم

 نامزاس عون زا یرگید لکش .دشاب طلسم تعسو و تردق تیح زا یمومع شخب
 :تسا تی نش ری ظقف یلطم دز ومنیا روت یم:تشد هب رک رهقه

 رد ؛مینزب تسد تلود تلاخد یاهلکش زا یرت قیقد لیلحت هب تسا مزال نینچمه

 :میهدب صیخشت ار ریز دراوم میناوتیم .هجیتن
 «دنک یم رایتخا ار (هکیور) «قفاوم» تلاخد تلود : تا ته ا ییا رگ تلاخد (فّلا

 ینعی ,نارحب اب هزرابم و دازآ رازاب و تباقر طیارش ددجم یرارقرب ای رارقتسا ینعی

 دودح رب ریثأت شور نیا فده .دوش یم یرود شهج نیشناج هک نارحب تدش اب هزرابم
 ؛تسا یداصتقا تیلاعف یداهن

 ۳9 ا یلک ریداقم تسا ددص رد تلود :ریذپ فاطعنا یزیرهمانرب (ب

 رک لک تو نوردنرخ امآ دهد اف مات تحق او[ لک مراتب اف رضع ,یراذگ هزاسرمم]
 ناشدوخ لاح هب ار دارفا و اههاگنب صوصخم یاهباسح دراد هجوت و لیامت نادب
 ایمیف ایکشت یشناحم سام هرفش رک یم اتمی لینک یزاب اردو نقاب درا لک نم

 رد تسا هدش هیهت ۱٩۴۶ لاس رد هک هسنارف زیهجت و یزاسون یاههمانرب .دنزن ی

 ؛دریگ یم رارق یداشرا اي ریذب فاطعنا یزیرهمانرب رامش

 رد (هدش یلم ای) یمومع شخب :یئزج یزیرهمانرب اي یشخب ود یزیرهمانرب (پ



 مود شخب ییامنهار و داشرا یارب تسخن شخب زا .دریگ یم رارق یصوصخ شخب رانک
 ؛دوش یم هدافتسا

 هتفای ققحت یوروش داحتا رد یزیرهمانرب نیا :یروتسد و عماج یزیرهمانرب (ت
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 اما .تسا هتفرگ ماجنا تلود تلاخد تدش و تعسو هطباض ساسا رب یدنب هقبط نیا

 تلاخد .دوشب هجوت داصتقا درکراک قطنم هب هک دنک یم ادیپ یداصتقا موهفم یماگنه

 اشنا هیتر اب ول هات تیر فشن ار رازاب محفا هک یا لود
 هطباض نیا ام رظن هب "".دهدیم رارق ام ربارب رد ار زکرمتم داصتقا اي زک رمتمان

 نیست تلوق:تل افتد ها تیشت او یدازآ لوصا ناوریب یلایخ ای یقیقح یاهینارگن

 هک ار اهتسیلایسوس اي همانرب نادقتعم و تلاخد لصا نار ادفرط مهوت زین و دشخب یم

 زا .دن ریگ یمن رظن رد ار دوخ یداهنشیب تامادقا یداصتفا قیقد دودح و رابتعا ابلاغ

 فرطرب زین ار دیاقع و ءارآ رد دوجوم تاماهبا یرظن لیلحت یهگناو .درب یم نایم

 .دزاس یم

 نامزاس عاونا ینوتک لوحت موس تمسق
 رگا هک دنتسه یلیلحت یاهرازیا نامزاس عاونا .میدرک هراشا رتالاب هک نانچ

 دیاب ميزيهرپب اهداصتقا لکش یابیزان رییغت هجیتن ردو یلوصا هدایز شیامن زا میهاوخب
 یسررب رکف نیا تهج رد و روظنم نیدب .مینک هدافتسا ریذپ فاطعنا یز رط هب اهنآ زا

 وس ككي زا اهداصتقا نيا اریز .دشابیم هجوت بلاج اهداصتقا زا یضعب ینونک لوحت
 رگید یوس زا و دنا هتفریذپ ار یداشرا تروص هب یزیرهمان رب زک رمتمان نامزاس یعون

 تیزک رم مدع هب یتح و زکرمت مدع هب دنشوک یم هک دنراد دوجو یزک رمتم یاهداصتقا

 :كتیامت مادقا تامیمصت

 یداشرا یزیرهمانرب و زکرمتمان داصتقا .۱ 8

 ایو تدمدنلب ای تدم نایم یاههمانرب هب ,شیب زا شیب نونکا ,زک رمتمان یاهداصتقا

 یاهروشک یروتسد یاههمانرب اب زیامت هجو ناونع هب یداشرا مان هب ییاههمانرب هب

 یبارگیدازآ .مینادیم رتبسانم یاهمانرب داصتقا و دازآ داصتقا یارب ار تاحالطصا نیا .۶
 یشان اجنیا زا یاهمانرب داصتقا حالطصا حوضو مذع اما و .دشاب كرتشم دناوت یمن هک تسا یموهفم

 .دنرادن روا مازلا یورین زین و دحاو دودح و ناسکی لکش و هدوب ددعتم اه همانرب ام هرود رد هک دوش یم



 ۲۱۳ یداصتقا تیلاعف لکش تخانش

 .دنا هدروآ یور یقرش یابورا

 .هزورما .دنتسه هسنارف و دنله دنا هداهن ماگ هار نيا رد هک ییاهروشک نیتسخن

 ۰۱۹۶۱ لاس رد .تسا هدرک بلج ار یرایسب هجوت «هسنا رف كبس هب» یزیرهمانرب

 هنیظو هک ورک نیسات ار یداضتقا هعسوت یلم یاروش كی-ناتشلکنا ینازاد ریزو
 تنش ایی دی داصتقا هدمع یاهشخب ینیب شیب و اههمانرب نایم یگنهامه داجیا نآ

 هعب ات دزد 0 داضتفا یزیرهمان رب یلم تسکین سا قو عیرست

 .دیامن یم هدامآ ار تدمنایم یداصتقا یاههمانرب .دوخ ةبو هب ءایورا یداصتقا

 نوار یواش نوا ر سلف هما قرن شام تا یا یاب

 .مینک یسررب ار شور نیا دربراک طیارش و میسانشب رازاب زک رمتمان داصتقا كي

 :دریگ یم رظن رد ار ریز یاهفده یداشرا همانرب كي
 لوحت هراب رد تدمدنلب یاهینیب شیپ هدودحم رد ینف یقرت و اهیدنمزاین جاتنتسا )۱(

 دوخ هب (لاس ۵ ای ۴) تدم نایم یلم داصتقا كي دیاب هک یگرزب یاهفده و تیعمج

 ؛دشخبب دوبهب ار مدرم یگدنز عصوو دیآ رب دوخ فیاظو هدهع زا دناوتب ات دهدب صیصخت

 ؛اهفده نیا هب هجوت اب یلم داصتقا نوگانوگ یاههمانرب و اهحرط ههجاوم (۲)
 و اهحرط یدوخ هب دوخ یارجا زا تسا نکمم هک یتارطخ و اهییاسران مسجت (۲)

 ۱ ؛دوشب هجیتن اههمانرب

 یرارقرب ای تاعالطا لباقتم لدابت رث رب اههمانرب و اهحرط نایم قفاوت نیمأت (۴)

 اي یيزتارتس ۱ یاهقخی زا ین بدیع من ادقا خیرطرا لیتو ر اهن نایمنشزانم
 زارت لداعت و یلخاد تابث تامازلا اب هارمه گنهامه و هنیهب دشر ات تلود لمع طسوت

 ,ددرگ رارقرب اهتخادرب

 خنک ناو شعو ی وز راترا زا یافته تا نیس آوار همانوپ

 هب رصاعم زک رمتمان یاهداصتقا راک زرط هدهاشم زا یشان لوصازا ریز .تسا یرو رض

 :دریگ یم ماهلا ریز حرش
 یاهشخب اي تیلاعف یاههخاش نایم یگتسباو تسا مزال ,تسخن هلحرم رد (۱)

 ای دیلوت لماوع دیاب یدیلوت هخاش ره .دوش عقاو هجوت دروم ,تلم سایقم رد .داصتقا
 .دیامن نیمات ار دوخ شورف یاهرازاب و دنک یرادیرخ ار اههخاش رياس تالوصحم

 ارجنا هلح مپ از اهر از ابو اه لاک یاد نیسان سومع ییز همان رب لا یداهزا همانزپ
 .تسا تلم رایتخا رد عبانم زا هنیهب هدافتسا یارب تاناکما داجیا نآ فده و دراذگیم



| 

 . ۲(هسام ریی) تسا «یمومع رازاب نیشناج» هل زنم ام

 ات دهدیم ناکما داصتقا فلتخم یاههخاش هب هکنآ نمض «یداشرا همانرب (۲)

 .دیامنب رت شخب تیاضر یاهینیب شیپ یلم یداصتقا تیلاعف یشخب و یلک لوحت هرابرد
 نایم زا یلک هب ار نانیمطا مدع دناوت یمن یزیرهمانرب نيا .دهاک یم نانیمطا مدع زا

 هب تسا دازا سک ره .دشابن راک رد یلوصا تروص هب رابجا هک داصتقا ره رد ,اریز ؛دربب

 .دنک یراددوخ راک ره هب مادقا زا ای دنرب تسند راک ره

 داصتقا یساسا یاهلداعت اب قفاوتم دشر خرن نیرتالاب شنیزگ نمض همانرب (۲)
 وگلا نيا .دناسرب هنیهب حطس هب ار یداصتقا عبانم هک دنکیم داهنشيپ ار ییوگلا

 .دوش هتخاس رتقیفد ءاهنف هب هجوت اب ,شخب هدودحم رد دنآوت یم

 یاههو رگ نایم دوجوم یاهداضت دئاوت یم ,یداصتقا هعسوت یامنرودرد ,همانرب (۴)

 لب لقاال .دنک یاهیا عرفه شا نام قنات کارو, دهد فیتار نعانتعا

 رد و همانرب یاهفده نییعت رد ار اههورگ روظنم نیدب و دزاس ریذپ ناکما ار اهنآ ك رتشم

 .دهد تک رش دشر تارمث میسفت و دیلوت هفاضا ققحت

 مجنپ همان رب هدمع یاهباختنا شرازگ .دشاب یم «یدارا دیک ات» همان رب .ماجنا رس (۵)
 رظن رجار شر یاهفالق یداظفا .هعیوت یا ربتهمات رب هک تیامت شف راشت رط اضت :هتششا رق

 یئزج تروص تسخن هک رازاب یسررب هب رازاب هلحرم زا لاقتنا هک روط نامه» :دریگ یم
 هب ینیب شیپ زا رذگ .تسا دنمزاین روعش و كرد تردق هب .دراد یمومع هبنج سیس و

 ینعی ءام نارود دیدش زاین هب بیترت نیا هب و دزاسیم ح رطم ار هدارا هلئسم .فده

 هب اهنت همانرب .(۷ هحفص) «دیوگیم خساپ .ادرف هعماج داجیا رد اهناسنا تکراشم

 .تدم نایم یداصتقا تسایس هکلب ,دنک یمن افتکا اهفده و قفاوتم هعومجم كي حی رصت

 همان رب یاهفده ققحت هب هک دنک یم فیرعت ار یتالخادم و تامادقا زا یا هعومجم ینعی

 ۱ .دنناسریم كمك

 زا یرایسب یعامتجا و یداصتقا لئاسم لحرد نونکات هک ,یزیرهمان رب نینچ كي ایآ

 يداشرا یزیرهمانرب ؟دراد یداشرا هبنج طقف .تسا هتسج تک رش رثوم یز رط هب اهتلم

 لامعا هتشر كي هب هاگ ره هدنارذ (هسامریب) «لاعف یزیرهمانرب» تروص هب دناوتیم

 دناوت یم تلود عقأو رد .دزرو تردابم همانرب رظن دروم یاهفده هب لین یارب صاخ

 :دهدب را رق هدافتسا دروم ار یلم داصتقا رد ميقتسمریغ و میقتسم تلاخد لیاسو
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 ۲۱۵ یداصتقا تیلاعف لکش تخانش

 /افناترامیپ :سرادنم هینبا) یرادا هعاتهت راذک هی اش رس تلود (فلا

 هک یتروص رد ار هدش یلم شخب یدیلوت تاسسوم زین و (یماظن یاهیراذگ هیامرس

 یاهیراذگ هیامرس داشرا ناکما تلود رارق نیدب .دريگ یم رظن ریز دنشاب دوجوم

 .دراد رایتخا رد ار مهم یاهشرافس هجیتن رد و یمومع

 تازایتما ,یرابتعا یایازم دننام .قیوشت ای كيرحت لامعا هب دناوت یم تلود (ب

 اب قفاوم یاهح رط یا رجا رد یصوصخ شخب هب تدعاسم یارب كمك و زیاوج ,یتایلام

 ۱ .ددرگ لسوتم همانرب یاهفده

 ,عیانص نابحاص هر ینعی «تلم مامت یارب همانرب ردقره نایاب رد

 رت لاعف یزیرهمانرب .دشاب رتبلاج نارکفنشور و نادنمراک ,نارگراک .نایامرفراک
 زد رگ دا و خر ات یار یه رو ین ماه یک هی نوت ها و

 تکراشم كي رهو دومن دنهاوخ یقلت «یدج رایپسب دهعت» نا ونع هب ار نآ یارجا ناگمه

 .تفریدب دنهاوخ یدازآ لامک رد ار دهعت نیا نداد ماجنا رد

 ی دوو مگا و دام دام شنا ناف وار هاو

 د یسایس و یعامتجا یاهراتفر و یرکف تالاح ميهافم لیدبت و رییغت نمضتم

 .تسا متسیب نرق همین طلتخم و یکارتشا یاهداصتقا
 .هدیدرگ نیودت هسنارف رد جیردت هب ۱۹۴۵ لاس زا یداشرا یزیرهمان رب هیرظن و اهشور .لوصا

 .تسا هتفریذب دوبهب و هتفای قیبطت

 ۱۱۴۶ لس یون موس خرومنمر ران نمز آرد تقوم تموکح لع تسای .لگود لارنذ
 *هنوم ناژ یاقآ و درک داجیا همان رب لک یایراسیمک كي و همانرب یاروش كي .تموکح یلاع تئیه رد

 .دوب همانرب لک رسیمک نیتسخن

 نانیا شقن و دباییم بیک رت ینف نادراک و سانشراک یدودحم رایسب هرامش زا همانرب یایراسیمک
 ْ .تسا تروشم و یراذگ شزرا و یحارط

 یاههیداحتا ناربهر و یدیلوت یاهدحاو یاسژر لماش .یزاسون یاهنویسیمک ,ایراسیمک نیا
 .یترازو فلتخم یاهتمسق نادنمراک ,یرگراک یاههیداحتا گرزب زکارم ناگدنیامن ,ییامرفراک

 .دزیگنا یمرب تیلاعف هب ار ناگدننک فرصم ناگدنیامن ماجنارس و نایهاگشناد هژیو هب ,ناسانشراک

 و یداصتقا تیل اعف یاهشخب اب طابترا رد یدومع یاهنویسیمک :دنا هنوگود یزاسون یاهنویسیمک
 و (هریغ و هاگشناد و هسردم تازیهجت .نهآ دیلوت تعنص .یلیدبت عیانص ور نررواشک | یعانتخا

 مرتب اس ناب نا رش و دننک یم یسررب ار اهشخب مامت یال هر مای انا ق یاهرتسک

 نییعت ار (یا هیحان هعسوت «یرو هرهب .شهوژپ «یلام عبانم و یمومع ییوجهفرص «راک یورین)
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 یسایس ذاصتفا ۶

 .تساهن ویسیمک نیا راک هجیتن همانرب .دنیامنیم

 هب هک هدوب زیهجت.و یزاسون همانرب ,هتفرگ رب رد ار ۱۹۴۷-۱۹۵۲ ینامز هرود هک همانرب نیتسخن

 هداد تیولوا لقن و لمح و.یزرواشک یاهنیشام .نامیس .دالوف ,قرب ,لاغز یساسا تیلاعف شش

 دیلوت لیاسو و دوش هتخاس ون زا یساسا یاهشخب هک دوب نآ ,لاغشا نایایو گنج زا سپ .فده .تسا

 .دنک ادیپ شیازفا هسنارف داصتقا دشر یارب یرورض

 ار «هسنا رف داصتقا لداعتم و یمومع هعسوت» هک تشاد ار فده نیا (۱۹۵-۱۹۵۷ ۴) همان رب نیمود

 رتشیب دیلوت نآ یلصا نومضمو تفرگ یمرب رد ار یدیلوت یاهتیلاعف هعومجم همانرب نیا .دیامن قیوشت

 .دیزرویم دیکأت یدیلوت یاهدحاو صصخت و ینف و یملع یاهشهوژپ هعسوت یور هژیو هب و دوب رتهب و

 لداعت نیمأت نمض .لاس راهچ رد یلم دیلوت شیازفا 2۲۰ (۱۹۵۸-۱۹۶۱) همانرب نیموس فده
 نایب هاو ادرب اف نارعب نا یا یا یار وزارت شاخ قو مر اه یادت
 یاهلاس یارب «یتقوم دی تک هنوز كي هجیتن رد .دیدرگ ییتفشآ راجد مروت و ۱۹۵۸۷

 :درگ مو, تب نسبی ارت له دل وت نیفرت ۱ هرود نیا یط هک دیسر بیوصت هب ۱۹۶۱-۰۰

 دیلوت مجح هک تشاد رظن رد (۱۹۶۲-۱۹۶۵) یعامتجا و یداصتقا هی دهان وبا هکر افت

 ةنالاس یقرت اب ایی رفت دشر نیا .دهذب شیازفا ۲۴ نازیمهب ۱۹۶۵ ات ۱۹۶۱ لاس زا ار یلخاد صلاخان

 هب كمك .یلم عافد یزاس ون ,یتعنص تردق شیازفا) یلم یاهفده تهج رد هعسوت .دراد تقباطم ۵

 و ۲۳ هب دارفا فرصم .دوب یدرف یگدنز عاضوا دوبهب یوس هب و (هعسوت هب ور یاهروشک
 اب یغابجنا یاهیزا گ هیامرت هتیمز رد هدر نشه رک تياب شیاوهآ یتساب نم ۱۸ هب اهیراذک هام

 یتسردنت ,یشزرو تازیهجت .یلم تیب رت و میلعت) یعامتجا تازیهجت رد صوصخب ۰/۵۰ دشر
 لاح رد یحاوت در وم رد همانزب :نیمراهچ ::هضالع .دمآ لمع هب هری لا نکنه رف فا ریهجت :یناکمه

 هدرک نیعم ارزاین دروم نوگانوگ لیاسو و اهانب ریز یجیردت هعس وت تهج رد یهآ رمه تسایس ,هعسوت

 اسارت یک اس اس شیت اس سا یاهو

 ار یعررف یاهبطق هکبش و دنیامن لامعا هک رحم هوق رثا نانیا ات تسا هدومن داهنشیپ ار هعسوت یاهبطف

 .دنروآ دیدپ

 نا وتع هجا ۱۹۶۵ لاس نایاب رده رک یم یزد ار ۰۱۹۶۴-۱۹۷۰ یتامژ هرود هک همان ییمضت

 بی وصت هب «یعامتجا یقرت و یداصتفا در ییامنهار رازبا و یراذگ هیامرس یاهحرط هدزاتحم)

 .تسا هدیسر ناملراب
 خرن ۸0۵ اب قفاوم ۸۲۷/۵ نازیم هب یلخاد صلاخان دیلوت یقرت انامه مجنپ همانرب یلک یاهفده

 هک یمسق هب .تسا یلخاد صلاخان لوصحم دشرزا رتمک ینعی فرصم دشر ۲۴/۵ و هنالاس طسوتم

 یحطس رد ار اهتخادرپ زارت لداعت و یعامتجا تازیهجت و یدیلوت یاهیراذگ هیامرس عیرس هعسوت
 .دنادرگ ریذب ناکما رتالاب

 :درادیم هضرع ار ریز تیصوصخ هس نیشیب یاههمانرب هب تبسن همانرب نیمجنب

 .دوش یم هفاضا شزرا بسح رب یزیرهمانرب هب مجح بسحرب یزیرهمانرب (فلا
 رب اهنیا زا هدافتسا و داصتقا یکیزیف عبانم ینیب ٍب شیب لودج كي بسحرب یزیرهمان رب



 ۲۱۷ یداصتقا تیلاعف لکش تخانش

 لاس كي یاهتمیق هب تامدخ و اهالاک فراصم و عبانم ؛تسا هدیدرگ ررقم شیپ زا هک تسا ییاهباختنا

 :اخیزآ یلیق. هام رایت هیاب

 اهلداعت نیا تسا مزال .دوشب هصالخ ریداقم نایم لداعت تروص هب طقف دناوت یمن همان رب ,همه نیا اب

 رد دشر رظن دروم فده نوچ و دن ریذپب ققحت اهتمیق راتخاس و اهتمیق حطس رد یطارفا یاهراشف نودب

 فیصوت ر وظنم .دنک یم ادیپ ترو رض شزرا بسح رب یئزج یاهحرط كرادت و هیهت .تسا تابث طیارش

 .دشاب یم همانرب یعامتجا و یداصتقا .یسایس یاهفده قمحن اب قفاوتم اهدمارد و اهتمیق لوحت
 مهم و میقتسم یاهدمآرد یقرت هنالاس طسوتم یاهخ رن هرابرد یتاعالطا و تاراشا همان رب نیمجنپ

 و یدرف یداضتفا نیرفآراک صلاخات یاهدمآرخ ؛هئالاس دزمتسد) هنارس و تیاث فتارف :بسخرب

 یاهدحاو یلام نیمأت خ رن زین و (یرادرب هرهب دحاو رد یزرواشک طسوتم دمآرد ؛یزرواشک ریغ
 .دهدیم تسد هب ار یعامتجا یاههیمهس و یعامتجا یاهکمک .ناشدوخ عیاتم زا تی روت

 یاهدحاو یاهتمیق .تامدخ یاهتمیق ,یزرواشک و یتعنص یاهتمیق زا ییاههناشن مجنپ همانرب
 رایتخا رد (دنک زواجت دیابن ۱/۵ زا هک) ار اهتمیق یمومع حطس هنالاس لوحت و یمومع یدیلوت
 .دراذگیم

 یا رفناهدنآ رم یداشرا هتیاس» شش ابو لخ اه تر وض هی دناب شزرا بسحرب یزیر همانرب

 یو دان اهتمآ رد تن یداقت لخت هرایرخ لاس. ره هک اه را تا .یاهخ وتصم خام نیا

 مک شما تیز وام لک سهم اسرار اهر با زابل اما اهما رد شو بک ید تم

 .تسا یرو هرهب و اههنیزه و اهدمآرد هنیمز رد لئاسم یسررب

 هب شزرا بسحررب یزیرهمان رب» .دزرویم دیکأت احیحص مجنپ همان رب یاهیاختنا شرازگ هک نانچ
 مقر زا ار سکرره اما .درادیمن ینازرا ار نطو هار رد یراک ادف هدارا دارفا هب و رابجا تردق تلود

 یزیرهمان رب نیا و دزاس یم هاگآ یرورض دودح هلزنم هب هجوم یاهدیما و ریذب ناکما و هاوخلد ,یبیرقت
 «.دننز زاب رس تیلوئسم زا رگید یاج رد لاغتشا و همان رب دافمزا یعالطا یب هناهب هب ات دهدیمن هزاجا

 ۵۳ هعفتخ)

 بلج ار هجوت نآ یارجا و مجنپ همان رب هیهت رد ندرک یا هقطنم یاهشور مود عبترف
 .دیامن یم

 و هدیدرگ حرطم ناملراپ طسوت همانرب بیوصت زا سپ طقف .مراهچ همان رب رد .ندرک یا هقطنم

 و یداصتقا تیلاعف .لاختشا .یاهینیبشیب هک «یئایلمع یاهشرب» هیهت زا تسا هدوب .ترابع

 .درک یم هیزجت هیحان بسح رب .دوب هدش ررقم یلم حطس رد البق هک ار یمومع یراذگ هیامرس
 ,یا هقطنم نامزاس هرابرد ۱۹۶۴ لاس سرام هام مهدراهچ یا همانماظن نوتم قفاوم .مجنپ همانرب

 یاهنویسیمک هب و میظنت ییاهشرازگ هقطنم نارادرهش .تسا هتفرگ هدهع هب ار یزک رمتمان فیاظو

 هب .ناملراپ طسوت همان رب بیوصت زا سپ زک رمتمان فیاظو .دنرادیم میلست یا هقطنم یداصتقا هعسوت

 ۱ .دن وشیم لابتد هقطنم تاماقم اب طابترا رد ,همات رب یا هقطنم یاههمانشسرپ كرادت لکش

 ققحت رب رثوم یاهدیدهت زا لوئسم تاماقم یهاگآ یارب «رطخ مالعا یاهصخاش» مجنپ همان رب ب

 ۱ .دنزاس یم یرو رض ار ییاهقابطنا ای لباقتم ریبادت هجیتن رد و دنراد ار اهفده



 یسایس داصتقا ۸

 رییغت راچد دنناوت یم لوبق لباق رییغت دودح رد ,یداصتقا مهم رایسب ریداقم در وم رد .اهصخ اش نیا

 میمصت و یسررب هلحرم رد ضیعبت درگارف شیادیپ بجوم .دوخ هب دوخ .دودح نیا زا زواجت ؛دنوشب
 .دش دهاوخ

 هلن هدش دیگ رب ریز شوو4ب اهضخ اش نیا

 ؛تسا یجراخ تالدابم لداعت و اهتمیق یمومع حطس و یمروت یاهراشف : مالعا صوصخم صخاشود

 و یلخاد صلاخان دیلوت دشر و داصتقا شدرگ و نایرج رد یطارفا یدنک مالعا صتخم صخاش هس

 .تسا لاغتشا عضو و یدیلوت یراذگ هیامرس ,یتعنص دیلوت

 و ۱۹۶۸ لاس نئوژ - هم یاههام یاهیراوشد اب هسنارف داصتقا دروخ رب زا سپ هک مشش همانرب

 دیلوت دشر هنالاس طسوتم خرن) یوق دشر مرها ن ناو هی هدف هه ۱۱۴۹ لاسرففابا ق تیفطت

 ریثأت تحت نآ ققحت اما ؛تسا هدیزرو دیکأت ندش یتعنص یور ( (/۶ و ۵/۸ نیب یلخاد صلاخان

 ون ًاقيمع ار همان رب یاهشور ات تفرگ میمصت هسنا رف تموکح ۱۹۷۴ لاس رد .تفرگ رارق یژرثا نارحب

 یاهیبای تهج زا یضعب اب ها رمه .دریگ یم ربرد ار ۰ -۱۹۷۶ ینامز هرو هد هک متفه همان رب .دنک هزات و

 تحت یزیرهمانرب یاروش هک تسا مقر تروص هب نیعم یاهفده یدودعم لماش .تدمدنلب رد یفیک

 و تراظن ریز ار همانرب ,همانرب لک یایراسیمک و مهم یارزو زا بک رم و روهمج سیئر هیلاع تسایر

 .دراد دوخ یمئاد تیاده

۶ 

 ,یعفاو تالکشم اب ریگرد تسایس ره و یناسنا راک ره دننام ,یداشرا یزیرهمان رپ

 ۷# ایای ز زا سپ هسنا رف داصتقا هعسوت و ءایحا رد درادیم هضرع هک یصیاقن مغر یلع

 اعیسو یعاسم زک مت رد تالیهست داجیا و دشر یاهفده نییعت رد هژیو هب و مود يناهج

 ماجنا دوشب دیاب هجنآ ات تسا هداد ناکما ,هرود ره رد .همانرب :تسا هتشاد تکراشم

 یاقا .دنک یریگ هزادنا تسا هدیناسر نایاب هب هک ار ییاهراک دراوم زا یضعب رد و دریگ

 هدیقع زا ربا (یزیرهمان رب هب عجار .مررد ۲ 9 رساسد نام هام )هی

 اب تشادنب یم هک تسا یهاگ رحس ناو اوآ تب اس هات یایراسیمک هک تسا هدرک

 نساحم هب فئور یاقا زا رتمک هک یناسک !دنک یم علاط قفا رد ار دیشروخ دوخ زاوآ

 دننادیم رک تست ان :آ یاراد ار همانرب لقا ال .دنراد داقتعا یداصتقا راکدوخ رصانع

 فاص ینامسآ رد باتفآ» هک دنکب یراک مک تسددناوت یم همانرب لک رسیمک هتفگ هب هک

 .(دیامن ع ولط هم یگریت نودب و

 یروتسد یزیرهمانرب رد تاحالصا و زکرمتم داصتقا .۲ 8

 رد همه تسین ومک نیچ و یوروش ریهامج داحتا ,یقرش یایورا یاهر وشک داصتقا



 ۲۱٩ یداصتقا تیلاعف لکش تخانش

 ۰۱٩۲۰ لاس زا یوروش داحتا .دنراد را رق زک رمتم نامزاس ع ون و یکارتشا ماظن و رملق

 یاهروشک كف مود یناهج گنج زا سیو تسا هدرک رایتخا ار یروتسد یزیرهمانرب

 كي ره رد یروتسد یزیرهمانرب همه نیا اب .دناهدرک یو ریب شور نیا زا زین هورگ نیا

 نآ تاهج نییعت هک هدیدرگ قیمع مک و شیب یتاحالصا شوختسد اهروشک نیا زا
 ۱ .تسا رایسب یناعم یاراد

 .تسا هتفرگ تروص یوالسگوی رد یزیرهمانرب هنیمز رد لوحت نی رت هتسج رب (فلا

 ار یروتسد یزیرهمانرب و یوروش یداصتقا ماظن ۱۹۴۵ لاس رد وتیت لاشرام تلود

 لاح نیع ردو هداد رییغت اقیمع اردوخ یداصتقا تسایس ۱۹۵۱ لاس زا اما .دوب هتفریذب

 هی 7 «یتلود یرادهیامرس» رد یو هدف هک از یتسیسکرام لوصا هک هتشاد مالعا

 داجیا تاحالصا نیا فده .دیامن یم لابند .تسا هتف رگ رارق تنایخ دروم یوروش

 یاطعا قیرط زا یداصتقا تامیمصت رد تیزک رم مدع و «تلود لالحنا» تابجوم

 رقیفر ات تاماتف ۱۱۲ ۱ لاسراعا رها نت معاف  وتب عیسو یراتخمدوخ

 .سب نياز با نام زاد ات مسیناکم دوس هب یرادا یاهتراظن : رو سست ییهاک ته

 ۱ .تسا هتفاي تدش رازاب یتسیلایسوس داصتقا یوس هب لوحت

 یعمج تیکلامو 8 بزح تردق راصحنا هدودحم رد ,یوالسگ وی یداصتقا دیدج تسایس

 هب ار روشک یداصتقا تیلاعف یئزج و یمومع تیریدم .رگید .تلود اما ؛دریگ یم رارق دیلوت لیاسو

 یاههمانرب «یترازو یداصتقا رک تی ریدم نت .یزیرهمان رب لاردف یوتیتسنا .درادن هدهع

 یراذگ هیامرس ,دیلوت یاهفده هنالاس همانرب لوا تمسق .دیامنیم میظنت و هیهت ار هنالاس و تدمزارد

 دننام ییاه«رازبا» هن الاس یا رب مود تمسق ؛دنک یم نیعم ار فرصم و دیلوت «یاهتبسن» زین و لافتشا

 داشرا یا رب هک درادیم هضرع ار یدیلوت یاهدحاو هدشن میز وت عفانم میسقت و هیاپ یاهدزمتسد .اهتایلام

 عبات هکلب .دنوشیمن نیعم همانرب قباطم زین اهتمیق .دنوریم راک هب یداصتفا تیلاعف تیاده و

 ات ار یا | ی شوا ضقفا هات نا ینتبم ییاهتراظن

 ۱۲۰ ات ۵ ی ,دنراد را رقف تلود تیکل ام رد یدیلوت یاهدحاو

 دوخ هب ون هب اروش .دن وش یم هرادا هن ادازآ ۰ (ی رگراک یدصنت ماظن) نانکراک نایم زا هدیزگ رب وضع

 قاتا هب تیلاعف عون ربانب یدیلوت یاهدحاو ؛دنک یم باختنا ار یدیلوت دحاو ریدم و یرادا یاروش

 یاهتیلاعف ن نایم یگنهامه داجیا اهنامزاس نیا شقن ؛دنتسه هتسباو یا هف رح یاهنمجنا هب و یداصتفا

 هیلک هاو مهارف ار هنالاس یاههمانرب دوخ یدیلوت یاهدحاو .تسا یدیلوت یاهدحاو

 تیعضو ساسارب ار تامدخ و تالوصحم یاهتمیق .دننک یم ءاضما هنادازآ ار یناگرزاب یاهدادرا رق

 یاروش :تسا هدش عیزوت بیت رت نیا هب ۱۹۶۱ لاس زا یدیلوت دحاو دمارد .دننک یم نیعم رازاب

 ار یدیلوت دحاو فلتخم یاهقودنص صوصخم مهس و نارکزاک میسقت لباق دوس مهس کرک راک

 (رگراک ۵۰ ات ۲۰ یاراد یاههاگراک )«یداصتقا یاهدحاو» نایم ار هوجو نیا سپس ؛دیامن یم ضخشم



 یساس هاضتفا ۹

 میسقت نارگراک و دوخ دیلوت قودنص نایم ار دوخ دوس مهس دوخ هیون هب دحاو ره ؛دنکیم عیز ون

 یماگنه ؛دزادرب یم تلود هب ار دوخ عفانمزا /۱۵ نازیم هب یتخاونکی تایلام دیلوت یاهدحاو .دیامنیم

 زا یدیلوت دحاو رب تراظن .دوریم الاب ۲۵ نازیم هب تایلام .دنک زواجت یلصا هیامرس ۶ زا عفانم هک
 .دنیامن یم راذگاو ار رابتعا نیا «ییاتسور یاهکناب» هریک دو ماجنا رابتعا قیرط

 اتم تیک رم هدع درگ اف هیدک هما رد ارج هلخ رس پ یمهم تاعالشا ۱۹۶۵ اش تروزا
 :تسا هتفرگ ماجنا ریز ح رش هب یا هدمع یاهراک دروم نيا رد .تسا هدیشخب تعرس یداصتقا

 هب تلود :یدیلوت یاهدحاو هب یراذگ هیامرس عباتم زا هدنبای شیازفا شیپ زا شیب یشخب لاقتنا

 . ؛دنک یم تشادرب ار صلاخ دمآرد زا ۳۰ طقف هتشذگ ۸۶۰ ات ۵۵ یاج
 رد رتشیب یدازآ یاطعا یارب و اهکناب هب یراذگ هیامرس عبانم لاقتنا عی رست یارب یکناب ماظن حالصا

 ؛تسا هدش ررقم هک یریداقم دودح رد .تارابتعا عیز وت

 راتخاس نیا .دیآ دیدی یدیدج راتخاس اهتمیق هعومجم رد هک روظنم نیدب ؛اهتمیق ماظن حالصا تب

 تالوصحم هب تبسن یزرواشک و یساسا تالوصحم تمیق رد رتشیب ًاسوسحم یقرت نمضتم
 ؛تسا یلیدبت تعنص

 ؛زرا دحاو خرن هب هلدابم ددعتم یاهخرن ناناتت تیپ

 ؛تادراو زا یمین یدازا .تارداص لماک یدازا

 .تسا هدش هتسب یدیلوت یاهدحاو اب هک ییاهدادرارق هدودحم رد یجراخ یراذگ هیامرس زیوجت -

 ۱ دک دواحت هاگنت ینازاع لک ۴۹۵ دنا ول یمق یجراقب تک را مه
 یروه ره ودر اب مدام آ او واصعفا شو هدیدک رب شر دمو هک تا هدوبنآ تاخالشا نیا فقه

 .دیامن ریدب تباقر یللملا نیب سایقم رد ار داصتقا

 بی وصت هب یرگراک یدصت و یزیر همان رب نایم شزاس داجیا یارب یدیدج تار رقم ۱۹۷۰ لاس زا
 زا تیامح یاهنامزاس یاههمان رب :دریگ یم ربرد ار هلحرم هس یزیرهمانرب ,سپ نیا زا .تسا هدیسر

 یرگراک هیداحتا وضع نارگراک یاهفرح تیلاعف زکارم و اهنمجنا یاههمانرب ,نارگراک عفانم
 راک نامزاس هک یتروص رد .تسا هتفاي تدش تیزک رم مدع .یسایس - یعامتجا تارادا یاههمانرب

 لیکشت ار ی رگراک یدصت ماظن یزیرهمانرب یلصا هیاپ :یا هف رح یاههیداحتا و ی رگراک هیداحتا وضع
 نادقف و وس كي زا هدحتم یاهیر وهمج یراتخمدوخ هشیدنا رد یزیرهمانرب هزات ماظن رطخ .دهدیم

 .تسا رگید یوس زا همانرب یارجا و هیهت لوئسم نوگانوگ یاهنامزاس نایم طباور رد رثوم ماظن

 یروتسد یزیر همان رب رد ۱۹۵۷ لاس زا زین یا هدوت یاهیسارکومدو یوروش داحتا (ب

 زک رمت مدع رتشیب دوصقم .دنا هتف رن شیپ یوالسگ وی دح ات یلو .دنا هدروآ دیدب یتا رییغت
 *.تامیمصت تیزکرم مدع ات تسا هدوب یداصتقا تردق

 یاهنادداصتقا هک دسریم نازیم نادب یزیرهمانرب یگ دیجیب .فصو نیا اب

 .نآ.هلابند و ۴۷۸ هحفص هپ دینک عوجر ٩



 ۲۲۱ یداصتقا تیلاعف لکش تخانش

 و اهیور هدایز حیحصن یارب هزات یاهشور یوجوتسج هب یقرش یایورا یاهروشک

 یزیر همان رب ات دنشوک یمو دنا هتخادرپ دوجوم عبانم عیزوت دوبهب و تیزک رم یاهاطخ

 دادمتسا و دوس هزیگنا ساسارب یدیلوت یاهدحاو یراتخمدوخ یعون اب ارزکرمتم یلک

 لوحت و لاقتنا هرود رد اهروشک نيا ,هجیتن رد .دنهد قیفلت یناگرزاب یاهدادرارق زا
 هب دنناوتیم هدنیآ یاهلاس یط طقف و دنرب یم رس هب دوخ داصتقا نامزاس یاهلکش
 . .دنهدب ناشن ار دوح ینشور

 یزیر همان رب یوس هب برغ زک رمتمان یاهداصتقا هک یئامز رد یتح ,بیترت نیدب
 ,دنزاس دودحم ار داصتقا فلتخم نالماع زک رمتمان تامیمصت ات دنروآ یم یور یداشرا

 ار تیزک رم رد یریذپ فاطعنا ترورض یقرش یاپورا یاهروشک زکرمتم یاهداصتقا

 نامزاس یساسا هلئسم دنشوکیم نوگانوگ یاههار زا كي ره و دنیامنیم ساسحا

 و یزیرهمانرب قیفلت هنیهب طیارش هک قیرط نیا هب .دننک لح ار نیون یتعنص عموج

 .دنیامن صخشم و نیعم ار رازاب یاهمسیناکم
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 مود لصف

 یلم داصتقا راتخاس

 مهبم ار نآ نا رکفتم زا یخرب ذنچ ره .تسا رایسب هجوت در وم راتخاس موهفم هزو رما

 .دننادیمن مه هدیاف یب اما دنرادنبیم

 . :مینک یم فی رعت یلک تروص هب ,ربتعم عجرم ود هب دانتسا اب ار حالطصا نیا ادتیا

 تیهام یازاد ,یدام یازجا زا بک رم ماسجا شیارا زرط» یانعم هب راتخاس , هرتیل فی رعت هبانب
 ۱ ۱ . .دشاب یم «فلتخم و ددعتم

 ؛دناسو یه از ریز یانعم ود راتخاسنتسا هوروا هعسلغ ری دافضا هماشتاو نخک قنالال رظت زا

 لیکشت ار لک كي (یزولویزیف و حیرشت) اهنآ فیاظو لباقم هطقن رد هک یئازجا بیترت (فلا»
 .دنهد یم

 یاههدیدپ زا لکشتم لک كي .رصانع هداس بیک رت ربارب رد و دیدج و صاخ یانعم رد راتخاس (ب»

 هطبار نیا طسوت و نآ اب دوخ هطبار رد طقف و هدوب هتسباو یرگید هب ككي ره هک یروط هب .تسا هتسبمه
 (لکش هیرظن) "تلاتشگ یناملآ فورعم هی رظن ار مود یانعم .دشاب دناوتیم تسه هچنآ هک تسا
 ار لقتسم یاهدحاو هک ییاههعومجم هلزنم هب اههدیدب هظحالم زا تسا ترابع نآ و هدومن مسجم

 نینج فی رعت نیا زا .دنیامن یم لامعا اردوخ صاخ نیناوق و دنراد ینورد یگتسباو و دنهدیم لیکشت

 فی رعت و فیصوت ار نآ هک دراد ینیناوق و هعومجم راتخاس هب یگتسب رصنع ره یگدنزز رط هک دیآ یم رب

 «.دننک یم

 سناجت مدع هشیدنا .وس كي زا :دشاب یم ینغ هشیدنا ود زا راتخاس موهفم نونکا ءام رظن هب

 اهنت هک رصاتغ نیا تیمامت و لباقتم یگتسباو هشیدنا .رگید یوس زا ؛هعومجم كي هلکشتم یاهدحاو

 .دنیامن یم ادیپ ینعم رگیدکی هب تبسن
 و ,هدام راتخاس كيزيف ملع :دوریم راک هب یملع تاعوضوم همه رد راتخاس موهفم ,رضاح لاح رد

 رد یضایر لیلحت :دنک یم یسررری ار هدنز دوجوم یاهمسیناگرا و یتسه ناهج راتخاس یسانش تسیز

 1.1/۱۳۳6 ۰ 2. اضاوص06, ۷۵۵۵۵۵۵ 0۳۱و 46 ۱۵ ۰ 3. (نهداداا



 یسأیس داصتقا ۴

 فی رعت ارراتخاس عاونا .تسا هتفای " یکابر وب هتش ون یضایر رصانع باتک رد هک یا هزات لیصفت و طسب

 سیروم و هداد صیصخت یدنواشیوخ ینامدقم یاهراتخاس هب یباتک "سوارتشا-یول ؛دنکیم
 ار تمسق نآ ریخا باتک زا .تسا هدرک لیلحت مامت تراهم و یداتسا اب ار "راتفر راتخاس «یتنوب ول رم

 :دسی ون یم یتنوپ ولرم .مینک یم لقن .دسریم ینعمرپ راتخاس موهفم كرد یارب ضوصخب ام رظن هب هک
 زا یضعب هلیسو راتخاس نیا .دراد دوجو یمومع راتخاس كي درف ره یا رب هک میا هدیسر هشیدنا نيا هب أام»

 .ترارح هجرد ی رحم و ساسح یاهز رم .رادرک و راتفرز رط هراب رد تباث و مولعم ریداقم

 ناوتب تسا لاحم اهلولعمو للع هعومجم نیا رد هک یمسق هب دوش یم نایب ...نوخراشف ,ضبن ,سفنت

 .(۱۶۰ هحفص) «دنک نایب ار درف رهوج حالطصا هب دیاش و دیاب هک نانچ هک تفای یصاخ دولت

 نونکا .تسا هدرک ادیب یداصتقا هشیدنا رد هدنیازف تیمها راتخاس لیلحت

 .میزاس نشور ار راتخاس شقن و ینعم میشوک یم

 راتخاس موهفم و یداصتقا لیلحت - لوا تیهتشف

 یداصتقا دحاو كي راتخاس .هدومن داهنشيپ "ورپ اوسنارف هک یفیرعت ریانب
 .نیعم نامز رد و طیارش رد ار دحاو نیا هک تسا یطباور و اهتبسن زا یاهعومجم

 :دنک یم فیصوت و صخشم
 لیکشت ار یسررب دروم یداصتفا دحاو هک یرصانع یبسن تیمها ینعی ,اهتبسن

 ؛دنهد یم

 نهار نیا نام ومب قلب را دار هدنهذ لیکیتت نا خان مک یتاطابترا یعب ظبا وری

 .دنوش یم را رقرب رگید یوس زا یداصتقا یاهدحاو رگید و

 راتخاس هی رظن یارب تاموزلم» ناونع تحت "ككيمونوک اور هلجم رد یمهم رایسب هلاقم رد "مول ناژ
 .دوش هدوزفا طباور هب هدنزرا یتروص هب دنا وتب اهتبسن حالطصا هک درادن هدیقع «یعامتجا و یداصتقا
 ام داور با ها ی و وه ایم سا: تا هاش اه تی

 هک تسا (یمک و یفیک .یجراخ «یلخاد) طباور «مضو» یعامتجا - یداصتقا هعومجم ره راتخاس»

 ید شاپ تیصوصخ هک )«یا هرود یاهتدم هیاپ رب» ,نامز رد یکی ,ساسا رد رب ار رظن دروم هعومجم

 «تابسانم» دوجو هک ) ییاضف یاهناکم یانبم رب ءاضف رد رگیدو (تساهنآ فرعم تا رییغت یگتسوییانو
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 «.دنیامن یم صخشم (دنک یم فی رعت رین ار نانیا

 و نشور ار نآ یساسا و هدمع تاحالطصا ,كنيا .دیآیم دنمدوس و بلاج رظن هب فیرعت نیا

 ۱ ۱ ۱ :مییامت یم حیرصت
 هجوت و یسر رب دروم هعومجم رصانع یدنب هقبط ینعی ,(«اهناکم عضو» یانعم هب) «طباور عصو» بس

 و (دنوش نایب اهشیارگ و اهیبايشزرا ای دصرد و ماقرا بسحرب تسا نکمم هک) نوگانوگ طباور هب

 ار هعومجم نيا هک تسا (هعومجم اب هعومجم طباور هعومجم نورد رد طباور) توافتم یبای تهج

 .دیامن یم فیصوت
 ار اضف رد طباور و دنک یم نیعم نیتتسک ربات و هتسویبان یاههرود تا رییغت ار نامز رد طباور -

 .دیامنیم صخشم هباشم یاهتیعضو یسدنه ناکم هدننک نیعم «تابسانم»

 :دشاب ور هب ور ريز هدمع داریا ود اب راتخاس فی رعت ره هک دسریم رظن هب نینج

 رگم هدر ومایب ارتیزیج دنا وت یمن فی رفت نیا :تسختن هلهو رد هام هدیفع هی (فلا

 یرامآ قیقحت هب مادقا نمضتم رما نیا و دوش هتخانش لیلحت یطابنتسا تیصوصخ هکنآ

 هدرک باختنا دوخ رظن دروم یاهفده بسح رب رظان ققحم هک تسا یطباوض نوماریپ
 ۱ اتسا

 زیامتم و صخشم راتخاس مهم عون ود هک تسا نآ رتدنمدوس ام روصت هب نینچمه

 :د وسب

 بک رم ای هداس یاهدحاو تیلاعف هک صخا یانعم هب یداصتفا یاهراتخاس ۱

 :دننک یم صخشم ار یداصتفا

 :دیامن یسررب ار ریز یاهراتخاس دیاب و دناوت یم نادداصتقا

 و میزوت :راوناخ

 نارگراک )راک یو رین بیک رت ؛(شدرگ ردو تباث هیامرس) ینف هیامرس بیک رت :هاگنب -
 ماهس) یلوپ هام بیک رت ؛(نانکراک .هشيپ رد یداتسا و تراهم راک هب اتشآ

 یلم ,یلحم یاهرازاب یوس هب دیلوت ییامنهار ؛تاسسژم نایم دیلوت عیز وت ؛(تادهعت
 و
 سام را رک رب ده ین هام تن ام ی و هک وب

 کشک دا یو شه او ما تم رود اس اش ایت

 هب هن و تخانش هجنرف رب اذن هک لب تیقق | وب رب هن» راتخاس دوش سابتقا یتنوب ولرم سیروم فی رعت

 ,رارق نیدب ۲ .«ددرگ فی رعت دنا وت یم سوسحم یا هع ومجم نوچمه هکلب ,یدام یایند رد ءیش ناونع
 :درک یسررب ریز بیترت هب ناوت یم ار تلم كي یداصتقا راتخاس

 10۰ ۷۲2۱۵۲۱6۵ ۱۷6۲۱62 -۳0طار فک لا 60۳۵0۵۳6۱۱۵۷۸, ۵ ۰



 یسایس داصتقا ۶

 ؛...یلام ,یناگرزاب ,یتعنص ,یزرواشک یاهتیلاعف :یدیلوت یاهتیلاعف عون بسح رب (فلا
 ؛گرزب .طسوتم ,كلج وک یاهدحاو :یداصتقا یاهدحاو داعبا ربانب (ب

 .تسین سناجتم یداصتقا چیه هک میدرک هظحالم اهماظن یسر رب ماگنه هب :یداصتقا ماظن ربانب (پ

 و (یروهشیب) یرادهیامرس لیقام .یرادهیامرس یاهشخب مینا وتیم داصتقا كي رد الثم

 هعطق كي رد هک نانچ» :مییامن دهاشم رگیدکی رانک رد ار (یمومع شخب) یرادهیامرسریغ

 نینط هکنآ نودب .دوشیم دنلب هزات یاوآ .دوشیم رارکت هتسویپ زاوآ هلابند هک ,یقیسوم
 .(ترایموز) «ددرگ عطق نیشیپ یاهادص

 بلطم نیا هک نانچ .تسا «صلاخ یاهلکش»زا یقیفلت داصتقا ره :یداصتقا نامزاس عون ربانب (ت

 ؛دراد یم هضرع ار «یلکش راتخاس» ام حالطصا هب داصتقا .تسا هداد ناشن نکیوا ار

 موهفم هب ثلاث و یوناث ,هیلوا یاهشخب روظنم :یروهرهب نازیمو لاعف تیعمج عیز وت ز رط ربانب (ت
 ؛تسا كرالک نیلاک

 ؛یعامتجا یاههو رگ نایم اي یداصتقا لمع بسح رب اههورگ نایم یلم دمآرد عیز وت زرط ربانب (ج
 .یللملا نيب رازاب ای یلخاد رازاب :یداصتقا یاهتیلاعف تاهج ریانب ج

 هطباضیاهتنازا ی الاب رد یاهتشیپ تب رعت راد تیدوننم ام رطن هب طباوط نیا شرامش

 .دروآرذ ارجا هلحرم هب قیفد تروص هب ار راتخاس لیلحت دناوتیم

 هج رگا ؛دنهدیم لیکشت ار یداصتقا تیلاعف هدودحم هک طیحم یاهراتخاس (۲

 را رق رگید یملع تاعوضوم و رملق رد رتشیب اصوصخم اهراتخاس هنوگ نیا یسررب
 تحت او دناوت یمن نادداصتقا اما .دریگ یم

 ؛لاعفریغ و لاعف تیعمج بسحرب عیزوت ؛ینس مره :تیعمج یاهراتخاس (فلا
 عماوج ؛یلوکلوم اي یا هرذ عماوج ؛دحتم اي هناگدنج عماوج :یعامتجا یاهراتخاس (ب

 ؛ه ریغ و لداعتم ای لداعتمان

 ؛اهتردق نایم طباور :یسایس یاهتیحالص عیروت :یداهن یاهراتخاس (پ

 نادب ساسا رد هعماج كي دا رفا هک یتادقتعم ميهافم .اهتواضق :یرکف یاهراتخاس (ت

 .دنهدیم لیکشت ار هعماج كي «یرکف رازیا» " روف نیسول لوق هب و دنو رگ یم

 طیحم یاهراتخاس و یداصتقا یاهراتخاس نایم هک دید میهاوخ هدنیآ تاحفص رد ام

 ار اهراتخاس نایم (قفاوت مدع ای) قفاوت هلئسم طباور نیا .دوشیم رارقرب یطباور
 .دراد یساسا تیمها یداصتقا یقرت و دشر یاری رما نیا و دنزاسیم ح رطم

 زا رتمک یتعرس اب اما .دنتسه ریذپ رییغت یداصتقا یگدنز یاههدیدپ زا یخرب (ب
 ادج رگیدکی زا ار تا رییغت نيا هک ینامز یاههلصاف .دنیامنیم رییغت اههدیدب ریاش
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 ۲۲۷ یلم داصتقا راتخاس

 رت ینالوط یتدم ,یداصتقا هاگتسد راک ژرط هدنهدناشن یاهریفتم هب تبسن دننکیم
 .دوش یم فی رعت «ریغتمان» 2  ق یداصتقا لیلحت رد یهاگ رانخاس .نینچمه .تسا

 رو :دنک یمنادین» ترور راک ورط هدنهد :ناشن یوکلا تخاس زد «ریغتمان» نیفج فی

 زین ریغتمان نیا اما .میراد زاین یا هدودحم هب ام ,هثحابم هب دورو اي حیضوت یارب .عقاو

 ,لاثم ناونع هب هرات ادداصتقا هدهاشنو یتشز ول هدافک مو هاش اد یتشت دی

 رییغت عیزوت زرط و هرامش ظاحل زا لاس كي فرظ لاعف تیعمج هک ميریدپب مینأ وت یم

 اهنآ داعبا قفاوم یداصتقا یاهدحاو عیزوت و دوشن نوگرگد تیلاعف یاهلکش و دنکن
 رارق رظندیدجت دروم دیاب رت ینالوط ینامز و رد ءاههیضرف نیا اما .دنامب تباث
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 هتفگ شیپ یاهراتخاس تابث ,میهدیم تبسن دوخ هب هک ,یریذپان رییغت تیصاخ نیا
 هعومجم كي یاهراتخاس رب رثوم رییغت عون ود نیا دیاب رظان رگشهوژپ .دروآ یم دای هب ار

 .دهدب را رق هجوت در وم ار یداصتقا

 ؛یزرواشک رد یرادهیامرس مارآ دوفن التم :یجیردت و هتسهآ ای (فلا

 زا یشان «اههفقو و اهلصف و عطق» نخرب نیت لوق هب ای اهینوگرگدو دیدش تا رییغت (ب
 دنناوت یم اهینوگ رگد نیا .تسا «ادخ اي هاش راک» رثا رپ یخیرات یاهنارحب

 ار خروم دید ءاجنیا رد ام ؛همه نیا اب .دنزاس دودحم ار یراتخاس تابث ياههرود
 هزوف ۵ را اش دودح» لیلحت رد نمرکیا داهنشیب اب قفاوم و رکفمه و میریذپ یم

 هب رظان یسررب هیاپ رب ار راتخاس .تروص نیا رد .میيامنیم دودحم ار تدمدنلپ

 ,لاثم ناونع هب و ,لیلحت هب مادقا زا شیپ تاقوا رتشیب اما و .مینک یم فی رعت هتشذگ

 یاهریفتم و یراتخاس یاهریغتم دیاب ,یداصتقا تسایس میظنت روظنم هب
 هک میهدیم لیکشت ار یراتخاس هجیتن رد :مينيزگ رب ار هاگتسد راک ز رط هدنهدناشن

 .دشابن لوبق لباق ام یارب ینیع ظاحل زا تسا نکمم

 امیر اعاسرا طابتسنا دزوک تیام نام یاعرک درف یمدظع اب ییا ریاتب
 رد هدنیآ ر ابتعا هب ای هتشذگر ابتعا هب دیابارراتخاسموهفم ایآ :دروآ یم دیدپ حرش نیدب
 نیا رد اما .دشاب باختنا یامنهار دناوت یم یخیرات ای یرامآ لیلحت هتبلا ؟میریگب رظن

 .میراد رارق ینوگرگد و رییغت ضرعم رد .تروص
 برساند اه رک کیت ار راتخاس موهفم ود هک منيبیم یرورض .هوالع هب

 :هاگتند راک زارط هدنهد ناشت :یرگلا راتخاس رگید و یداضتفا هعوفخم زاتخاس

 یسررب ره :دریگ یم رظن رد ار سناجت مدع هشيدنا ,یداصتقا هعومجم راتخاس



 .تسا یسررب ع وضوم «شیامآ ز رط» و «طیحم» تیاعر مزلتسم ,نامز ره رد ,یداصتقا

 هصخشم طباور و طیحم نیا لیلحت یارب هک دوش یم طوب رم یا هطباض هب راتخاس نییعت

 ۱ تینا هگنفرک تاتو

 روظنم ار یداصتقا یاههدیدب رییغت تعرس رد یرباربان هشيدنا ءوگلا راتخاس

 نادب و دریگ یم ماجنا نآ یط هدهاشم هک تسا یا هرود لوط عبات راتخاس نییعت :درادیم

 .دوش یم هتخاس وگلا تهج

 راک هب توافتم یا هشيدنا یارب كي ره اما «دنشاب یم دنمدوس موهفم ود ره نیا

 زار گیگ راس کنل سا هاو طاق هفت هلن و قلا وات
 مه زاب اه هدیدب رییغت تعرس هب هجوت نودب یداصتقا طیحم سناجت مدع .دن ریگ یمن رب
 یاهینوگ رگد شوختسد ای و دنبای رییغت یگتسهآ هب تسا نکمم طباور :دنامیم یاج هب

 .دنراد دوجو هشيمه اما ,دنوشب تخس

 راتخاس لیلحت شقل - مود تمسق

 بیارض هعومجم» :دنک یم هصالخ حرش نیدب نخرب نیت ار راتخاس لیلحت شقن

 یاههار و دهدیم تسد هب ار داصتقا تخاس زرط زا هنوگرامعم یریوصت .یراتخاس

 ۲ تی امت شم *؛ضختشس تا ری ناب رداز نا شتکاو

 :ددرک یم نایامن لمع ورملق رد مه و ی رظن هنیمز رد مه لیلحت نیا تیمها

 :درادرب رد ار ریز مهم تیزم هس راتخاس لیلحت ,یرظن هنیمز رد (۱
 ینعی ؛دنادرگ یم ریدب ناکما یلک تروص هب ار داصتقا راک زرط زا رتهب كرد -

 هاضتقا ره رد سناحتش یاهدحاو لیافتمر سومغع یکسیاوهبضرف اف دزاشیهرب کات

 ,لاثم ناونع هب .دهدیم ناشن ار رباربان ی ریذپ لکش اب مهم قطانم تیدوجوم و دوش اهر
 مک و شیب قطانم هکنآ نودب .درک لیلحت و هیزجت ار یداصتقا تاناسون نا ایا

 هجوت دروم تاک رح نیا فقوت و طسب .لاقتنا یاهطیحم و تاناسون ریارب رد ساسح

 هب طوب رم یاهتبسن هب یلخاد یاهتمیق حطس یور یلوپ فیعضت ریثأت ایآ ؟دریگن رارق
 ناوا رف یاهلاثم در وم نیا رد ؟درادن یگتسب داصتقا رد یللملا نیب شخب و یلخاد شخب

 ۱ و ناوتیم

 یلک ریداقم قابطنا رب ینتبم ینیشام تاریسفت زا ات دهدیم ناکما راتخاس لیلحت
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 ۲۲۹ یلم داصتقا راتخاس

 ریداقم صوصخم یاهشنکاو .تاقوا رتشیب .لک كي تروص هب هعومجم .دوش بانتجا
 .درادیم روتسم سناجتمان یاهتیلاعف اب ای اهراتفر اب طابترا رد ار ازجم

 یداصتفا نیناوق و یداصتفا یاه هی رظن دربراک ن اکما یراتخاس لیلحت ,نایاپ رد

 .تسا ربتعم لماک تبافر راتخاس یارب هک اهتمیق نیناوق :دزک نیم. نیعم ایفا ار

 رد هتک تیک ن ,یداصتقا یاهدحاو زا کا هدع زا نگیرید دناوت یمن

 كمک یتنوب ولرم زا مه زاب ءاجنیا رد :دورم ۱تا تل و( لا لاهر مو اوا رپ

 حیضوت ار راتخاس كي طقف یکیزیف نیناوق ةیلک» .دسیونیم یو :میریگیم یرکف
 زا نامدوخ ریوصت رد ام ...دنیامن یم ادیب ینعم راتخاس نیا نورد رد اهنت و دنهدیم

 دوجو نوناق نانیا نودب هنرگو .میزاس دراو ار یئزج یاهتیلک مت نازک اب یکییف یایند

 دنک یم صخشم نوناق هک دهد یم لیکشت ار ییو رین نادیم .لکش ره ...تشاد دهاوخن

 ۱ «...درادن موهفم و ینعم رظن دروم یایوب راتخاس زا نوریب رد نوناق نیا و

 میظنت رثّوم یداصتقا تسایس ات دهدیم ناکما یراتخاس لیلحت ,لمع و رملق رد (۲

 ۱ .دوش

 تمدق ربانب .لیاسو و (لمع تیک )تنش و تاناکما رظن زا تلود تلاخد

 رد .لاثم ناونع هب .دنکیم رییغت ءاهنآ یریذپلکش و ماکحتسا هجرد ءاهراتخاس

 علت دحاو رب ینتبم یناگرزاب و یتعنص راتخاس ن شا ,هسنارف تیام نیرو شک

 و وس كيز ها دقت آف هه تشک او لا و جک

 یدیلوت گرزب یاهدحاو یاراد یروشک ضرف رب ینتبم هک یعامتجا تالاقتنا تسایس
 نامتخاس روحم یدیلوت دحاو ؟تسا هتشادن دوجو یداضت اهتلم رکید ورا :تتنا

 دنا روت ماد وخ یر ادب اسحو نامراش دوو اب یرزب یدیلوت دخاو,ما اما :تتسا یلاف

 ,دسر یمن رظن هب بسانم كجوک یدیلوت دحاو دروم نیا رد .دریگب هدهع هب ار شقن نیا

 .درذگ یم یناسآ هب تایلام روت یال هبال زا اریز

 تسکش هب اهراتخاس قیقد لیلحت نادقف ببس هب یراتخاس تاحالصا رایسب هج

 زا مول ناژ داتسا اب هارمه میناوت یم لاثم ناونع هب هک یساسایسرد !تسا هدیماجنا

 قیبطت زرط دیاب هک تسین نیا ایآ .ميريگب " رصاعم ناتسلگنا یعامتجا تسایس
 دروم دیاب ار دوجوم یاهراتخاس» :میهدب رییغت ار اهنا میناوتب رتهب ات مینادب ار اهراتخاس

 ریثات اهراتخاس رب تساهنا دوخ رد هک ی رییغت لماوع زا هدافتسا اب و میهدب رارق هجوت
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 یسأیس داصتفا ۳۳ ۰,

 ورک هزار اهر اشاس ریتم ی هک یار تسا مول هق را راکت
 نیا یی رفت توت خاتم یهود یا شر اب هل هات تفت

 ۲ یسانشباتک
 ۲۱ (یاب1315۲5م ۳۳۵6و اسم 40۱ ام ام دما وهم هاب هوم

 لوع یعمهومههصتواعع لو اصصجتع طععجعتعع (۳وتفعم 0)1قو ۰)1952
 ی. ۷۷*1 4۳0/۷5۵ 50۳ص ۵ ۱۵۵۲04010216 6000م توم (ظوتتفم بلااتمصع

 (ععطتصوم 1960)>
 ۸. ۸۲[۷تتفتم گرم ها وام عهده (عهماا « طیف ») (۳عتتف

 طعمعمد اندی به۲هزاهن۲مه 06 ۲۳عصمم)۰
 ۸۵. ۲160اضآب 0۵۵۳۵۵ 66020۱06 ها 90۳4م 90عمام ( 9۳9, ۵

 الصنبوزامن۲مم 06 ۳عمصععم ۰)1960
 ۲۰ ۳۸۲۱۴0۲2 وات تچ درممگمهل هما لم 1و دماتمو 06 هاصنهابسم (۷۲681078هک

 ۱۳۲۱۵۱۵۵۲ ظوتتفوم 1947۰
 رنو ظواتمص 8 دانم ععمجمنمهنمم هعصف ی 6عمجم»م هال 228 ۵

 (۳وبزعر ۲عوومم ۲۷ماه حج 6۵ ومم ۰)1961
 . ۲1۵9۳58۳ 1۳9و ینماومم سما هدف ممعقم موس 18 عهدمموا ع هاتماس

 660طمطصتوتم سیم عمه هوادار 6۲ ۰)1952
 ۲ینابع 6080 ۵۵ همه مد ۸ اه هام همه ۱954 ۸

 8۵ هم رحم جم ال,



 موس ناونع زا موس ءزج

 لیلحت یاهشور

 یلم یداصتقا تیلاعف

 ماجنا یلم یرادباسح یاهشور هیاپ رب یلم یداصتقا تیلاعف لیلحت هزورما
 بت

 یبایتسد هار رد یمادقا ای هتشادن یلم یرادباسح هک تسین یتلم ,ینونک نامز رد

 و داد ای طباورزا یددع لوادج لکش هب یبیک رت ینعی یلم یرادباسح .دشاب هدرکن نادی
 نیا ات .دوشیم رارقرب نآ هنتهذ انگشت یداصتقا هدمع یاهشخب نایم هک یدتس

 ره «یتلود یرادباسح و (یدیلوت یاههاگنب و دارفا) یصوصخ یاهیرادباسح «رخاوا

 ددصرد و هدوب تلم مامت داعبا رد یلم یرادبأسح هکنآ لاح .دنا هتفای هعس وت هناگادج كي

 .دنهدب ناشن ار هعماج هلکشتم رصانع جراخم و دیاوع ةیلک تسا

 نی رید رایسب هقباس یسر رب نیا .تسا یکتم یلم دمآرد یسررب یقرت رب یلم یرادباسح شرتسگ
 نیو وک رک قو یاب یلیخ | وب هسنار ف هر ابو رخ رذق رثا رد «یلم دمآرد» حالطصا :دراد

 هر یا وه هینارف ید رو ی تووای نشلکنا یلمدمآرف ننایزوآ هی ۱۶۱۶ لاسرزا شا یک

 اهنایرج زا یا هشيدنا ات تسا نآ رب هنک رتکد فو رعم رثا ,یداصتقا لودج :تسا هدوب رکتبم و ماگشیپ
 صلاخ لوصحم تک رح کا رکیز) یاتشا رایسب سم.دزاس ردابتم نهد هب ار یلم داصتقا یاهرادم و

 جیاتن مان هب روهشم یا هلاسر رد "هیزاووال .دنکیم میس رت میقع تاقبط یوس هب ار دلوم تاقبط

 هسنا رف یلم دمآرد و تورث زا زا نما نیمژ رس شو زف هرابذق :ناونع تحت یباتک زا هجرختسم

 تسا هتخاس ح رطم یرظن هلح رم رد ار رادقمود نیا میوقت و نییعت رد دوج وم تالکشم و هدومن یبایزرا

 اپ رب هدنیآ یارب یمومع هاگنب كي هک دنراد ار هفیظو نیا طقف ناسسوم سلجم ناگدنیامن» دسیون یم و
 ,یهاش و رملق تیعضو ای و دنزیمآ مهرد ار تیعمج و یناگرزاب ,یزرواشک زارت جیاتن نآ رد هک دنزاس
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 یسایس داصتقا ۲

 «.دننک مسجم صخلم هدرشف لودج رد ار مکارتم یاههیامرس و تعنص «تادیلوت ,یناسنا تورث

 یبایزرا و دیاییم شرتسگ یلم یاهششوک هک تسا ۱٩۲۰ لاسزا هژیو هب و ینونک نرقزاغآ زا اما"
 .دريگ یم تروص رگید یاهروشک زا یرایسب رد و ناتسلگنا .هدحتم تالایا رد یلم دمآرد

 دیار اوست نوا سپ یداصتقا لئاسم و ۹-۱۱۳۵ :عاهلاس:یتع تایرو رتط

 ( لب ل وضحت ای یلع مار د) لک راد نیعت | رضحش نامز نیا اب قوس مار ومتهو یلمذم اردو
 و ددن ویپ یم یداصتقا یاهدتسودادزا یا هکبش هب یلم دمآرد ماقرا ,سب نیا زا ؛دوب هدرک بلج ار تقد

 .دنیآ یم رد شیامن هب داصتقا هدمع یاهشخب یارب اهباسح هتشر كي رد تالدابم نیا

 .دننک یم رشتنم و میظنت هنالاس ار دوخ یلم یاهباسح ایند یاهروشک رتشیب ۱۹۴۵ لاس زا

 یلم یرادباسح یاهشور .یا هسیاقم لیلحت كي یاهیدنمزاین ندروآ رب یا رب یللملا نیب یاهنامزاس
 صخشم یمومع دربراک یارب یا هتسیاش دودح دنناوتب ات دنا هدرک هدامآ ار نیعم یاهراجنه رب ینتبم

 هب و "یلم یرادباسح هداس شور كي ۱۹۵۰ لاس رد ,یداصتقا یراکمه ییاپورا نامزاس .دنیامن

 .تسا هدرک رشتنم "یلم یرادیاسح تخاونکی شور كي یگزات
 دن ارد یادم ناولع تحت فرا ک هیوغ هیون هب ععم للمن امر اس نامآ یتقذ ۱۱۴۷ لا زا نسب

 تسایر تحت ناسانشراک زا یهورگ ۱۹۵۲ لاس رد .تسا هداد راشتنا "یلم یرادباسح دف و

 هرابرد ریخا یاهلاس هب رجت هک دنا هدروآ مهارف ار ؟یلم یرادباسح شور كي نوتسادراجیر

 تیافک ردق هب هک ار ییاهروشک یاهیدنمزاین دشوک یم و دهدیم رارق هجوت دروم ار یلم یرادباسح

 .تسا هدش رظن دیدجت اهراب شور نیا رد .دزاس هدروآرب .دنا هتفاین هعسوت

 یاهباسح ییابورا شور كي هیهت هب هدش ییایورا یاههعماج رامآ رتفد رد هک ییاهراک .ماجنارس و

 .تسا هدیدرگ یهتنم  یداصتقا لک تروص هب و اجکی

 یاهشور سپس و مییامن یم لیلحت و هیزجت ار یلم یرادباسح یاهشور تسخن ام ءاجنیا رد

 .مینک یم یسررب رت صاخ تروص هب ار هسنارف یلم یرادباسح
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 تسخن لصف

 یلم یرادباسح یاهشور

 هدننک صخشم لامعا یتابساحم بیکرت و یرادقم فیصوت .یلم یرادباسح

 :ددرگ هئارا دناوتیم ریز لکش ود هب و دشاب یم تلم كي یلام و یداصتقا تیلاعف

 هتشذگ یعضو تالاح ینعی ,دشاب هتشذگ هب رظان تسا نکمم یرادباسح نیا (فلا

 :دنکب ادیپ دناوتیم هینچ ود تروص نیا رد و دشخب مسجتار

 ساأیقم رد ,تنشان ریاخد یدوحوم بسح رپ " یرادباسح دنا وتیم هکنآ تسخن

 زین و اهالاک هعومجم ,همانزارت و لاوما تسرهف قی رط زا ,ییرادباسح نینچ كي ,هاگنب
 رد :دراد كلمت رد نیعم نامز رد یداصتقا دحاو كي هک دهد یم ناشن ار ینوید و تابلاطم

 یرادباسح .تلم سایقم رد .دروآ یم تسد هب ار صلاخ تیعضو یلم یرادباسح .هجیتن

 .درادیم مولعم ار (یلم تور ای) یلم هیامرس .ریاخذ یدوجوم بسحرب
 اهنایرج .دشاب نایرج تروص هب یرادباسح دناوت یم نینچمه یرادباسح نیا س

 اتم نا هوم هک .تسا لاومآ اینا لات اف رایانه

 اهشخب و دریگ یم ماجنا رگید شخب هب یشخب زا تکرح نیا .تساهنآ هدننک صخشم
 ۱ .دنتسه اهنایرج جورخ و دورو طاقن

 گرزب یاهشخب نایم لباقتم تاک رح ریسم ,نایرج بسحرب .یلم یرادپاسح

 .دنهدیم شیامن هطوب رم یاهباسح ار اهشخب نيا .دیامن یم صخشم ار یلم داصتقا

 ,یداصتقا تیلاعف مهم و یلک ریداقم و تسا تلم سایقم رد یدصت .یلم یرادباسح

 .دناسانش یم ار یلم دمارد و یلم لوصحم دننام

 رظان ای ینیب شیپ یرادباسح لکش هب دناوت یم ,مود هلح رم رد .یلم یرادباسح (ب

 دشوک یم ,هتشذگ ینامز هرود دنچ اي كي تامولعم ساسا رب ینعی .دشاب هدنیآ هب
 نوگانوگ یاههیضرف بسحرب «تلم هعومجم یارب ار جراخم و اهیتفایرد یاهینیب شیپ



 یسایس داصتفا ۳۳۳

 ین شد دنا هی باک هی یماصف تلف هک ره یض اش لاوحق هراتزخ
 .دنکیم ادیپ ار «تلم یداصتقا هجدوب» مان یهاگ

 هب ار یلم یرادباسح یرامآ و یرظن لئاسم تسناوت میهاوخن لصف نيا رد ام

 .مینک یسررب لیصفت
 و یا سنابآ ایت و وا تسر  قق هک یاسا نیا افق

 ع ون زا یا همان رب یاهداصتقا اب یب رغ یاهداصتقا رد ار یعامتجا یرادباسح یاهشور

 .مییامن هسیاقم یوروش

 :مینکیم لابند و زاغآ ریز بیترت هب ار هعلاطم ,نیاربانب
 ؛ریاخذ یدوجوم بسح رب هتشذگ هب رظان یلم یرادباسح :لوا تمسق رد

 ؛نایرج تروص هب هتشذگ هب رظان یلم یرادباسح :مود تمسق رد

 ؛هدنیآ هب رظان یلم یرادباسح :موس تمسق رد

 .یوروش داحتا رد یلم یرادباسح هژیو یاههصخشم :مراهچ تمسق رد -

 ریاخذ یدوجوم بسحرب یلم یرادباسح - لوا تمسق

 .  _ یلم هیامرس و یلم تورث
 نیا .دوشیم نایب نآ همانزارت رد هاگنب یارب ریاخذ یدوجوم بسحرب یرادباسح

 تایلمع زا سی ار هاگنب تیعضوو دنک یم هصالخ راک نایاب خیرات رد ار لک رتفد همانزارت

 .درادیم هضرع ار صلاخ و نشور تیعضو همانزارت .دهد یم ناشن یا هرود

 یدوجوم بسحرب یرادباسح درب راک .تلم سایقم رد ,هیامرس ای تو رث یرادباسح

 .تسا ریاخذ

 لیلحت یرگیدزا سپ یکی بیترت هب ار یبایزرا لئاسم زین و یساسا و هیاپ میهافم ام

 .میهدیم هئارا ار هلومعم یاهمیوقت هدیاف و مینک یم
 هیاپ میهافم .۱ ۹

 بیک رت قیرط زا ار یلم یاههمانزارت ,یلم سایقم رد .ریاخذ یرادباسح

 و هیهت تلم ییاراد مامت لماش .تلم هدنهد لیکشت یداصتقا یاهدحاو ةیلک یاههمانزارت

 .دنک یم میظنت
 زا یضعب هک دسریم رظن هب دنمدوس اجنیا رد .تسا نوگانوگ و ددعتم اهییاراد نیا

 :مییامن صخشم ار ییاراد مهم عاونا

 ره رد .تسا هدش ماجنا یناسناریغ و یناسنا ییاراد نایم تسخن كيكفت و زیامت
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 .یناسنا تادوجوم هن .دوش یم شو رف و دیرخ هک تسا راک یو ری تامدخ زا دف اخ

 هرضاح لاح رد .دز نیمخت یناسناریغ یاهییاراد دننام ناوتیمن ار یناسنا هیامرس

 یاهتبقارم و یاهفرح شزومآ «تیبرت و میلعت رد هک ار یناسنا هیامرس زا ءزج نآ

 هیلک و تسا یناسناریغ یاهبیاراد هب عجار ,یمومع هدعاق ربانب ,یلم تورث لیلحت

 ,یدیلوت یاهدحاو هب قلعتم (اهلگنج ءیضارا) ددجم دیلوت لباق ریغ یاهییاراد
 رگید و یلوب یالط) ایند هیقب زا تابلاطم صلاخ زین و اهراوناخ و یرادا یاههاگتسد

 یاهییاراد هیلک نآ و دیامنیم فی رعت ار یلم هیامرس ,رتکچوک سایقم رد یلیلحت
 تابلاطم صلاخ هوالع هب (یفرصم ماود اب یاهالاک یانثتسا هب) ددجم دیلوت لباق یعقاو

 :دوریم نو ریب یلم هیامرس زا ریز مالقا ,هجیتن رد .دشاب یم ایند هیقب زا
 ؛(ی رنه یاهراک ,یعیبط یاهتورث ,یضارا) ددجم دیلوت لباق ریغ یاهییاراد

 هیامرس ییایزرا نوچ اما .دنتسه ددجم دیلوت لباق نانیا :یفرصم ماود اب یاهالاک -

 ریخا مقر .دنآ هدش هداهن یرانک هب هدشاب سناجتم یلم دمآ رد یبایزرا اب دیاب یلم

 رب رد ار نیشیپ هرود رد یرادیرخ یفرصم ماوداب یاهالاک زا یشان تامدخ

 .دریگ یمن

 و یرامآ هبنج ,فیرعت هبانب ,یلم هیامرس موهفم هک میزاس ناشن رطاخ تساجب
 همان رب اب طابترا رد طقف هیامرس ,میا هدید هتشذگ رد هک نانچ .یرظن هن دراد یتابساحم

 ار یداصتقا سناجتمان یاهالاک صخش نیا .دنک یم ادیب ینعم یداصتقا صخش كي

 تالش همه تام اب هو هیامرس تیره مینا یاس هد ین نشر اس نهم فا نیا
 درخ تامیمصت ,یداصتقا فلتخم یاهدحاو یاه همان رب بیک رت ایدوجو زا یشان ی رظن

 .دیامنیم حرطم ار نالک تامیمصت و

 بلاج دوخ یدوخ هب یلم هیامرس ای یلم تورث دننام یلک مقر هب یبایتسد هچرگا

 ریسم نیا رد .دروآ یم مهار ف یلم سایقم رد صخلم همانزارت و تسرد یدنب هو رگ تحت

 .دب ای یم نت هدحتم تالایا رد هزیو هب .یملع راک نیرت هزات هک تتتنا



 یسایس داصتقا ۶

 - هب هک هتخادن اهار هب ار مهم یاهشهو زی« "یداصتقا قیقحت 7 یلم رتفد روشک نیا رد

 زا سپ هرود رد هدحتم تالایا یلم تورث ناونع تحت تیمسادلگ باتک شراگن ب هژیو
 هتنم " یسهیل و تیمسادلگ رثا هدحتم تالایا یلم همانزارت رد یتاعلاطم زین و گنج

 نت هدیدرگ

 یارب هک ییاههمانزا روا تسا یک رت هدست تالاب یلم همانا رگ دریغ تانک رخ
 یاهیرادرب هرهب :یزرواشک ریغ راوناخ ح رس هب اکیرما داصتقا ه دمع شخب تفه

 یاهتکرش .دنرادن ار تکرش تروص هک یزرواشکریغ یدیلوت یاهدحاو «یزرواشک

 تا ها هیهن لاردف تلود و یلحم تاماقم و اهتلود .یلام یاهنامزاس .یلام ریغ

 و اهزاوج دننام یدامریغ ییاراد دنچ زجب ,راکهدب و راکناتسب رصانع هیلک همان زارت

 ورک نفت شرک ار لاک ات اش مئالع

 رب یبایزرا هب كيدزن رایسب یشور هب اي و رازاب ای یراج یاهتمیق هب همه مالفا نیا

 دروم یدام یاهبیاراد رتشیب یارب ضیوعت هنیزه .دنا هدیدرگ میوقت رازاب تمیق ساسا
 ۸تا هاتف یراق داف ا

 1: لهانممها ظابتعحاب ۵۶ ۴عمومومنء 1ع6هماط

 2. 1۰۷۷۰ 0۵الووتاط, 1۳ ۱۷۵۵0۶۸۵ ۷۷عملزاب 0 ۷: 16 گاماعو زر ۱ع نواسوچ

۰ ۶۲۱04 

 3. یهالعصتاط ده انمومرر گانه رب ۱6 )۷۵م ۵۵9 ۵۱ 0۴ ۶ ۵

۰ ,9/0/65 
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 نان ۵۸ لا ا را هضس تفلانآ لس هماتا رک تی مات رفت واقع
 .دشد یم

 ۱۹۵۸ لاس رد هدحتم تالایا یلم ُهمانزارت

 (رالد نویلیم هب)

 یاهییاراد یاهیباراد لک ییاراد

 یلام یدام

 یزرءاشک یاهراوناخ

 یزرواشک ریغ یدا رفنا یاههاگنب

 یزرواشک

 یلامریغ یاهتکرس

 یلحم تاماقم و تلود

 لاردف تلود

 یلامنامزاس

 ؟(هدحتم تالایا یلم همانزارت رد یتاعلاطم :زا هج رختسم)

 یبایزرا لئاسم .۲ 8

 هب ار ریز ح رش هب شورراهچ ناوت یم یلم دمآرد ای یلم تو رث هدنهد لیکشت رصانع یبایزرا یارب

 ۱ :درب راک

 كر نام نینسلا طسف شور (فلا

 :تسا ریز تایلمع نمضتم و هدرب راک هب هسنارف رد ؟یووف یاقآ ار شور نیا
 ؛میراذگ یم مالعا زا سپ لاس جنپ طسوتم اي و لاس كي یط كرت ام شزرا رب اد ناک نشان

 رد صاخشا یایادهو هدشن راهظا یاههیئرا ,راهظا لباق ریغ یاههیثرا باستحا یارب ار شزرا نیاس

 ؛مییامن یم حیحصت تایح دیق

4. 5۲۱0: 9 ۱:6 ۱۷۵۶۵۷۵ 5۵/۵۱66 ۵۳۱62۲ 0 ۱:6 (۱۱60 6۱۵/65, ۷۵۱۰ 1. (۲ 3.۴.1, 7 
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 یسأیس داصتقا ۸

 زا سپ هک مینادیم الثم :میروا یم مهار ف لاس كي رد تایفوتم لوادج ساسا رب هدنیازف بی رض كي

 رد ۱/۲۰ قلطمردق اب طس وتم روط هب و لاس یس رد .میسریم 13 یدعب لسن هب ۸ لسن زا لاس یس

 نایم ینامز هلصاف شور) لاس كي ها شزرا نیاربانب .دسریم [ هب ۸ یاههیامرس .لاس

 هرود یط ار ثرا لاقتنا طسوتم خرن میناوتیم ,نینچمه .مینک یم برض یس رد ار (تالاقتنا

 .می ریگ یم رظنرد صخشمان
 .مییامنیم فذح ار (هضرق قاروا ,ماهس ؛اهتک رش ییاراد) ررکم لامعتسا

 هیامرس باستحا یا رب ؛میروآ یم تسد هب ار یصوصخ هیامرس اي صاخشا تورث لک تروص نیا رد

 .دشاب یمومع نید نامه رادقم نیا مینک یم ضرف .تلود

 دمارد شور (ب

 یاهینیب شیپ هیاپ رب .هیامرس هب صاخشا یعمج اي یدارفنا ینونک یتفایرد دمآرد انامه شور نیا
 ار هجیتن نيا اهدمآرد یدیلوت ریغ ای یدیلوت یمومع ییاراد یبایزرا .تسا دمآرد نیا تدم طسوتم

 . .دنک یم لیمکت
 سنا .هتفرگ ناف هدافتسا دووف كماردرم الا یاهرامآ ناسا ناتسلکما رک وز یا

 یدوجوم یبایشزرا شورآ(پ

 هدراذگ اهنآ رب یتمیق و مادقا یدام هناوتشپ یاراد ,یداصتقا لاوما شرامش هب شور نیا رد

 .ددرگ یم هفاضا یربج تمالع اب یجراخ ناهار

 .دراد یلم هیامرس یوتحم هب یگتسب دریگ رارق رظن دروم دیاب هک یلاوما تروص ,هتبلا

 .تسا هتفر راک هب یصوصخ تو رث مقر نییعت یا رب ایلارتسا و اداناک هدحتم تالایا رد شور نیا

 همانزارت شور (ت
 بوچراچ باتک رد سکیه روسفورپ طسوت .هتفرگ رارق هدافتسا دروم سیلگنا رد هک شور نا

 ۱ .تسا هدش لیلحت" یعامتجا

 هبساحم یارب :تسا تلم هدنهد لیکشت یاهداهن و دارفا هیلک صلاخ یاهییاراد عمج یلم هیامرس

 تلم راکناتسب و (ناگناگیب ربارب رد نوید ؛روشک مدرم هی تبسن نوید) تلم یهدب «یلم هند

 .دوش یم عقاو رظن دروم (جراخ زا تابلاطم ,روشک دارفا زا تابلاطم ؛یاهیامرس یعقاو یاهالاک)

 ,كناب یاهسانکسا ؛دننک یم یثنخ ار رگیدکی نآ یاضعا نیب هو رگ كي نورد رد نوید و تابلاطم

 .دنیامن یم یثنخ ار رگیدکی تلودزا دارفا بلط و یمومع نید دننام زین یزک رم كناب زا مدرم تابلاطم

 هب رگید یا هیامرس یاهالاک ربارب رد دناوتیم هک تسا یعقاو یالاک كي سانکسا رشان كناب یالط

 .دوش هتخو رف جراخ

 :تسا ریز رصنع هس لماش یلم هیامرس ,نیاربانب
 ؛یعقاو یاههیامرس ای اهالاک شزرا -

 6۰ ۲۱:06, 71:6 کهتنهآ ۳۵»بمسم۲ (عطعم.۰)26
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 ؛الط

 رارق نیا زا (گنیلرتسا هریل نویلیم هب) ناتسلگنا یلم ةيامرس ۲سکیه رظن هب .لاثم ناونع هب
 تا ۱

 هناخ

 . ماوداب یف رصم یاه الاک رگید

۶.۰ 

۴۰۰ 

۳۰۰ 

 یزرواشک تازیهجت
 یمومع سد

 ۱۵۰۰ یجراخ یراذگ هبام مست

 راداهب قاروا ریاس و ماهس
 ۱۴۰۰۰ لگن ا یاههاگنب

 ۴۵ فعلا ناو ارا

 تازیهجت رياس

7. 08. 6, 020.2, 3, 



 یسأیس داصتقا ۳۴۰

 _درگار سناجتم هژیو هب رصانع نم هی ییایزرا هک دنک یمراکشآ ینشور هب لودج نیا تئارق

 یارب هک تسا یکیزیف یاهالاک هب شزرا صیصخت رد یبایزرا صقن یساسا تلع اما .دروآ یم

 را تب لاونا نا وا کی هدف معاف سکه هک مایع دن هو وطنم نام هبام رس هشتم

 نآ هنالاس شزرا ینعی اهب هراجا زا رتشیب هناخ كي شورف تمیق :دراد هنالاس شزرا كي و هیامرس

 ؟دوش یم نیعم شزرا نیا هنوگج اما .دریگ یمرارق هدافتسا دروم لاوما نيا یا هیامرس شزرا .تسا

 سیئر رظن ,هاگنب ینف هیامرس شا زی تسا ریغتم رایسب و هدش باختنا هک دراد یدید هب یگتسب یبایزرا
 .(دشاب یم تسد رد تایلام هرادا و رگید هاگنب رظن .نارادماهس .هاگنب

 هب | ریز .تسا راوشدرایسب هیام رس هب ,یلم هیامرس زا راظتنا دروم صلاخ دمآرد لیدبت شور درب راک

 و یتامدخ نوگانوگ عبانم زا یشان هدش لیزنت صلاخ دمآرد .هنیمز نیا رد راکشآ سناجت مدع بیس

 .مینادب میناوت یمن ار هبساحم تایلمع نیا اب بسانم هرهب خ رن زین و نامز رد ار صلاخ دمآرد عیز وت

 :دنور راک هب ريز دراوم رد دنناوت یم ماجنارس .دنتسه صقان رایسب دوخ هک .شور هس نیا

 هب .دوش یمن هلدابم (یمومع یاهییاراد) لاوما زا یمهم تمسق .رازاب رد یراج تمیق هب یبایزرا

 یط اهالاک نيا هک یتروص رد .درک یبایزرا ناوتیم انبم هرود ساسا رب طقف ار اهالاک هریخذ ,هوالع

 گستر ما شد ی یروت سا ناف توش هلو اه ویا
 ینامز زا ار یا هیامرس یاهالاک هتشابنا فرصم تسا مزال اما .اهالاک یلصا ها

 دایز رایسب نانیمطا مدع باب نیا رد .دومن باستحا ییایزرا نامز ات تسا هدیسر تبث هب هنیزه هک

 ؛تسا

 نامز زا یضیوعت یالاک تایقرت و تارییغت تسا یرورض .اهالاک ضیوعت هنیزه ساسا رب ییایزرا

 رثا نامه هک تسین الاک ن دی اتم ان هتیرف اوت ی هيام سن لاک تاپ ادا هوش و وطنم نزآ در

 .(ورپاوسنارف) درو ناب فن فی دخت امت دو كي رد ار یداصتقا

 ۰ و فلتخم یاهالاک شزرا عمج اب هعومجم و ءازجا ن نأیم طباور هک میوش یم روآدای نایاب رد

 رد طقف الاک ره هک دوش یم شوما رف هتکن , نیا دریک یمن نآرف ةععوت دز میام هیام تم هدنهد لیکشت

 و یعیبط عباتم اما .ددرگ یم تبث یدام یاهالاک .دنک یم ادیپ یداصتقا یانعم هعومجم كي اب طابترا

 یا هدیاف .*ینیگ وداروک لوق هب ایو هدنکارپ ای رتشم تامدخ .ماجنارس .دوریم دایزا تامدخ یناسنا

 .دیایمت باسح هب .دنا هداد هئارا و هتخاس رشتنم وس ره زا اهالاک هک

 یلم تورث یاهلیلحت و یلم یاههمانزارت شقن .۳ 8
 یلم یاههمانزارت 2 زا هلصاح تامولعم زین و یلم هیامرس ای یلم تو رث یاهیبایزرا

 .دنراد ربرد رایسب عفأنم

 یارب شیب اهتدم زا هک دیامن یم لیمکت ار ییاهراک «هناتخبشوخ ؛اهیبایزرا هنوگ نیا

 لامعتسا دراوم یعاسم نینچ نیا .تسا هدش زاغآ یلم دمآرد و یلم لوصحم نییعت

 8. ۵۳۲200 نون
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 :دراشنمهذامآ رف ار ریز تامادعا هیفز هو هو دنک نیهدادبن دین یضاط
 نس .دنا هتف رگ رارق هدافتسادر وم یلم داضتقا رد هک یدام یاهییارادراتخاس تخانش

 یاهالاک ای مدرم یرورض یاهالاک دیلوت ؛عافتنا ای دیلوت) اهنآ صیصخت و تمدق و

 ؛( یماظن

 هجرد .(یصوصخ ای یمومع) اهشخب ءاههو رگ .دارفا نایم یلم تورث عیزوت لیلحت
 ؛دمآرد عیز وت و تورث عیزوت نایم طباور ؛تورث نیا زکرمت

 نالماع تابلاطم و لاوما هعومجم راتخاس و تیمها نایم طباور هرابرد شهوژپ -
 ؛اهنآ یداصتقا راتفر و (اهراوناخ هژیو هب) یداصتقا

 تبسن) هیامرس بیارض نییعت هجیتن رد هژیو هب .داصتقا ییآراک و یرو هرهب یسررب -

 ؛(هیامرس اب لوصحم هطبار) هیامرس یرو هرهب بیارض و (لوصحم هب هیامرس

 ؛ون یاههیامرس هب تبسن اهیدنمزاین یبایزرا :یاهیامرس یاهالاک رازاب لیلحت -

 ؛هیامرس ضیوعت تاجایتحا
 بیک رت ؛تابلاطم و لاوما هعومجم رد یلام یاهییاراد ماقم :یلام لیلحت طسب

 .اهییاراد هب ضارقتسا تبسن ؛یهاوخماو راتخاس ؛یلام یاهییاراد

 نی رتهب و دهدیم یداصتقا لیلحت هب یا هزات دعب یلم بلاق رد یبایزرا ,بیترت نیا هب
 ار یداصتقا تسایس نیودت زرط نیرتهب زین و یداصتقا یاهینیبشیپ هیهت زرط
 .دزاس یم ریذب ناکما

 یوروش ةیسور رد یلم تورث هبساحم .۴ 5
 ؟قاضتفا رامآ نومزآ ناتک رد نیکجونایر . هتشوت زا بلطم نیا هرابرت :تاغالطا و .تانولعم

 .تسا هدش سابتقا

 هک دنک یم فی رعت «یف رصم یایشا و راک یا رب ءایشا هعومجم» هلزنم هب ار یلم تو رث هدنسیون نیا

 ددحم دیلوت رد ات بسحرب» ار یلم تورث یازجا و «دناهدش داجیا یناسنا راک رثارب»

 :دنک یم یدنب هقبط ریز ح رش هب «یعامتجا

 ینامتخاس یاهراک ی و ؛هناخراک) هینبا دننام - .یدیلوت لوقنمریغ لاوما ۱

 حلاصم ؛رازبا ؛حلاصم و اههاگتسد ؛نیشام ؛(روتوم .هروک) ورین تاسیسأت ؛(لنوت .دس ,یرافح)
 و لاس و نس مک یاهماد زجب ماد ؛بوک نمرخ ؛ورد یاهنیشام و روتک ارت ؛لقن و لمح طیاسو ؛یداع

 9.۲۲, ۳۵00تا, عفتاک 46 9۱۵۱۵۱۱6 ۵۴

 :تسا هتفای راضتنا ریز هلجم رد هسنا رف هب نآ همنخ هک

 5/01۱ ۱ 6۱۵/5 ۳۵ ع)عر هما ت۱۵۳ععج 60۳۱۵۵۳۵6 0 17-18,

۰ 110 .۰ ,1953 



 .اخ دوبهب تایلمع شزرا ؛هویم غاب ؛لسع روبنز ؛نایکام لماش
 ؛(ینوکسم یاههناخ ,وتیتسنا ,ناتسرامیب هسردم) هینبا دننام- .یدیلوتریغ لوقتمریغ لاوما (۲

 یداصتقا یاههاگنب ؛یرادا «یناتسرامیب ,یشزومآ تاسسوم رد فلتخم لاوما و حلاصم اسم ات

 .ینوکسم لزانم و ییاتسور

 :دنوش یم میسقت شخب ود هب هک ریاخذ (۳

 یرورض و مزال دیلوت یارب اهنآ هریخذ هک یئایشا ,نایرج رد تالوصحم) دیلوت شدرگ رد ریداقم (فلا
 مک ییاعر تا هست نام فک برس تساشرهباو هک فرم هدامآ فال هم اتش
 ؛(دنا هتفا صیصخت هتخودنا یاهقودنص

 .یتلود یداصتقا یاههاگنب ریاخذ (ب

 .لیبموتا ,رازبا .باتک .كاشوپ ,شفک ,لبم دننام - .مدرم یصخش یفرصم یاهالاک (۴
 ییاهصخاش اما ,هتشادن یلم تور صخاش ,یوروش یاههمانرب هک درادیم مالعا نیکچوبایر

 :وزاد,ل وقت ریغ لا ومآ هاهیا نرضخاع لس تیضت هه مرزف و نام ورم متمع غارت :یآرب

 درا رم نشرامش هک دوش سو آداب نیاع تور هرابرد دو تاعراطا نح ام لی نتشاهدتشنوت

 :یلو .تسا هتفای نامزاس یشخب تیاضر شور اب .الوصا .یدیلوت لوقنم لاوما هب لیدبت

 دایز .هدش یعامتجا تنوکس لباق یاهییاراد رامآ زجب ,یدیلوتریغ لوقنمریغ لاوما یرامشرس (۱
 ؛تسین شخب تیاضر

 : تیبا سس رفت رایت هام ها یک دنوشننف زاها ۲

 .تسا هدماین یوروش رامآرد نونکات یصخش لاوما و (۳

 زا ۱۹۶۰ لاس هیوناژ لوا رد .دوخ یزیر همان رب یاهشور لیمکت ر وظنم هب ,یوروش داصتقا نآ ربهر

 ددجم ییایزرا هب (اهز وخلک یانثتسا هب) اهینواعت و یتلود یاهنامزاس و یدیلوت یاههاگنب هیلک قیرط
 مادقا اهنآ یگدوسرف نازیم نییعت هب و ینونک یاهتمیق هب .كالهتسا ضرعم رد تباث یاههیامرس هیلک
 و لاوما هعومجم میوقت رد ار یمهم ششوک و تسا هتفرگ ماجنا ناسکی شور اب تایلمع نیا .دنا هدرک

 .دهدیم ناشن یوروش تابلاطم

 دی وناژ لوا رد ,یداصتقا یاهشخب نایم یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا رد تباث یاههیامرس
 :دناهدش میسقت دوش یم هظحالم لباقم لودج رد هک ییاهتبسن هب ۱۹۶۰ لاس

 داحتا رد هیامرس راتخاس» :ناونع تحت روکوب لاتناش مناخ بلاج هلاقم .عوضوم نيا هرابرد

 .دوش هعلاطم ۱ «اهنآ ناکم نییعت و یتسیلایسوس یوروش ریهامج

 10: طقص[هآ ظهر وام هان ۱همهازعماتمم اب ممناها هم ۱۰۴. ۵۵00-
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 ۳۳۳ یلم یرادباسح یاهشور

 ۲۳۱۱۶۰۴/۸۷ (اهماد هلمجنم) تباث یاههیامرس لک عمج
 ۱۳۳۹/۳ یدیل وت تباث یاههیامرس

 :لماش
 ۸/۱ . تعنص

 ۴۱۹/۳۲ یزرواشک

 ۳۶۷/۵ لقن و لمح

 ۱۳۳۹/۴ یدیلوت ریغ تباث یاههیامرس

 :لماش

 ۹۴۱/۵ ینوکسم یاههناخ و نکسم

۰ 

 هممص

 هسنارف تورث هرابزد تب افت

 زا ییاهمیوقت هب (داصتقا سرد هرود) ۲ "نوسلوک ناملک .درادن دوجو یدایز راثآ بلطم نیا هرابرد

 .تسا هدز تسد ۱٩۹۲۵ و ۱٩۱۳ یاهلاس رد هسنارف یصوصخ تورث و یلک تورث

 زا كنارف یوجو تسج رد ناونع تحت اهنآ باتک رد اورو نيود ءایزی وید اهمناخ زا نا نی رتهزأت

 .میا هدرک جارختسا نآ زا ار دعب هنض لوتع امافک تا ۲ قریب

 نایرج تروص هب هتشذگ هب رظان یلم یرادباسح - مود تمسق

 یاهشخب نایم یداصتقا طباور ,نای رج تروص هب ,هتشذگ هب رظان یلم یرادباسح
 حرش ار روشک زا جراخ و اهشخب نيا نایم و تلم كي داصتقا رد سناجتم و هدمع

 .دهد یم

 لخبردذنا رس انتسا هتسوذاو قفآ مع اتخ ات تاب هزا زا سر ادب ابی نشست یاب فا

 :داریف زارف هدافتسا دروم یداصتقا خوک انوک لتاتف

 11. 16۵0۶ ماعمعر 09۲۶ 60070۳71۱6 0/1۱۱6,

 12. 12۱ ۷زوزهر _اتانماط عن ما, ۸ ۷۵۰ ۲6۵۵۱6۲۵۱6 ب ۳۵۳6 ۵6۳۵94, ا 0.



 هسنارف یلم هیامرس
 (۱۹۵۴ لاس كنار ف درایلیم هب لاوما تروص یاهشزرا)

 ییاراد یلصا یازجا

 :یزرواشک

 یزرواشک كالما

 یزرواشک یرادرب هرهب لوقنم هیامرس

 عمج

 :یناگرزاب ,تعنص

 قرب ,زاگ ,گنسلاغز

 هریغ و

 عمج

 :تالاقتنا ,لقن و لمح

 (یضعتخ) اییموتا هریغد
 ییایرد و یا هناخدور ناگوان

 یصخش و لوقنم لاوما
 الط

 یماظن یاهییاراد

 یمومع تامدخ لوقنمریغ لاوما
 عمج

 لک عمج
/ 



 ۳۳۵ یلم یرادباسح یاهشور

 یاهشخب اب رظانتم یساسا عاونا زا یبسانم هرامش رد دنا هدش لیلحت هک ییاهنایرج

 .دنا هدمآ درگ یداصتقا تیلاعف هدمع یاههو رگ ای سناجتم

 هک تسا هدش هیهت یعامتجا یرادباسح رد فلتخم یاهشور .ریخا لاس تسیب یط

 رتشیب تهج نیدب و دنرادیم هضرع ار یداصتقا تیلاعف زا یفلتخم یامنرود كي ره

 ۱ :نیبتناعن اهن رگیذکب ایکم
 نانادداصتقا شا تحت هک دراد دوجو «كيسالك» شور كي یرادباسح یارب

 یلمدمآردو یلم صلاخان لوصحمو تسا هدید رگ هدامآ نوتسادراچیر هژیو هب ,ناتسلگنا

 و دنمان یم زین ""«یلم صلاخان لوصحم یرادباسح» ار شور نیا .دنک یم نییعت ار

 ته اصا «جی ربمیک شورش ان امه یو ادای نکن اف لصا

 :دیامن یم لیمکت ریز رت هزات شور ود ار الاب شور

 فده و هداد طسب فیت نوئل هک "۳(هدتس - هداد) عیانص نایم طباور لیلحت شور

 :تسا یدیلوت یاهشخب دوخ یلخاد یگدنز یسررب .لک دیلوت رب هوالع ,نآ
 هک تسا "*دنلباک سیروم روسفوررپ هب توس ی یاهنایرج یرادباسح

 .تسا هدرپ راک هب هدحتم تالایا رد متسیسورزیر لاردف

 هدامآ یلک یاهنای رج و یلک ریداقم هیزجت و ندرکدرخ یارب ار هنیمز شور ود نیا

 ۱ ۱ .دزاس یم

 میش وک یم و مینک یم یسررب یرگیدزا سپ یکی تبون هب ار نوگانوگ یاهشور نیا

 تسا بلطم نیا كرد یساسا هتکن .میهدب ناشن ار اهنا صاخ تاهج و فلتخم یاهفده

 زا یضعب هک تسا نیا كي رهراک هک دراددوجو یعامتجا یرادباسح نوگانوگ عاونا هک

 تیلاعف هرابرد كي ره و دنکیم ادیپ تیدودحم تهج نیدب و دزاس نشور ار عیاقو
 .درادیم هضرع یئزج اما دیفم یدید تلم یداصتقا

 13. موصم(هاطاان(6 اب ۳ملاباا ۱الهاتموقا ظاابا ((نع۵هود ۱۵۱۱۵8۵۵1 ۳۲۳۵ اس

( ۸66۵۵۱۵۱۵۵ 

 ۱4: ۱۱ مننا-ن اناماا

 15: ۵86 اه : اهن[

16. ۷۲۵۲۲۱۵ 0 



 یسایس داصتقا ۳۳۶

 مود تمسق زا لوا شخب

 یلم دمآرد و یلم لوصحم یرادباسح
 اب ار روشک ره یداصتفا یگدنز دشوک یم «كيسالك» شور هب یلم یرادیاسح

 تایلمع اهباسخ نیا :دراذکب شیامن هب رگیذگی هب هتسباو یاهباسح زا ینیعم افت

 اتاتسا نآ رب ی راذیاسح نیا :دنیامن یم مشختم ار نیعم هرود یط هدش ماجنا یداصتقا

 .دشکب نو ریب اهباسح نیا زا ار روشک یداصتقا تیلاعف نیبم یاهلک ای یلک ریداقم

 رد ار نیعم یاهراجنه رب ینتبم و تخاونکی تر وص «كيسالك» یلم یرادباسح نیا

 ختم للع نامزاس ناساتشراک :دنک یادی. دعتنللم نامزامت یلم یرادب اس نشوز

 رد ۱۹۷۰ لاس رد سپس و ۱۹۶۴ لاس رد هک دنا هدرک هیهت ۱۹۵۲ لاس رد ارروبزم شور

 رد ارجا هلح رم هب جیردت هب ۱۹۷۰ لاس رد هدراو تا رییغت ؛تسا هد طب نیت نا

 .میرادیم هضرع ار ۱۹۶۳۴ لاس رد هدش رظندیدجت شور اجنیا رد ام .دما دهاوخ

 اهباسح شور . ؟
 نیا هدمع یاهلکش اب هک ییاهباسح طسوت دناوتیم یداصتقا لماع ره تیلاعف

 :دوش حی رشت و هضرع زر و .دنراد تقباطم تیلاعف

 لماش راکناتسب رد هک .دناسریم ار لماع یدیلوت تیلاعف .دیلوت باسح (فّلا

 راکهدب رد و تسا هدش دیلوت تامدخ و اهالاک لک شزرا ینعی .یلک صلاخان لوصحم

 هدوزفا شزرا و .وس كيزا ار (ریاخذ فرصم و هجراخ زا دی رخ ) لماع یا هطساو فرصم

 ناشن رگید یوس زا ار لماع نيا تیلاعف دوخ زا یشان (هرهب و دزم .كالهتسا) صلاخان
 و تبث باسح راکهدب رد هک تسا یرادرب هرهب صلاخان دوس باسح نیا هدنام ؛دهدیم

 راکهدب هب هک ددرگ یمروظنم باسح راکناتسب رد ایو دوش یم لقتنم صیصخت باسح هب

 .دبايیم لاقتنا صیصخت باسح

 نا اف روت یا شا سنا اح ات ریو صنعتی اعاب
 ؛دروا یم تسد هب هجراخ زا ای یداصتقا رگید یاهدحاوزا یشان یراج تالاقتنا و دوخ

 ج راخم «میقتسم یاهتایلام و اهدمآرد تخادرب ینعی ,یداصتقا دحاو جراخم راکهدب رد

 لقتنم هیامرس باسح راکناتسب هب ,زادناسپ نيا .ددرگ یم دراو زادنا سپ و یفرصم
 و

 ۵ وحو نادنا سپ لماش راکناتسب رد ۲ («هیأام رس قیبطت» ای هیامرس باسح )ب

 17۰ قرب۶1۵۵ 42 0۳ اهازان ۷۵۵۵م عج ۷و الرنع (6.۰۷)



 ۳۳۷ یلم یرادباسح یاهشور

 رد شاپ نم کد یاهدخ او واقمر هام تال اقا و اههاو یاب هبام رسا راهتسنا

 ؛دوش یم لماش

 بیک رت انامه .دوش لح دیاب یعامتجا یاهباسح شور هیهت نمض هک یمهم هلئسم

 هرامش اب قفاوم ص وصخم ددعتم تایلمع و یداصتقا رخ راهاطت ددعتم و صاخ یاهباس

 :دهد یم ح رش ار اهتیل اعف نیا ریز یاهباسح هک تا یا هدمع

 سا اهن امزاسو تالیکشت ,اههاگدب هبلک نلماشیلیل رغ یاهلخن اوز شب (هتفلا

 .دروا یم رد ار دیلوت هنیزه ابیرقت

 :دوش یم میسقت ریز تروص هب شخب نیا

 یاه هزاغم .یزرواشک یاهیرادرب هرهب) یا هیامرس یاهتک رش زجب یدیلوت یصوصخ یاهدحاو هیلک

 ؛(دنزاد رب یم دازآ لغش هب هک یصاخشا «ناروهشیپ «یشو رف هدرخ

 لمع تنوکس لحم كلام ناونع هب هک یعافتنا ریغ فده یاراد .یصوصخ یاهنامزاس و اهراوناخ

 ؛دنشاب هتشادن اي هتشاد لاغشا رد ار دوخ كلم هاوخ .دننک یم

 یتامدخ هک یعافتنا ریغ فده یاراد ,یصوصخ یاهنامزاس یانتتسا هب .یصوصخ یاهتک رش ةنلک تچ

 ؛(دروآ فیدر نیا رد ناوتیم ار ینواعت یدیل وت یاهدحاو) دنهد یم ماجنا دا رغا یارب

 :داد صیخشت رگیدکی زا ار یداصتقا هاگنب عون ود ناوتیم اجنیا رد) یدیلوت یمومع یاههاگنب

 و یه لرد یا هتنال هر نام ظاخل هاک یهومضتایسوم هلک لماش شلود یاههاگتش گی

 یعیوم هب هک دوغ نصاخ تیطحتت اب ییاهتک رتش ماش یضخا .یانعم هب :یمومغ :تاتشنوم: رحید

 ار اهنآ ماهس تی رثکا اي مامت تلود و دنا هدمارد ینوناق تر وص هب و دنا هدش سیسأت یمومع قوقح

 .(دریگ یم رایتخا رد ار تی ریدم تاماقم تاقوا رتشیت و دزاد کالمت رد

 ال همعم دا رفا هیلک لماش « ی غافتنا ریغ یصوصخ یاهنامزاس و راوناخ» شخب (ب

 اههاگنب هب یعفت الوصا اهنیا تامدخ و تسین دوس لیصحت نانیا یلصا فده

 .دناسر یمن



 یسایس داصتقا ۸

 ارس اهن همههک تا :یعم تمام اهن هما راه اس روش یشاویم روف نوطش

 مها رف یتلود یداصتقا یاههاگنب رد دوجوم تاسیسأت هک یتامدخ زجب دنیامن یم دیلوت

 اهنیا رگا یتح .دومن دراو ار یعامتجا همیب یاهنامزاس ناوت یم شخب نيا رد .دنروآ یم
 رم هوا رز ی اره هراس هک نیا تیام تیمار فشن لو یتسرورط اب زلف
 .درک یفلت تلود یعامتجا تسایس یارجا

 رگید باسح لباقم نوتس رد نآ یازاب ام اب (یدورو) باسح كيرد تبث دروم ره

 كي .درادن دوجو لباقم مقر نودب یمقرو دریک ریل تروص رابود تبث ره .دنک یم تقباطم

 .تسا هدش فیصوت ""یدنبدنب ,باسح شور نینچ

 ,یداصتقا تیلاعف یلصا و هدمع لکش اب قفاوم یا هناگادج باسح .شخب ره یارب

 ۱ دوجو ,یجراخ تالماعم و هیامرس لیکشت ,فرصم .دیلوت دننام

 هنومن باسح شش نا ی ات ی ی می

 :درک رارقرب تلم هعومجم یارب

 ؛یلخاد لوصحم باسح ۱

 باما یا
 ؛«یلخاد هاش , ایحشسن) بن اش

 ؛یعافتنا ریغ یاهنامزاس و اهراوناخ 1 یا بعضا

 ؛تلود هیامرس باسح و یراج باسح (۵

 .یجراخ تالماعم یارب هیامرس باسح و یراج باسح (۶

 تیمها هک هدیدرگ-ییامن شيادیپ هب رجنم دحتم للم نامزاس یلم یرادباسح شور رد رظن دیدجت
 و (هیامرس لیکشت و فرصم .دیلوت یاهباسح) «یعفاو یاهباسح» نای ایمراکشا رایشب زیامت رد نآ

 هب یعقاو یاهباسح .تسا (هیامرس یلام هاب ران رس هاو شدت بایت ام یاهباسح»

 .دنیآ یم رد «موس هقبط یاهباسح» تروص هب یلام یاهباسح و «مود هقبط یاهباسح» تروص

 کام ات (اهنآریاظن و اهتک رش) یلامریغ یاههاگنب دننام «یداهن یاهشخب»رد یداصتقا نالماع .

 .بازرحا ,اهاکیدنس) اهراوناخ تمدخ رد یعافتنا ریغ یاهداهن ؛یمومع یرادا یاههاگتسد ؛یلام

 ۲*.دنا هدمآدرگ اهراوناخ و (نوگانوگ یاهنمجنا
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 لیلحت یاههاگدید و رادینعم یاهلک .۲ 5 ۱
 مالفا ات دنهدیم ناکما .دش یسررب نوتنکا مه هک ینوگانوگ یاهباسح

 ای یلک ریداقم زا دنترابع مالقا نیا .دنوش هبساحم یلم یداصتقا تیلاعف هدننک صخشم

 یاههاگدید زا ار یداصتقا رادم اهلک .نیعم الماک یرامآ یاههعومجم اب قفاوم یاهلک

 .دنهدیم ناشن فرصم ای هنیزه .دمآرد ,لوصحم فلتخم

 لوصحم دید (فلآ

 هک سیا زارابتفیق هز میس اعاز ل رضسم ان اه دیو تا رف همختتم لک ناف

 .دنوشیم طوب رم نادب دیلوت نیبم و رگید یلک ریداقم

 زا شیپ هک تسا یتامدخ و اهالاک شزرا ,رازاب تمیق هب یلم صلاخان لوصحم
 تیبا هدنهآ .تسد هی داضتفا رک نیعم ۳ یط كالهتسا

 هب یلخاد صلاخان لوصحم اب تسا یواشم رازاب تمیق هب یلم صلاخان لوصحم
 دمآرد) جراخ ءاشنم زا لماوع اطاق تر و هب یتفایرد صلاخ هوالع هب رازاب تمیق

 .(ایند هیقب هب یتخادرپ لماوع دمآرد یاهنم ایند هیقب زا یشان لماوع
 كالهتسا زا شیب هک تسایلوصحم شزرا رازاب تمیف هب یلخاد صلاخان لوصحم

 هدوزفا شزرآ نآ و دنک یم ادیب صاصتخا رظندروم نیمزرس رد دیلوت لماوع هب

 هک یاهطساو تالوصحم شزرا هفاضا هب تسا یلم داصتقا رد فلتخم ناگ دننکدیلوت

 هرهب رسد و لا الهتسا ماش دنا فا شخب مدودفا روا .دناهتفرک رارف هدافتسنا دووم

 :ناک یا احزاب اس ها سا نت نیا لا ایشان دوش

 .دوشیم هدیمان شخب صلاخ لوصحم
 روشک جراخ زا دیرخ
 كالهتسا

 یلک صلاخان لوصحم دزمتسد هدوزفا شزرا اي صلاخ لوصحم

 دوم

 ه رهب

 مامت تالوصحم شزرا عمج زا اي هدوزفا یاهشزرا عمج رثا رب ای دیلوت یلک شزرا
 یداصتقا رادم هلح رم نی رخآ رد ,نیعم هرود یط هلصاح تالوصحم ینعی ,یعطق ای هدش
 زا یداصتقا یاههاگنب هک ییاهالاک ,یداصتقا یاههاگنب زا اهراوناخ هک ییاهالاک دننام

 تسد هپ «دننک یم یرادیرخ یزاس هریخذ ای یراذگ هیامرس روظنم هب اههاگنب رگید

 .دیایم
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 لوصحم هب صلاخان لوصحم زا ,مینک رسک نیشیپ ریداقمزا ار كالهتسا هک یماگنه

 :تشاد میهاوخ نینچ رارق نیدب .میسریم هژیو ای صلاخ
 هب یلم صلاخ لوصحم اب تسا یواسم كالهتسا یاهنم رازاب تمیق هب یلم صلاخان لوصحم

 .رازاب تمیق

 هب یلخاد صلاخ لوصحم اب تسا یواسم كالهتسا یاهنم رازاب تمیق هب یلخاد صلاخان لوصحم

 .رازاب تمیف

 لماوع هنیزه هیاپ رب دناوتیم رازاب تمیق یاج هب یلخاد لوصحم ای یلم لوصحم
 زا ,لماوع هنیزه ساسا رب یبایزرا و رازاب تمیق هب یبایزرا نایم توافت .دوش یبایزرا
 و هرهب .دزمتسد) دیلوت لماوع هنیزه هب هک تسا میقسمریغ یاهتایلام هب طوب رم وس كي
 ییاطعا یلام كمک هب ءرگید یوس زا و دیآ تسد هب رازاب تمیق ات دوش یم هدوزفا (دوس

 زا رت نییای یحطس هب رازاب تمیق شهاک راک نیا زا فده هک دراد طابترا یرادرب هرهب هب

 رد یفنم میقتسمرریغ یاهتایلام هلزنم هب ناوتیم ار یلام كمک نيا .تسا لماوع هنیزه
 .تفرگ رظن

 :میسی ونب نینچ میناوتیم «نیاریانب

 یرادرب هرهب یاهکمک هوالع هب .میقتسم ریغ یاهتایلام یاهنمرازاب تمیق هب یلم صلاخان لوصحم
 ان یلخاد صل اخات ل وجم ابتسا راس لما وغ هنیده هی بم هل اخات لوصحت ابتنا وام

 .روشک جراخ ءاشنم زا لماوع یاهدمآرد یلوصو صلاخ ةوالع هب لماوع هنیزه

 :میسب ون یم روط نیمه

 یرادرب هرهب یاهکمک هوالع هب میقتسمرریغ یاهتایلام یاهنم رازاب تمیق هب یلم صلاخ لوصحم
 هب یلخاد صلاخ لوصحم اب تسا یواسم و لماوع هنیزه هب یلم صلاخ لوصحم اب تسا یواسم
 اب تسا یواسم و روشک زا جراخ ءاشنم زا لماوع یاهدمآرد صلاخ یلوصو هوالع هب لماوع هنیزه

 ءاشنم زا لماوع یاهدمآرد صلاخ یلوصو هوالع هب .دوس هوالع هب .هرهب هوجو هوالع هب ءاهدزمتسد

 دمآرد دید (ب .روشک جراخ

 دیلوت لماوع یاهدمآرد عمج هک تسا یلم دمآر د انامه هصخشم یلک رادقم اجنیا رد

 میقتسم یاهتایلام .دنا هتشاد تکراشم تامدخ و اهالاک دیلوت رد هک تسا نیعم هرود یط

 هب یلم صلاخ لوصحم اب تسا یواسم یلم دمآرد .تسا هدش ر وظنم رادقم نیا رد

 لماوع شاداپ تروص هب هک تسا ییاهدمآرد لوصحم نیا یازاب ام اریز ,لماوع هنیزه

 :اتتا هدیدرگ ج رخ دیلوت

 دوس نا رگراک شادای لماش .صاخشا دمارد نآوتیم یلم دارت ساسارب

 و هرهب .هدیدرگ عیزوت هک یعفانم .دنا هدماین رد تک رش تروص هب هک یداصتقا یاههاگنب
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 .درک هبساحم ار صاخشا هب یتخادرپ یلاقتنا یاهدمآرد و اهب هراجا

 ی ی ی سست یو ها

 ]1 هاگره .یمومع

 رد هک تسا یرگید نالماع دیاوع هب یدیلوت نالماع دیاوع هداس لاقتنا اهدمآرد نیا

 .دنا هدادن یصروع و دنا هد رکن دیلوت الاک .یتفایرد نیا شاپ

 :تشون نینج ناوتیم «نیاربانب

 دمآرد) دوش یمن اهراوناخ دیاع هک ییاهدمآرد یاهنم یلم دمآرد اب تسا یواسم صاخشا دمآرد

 .یلاقتنا یاهدمآرد هوالع هب (اهتک رش هیت عیز ون دیاوع یاهنم یمومع ییاراد زا لصاح

 هب ار یصوصخ دم د .مييازفیب صاخشا دمآرد هب ار اهتکرش هدشن عیزوت دیاوع رگا

 .میروآیم تسد

 و میقتسم یاهتایلام هاگ ره لی ا هاش هبساحم اهتایلام باستحا اب همه .ریداقم نیا

 دمآرد «مینک ریک ار (یعامتجا نیم یاهکسک تم یلقتا یاهیمهس اپ :اهتخادرپ

 ودرو هه یا ات انار ته نا از فک ناو اه
 .دنوریم راک هب یراذگ هیامرس و فرصم فده

 یمومع یفرصم جراخم ءوالع هب یصوصخ یفرصم جراخم اب تسا یواسم یلم صلاخان لوصحم

 یاد. یضل اعنات هیام رس نایکشت مو زاص

 لی بهادار هقق یدرگ یی یار یاخ او مضل اشات ها ایکشست زق

 .ریاخد لیکشت 4۵ تازیهجت

 و هدراو و هرداص تامدخ و اهالاک تسا مزال .دراد جراخ اب یطباور داصتقا ره نوچ

 .مییامن روظنم ار جراخ هب یتخادرب ای جراخ زا لماوع یاهدمارد

 :میسیونب نینچ میناوت یم «نیاربانب
 یمومع فرصم جراخم هوالع هب یصوصخ فرصم جراخم اب تسا یواسم یلم صلاخان لوصحم

 صلاخ ءوالع هب تامدخ و اهالاک تارداص صلاخ هوالع هب یلخاد صلاخان هیامرس لیکشت هوالع هب

 . .روشک جراخ زا لماوع یاهدمآرد

 لوصحم زا ر جراخ زا یتفایرد لماوع یاهدمارد صلاخ رگا .میا هدید هک نانچ

 روا مهم ارر زا تفت یه شلاخ ات لوحم بک نزک ناسرفلاشا
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 :میسی ونب نینچ مینأوتیم ,هجیتن رد
 فرصم جراخم هوالع هب یصوصخح فرصم جراخم اب تسا یواسم یلخاد صلاخان لوصحم

 .تارداص صلاخ هوالع هب یلخاد صلاخان هيامرس لیکشت ءوالع هب یمومع

 لک مالقا هصالخ لودج

 یتلود یاههاگتسد ف رصم

 یلخاد صلاخان تباث هیامرس لیکشت
 ریاخذ لیکشت

 تادراویاهنم تارداص) تارداص صلاخ
 ایند ةيقب زا لماوع یاهدمآرد ةوالع هب | ایند ةبقب زا یتفایرد لماوع یاهدمآرد ٌةوالع هب
 ایند هیقب هب یتخادرپ لماوع یاهدمآرد یاهنم ایند هیقب هب یتخادرپ لماوع یاهدمآرد یاهنم

 رازاب تسیق هب یلم:صلاغت لوصعتم

 میقتسم ریغ یاهتایلام یاهنم

 یرادرب هرهب هب كمک هوالع هب

 قوقح و دم

 نایامرفراک یعامتجا یاههنیزه

 لوقتمریغ لاوما و یضرا تیکلام یاهدمآرد

 یداصتقا یدارفنا یاههاگنب دوس

 صلاخ یاهمهس و هدش عیزوت عفانم
 اهتکرش هدشن میزوت دوس

 لماوع هنیزه هب یلم صلاخ لوصحم

 اهراوناخ هب یلاقتنا یاهدمآرد ٌهوالع هب

 دنا هدرکن تفایرد اهراوناخ هک لما وع یاهدمآرد یاهنم

 صاخشا فرصم صاخشا فرصت لباق دمآرد
 صاخشا زادنا سپ
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 لک مالقا موهفم و یبایزرا .۳ 8
 شیپ ار دنچ یتالکشم یلم دمارد و یلم لوصحم هژیو هب و یلک ریداقم یبایزرا

 «یرامآ یاههزادنا نیا موهفم رب مکاح و نیعم یاهدادرارق ربانب یبایزرا نیا .دشک یم

 :دریگ یم ماجنا ریز بیترت هب

 لوب بسح رب و ادیب رازاب هک درگ شما رف رظناتوف یتامتمت و اهالاک طققا۲

 دنروآ یمرب ار ییاهزاین هک ریز ح رش هب فلتخم یاهتیلاعف ,بیترت نيا هب .دنوش نایب

 :هژیو هب دنوریم رانک

 ؛دهدیم ماجنا شدوح ازت سک ره هک یتامدخ

 .دنهد یم ماجنا هداوناخ هدو رد ناوجرتخد ای ونابدک هک راوناخ تامدخ

 باب نیا رد .دنک یم نوگرگد تیمها نایاش یتروص هب ار یلم دمآرد یبایزرا جیاتن ءانثتسا ود نیا

 .دهاک یم یلم دمآرد زا .دیامن جاودزا دوخ زپشآ اب هک یسک .دیوگیم و دراد یا هفیطل وگیپ

 رب ار راک زاغآ و "" هدرک داهنشيپ ناتسلگنا یارب ار راوناخ تامدخ یبایزرا مقر كرالک نیلاک
 زا رتمک ككدوک یارب تامدخ نيا هنالاس هنیزه .تسا هدراذگ یلحم یاهداهنرد یگناخ تامدخ هنیزه

 .دشابیم هریل ۱۱۲ ناناوج یاری و هریل ۱۸۲ رتگرزب لافطا یارب ,گنیلرتسا هریل ۳۳۰ لاس جنپ
 رد ۱۹۵۶ لاس رد هک دسریم باسح نیا هب و دیامن یم لامعا سوفن رامآ رب ار ماقرا نیا یو ,سپس

 (یعقاو یلم دمآرد ۱/۳ ینعی) هری درایلیم ۷ هب راوناخ تامدخ شزرا .هريل درایلیم ۱۶ یلم دمآرد ربارپ

 ۱ :تسا هنتسز یمن یلغ تم ارد زا :یمیت ین هب مقر نیا . ۱۸۷۱ لاس رد .كرالک نیلاک رظن هب .ددرگ یم غلاب

 نا یار تک نه یایآ وات یخ یاس ابا هه ور نا

 ؟دنک یم ادیب ترو رض راک رتشیب ربارب هس .دراد هحب كي طقف هک یا هداوناخ هب تبسن كدوک هس یاراد

 ناونع هب .دشاب یم یکی هسسم نا ریگبدزم تامدخ اب راوناخ تامدخ هک تسا حیحص ضرف نیا ایآ

 ؟دومن جاتنتسا یعونصم وضع كي شزرا زا ار اب اي تسد شزرا ناوتیم ایا لاثم

 هب طوب رم .دنوش یمن نایب لوب بسحرب و روظنم یلم دمآرد رد هک یمالقا اهنت

 الثم) دناهتشادهاگن ناشد و فرض عآ رب .نام دتنک دل وت هک هیتما ییاهالاک

 ناگدننک فرصم هب یداصتقا یاههاگنب یسنج یاهتخادرپ ؛(یزرواشک رد یفرصمدوخ
 سایق هجو رب دنناوتیم مالقا نیا :ناکلام تنوکس تحت یاهنامتخاس دمآرد و یماجنا

 لیکشت ار «یباستنا دمآ رد» اهنیا و دن وش یبایزرا رازاب رد هلدابم دروم یاهالاک مالقا اب

 ۱ .دنهد یم

 شزرا زا هلصاح عفانم دننام ,لوپ بسح رب یدیلوتریغ یاهتیلاعف زا یضعب جیاتن
 تالوصحم ؛رامق یاهیتفایرد لیبق زا .دنرادن طابترا دیلوت درگارف اب هک ییاهییاراد

 20. ظاعبخ» نه ۱6 ۵دزم۲ الو ایا 0 1ماه, ۱۷۱۵۷ ۰



 .دن وش یم هدراذگ رانک هب هعونمم و هرضم یاهتیلاعف

 :دنک یم حرطم حرش نیدب یراوشد لئاسم یمومع یرادا تامدخ باستحا (۲

 یعامتجا هسسوم ,یلک روط هب اریز .درک لامعا تامدخ نیا رب ناوت یمن اررازاب تمیق
 دهاوخب هکنآ یب .دیامن یم نیعم ار سک ره هیمهس و دشو رف یمن ار دوخ تامدخ یمومع
 .دهدب تقباطم دوخ تامدخ شزرا اب ار یتساوخرد هوجو

 یعامتجا هسسوم مینک ضرف هک تسا نيا مينیزگ رب میناوتیم هک یلح هار نیلوا
 ماجنا دیلوت هنیزه هیاپ رب ار یبایزرا و دنک یم دیلوت تامدخ یصاخ عون یمومع
 ریاود یراج درکراک یارب تامدخ و اهالاک دیرخ نازیم نامه هنیزه نیا .دهدیم

 تامدخ میناوتیمن نوچ .تسا نادنمراک قوقح رگید یوس زا و كالهتسا و تازیهجت
 مییامن كيکفت هدننک فرصم یارب یعطق تامدخ زا ار هدننکدیلوت یارب یا هطساو

 زا ار طوب رم مقر و دنراد یا هطساو هبنج یمومع تامدخ مامت هک میریذپب تسا نکمم

 .دنشابیم یعطق تامدخ نيا همه هک مییامن ضرف ایو میراذگب نوریب یلک لوصحم
 دنشاب یناگدننک فرصم طقف یمومع یعامتجا تاسسوم هک تسا نیا مود لح هار

 رد .دنزادرپیم ار نادنمراک قوقح و دنرخ یم ناگدننکدیلوت زا ار تامدخ و اهالاک هک

 قوقح هوالع هب رازاب تمیق هب تامدخ و اهالاک دیلوت شزرا ,یلک لوصحم .تروص نیا .

 :اتشا نادتنزاک

 هدوزفا شزرا نیا ؛تسا هدوزفا شزرا نامه رظن دروم تامدخ و اهالاک شزرا (۳

 یاهالاک شزرآ و تالوصحم هیلک صلاخان شزرا نایم توافت نآونع هب و هدوب مولعم

 هب .دوشیم نیعم (یاهطساو فرصم) دیلوت درگارف رد یفرصم تامدخ و یناگرزاب

 هب لیدبت یارب نآ یایسآ ,مدنگ دیلوت لماش لاس كي یط دیلوت درگارف رگا ,لاثم ناونع

 باستحا اب دیاب طقف یلم لوصحم .دشاب ناگدننک فرصم هب شورف و نان تخب و درآ

 .ددرگ یم یبایزرا یعطق لوصحم ناونع هب نان شزرا

 :دنوش هبساحم ریز یاهسایقم رد دنناوت یم لک مالقا ۴
 دارفا هک دوشیم ضرف یتایلمع راک یانبم :دنشاب «یلم» تسا نکمم لک مالقا

 .دنشابن اي دنشاب روشک میفم هاوخ .دنا هداد ماجنا یلم داصتقا هب هتسباو

 دننک یم ادیپ تقباطم یتایلمع اب تروص نیا رد :دنشاب «یلخاد» دنن اوت یم لک مالقا

 هداد ماجنا یلم داصتقا هب هتسباو نالماع هاوخ .دنا هتسویپ عوقو هب یلم ورملق رد هک
 تا ان

 نامز رد هک تسا یتایلمع هب رظان تلاح نیا رد :دنشاب «یضرا» دنناوت یم لک مالقا



 ۲۵۵ یلم یرادباسح یاهشور

 رد رضاح نالماع اب (هرود نيا رد دوجوم سوفن هرامش طسوتم) نیعم هرود یط ای نیعم

 .دنیامن یم ادیب طابترا یلم نیمز رس

 تقباطم یرظن میهافم اب ًاموزل و هدوب یرامآ ریبعت یلم یرادباسح رد لک مالقا

 ؛تسأ تلف هیات ف راک عقد یراکمه هجیتن هک یلم دمآرد ,لاثم ناونع هب .دنرادن

 رد ار یناسنا عبانم یلم هیامرس ی مساوی یاس ها یار اه

 .دریگ یمن رظن رد دوخ یاهیبایزرا

 :دراد دوجو یتاماهبا یراما هنیمز رد یتح

 تامدخ الثم) ) یلمتمار زا یلماک یاهشرب هکنیا زا یشان نانیمطا مدع (فلا

 ؛تسا هدماین باسح هب تلوهس تهج هب افرص (راوناخ

 هب تمیق كي صیصخت و تلود صلاخ تامدخ یبایزرا هب تبسن نانیمطا مدع )تب

 ۱ ؛تلود صلاخ لوصحم

 ریظن ,یداصتقا یاههاگنب كالهتسا :كالهتسا هبساحم هب تبسن نانیمطا مدع (پ
 ؛تسا هدشن نیعم و صخشم تسرد .دوشیم لامعا تلود طسوت هک یکالهتسا

 ۲۱ تسا هتف کت رارف رظن دروم ناسا كالهتسا

 فلتخم یاهراتخاس :اهیبایزرا رد رازاب تمیق دربراک زا یشان نانیمطا مدع (ت

 تمیق «یتباقر تمیق) سناجتمان رایسب یریگ هزادنا رازبا تروص هب ار اهتمیق ءاهرازاب

 :دروآ یمرد صفات یا ی اتما او هو یتاود هدش نیت تمیق هراضعتا

 اف یامر اساس ارت نیو مپ سلاح صعاس شادرادش مار یساتفت نیا
 ]1 یلک ریداقم دا ار یلم

 .طنک یم ییایزرا ار تلم تاب یداضتقا تیفرظ ازای تمیق هب یلم نمل احان ] وصحم
 و مزال یبایزرا نيا هک نامز نآ رد گنج ماگنه هب هدحتم تالایا رد مقر نیا «هوالع هب

 .تسا هدش هبساحم ,دومنیم یرو رض

 ی تیلاعف یاههخاش بسحرب تسا نکمم یلخاد صلاخان لوصحم

 رد ار هخاش ره یبسن مهس و هدوب دیلوت راتخاس زا یبیکرت یلخاد صلاخان لوصحم

 :تسا هدش هنالاس كالهتسا یبایزرا هرابرد یبلاج ششوک ریز رثا رد ۱

 ۳. ۵01678, ظ۲عب ۱۳۷ییاصطعصا اص 20 هعععاک زص (ظع ۱هتع0 کنصع0مطصم 1953-1938ر,

 09۲۳۵ 0[ ۱ 0)بعآ گاهازکازعها ه06ع9, 56۲166 ۸, ۳۵۲۶ 2, 5
 :ریب و

 ۲۱۰۷.5.02. ۸۷۵۸0۵۵۱ ۵۵۵۵ 2 ه6۲6) 1



 یسایس داصتقا ۳0۵۶

 .دیامن یم مسجم یلم دیلوت
 ار تلم یدیلوت تیلاعف نازیم .یلم دمآرد ای لماوع ةنيزه هب یلم صلاخ لوصحم

 «یلم دمآر د هیزجت .دهدیم ناشن ار دیلوت نالماع همه یراکمه هجیتن | ریز ,دنک یم نیعم

 ار نا ریگیدزم مهس هژیو هب و لمامع یلک شادای رد ار دیلوت فلتخم لماوع یبسن مهس

 .دوش یم روآدای ار تلم یتعنص تیلاعف فعض و تدش مهس نیا و دنک یم نییعت

 و دیامن یم نیعم ار زادناس و فرصم یبسن مهس .صاخشا فرصت لباق دا

 روشک یعامتجا راتخاس هرابرد یئزج تاعالطا دمآرد عاونا بسحرب دمآرد نیا منت

 .دهد یم تسد هب

 یفرصم جراخم تیمهآ بیترت هب .یلم صلاخان لوصحم فراصم لیلحت .ماجنارس
 رد ار (یراذگ هیامرس نوگانوگ عاونا) یراذگ هیامرس جراخم و (یمومع و یصوصخ )

 :نلبگ نو راکشا یلم داصتقا "

 .دنیآ یم تسد هب یلم یرادباسح زا رارق نیدب هک یماقرا یمامت زا هلصاح تاعالطا

 میهافم تساجب اما .دنوشب نومنهر ار تایلمع و اهشهوژپ نوگانوگ عاونا دنناوتیم
 هک ددرگ یم ناونع هتکن نیا تاقوا بلغا .میهدن یلم یرادباسح لک مالقا هب دراوان

 صخاش (۳.۲.8) یلخاد صلاخان لوصحم اي (۳.۵.8) یلم صلاخان لوصحم

 هب .دنهدیمن.ناشن ار تسیز طیحم تاعیاضو یگدولآ و تارضم و دنشاب یمن یتسیزهب

 یگدنز عاضوا و طیارش هدنهد ناشن یعامتجا یاهرامآ شور مینیب یم یرو رض هوالع

 .میشحپ ماکحتسا و دوبهب ار شور نیا و یلم یرادباسح نایم دنویپ و میهدب شرتسگ ار

 ناکم و نامز رد لک مالقا ةسياقم .۴ 8

 هتفرگ ماجنا هسیاقم .فلتخم یاهروشک یلم دمآرد و یلم لوصحم و یلم تورث نایم ,نامز ره رد

 ار تلم كي یتسیزهب ای یروهرهب .یدیلوت تیفرظ لوحت میهاوخب هاگره ,رضاح لاح رد .تسا

 ,مییامن یدنب هقبط انا شتشدقب حطس ای یداصتقا تیلاعف حطس بسح رب ار اهتلم ای و مینک یبایشزرا

 .مينزیم راک نیدب تسد عیسو یتروص هب

 ماجنا طایتحا و یشیدنارود اب دیاب رگیدکی اب یلم یاهدمآرد ای یلم تالوصحم شجنس ,همه نیا اب
 نا

 باجیا ار یتخاونکی فیراعت .ناکم رد ای نامز رد یرامآ ریداقم نيا هسیاقم هک تسا ۳

 زا (یداصتقا یراکمه ییاپورا نامزاس و دحتم للم نامزاس الثم) یللملا نیب یاهنامزاس روظنم .دنک یم

 یساسا لئاسم .فصو نیا اب .تسا هدوب عقوت نيا ندروآرب تخاونکی و دنمراجنه یاهشور شریذپ

 .دنامیم یاج هب ریز حرش هب ناوارف



 ۳0۷ یلم یرادباسح یاهشور

 ِ نامز رد هسیاأقم (فلا

 تردق رد تارییغت تسخن هک دیامن یم باجیا فلتخم لاس ود رد یلم دمآرد ای یلم لوصحم هسیاقم

 لاس رد یعقاو دمآرد هک تفگ ناوتیم یعقوم هچ .دیآ باسح هب اهتمیق لوحت زا یشان لوپ دیرخ
 ؟تسا ۱۹۵۰ لاس زا رتالاب ۰

 "":تسا هدرک داهنشيپ ار ریز شور سکیه .دروم نیا رد
 0) ؛ 27 مح۵ج/ یو :اب تسا ربارب ۱۹۵۰ لاس ةياب رب ۱۹۶۰ لاس رد یعقاو دمآرد صخاش 7

 ؛(دهدیم ناشن ار تامدخ و اهالاک رادقم 0 و تمیق

 ؛ 20292/0۱0, :تساهتمیق ریپسال صخاش لب مینک یم ضرف

 ؛ ) ۲رو92,/2 :تساهتمیق «دجای» صخاش مینک یم ضرف

 ؛ ۳2۵>2:۳292, :تسا نینچ ۱۹۶۰ لاس رد رتالاب یعقاو شزرا هطباض

 .( 2 ۳10: هب میسقت رثا رب) دشاب ظ>آ هک دنک یم باجیا رما نیا و

 .دوب دهاوخ 1ن<۴ ۰۱۹۵۰ لاس رد رتالاب یعقاو شزرا هطباض

 .دراد نایرج یعقاو دمآرد یقرت ,دشاب ۲ و آب زا ور ۳ رگا

 .تسا لزتت رد یعقاو دمآرد ,دشاب ۴ و زا رتکجوک 17 هاگره

 ا زا ماهبا نودب ار ام یعقاو دمآرد صخاش كي ,دوش هتفرگ رظن رد اهتمیق تارییغت رگا یتح
 :دهدیم یهاگآ یتسیزهب

 تاب هد اس اتنام اس اهن ات وورکت شاه ساک تا کس رس هر ها
 ؛دنوش هتفرگ رظن رد .دنا هدوبن دوجوم تسخن تیعضو رد هک یدیدج تالوصحم تسا مزال (ب

 ؛دریگ رارق هجوت دروم یراکیب مجح دیاب تیعضو ره رد .هوالع هب (پ

 كي رد :دوش هدیجنس رگیدکی اب یعقاو تالوصحم بیک رت هک تسا تیمها نایاش .ماجنارس (ت
 یشان یتاحیلست دیلوت دایدزا زا دناوت یم یعقاو لوصحم شیازفا .یللملا نیب یاهشنت ای شکمشک هرود
 و عیانص ءاشنم زا ای یمیدق یاهتیلاعف و عیانص یدیلوت یاهالاک مهس مینادب تسا مزال نینچمه ؛ددرگ

 .تسیچ هرود ره رد یعقاو لوصحم رد یقرتم و دیدج یاهتیل اعف

 هنارس یتسیزهب شيازفا اب یلک یتسیزهب حطس یقرت یسررب هک تسا هجوت روخرد نایاپ رد
 .دوش لیمکت

 ناکم رد هسیاقم (ب

 راک نیا اریز .تسا كانرطخ یهاگ و رتراوشد رگیدکی اب یلم یاهدمآرد و یلم یاهلوصحم هسیاقم

 .دریگ یم ماجنا هعسوت رباربان حوطس و یداصتقا فلتخم یاهراتخاس اب ییاهروشک هرابرد

 لاح .درک تیعمج ود یتسیزهب ةرابرد ییاهی ریگ هجیتن ناوتیم مقر ود نایم یکیدزن زا ایآ ,هوالع هب
 مدرم یگدنز زرط هرابزد نیعم یاههقیدنا و اهتس ؛اههقیلس هب یگتسب اساسا یتسیزهب نیا كرد هکنآ

 ؟دراد

 22. ۲1:ملعور ۲5۵ ۷2۱020108 ۵۶ 5مهتهآ ۲۵6۵۵۴86, 6۵۲۶۵۳۸۸۵۵, ۷۵۷ ۰



 یسایس داصتقا ۸

 نیا لیدبت ای فلتخم یاهلوپ بسحرب اهیبایزرا هسیاقم انامه هلئسم نیرتراوشد ,ینف دید زا
 یلم لوصحم ربانب ار ناهج یاهروشک «لاثم ناونع هب .دشاب یم ربتعم اعقاو و دحاو لوب هب اهیبایزرا

 ماجنا زرا شو رف و دیرخ یاهب ساسا رب اهلوپ لیدبت .مییامن یم یدنب هقبط ,رالد بسحرب ,هنارس

 .دریگ یم
 هتف رگ رارق داقتنا دروم ""سیوارک و ۲"تربلیگ نوتلیم مهم راثآ رد و هدوب صقان رایسب شور نیا

 یاهراتخاس و اهتمیق نایم ینورد طباور هکلب تسا یگتخاس طقف هن ابلاغ زرا یاهخرن "۵.تسا
 یکیزیف نیعم هبنج یاراد لک نت روشک كي رد .دراد توافت رگید روشک اب روشک ره جراخم
 رو تیام اخو اه الاک نفخ ایضخت .تشنآ (یلم لوپ غلبم) یلوپ نیعم هبنج و (تامدخ و اهالاک هعومجم)

 ادیپ یتوافتم یلوپ هبنج .دشاب هدش لیدبت زرا شورف و دیرخ خرن ةیاپ رب یلبق لوپ رگا رگید روشک
 : ات
 جیاتن هب اپورا و اکیرما یاهتمیق هب تامدخ و اهالاک هعومجم یبایزرا اب تربلیگ نوتلیمرارق نیدب

 :دسریم ریز

 یلم صلاخان لوصحم
 (رالد درایلیم هب)

 ۱۹۵۵ لاس رد ۱۹۵۰ لاس رد

 ۱۹۵۵ لاس یاهتمیق هب ۱۹۵۰ لاس یاهتمیق هب

 ۳۸۱۰/۰ ۱۷۶۰/۴ هدحتم تالایا

 :ییایورا تلم تشه

 ۱۷۱۱/۴ ۱۸۷/۰ اکی رما یاهتمیق هب (فلا

 ۱۰۹/۱ ۱۳/۸ ایورا طسوتم یاهتمیق هب (ب

 ۱۸/۳ ۱۱۳/۸ زرا یمسر یاهخرن هب (پ
 (0۵۵۲۵۱۲۰ ۷۵۱۵همآ )۲۵۵بار 12016 1 ۳

۲ ۱۷1۱۱۸08 .23 

۷5 .۰ .24.1 
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 7101عدر 0.۳.۰۳۲. 5۰ ۳

 :زیب و

 (۵۳۵۵ ۲۵۲۵ ۷۵۱۱۵۵ ۲۵به 08 )۲۱6۵ ع۲عاور 4. 5۱940 0 ۵
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 ۲۵۹ یلم یرادباسح یاهشوز

 یلم صلاخان لوصحم فلتخم رصانع تبسن هرابرد .دنا هدرک هیصوت سیوارک و تربلیگ هک یشور

 :تبسن ریثأت ؛یراذگ هیامرس یاهالاک تمیق هب یفرصم یاهالاک تمیق تبسن) اهتمیق ینورد طباور و
 .دروآ یم راب هب یمهم جیاتن (فرصم عیزوت یور اهتمیق

 طرش هب و اهیراوشدو اهتیدودحم دوجو اب .یلم یاهدمآردو اهل وصحم یللملا نیب هسیاقم نیا ریانب

 فلتخم تازلف هب تبسن هک تسا «یژایل» ستنز وک حالطصا هب ,ریداقمزا كي ره هک دوش هتف ریذپ هکنآ

 هصرع رد مه مقر هیزجت .دشاب یمن هدیاف زا یلاخ .ددرگ لیلحت و هیزجت طایتحا اب و تقد هب دیاب نآ رد

 :تسا :تیمها .ناب اش مقر دوخ زا شیب یلم و رملق رد مه و یللملا نیب

 مود تمسق زا مود شخب

 عیانص نایم طباور لیلحت

 فیت نول «هدتس - هداد» شور

 یاماها یا ار یا ۱۱۴۱ کاپ
 ار وخ شور ناب میت یا رسعو نا نیا ره ,تسا هدرک هفتم از 4

 یازجا نایم دوجوم ینورد طباور یلمع یسررب» ناونع هب ار نآ و درادیم هضرع
 هرابرخ اد اهتنآ رک ویرویف هشندنآ ات دشوک یهو دنک ی یف رهع نم ناضتقا فی فلتختم

 .دهد شزاس سارلاو یمومع لداعت اب یداصتقا لودج

 كي ره جراخم و اهتفایرد و تسا هدش هیهت سیرتام اي یدوروود اب لودج ككي (فلا
 .دهدیم ناشن ار ایند هیقب و تلود ,صاخشا یاههنیزه و دمآرد زین و فلتخم عیانص زا

 رگید یاهشخب نایم داصتقا زا شخب ره دیلوت هنوگچ دنهدیم ناشن یقفا ماقرا
 و اهالاک شخب ره هنوگچ دنهدیم ناشن یدومع یاهنوتس ,سکعرب .دوش یم عیزوت
 مقر ره هک ضرف نیا اب .درادیم تفایرد اهشخب ریاس زا ار دوخ زاین دروم راک یورین

 انمض شخب كي «یجو رخ» ,دراد قلعت یدومع رطس كي هب لاح نیع رد یقفا رطس یور
 .دشاب یم زین رگید شخب «یدورو»

 نیتسخن .دریگ ماجنا حورشم تروص هب مک و شیب دناوتیم اهشخب یدنب هقبط

 كي ,«یزرواشک هورگ» كي .یتعنص هو رگ ۳۵ هلمجنم ,شخب ۴۴ فیت نول لودج

 هریخذ» كي ,«راوناخ» كي ,«تلود» كي ,«یجراخ یناگرزاب» كي .«یلخاد یناگرزاب»

 یلک یاهباسح» كي و «صیصخت نودب ماقرا» كي .«یتازیهجت یاهالاک» كي ««رابنا

 ترک شرت رد ار «اهدمآرد و جراخم

 26. 160016[, 1۳6/۳۸۵۵۲۵ 0 گم هه, 919-۰



 یسایس داصتقا ۳۶۰

 (اه هدراو) اه هداد

 و لوصحم یرادباسح جیاتن اب هک دهدیم تسد هب ار یجیأتن .هدتس-هداد لودج

 ار اهنآ هک تسا میانص نایم طباور هدنهد ناشن لودج نیا .دراد توافت یلم دمآرد

 هس یا هطساو یاهالاک .دیامنیم فذح و دنادیم یاهطساو 9 هب تلم یاهباسح

 .تو رث رب تافاضا ,لک فرصم .یلک دیلوت :دریگ یم رظن رد ار یداصتقا تیلاعف زا هبنج

 یعامتجا یرادباسح .دنک یم ثحب اهالاک لیدبت ای دیلوت هرابرد طقف فیت نوئل لودج
 رادک هامرشو یضوصح رادنآس«یلود هیزف ریظن هرلک زیداف زفتآ نقل

 یور مه اب دنناوتیم هنوگچ تارییغت نيا هک دروم نیا رد و دهدیم ناشن ار یصوصخ

 نایم یگتسباو فیت نونل لودج .درادن یثحب .دنراذگب ریثأت یزرواشک و تامدخ .عیانص

 رییغت ار دیلوت راتخاس ,ماظن یور لمع كي هنوگچ دهد یم ناشن و دنایامنیم ار اهشخب

 هک ار داصتقا تفاب .تسا فعاضم اّئزج هک یرادباسح نيا» فیت نوثل هتفگ هب .دهدیم

 هب .تسا هدمآ تسد هب اهشخب نایم لباقتم یگتسباو ردو یناگرزاب تالماعم دوی و رات زا

 و تسین فیت نوت شور لدب هجو چیه هب یعامتجا یرادباسح شور .«دراذگ یم شیامن

 .مود هلحرم .دیآ یم رامش هب ماگ نیتسخن .لوب بسح رب .هدتس-هداد لودج هیهت (ب

 نیدب «( هداد بیا رض) بیارض لودج هب یبایتسد زا تسا ترابع نیشیب لودج ساسا رب



 ۳۶۱ یلم یرادباسح یاهشور ۹

 مولعم لوصحم دیلوت زا ینیعم شزرا یارب رگید تالوصحم زا رادقم هچ هک ینعم

 .میروآ تسد هب ار یزرواشک هداد بیا رض هکنآ یارب )اه ناونع هب :دشاب یم یرو رض

 صلاخان لک دیلوت مقر ینعی ,نوتس نیرخآ رد عقاو ۱ رطس مقر رب ار ۱ نوتس زا مقر ره

 ,._ .مینکیم میقت
 تعنص رد صلاخ دیلوت رالد ۱۰۰۰ ره یازا هب الثم .فیت نوثل هبساحم ساسارب

 رالد ۳۰/۷ ,قرب تازیهجت رالد ۲۹/۲۰ .ینهآ تازلف رالد ۱۳۳/۵ دیرخ .لیبموتا

 بیارض نیا ...تسا هتفرگ ماجنا یجاسن تالوصحم رالد ۲۲/۳۰ ,ینهآ ریغ تازلف

 بیا رض هک دراد هدیقع فیت ن ول .دنیامن یم فی رعت ار لیبموتا تعنص ینف راتخاس داد

 :تسا شرف اباف اهن تا رییعت و هد تب ات نالغا مشق

 راتخاس زا ینیعم یمک روصت و ریوصت لک رد یداصتقا بیارض لودج .نیاربانب

 نیا رد نیعم رییغت جیاتن و دهدیم شیامن مزال تایئزج هیلک اب ار یداصتقا ماظن یلخاد

 .دنک یم هبساحم حو رشم ینروص هب ر ماظن

 نونکا .دهدیم تسد هب ار یراتخاس یوگلا كي هیهت ناکما .بیارض لودج (پ
 .مينامن لیلحت و هیزجت ار وگلا نیا تسا مزال

 لقتسم شخب و داصتقا یدیلوت یاهشخب نایم دوجوم ینف طباور رب ینتبم وگلا نیا
 تیصوصخ نیرترادیاب ناونع هب روبزم طباور .تسا یعطق یاضاقت رله ناشت

 .تسا هتفرگ رارق رظندروم داصتقا یراتخاس

 «تعنص» كي دننام ناگدننک فرصم و تشادن دوجو یلصا لکش رد لقتسم شخب

 لوصحم میقتسم بسانت هب ار رگید یاهشخب لوصحم هک دندشیم یقلت ""(یگناخ تعنص)

 و تلود اب و دندرک یم فرصم .دوب راک یورین تمدخ تروص هب الوصا هک .دوخ صاخ

 دوجو "*یعطق یاضاقت نیاربانب .دشیم لمع دننامه یز رط هب زین یجراخ یناگرزاب
 و «هتسب یوگلا» كي .دریگب رظن رد ار فرصم مامت دیشوک یم هک وگلا هنوگ نیا .تشادن
 و تلود یاضاقت و ینو ریب تارییغت ,لقتسم یراذگ هیامرس یارب اریز .دوب دودحم رایسب

 .تفرگ یمن رظن رد ار ییاج چیه اهنیا زج
 یاهشخب تالوصحم یارب یعطق یاضاقت لماش «زاب یوگلا» كي .نینچمه

 یاضاقت .تسا هدیدرگن حی رشت وگلا رد یعطق یاضاقت نیا تم ها هک

 شک و ترا تر ناوک ست مک دز واتر اظم یاس نیت اب نزمطق
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 ۳ یراذگ هیامرس و تارداص صلاخ .تلود یاضاقت راوناخ یعطق فرصم لماش

 :دریگ یم كمك هطبار ع ون ود زا وکلا

 زا شخب نیا دیرخ لکاب یواسم دیاب شخب ره یلک شورف ینعی «یتابساحم طباور

 عبات قی رط زا رگید شخب زا (لقتسم شخب زجب) شخب كي دیرخ ینعی .ینف طباور س
 .دنک یم ادیپ یگتسب دیلوت حطس هب دیلوت
 :دوش یم هتشون نینچ ۶ تعنص یارب یتابساحم هلداعم .دشاب عیانص هرامش ۶۶ رگا

 زر رز ۳ رو کر و

 رز و هدرک تفایرد / تعنص هک تسا دیلوت نیا زا یمهس 2:  تعنص لک دیلوت 26ب الاب یواست رد

 هتسا هتفرگ لقتسم نعی,هک تسا دیلوت نیا زا :یشخب

 .دوش یم هدیمان [ تعنص دیلوت هب [ تعنص رد یف رصم , تعنص دیلوت رادقم تبسن ینف بیا رض

 :میسپ ونب نینج مینآوتیم «سب

> 

 ی
 :میروآیم تسد هب ار ریز یراتخاس هلداعم «الاب هطبار زا

 دنززپ 0 نام

 و اهشخب همه تادیلوت نایم هک مینک میظنت ار یتالداعم هاگتسد میناوتیم نیاریانب

 رارقرب طابترا رگید یوس زا شخب ره تالوصحم و وس كي زا لقتسم شخب یاضاقت

 رک تساوی و تن هایش ی اهتسات یا ریس اد اصا هام اب
 شخب ره دیلوت حطس دناوت یم تالداعم هاگتسد «دوشب ضرف مولعم لقتسم یاهاضاقت

 لوصحم یورو عیانص مامت رد ار اضاقت رد رییغت ره ریثأت ,بیترت نیا هب و دنکب نیعم ار

 .دیامن ینیب شیپ عیانص نیا

 فیت نوت .دننامب یقاب تابث اب و رادیاپ ینیب شیپ هرود یط «هداد ره ینف بیا رض (فلا
 یبسن یاهتمیف رد هدراو تارییغت رثا رب لماوع ینیشناج دراوم هک دراد هدیقع

 ؛تسین تیمها روخرد تدم هاتوک زد لقاال اه هداد

 و دیدی اه هداد نازیم رد بساتتم تا رییغت خلیل زن داد نیعم رییغت )ب

 "*:دوش ناشن رطاخ وگلا یاهتیدودحم زا یضعب تسا مزال ,هوالع هب

 ؛شوررف و لوصحم اما ؛اهشخب یاهشوررف و اهدیرخ نایم یواست هب تسا عجار یتابساحم طباور (فلا

 29. ۲۵۲۲۳۱۵, 1/6 ۵۷۵۷۵ 0 6۵۵0۵ ۵4 گ۵اواءور ۱۷۲۵۷ 4,



 ۳۶2۳ یلم یرادباسح یاهشور

 اتسیا تلاح رد طقف وگلا .دیامنن رییغت ریاخذ هک داد صیخشت ناوت یم یطرش هب ار دیرخ و هداد

 .تسا ربتعم و هدنزرا

 دراوم رد زج ینف طباور ؛دنوشب دیلوت دیاب .دن ریگب رارق هدافتسا دروم دنناوتب هکنآ زا شیپ ءاههداد (ب

 اب و هدنشو رف عیانص تیلاعف نیشیب حوطس اب ار تعنص ره تیل اعف یراج حطس ,تامدخ ی اه هداد

 هلدابم-دیل وت ینامز بوانت و نامز رصنع .وگلا .دهدیم طابترا یرتشم عیانص تیلاعف یدعب حوطس

 .دریگ یمن رظن رد ار

 ناسکی نانیا رد تالوصحم و ینف یاههویش هک میوش دراو اههاگنب زا یشخب رد هکنآ ضحم هب (پ

 ریاس تالوصحم .دنک رییغت اههاگنب نيا زا یکی لوصحم هاگره هک میریذپب تسا مزال ,دنشابن

 هرات ی سم شات ماطعا یار باما یا یردخی امت يم ییفت تیشش ناهدب ت ایهاکتب

 ؛میهدب رارق هدافتسا دروم ار نکمم یاهشخب زا

 دیرخ دیدزا طقف رگید عیانص زا نآ یاهدیرخ و تعنص كي لوصحم نایم هفرط كي هطبار هیضرف (ت
 حرطم یراذگ هیامرس یاهفده یارب دیرخ هلئسم .نیاربانب .تسا لوبق لباق یراج دیلوت یارب
 .دوش یم

 هب هرود كي دیلوت زا یتمسق هک دریگب رارق هجوت دروم دیاب تیعقاو نيا «دوشب ایوب وگلا هکنآ یارب

 نایم اهالاک نیا و ریاخد نیا هک تسا نیت ضرف :دناب یم ص اصتخا اخذ هب اب یا هیامرش یاهالاک

 .دن وش یم عیز و تعنص ۶

 رظندر وم هرود رد :٩ (یفنم ای رفص «تبثم) رییغت 5زب و 4 تعنص رد لوصحم هریخذ .٩ز« رگا
 2 دز تو وضو تفت هلدافت شات

 )کر کر و )رو ۰ رو کو گز

 / تعنص لوصحم و 1 تعنص رد یفرصم  لوصحم ریاخذ نایم تبسن (هیامرس اي) هریخذ بیرض
 ها

 زر 22 ۰ ۱

 :میروآ یم تسد هب ازم یراتخاس هل داعم اجنا زا و

 هرراط کم

 :دنک یم نایب ار اضاقت باتش لصا الاب هلداعم .دیامنب ۶ تعنص دیلوت رییغت رب تلالد اب رگا

 5راه بم

 د

 ن ّس

 دروم نی رتمهم اجنیا رد و درب راک هب ناوتیم فلتخم دراوم رد ار فیت نوئل یوگلا

 :دوش یم ناشنرطاخ

 ؛داصتقا نوگانوگ یاهشخب یور یعطق یاضاقت رییغت ره راثآ تاختشا شلا

 زا یشان یقرت ناوت یم تیلاعف هورگ ره یارب :اهدزمتسد یمومع یقرت راثآ هبساحم (ب



 داد صیخشت یتعنص رد ار اهدزمتسد دایدزا زا یشان یفرت و اهدزمتسد دوخ شیارفا

 ؛دنروآ یم مهارف اهنآ زا ار دوخ زاین دروم یاه هداد هو رگ نیآ هک

 هبساحم نیعم یعطق یاضاقت یارب هک تادیلوت ماقرا :داصتقا یاهانگنت» فشک (پ

 تسا هدیسر اهنادب هتشذگ رد نوگانوگ عیانص تادیلوت هک هنیشیب ماقرا اب دنا هدش

 ؛دوش یم هسیاقم

 ؛یدیلوت شخب كي رییغت راثآ هبساحم (ت
 :یاتسلکن | دیتنام) :یلملا مپ نوا هی هی او داضقا درود رهام شب

 و رتشیب مدقت قحاب تادراو نییعت و تادراو ربانب تارداص زارد هلسلس كي یوتحم

 یتادراو هیلوا داوم زا دراد ناکما ردقره هک تسا یاهنوگ هب هعسوت یاهلکش زین

 .دریگب كمك رتمک

 نیا هک نانچ ,هک دوشیم حرطم شسرپ نیا .فیت نوثل شور لیلحت نایاپ رد
 هب هدتس-هداد شور ؟تسا یمومع لداعت ماظن كي روظنم ایآ .درادیم مالعا هدنسپ ون

 دریگب ربرد ار عیانص مامت و تالوصحم هیلک هک تسا كيدزن یتلاح رد یمومع لداعت ماظن

 .ددرگ ادیوه اهداصتقا همه یور اهشخب زا یکی رد دوهشم تارییغت باتزاب و

 رب دیلوت لیلحت اساسا هکلب ,هدوبن ح رطم لداعت ماظن كي هک تساجنیا رد فالتخا ام
 هب عیانص نایم طباور لیلحت زا لاقتنا یارب .تسا دیلوت عبات زا یصوصخم عون ساسا

 ناحجر هناشن هب ار اضاقت ای تیب ولطم عباوت هک دراد تبسانم ,یمومع لداعت هاگتسد كي

 .میزاس دراو نآ رد تالوصحم نارادیرخ

 مود تمسف زا موس شخب
 رابتعا و لوب یاهنایرج یرادباسح

 یرادباسح ینعی .یلم یرادباسح نیون شور .هدحتم تالایا رد نیم زات هب

 ار شور نيا هیهت یارب هیلوا یاهشهوژپ .تسا هدش هیهت رابتعا و لوپ یاهنایرج
 هعسوت هتیمک هب هتسباو ,یداصتقا شهوژپ یلم رتفد تیریدم تحت .دنلیاک روسفورپ

 باتک راشتنا هب و هدروآ لمع هب متسیسورزیر لاردف لک یاسر یاروش و یداصتقا

 هدیدرگ یهتنم "  هدحتم تالایا رد لوب یاهنای رج هرابرد یسررب كي «ناونع اب یمهم

 فتا
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 ۳۶۵ یلم یرادباسح یاهشور

 تیریدم هب ار ناسانشرامآ و نانادداصتقا زا یهو رگ متسیسورزیر لاردف نامز نآ رد

 لاس زا سپ .هدحتم تالایا یاری لوپ یاهنایرج یرادیاسح هیهت رومأم ""لیرب یاقآ
 لک یاسر یاروش .دوش یم هئارا دنلباک شور اب توافتم كدنا یلکش هب هک درک ۹

 یط .هدحتم تالایا رد هوجو نایرج نآونع تحت ار اهراک نیا جیاتن ۰۱۹۵۵ لاس رد

 مظنم روط هب ,سب نیا زا .دیدج یاهباسح .تخاس رشتنم "۲ ۱۹۳۹-۱۹۵۴ یاهلاس

 :یتنسا هاتف ای وایضتسا

 زیاد کتب ال یم دیک تمام شعا وز ما میر اب ارم
 نیا .دریگ یم تروص رابتعا و لوپ قیرط زا و زیامتم و هناگادج یداصتقا دحاو ود نایم

 لوئسم یاهشخب ای .یلصا و هدمع یاههورگ یاهتخادرپ زارت دهاوخ یم یرادباسح
 .دیامن هیهت ار تلم یداصتقا تیلاعف

 رادومن داصتقا نورد رد رابتعا و لوب یاههدیدب لیلحت رازبا ناونع هب بیترت نیا هب

 ۱ :قو رگ می

 :درادیم هضرع ار ریز راتخاس رابتعا و لوپ یاهنایرج یرادباسح

 و اههو رگ نيا .دهدیم هئارا داصتقا یاهشخب ای هدمع یاههو رگ یارب ار هوجو فراصم و عبانم (۱

 .یداصتقا یاهتیلاعف عاونا هیاپ رب هن و دناهدش نیعم یداصتقا یاهدحاو عاونا ساسا رب اهشخب

 دنناوت یم دوخ زین اهنیا هک ) تسا هتفرگ رارق رظن دروم ریز ح رش هب شخب هد ورزیر لاردف شور رد

 :(دنوشب میسقت ون زا
 ؛ناگدننک فرصم

 : اینک زا تم

 ؛دنتسه یزرواشکریغ و دنتسین تکرش تر وص هب هک ییاههاگنب

 ؛یزرواشک یاهیرادرب هرهب

 ؛لاردف تلود

 ؛یلحم تاماقم و یتلایا یاهتلود کم

 ؛یکناب هاگتسد -

0 

 ؛یراذگ هیامرس یاهداهن رياس -

 این مینا

 رد تارییغت و هیامرس و رابتعا جورخ و دورو .تامدخ و اهالاک شورف و دیرخ شخب ره باسح
 .دهدیم ناشن ار یلوب یدقن یدوجوم
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 شما داضتقا ۳

 ار رابتعا ای لوپ تالاقتنا هک دنتسه اهنآ یتابساحم هاگتسد رظندر وم یاهشخب نایم تالماعم (۲

 :دوش یمن هجوت ریز دراوم هب نیاریانب .دنیامنیم رارقرب
 ؛دیآرد یسنج یاهتخادرب و الاک هلدابم تر وص هب هک یتالماعم

 ماجنا (هلالهتسا یا رب هتخودنا الثم) یداصتقا دحاو كي یلخاد یاهباسح رد تبث رثارب هک یتالماعم -

 و

 .دراد تماقا دوخ ینوکسم کلم رد هک یکلام هب اهب هراجا صیصخت دننام «یباستنا» تالماعم -

 و (۱۲) یلام ریغ تالماعم مهم هلوقم ود رد دنک یم تبث یلوپ یاهنایرج یرادباسح هک یتالماعم

 :دنا هتفای بیترت )٩( یلام تالماعم

 یلام تالماعم ۱
 اههدرپس و اهسانکسا درم و قوقح

 هنازخ دانسا و الط ۱ ه رهب

 نهر زجب یکناب یاهماو نوید و اهب هراجا

 لاردف تلود تادهعت هدش عیزوت عفانم

 یلحم تادهعت و تلود تادهعت *ناکلام یلاقتنا قوقح صلاخ

 اهتکرش راداهب قاروا هدر یاوق
 نهر همیب تاراسخ

 نناک اب زاتفا ایاده
 هق رفتم نوید و تابلاطم اهتایلام

 اهتایلام زیراو

 یعقاو لاوما لاقتنا

 ۱ تامدخ و اهالاک رياس

 هدننک فرصم ناونع هب هک تساهنآ ناکلام و تک رشریغ تروص هب اههاگنب نایم تالماعم روظنم »)

 (.دنیامنیم لمع

 و دی رخ الثم) یلامریغ یدورو ود لماش شخب یاهباسح رد (الاک دیرخ التم) یلامریغ تالماعم

 (هدنشو رف یدقن یدوجوم شيازفا و رادیرخ یدقن یدوجوم شهاک) یلام یدورو ود و (شورف

 .دراد یلام یدورو ود طقف (راداهب قاروا دیرخ الثم) یلام تالماعم یلو .تسا

 یدنب هورگ ون زا تالماعم یاهباسح رد و دنا هدش روظنم شخب باسح ره رد هق رفتم تالماعم

 تروص هب یلام تالماعم هورگ ره و صلاخان تروص هب یلامریغ تالماعم زا هو رگ ره .دنا هدیدرگ

 ۱ .دوشیم تبث صلاخ

 :ددرگ یم هئارا ریز لکش هب رابتعا و لوب یاهنایرج یاهباسح لودج ۳

 ود شخب ره) داصتقا هدمع شخب ره یارب ار هوجو (اهتخادرپ) فراصم و (اهتفایرد) عبانم ءاهنوتس ب

 ؛دنهدیم ناشن (نوتس



 ۲۶۷ ۰۰ ینادپ ته یاهشور

 .دنراد اهشخب نایم تالماعم زا هورگ ره عیزوت رب تلالد ,ءاهرطس -

 ره یارب لک یاهتفایرد ؛تسا نآ فراصم لک عمج اب یواسم شخب ره یارب یلوپ عبانم لک عمج
 نوید لک تافاضا اب یواسم تابلاطم لک تافاضاو هد وب لک یاهتخادرپ اب ربارب تالماعم زا هو رگ

 .تسا

 هب داصتقا لمع ز رط فلتخم یاههبنج ندرک نشور یارب رابتعا و لوپ یاهنای رج یلم یرادباسح

 :تسا رایسب تیمها نایاش ریز جی

 ؛دنک یم نشور ار فرصم و دیلوت تارییغت و یلام هاگتسد راک زرط نایم طباور س

 ناشن ناگدننک فرصح شخب یارب هژیو هب ,شخب ره یارب ار جراخم یلام نیمأت و هوجو ءاشنم

 و دنک كمک ,یراج دمارد زجب «یلوپ عبانم ریثات نازیم فشک هب دناوتیم بیترت نيا هب .دهدیم
 یادت امار تور روت یاهرافف خاش

 شخب یاهباسح یگچراپکی قیرط زا یلوب یاهتسایس و اههدیدب رت قیمع لیلحت یوس هب ار هار

 ؛دیاشگ یم اهشخب رگید و یکناب
 و تدم نایم یاهشیارگ یسر رب ,تسا هدش هیهت ینالوظ سب هرود رد یرادباسح نیا نوچ .هصالخ

 تر ابت ناسا ار لا نیمات لاعشارماسو زادنآ شبی رصم یاههنب ه نام, طظارر تیم

 یاهشور میش وک یم میا هدرک یسررب راصتخا هب ار یرادباسح شور هس هک نونکا

 اب اررابتعا و لوپ یاهنایرج یاهشورو عیانص نایم طباور ؛یلم دمآرد و یلم لوصحم

 .دنراد فالتخا رگیدکی اب یوتحم و راتخاس .دید تاهج زا اهشور نیا

 یاههو رگ و دنکیم هضرع یلم یداصتقا تیلاعف زا یا هژیو دید شور ره ۱
 صاخ ٌهبنج یوس هب ار رظن و دهدیم حرش ار یصوصخم نایرج هعومجم و تالماعم
 .دناشک یم تلم یداصتفا رک لنز

 یراج دیلوت (رازاب تمیق هب) شزرا نییعت یلم دمآرد و یلم لوصحم شور فده

 نشان شم تیلوت نا وغ نایمتنآ عیز وت یگنوگچ شيامن و تلم

 .دیامن یم مسجم ار یلم دیلوت ینف راتخاس ,هدتس-هداد شور

 یلم یداصتقا تیلاعف یلام و یلوپ یاههبنج هب رابتعا و لوپ یاهنایرج شور

 .دشخب یم ی رترب
 .دراد دوجو فلتخم یاهراتخاس .شور هس نیا رد (۲

 طقف | ریز .دنتسه یدورو ود یاراد عیانص نایم طباورو لوصحم شورود ءوس كيزا

 راهچ یاراد رابتعا و لوب یاهنایرج شور .دننکیم تبث ار تامدخ و اهالاک نایرج



 یسایس داصتقا ۳۶۸

 .دنک یم تبثار اهنیا یلوی نایرج زین و تامدخ و اهالاک نایرج و تسا یدورو

 یداصتقا تیلاعف هطباض ربانب اهشخب كيكفت .تسخن شور ود رد .رگید یوس زا
 یاهشخب رد یداصتقا دحاو كي فلتخم یاهتیلاعف) یراذگ هیامرس .فرصم .دیلوت
 هیاپ رب اهشخب كيكفت موس شور دروم رد .دریگ یم ماجنا (دنا هتفرگ یاج نوگانوگ

 شخب نیا رد طقف شخب هب قلعتم یداصتقا دحاو كي یاهتیلاعف هیلک) دراد را رق یداهن

 ی و

 .تسا توافتم .دنراد رایتخا رد اهشور نیا زا كي ره هک یلمع نادیم نایابرد و (۳

 و دیلوت یاهباسح رد هک ار عیانص نایم طباور فیت نوثل شور هنوگچ هک میا هدید البق

 .دراذگ یم شیامن هب .دوشیم فدح هطساو ناونع هب یلم دما زد

 و دوجوم یاهالاک شورف و دیرخ تالماعم نابتعا و لوب یاهنایرج یرادباسح

 ینعی .دن ریگ یمن رظن رد ار ع وضوم نيا رگید شورود هک دنک یم تبث ار یلام تالماعم

 تالماعم و یسنج تالماعم اما .ار یلام تالماعم و دوج وم یاهالاک یاهشو رف و اهدیرخ

 :قاریک ملل زیر از تف شور ود رد روظنم «یباستنا»

 و تالاقتنا مامت ابیرقت و یلام یاهنای رج هيلک یعامتجا یرادباسح .دوش یمروآدای دنلپاک هک نانچ
 زا نو ریب ار یناگرزاب یاهالاک نایرج زا یشان یداصتقا یاههاگنب نایم تالماعم زا یمهم رایسب مقر

 دصقم رد و ءادبم رد ار تالماعم ,یلم صلاخان لوصحم باسح» .دراذگ یم یلم صلاخان لوصحم

 دیلوت ینعی .دنا هتفای ققحت یلم سایقم رد هک ییاهراک زا یا هزادنا و دهدیم ناشن یناگرزاب یاهنایرج

 2 ی یدیلوت درگارف رد تکراشم یازا هب تیکلام و راک یو رین یتفایردو

 تا وب یاهت اب رع شاه اتش یسراک توخ هاب هیات اتواشقازک اهر سرت اس
 ۱ ۱ 4 اوت سوالات امام هاب
 ام .دنا هدشن فذح یلاقتنا یاهتخادرپ و یلام تالماعم هک یماگنه ,روظنم نیدب .دیامنیم لمع

 ۲۳ .دهدیم ناشن ار دوخ هنوگچ داصتقا هک مینادب ميدنمزاین

 تر فرق داوری یتق توانا روا فطر هی ایم تک ناسا
 یاهرون مکح رد و دن وش یم هدهاشم فیط یاهتنا ود رد یلم صلاخان لوصحم رصانع .دنراد تقباطم

 هراس یم هاط از: شفسااب رمرق زا دیسود اد مابت نیل رب یاهتاب ساسی ته نشت و تهرف

۱ ۳ 

 هب ینیب شیب یارب دناوتیم هکلب هدرادن هتشذگ یوس هب یور طقف یلم یرادباسح
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 ۲۶۹ یلم یرادباسح یاهشور

 ساسارب یلم یرادباسح ات تسا هدمآ لمع هب ششوک .ینعم نیدب ؛دور راک

 .دنک .ادمیپ هعسوت هتشذک یداتضتقا تیلاعف فیصوت و یزاذیاسس :یاههدودحب

 ربانب تادراو و دیلوت رگا) هک دهدب ناشن دراد رظن رد گناه آ یلم یرادباسح

 فراصم نایم هنوگچ هدنیآ هرود كي رد دوجوم یاهالاک عیزوت (دنبای هعسوت اهینیب شیپ
 و یراذگ هیامرس هب زاین و یمومع تامدخ هب زاین ,یفرصم یاهیدنمزاین دننام فلتخم

 ۹ جن ماجنا تارداص

 منا اشنا فو رعم زین «تلم یداصتفا هج کویر مان هب رگن هدنیآ یلم را لب ادیت

 هک ار تلم یداصتقا یاهتیلاعف یلامتحا جیاتن هعومجم هراب رد ینیب شیپ راک یرادباسح

 تاب هشیدنآ ۲ جیرویدرل .دهدیم ماجنا ؛تسا هدیدرگ عیزوت جراخم و اهتفایرد نایم

 یارب داز هجا ناو تن دوخت باک رمان ام هد وب

 :تسنا «هدیشک :نشتن ۱

 هژیو هب و ۶ شا ی اوت .مود یناهج گنج ز سن و

 یلم هجدوب .تفرگ رارق هدافتسا دروم یضابقنا ای یمروت یاهفاکش ی ریگ هزادنا یارپ

 ؛یناسنا یژرنا یدوجوم) هدنیآ هرود رد یلم صلاخان لوصحم یبایزرا هب وس كي زا

 دی رخ تاناکما .دوجوم تازیهجت یبایزرا ؛راک نامز یبایزرا ؛هدنیآ یروهرهب یبایزرا

 ؛یصوصخ یفرصم جراخم) هدنیآ یلم هنیزه رگید ی وس زا و دزرویم تردابم (جراخ زا

 هنیزه و لوصحم سپس .دیامن یم میوقت ار (یمومع یفرصم جراخم ؛تازیهجت جراخم

 مولعم قیقحت هب ود نیا نایم یگتسویپ هجرد ات ددرگیم هسیاقم و هلباقم رگیدکی اب تلم
 هاگ ره .دیآ یم تسد هب یداصتقا لداعت .دنشاب یواسم مه اب هنیزه و لوصحم رگا :دوش

 رتمک لوصحم رگا و دراد دوجو یداصتقا ضابقنا تلاح .دشاب هنیزهزا رتشیب لوصحم

 دش یم نکمم تاقیقحت نيا هیاب رب تروص نیا رد .تسامرفمکح مروت دشاب هنیزه زا
 ردو دیشیدنا یصاخ ریبادت ,تسا هتفرگ رارق دیدهت دروم هک لداعت ددجم را رقتسا یارب

 .درک هیساحم یداصتقا هعونجم یور ار نآ یلامتحا راثآ هجیتن

 طابترا یلم دمآرد و یلم لوصحم هرابرد یسررب طسب اب یلم هجدوب هویش نیا
 ندرک هداس ای هابتشا تارطخ ضرعم رد هجیتن رد و تشاد یلک هبنج یلم هجدوب ؛تشاد
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 هلخم رد (]3 ۵7626۷56۱[۱۷) یکسفجرام نای یلاع و بلاج رایسب یسر رب هب دینک عوجر ۳
 ۱٩۹۴۶(. ریماسد ۲ هرامش) 60۱0۳۷۵ ۵2ام



 یسایس داصتقا ۳۷۰

 ۳ ریثأت یلم یاههجدوب هیهت هویش رد یتسیابیم یداصتقا تیلاعف حو رشم

 ار اهنآ دریراک دراومو رینهتتا یاهناشع هیهت لوصا بیت رب هب ام تیا فیب نا رایتغا

 ۱ .می ريگ یم رظنرد یرگید زا سپ یکی
 رگن هدنیآ یاهباسح هیهت لوصا .۱ 8

 یاهباسح زا نخس تسا رتهب .مینک وجو تسج ار حالطصا رد تحارص هاگ ره

 هیلک اهباسح نیا «عقاو رد .ینیبشیب یاهباسح زا ات میروا نایم هب رگن هدنیآ

 یاهرطخ مامت و دنریگ یمن رب رد .دنراذگ یم رثا هدنیا لوحت یور هک ار ییاهدادیور

 .دننک یمن راهم ار هدنیآ یلامتحا

 هک دن | هدنش هیهت داف تل اعف را اهداس نیا تاشا ی رب هفت آ .یاهب اس

 یک دنز زد را دیاب طباور دوخو رب تسا نینتیمرو هدرک مها رف رگن هتشذک یلم یرادباسح

 هخاش ره اهنآ هیاپ رب هک تسا ییاهتبسن هب عجار ینف تخانش هنیمز رد ای هک یداصتقا

 یناسنا یاهراتفر ای و دیآ یم رد رگید یاههخاش شو رف و دیرخ رازاب تر وص هب داصتقا

 هتسا .ونز حرش هب رگن هدنیآ یاهباسح هیهت لوصا

 باسح ره رد هک یتایلمع .دور یم راک هب رکن یرادباسح : راد )۱

 نا ودمآ ین هتک یرادباسح رد هک تساهنامه هدیدرگ ناشنرطاخ

 .دوشیم هتفرگ رظن رد نوگانوگ تایلمع نایم یعبت تاطابترا یخرب ۲

 جراخم و اهتفایرد نایم لداعت) یتابساحم لداعت طباور ءادتبا .تاطابترا نيا

 .تسا (تامدخ و یتازیهجت

 و تسا یداصتقا نالماع راتفر نیناوق نیبم طباور «مود هلهو رد ,تاطابترا نیا

 انا دنا روت عام یاس نشو ضیا ابرو فا متن اس فرات

 شنیزگ زا سب هلصافالب .تسا هدش تسرد طباور نیا هیاپ رب هک یضایر یوگلا ۲

 حطس ساسارب اه هیضرف قو رک له لنا ولرم اه هیض رف ای «مولعم طیارش» ینعی ءاه هداد

 تالدابم .دزمتسد .دیلوت .دنراد رارق یمومع شخب هقالع دروم طیارش و اهتمیق

 هنارردل ویعت اهم و هعنرت اهدا رد هلرا ها وفو یا دغ دا وه یاد «جراغ

 نیا هکر فیت نیعم هیاپ لاس رد هلصاح ماقرا میمعت هب مادقا اب ؛اهتمیف و مجح تارییغت



 ۲۷۱ یلم یرادباسح یاهشور

 ورننک نم شیب تیم آر ندا یاهدا دوو شک دنراد راز یاسک شاپ تب اه هی رف

 .دن ریگ یم رظن رد ار یداصتقا تیلاعف یلامتحا لوحت

 هدید رک تی شین را شده هک نت اهن ۱:تسیاو یاهتیعتم ایل یهحس صاتع

 .دنوش یم یقلت «رادشه مئالع» ست هب هک

 باجیا ار هلصاح جیاتن زا یضعب و اههیضرف رد رظن دیدجت هیلوا جیاتن ریسفت (۳

 .دشاب یزرا یدوجوم زا رتشیب یجراخ یاهتخادرپ زارت هدنام رکآ الثم :دنکیم
 ریثأت تسا مزال تروص نیا رد ؛دیآ لمع هب رظن دیدجت تادراو همانرب رد یتسیاب

 هیضرف و ددرگ ینیب شیب یلخاد دیلوت حطس یور تادراو یارب رظن دروم یاهتیدودحم

 .دوش هتفریذب یلم دیلوت هرابرد هنانیب شوخ رتمک و هزات

 بس 2 تاوراو نیا هاگ رظ وقت شس هدروآ ی راترا و تادراو رد تنش شا عازا

 رازاب» باسح یسررب .دوش رادومن یمروت شيارگ و دهد یور اهتمیق یقرت هک دوریم

 رازاب نیا راتخاس هنوگچ هک درادیم مولعم .دریگ یم ماجنا لداعت تلاح رد هک «اههیامرس

 یعقاو یاهرادم و تسا هتفاي لکش رییغت بسانمان یتروص هب هیاب یاهلاس هب تبسن

 ناتسش ی ریذب فاطعنا راظتنا دروم تارییغت ربارب رد دنناوتیم هزادنا هچ ات هیامرس

 ریز لماع ود عبات ,هدش هیهت بیترت نيا هب هک .رگن هدنیآ باسح رابتعا و شزرا .دنهدب

 تا

 ؛داصتقا فرعم «تکام» رد تقد (فلا

 نیاو تسا هدش روظنم وگلا رد هک هل ا رد عدابضتفا یاهدادیور یبایشزرا یتسرد (ب

 ع وقو هب رگید یوس زا و یداصتقا یاهدادیور هدننک ینیب شیپ راک هب وس كيزا رما

 ی هوش نیا هتیآ دیدب تدمهاتوک اب تدمدنلب ره یراتساب قمع تا رییغت هک نماجنه

 .دسر یمن رظن هب میشن ال ینامز یاه هرود نیا

 رگن هدنیآ یاهباسح زا هدافتسا .۲ 8
 هاش رب رک وب لک ادا ی رام ما یک ها یاهب ای



 یسایس داصتقا ۳۷۲

 .دوریم راک هب .تسا شیب رد هک یلاس یط فلتخم یاههیضرف

 ۱ دیدب داصتقا رد تسا نکمم هک ار هدنیآ یاهشنت اهلداعت نیا لیلحت

 ایناز اهن راس هرف هفرک موز یفاصتقا دود را ات لود تایصت نو تنک ی

 یارجا جیاتن و نیعم تینا هتسههاشم هتشذگ رد هک یداصتقا یس اسا یاهمسیناکم

 .دنک یم یدنب هقبط ار تامیمصت نیا

 صیخشت مین سا را
 ۱ :۳۲ میهدب

 یداصتقا دادیور لیلحت یاهباسح (فلا

 تامیمصت و ناگدننک فرصم و ناگدننکدیلوت راتفر نایم طباور .ینق طباور هاگره

 یاههمانرب نایم قفاوت مدع ای قفاوت نازیم اهباسح نیا .میریگب مولعم ار تلود

 ای یلک ,یضابقنا ای یمروت یاهشتت هنوگ نیدب و دنکیم نیعم ار یداصتقا صاخشا
 .دهد یم تسد هب ار یشخب

 .عقاو ناهج رد ءاهلداعت مدع ای اهلداعت هلئسم لح یگنوگچ هرابرد اهیاسح نیا اما

 .دراد ار گیر و هدنهد حیضوت شهن طقف و دراذگ یمن رایتخا رد یتاعالطا

 امنهار بوانتم یاهباسح (ب

 هب میمصت «تسا هتسویپ ع وقو هب هک ییاهلداعت مدع حیحصت ای ناربج یارب تلود
 باتزاب .رگن هلن یاهباسح .دراد رایتخا رد نا تاناکما و یک تلاخد

 هب و دیآ لمع هب یداصتقا - یعامتجا یاهراتفر هرابرد دناوتیم هک تسا یتامادقا

 .دناسریم كمک یداصتقا قفاوتم تسایس شریدپ
 یزیرهمانرب فده اب اهباسح (ب

 تدمدنلب یاهفده بسح رب نکمم و فلتخم یاهلداعت یبایشزرا یارب اهباسح نیا

 دناوت یم لداعت نیا اریز .دنک یمن افتکا یدادیور لداعت را رقتسا هب تلود .دنوریم راک هب

 لمع لداعت نیا .دوش رارق رب مدرم یگدنز تسپ عضو ای یداصتقا تیلاعف نییاب حطس رد
 هب ار هاوخلد لوحت ات دراد راظتنا و دهدیمن قیبطت یداصتقا یلامتحا لوحت اب ار دوخ

 .دزادنا هار

 دیناوت سن تیام شرور یداضتما تسایش دتنا یک رجب هتتبا یاهیاتت اما

 :هلجم هب دینک ۲ کز "۷
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 .ددرگ هیهت قفاوتم تسایس كي ات دنهدیم ناکما طقف و دنوش هتشاگنا یکی همان رب اب

 تردق راک هشيمه نکمم نوگانوگ یاهتسایس نایم زا یداصتقا تسایس كي باختنا
 را وا رو سا هشت سما اکیا هل ورک يا بیایتا دوتا یساتش
 «.تسین یدرونایرد و ینآ ریتشک

 یوروش داحتا رد یعامتجا یرادباسح تایصوصخ - مراهچ تمسف
 ادیب یداع تروص یا همانرب ریغ یاهداصتقا رد یعامتجا یرادباسح یاه هویش

 9 یتایصوصخ «یا هدوت یاهیسارکومد»ردو یور وش داحتا رد هکنآ لاح .دنک یم

 .دیامن یم هضرع هژیو یسرررب
 هدیقع دوفن زا یش شان انا یب رغ یاهروشک و یوروش یاهشور نایم تافالتخا

 هعومجم شیامن رد و دمآرد موهفم رد الوصا و تسا یزیرهمانرپ لمع و یتسیسکرام
 ..دراد یاح هریک و ماجنا اهزارت شور طسوت هک یداصتقا یاهدرگارف

 نآ یبایزرا یاهشور و یلم دمآرد موهفم .۱ 8
 نخ امتج [لوضحم زا یر نوه بیسیک رام طاضشا ص لم تعارف (فلا

 دریگ یم قلعت هعماج راک هب دازام تروص هب لاس هب لاس هک دوش یم فی رعت لوپ بسح رب
 .دراد رارف رایتخا رد هنالاس (یراذگ هیامرس اي) تشابنا و فرصم یارب و

 «یصلاخ یاهشزرا عومجم» ار یلم دمآرد .یناتسهل نادداصتقا "كنيم یرالیه

 هدیوزرگ داجیا تتدع نیا یطاففو رم راک هعیع زد خیهم لا تای رف هک )تک موم تشیرقت
 .«تسا

 در وم راک اهنت .ميباي یمزاب شزرا هرابرد ار سکرام لراک ینیع هی رظن دوفن اجنیا رد

 ورد نیک ی سوم نیداش نهم ناکش نا دستت وسک تا قتل تراک ان اهه.رظن
 هک راک نیو دهد یم نشیاذفا «هتشا هداشهاخیا نفت را هک از ینابشا شرزآ

 .دوش یم ماجنا دیلوت ماگنه
 .بدا و ملع ناداتسا .....ناهاش» سکرام :دنوش یم فدح یدیلوت شخب زا تامدخ

 و میلعت ,رنه ,یرادباسح ,كنيم رتکد .تشاگنا یم یدیلوتریغ ار «نازاب رس و ناکشزپ
 و یف رصم تامدخ .یرادا و یملع .یلام یاهتیل اعف ,یلم هنیزه ,یکشزپ تامدخ «تیب رت
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 یسایس داصتقا ۴

 شخب زا «دنشاب عیز وت و رملق رد یدام دیلوت میقتسم هلابند هک یفیاظو زجب ءار یناگرزاب
 .دراذگ یم نوریب یدیلوت

 هب یا هدوت یاهیسارکومد و یتسیلایسوس.یوروش ریهامج داحتا رد هک ییاهتیلاعف

 «یزرواشک ,تعنص :زا دنترابع دناهدش یقلت یعامتجا لوصحم دلوم و دجوم ناونع
 راس ارور ناک رز اب یوم یاهراک دنا اس اک رز اب یاد اک هو ام ایام
 زا شیب و هدنیازف یتیمها اهراک نیا یدیلوت تیهام یتسیلایسوس یوروش ریهامج

 نانیا یدیلوت فیاظو ببس هب فارگلت و تسپ و (دنکیم ادیپ اهنآ یرظن یاههبنج
 .(اهتسارت و اههناخترازو تامدخ)

 یتسردنت ,حلسم یاهو رین ,تارادا ,یکناب هاگتسد دننام تیلاعف یاههخاش رگید
 لوصحم زا یشخب هک دنا هدش یقلت یناگدننک فرصم ناونع هب تیب رت و میلعت و ,یمومع

 .دن ریگ یم رایتخا رد ار یعامتجا
 گرا هنر ی شا شا اف
 تا یتالوصحم هیلک یا هلدابم یاهشزرا عومجم یعامتجا صلاخان لوصحم (۱

 هوقک را اشیا یر متاک رلک را ها اه ها لا یا فک
 لاس رد هک یدیلوت لیاسو اب یلاقتنا ؛تشذح ) راک کو لهک نان ح رش نیدب

 راک رگید و (مامت همین تالوصحم .هیلوا داوم ؛هتالا .ییشام) تنا هما تسد هب نیشیب

 ؛دنا هداد ماجنا رظن دروم لاس رد نادرگراک هک «هدنز»

 نام لب یط هدنز راک :هدوزفآ شزراو«یلع دما رف اب نعانشخا یضااخ ل ضخیم ۲

 لوصحم انامه ر وظنم .دراد تقباطم یدیلوت یک لو ایفا ف فهم او له و

 ؛تسا یدیلوت یاهتیلاعف یاههخاش صلاخ

 یاهدمارد ینعی .هیلوا یاهدمآرد شیادیپ بجوم یعامتجا صلاخ لوصحم (۳

 :یوش ی یابل وی اه اش قاوسزا یاد ایفل

 هدننک داجیا و «یوناث عیزوت» اب .دراد تقباطم یدام دیلوت اب هک هیلوا عیزوت نیا
 ریخا یاهدمارد ءاشنم .عقاو رد :دد رگ یم هارمه یدیلوریغ یاهشخب رد دمارد

 یاهشخب هک یتامدخ دیرخ .(یعامتجا نیمات یاههیمهس .اهتایلام) یرابجا تالاقتنا

 یتامدخ دیرخو (اهکناب هب یداصتقا تاسسم یتخادرپ هرهب) دنا هدروآ مها رف یدیلوت
 یاههخاش نارگراک دمآرد ,نیاریانب .دنا هداد ماجنا یدیلوت شخب نارگراک هک تسا

 ادیب ار »ِ یاهدمآرد» اي «یع رف و یفاقتشا یاهدمآرد» تروص یدیلوتریغ

 ..دنک یم



 ۲۷۵ یلم یرادباسح یاهشور

 تقدو تبقارم یا همانرب یتسیلایسوس داضتهار دوش مازواداب ناشرارفک نان

 دهدب ناشن ار نآ دربراک سپس و عیزوت ات دمآرد دیلوت هلح رم زا تیولوا بتا رم ات دنکیم
 رب مکاح یدیلوت یعامتجا طباور رب انب ار یلم دمآ رد فلتخم و هبک رم لماوع هشيمه و

 .«دیامن یم صخشم نآ

 داصتقا هب یدیلوت شخب .دریگ یم ماجنا لوصحم شور هب یلم دمآرد یبایزرا (ب

 ۱ دوش یه میسقت راحت ریغ داصتقا دیو, یزامت
 هوالع هب ,شو رف نازیم زا تسا لکشتم صلاخان لوصحم .یراحت داصتقا رد

 هیتر وب وقتا ار فو هک اب شب ال ریش اد یایقرا نتززا

 تایلام .دهدیم ماجنا یدیلوت دحاو دوخ هک یتعنص یاهنامتخاس شیازفا شزرا هوالع

 دننامه عقاو رد تایلام نازیم :تسا دراو یبایزرا رد زین «یا همانرب دوس» و شو رف رب

 یاههنیزه و یراج یدام جراخم رسک زا سپ صلاخ لوصحم .تسا هاگنب دوس
 هی آی تسوهک نشان نا صخس زا نا مت وقت

 هجو رب تالوصحم یبایزرا .(اهناقهد یفرصم دوخ الثم) یراجتریغ داصتقارد

 «یراجت ریغ داصتقا» ماقم .دنا هتفر شو رف هب هک دریگ یم تروص یئایشا تمیق اب سایق

 یناقهد داصتقا و یزرواشک نآ ردو تسا رایسب تیمها یاراد یا هدوت یاهیسا رک ومد رد
 ۳ هدرک تفرشیب

 صلاخ لوصحم و صلاخان تالوصحم عمج زا یعامتجا صلاخان لوصحم
 .دیآیم تسد هب صلاخ تالوصحم عمج زا یلم دمارد ای یعامتجا

 .دوش هبساحم تباث تمیق هب و یراج تمیق هب دناوت یم یعامتجا صلاخ لوصحم
 و یزرواشک و نیگنس میانص دیلوت یبایزرا یارب ۱۹۲۶-۱۹۲۷ یاهلاس تمیف
 نامش .دیدم یتدم .دور یم راک هب یتعنص ینواعت تالوصحم دروم رد ۱۹۳۲ لاس یاهتمیف

 دید رک مع ییات اهم ۱۱۴۱ لاسوف سا مدوب هبلوآ هاب لات ۷ ۰
 هب ۱۹۵۵ لاس ات صلاخان دیلوت یزیرهمان رب هک دش نیا رب میمصت ۱۹۵۲ لاس رد نکیل

 لاس رد .دریگب ماجنا ۱۹۵۲ ةیوناژ لوا رد یدیلوت یاهدحاو یشورف هدمع تمیق

 .تسا هدمآ لمع هب رظن دیدجت یشو رف هدمع یاهتمیق رد ۱۹۶۷ لاس رد سپس و ۵

 دوش ریذب ناکما دیلوت لوحت یسررب هک تسا هدوب نآ تباث تمیق هب یبایزرا فده
 راچد دوخ یوروش نانادداصتقا .باب نیا رد اما .ددرگ نیعم راک لوصحم یعقاو مجح و
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 تا ریز ح رش هب هدمع تاکنت .(نیکجوبایر الثم) دنآ هدش ییاهدیدرت

 هتسباو یلا وتم یاه هرود یط فلتخم تالوصحم تمیق نایم یاهیگتسبمه هب یبایزرا س
 ۱ ؛هوشب نوگرگد دناوتیم لوحت تلصخ .دریذپب رییغت هیاپ رگا :تسا

 هتسباو یلاوتم یاه هرود یط فلتخم تالوصحم تمیق نایم یاهیگتسبمه هب یبایزرا
 ؛دوشب نوگرگد دناوتیم لوحت تلصخ .دریذپب رییغت هیاب رگا :تسا

 عاونا دیلوت و اههخاش بسحرب نآ عیزوت و دیلوت راتخاس یسررب یارب تباث تمیق

 ؛تسا بسانم رتمک یراذگ هیامرس و فرصم یارب تالوصحم نوگانوگ
 اب یجیاتن تباث یاهتمیق دربراک .دوش رتشیب ذخأمو هیاب لاس ات ینامز هلصاف ردف ره -

 تالوصحم دیدج عاونا شیادیپ رثا رب تخاونکی یبایزرا لصا .دهدیم رتمک تقد

 ۱ .دروخ یمرب یراوشد هب

 ار یلکشم هلئسم شورف نازیم رب تایلام ,یراج یاهتمیق هب یبایزرا هرابرد اما و
 لیکشت ار لوصحم تمیق زا ریذپان ییادج یشخب شورف مقر .تسا هدرک حرطم
 رد و تسا هدرکن نیعم هدش مامت تمیق اب بسانتم ار ءزج نیا تیمها تلود یلو .دهدیم

 رب تایلام ردق ره .دهدیم لیکشت ار اضاقت رب هضرع قیبطت یارب یشور ابلاغ عقاو

 نیا ربانب .تسا رتشیب یراج تمیق بسحرب صلاخ دیلوت .دشاب رتالاب شورف نازیم

 یتسرد هب یلم دیلوت رد ار هخاش ماقم اههخاش بسحرب یراج تمیق هب دیلوت یدنب هقبط
 .دراد یمن هص رع

 اهزارت شور .۲ 8

 نییعت رد و تلود ُةمانرب نوگانوگ یازجا نایم یگنهامه نيمأت یارب شور نیا
 راک هب لداعتم هعسوت كي و دشر یالاب گنهآ كي یریذب ققحت تهج رد ییالقع یاهتبسن
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 نایم طابترا اهزارت نیا :دسیون یم نینچ دروم نیا رد یوروش ناصصختم زا یکی ۲" نیلوگرام

 :دنک یم قیقحت ار ریز دراوم

 ؛تسا هدرک یثیبشیپ همانرب هک نانچ .داصتقا فلتخم یاههخاش طسب گنهآ سس

 ؛یفرصم یاهالاک و دیلوت لیاسو ینعی .نآ فلتخم یازجا و یلم لوصحم زا هدافتسا و دیلوت -

 ؛نوگانوگ تالوصحم فرصم و دیلوت

 42. ۲.5۹. ۱۷۵۲ع0انصع,ر ٩/۵۲ ۱ ۳0ع5 3۳۵۳۱6۵۲ ۵و. ۳۳۵6م 60۳۸۵۵۵ 1953,
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 ۲۷۷ یلم یرادباسح یاهشور

 ؛راک یورین یاهیدنمزاین و عبانم س

 :تلود یاههنیزه و اهتفایرد
 .مدرم هب شورف صتخم یناگرزاب یاهالاک یاههیمهس تیمها و یناگرزاب یاهالاک یاضاقت مجح

 یداصتقا یاهدرگارف هرابرد یتاعالطا هک ییارجا زارت زا دنترابع اهزارت نیا

 را رق هجوت دروم همان رب رد هک دروا یم لمع هاب ییاهی ریگ هجیتن و دهدیم تس.د هب هتشذگ

 هبساحم یراج یرامآ یاههداد ساسارب اهنآ مالقا هک ینیبشیپ یاهزارت و دن ریگیم
 .دنآ هدش

 :داد صیخشت ناوتیم .كي ره یوتحم ساسارب ,زارت هورگ هس
 راک یو رین یاهزارت (فلا

 قطانم و تیلاعف هدمع یاههخاش زین و یلم داصتقا ره راک یو ری عبانم اهزارت نیا

 .دنهد یم تسد هب ار روشک هدمع

 نایم زا دیاب هک دنوریم راک هب یدارفا یفاضا هرامتش نییعت یارب اهزارت نیا

 یاههخاش نایم راک یو ری ددجم عیز وت قی رط زا اي تاسسّوم لیصحتلا غ راف نادرگاش

 .دنوش مادختسا داصتقا فلتخم

 داوم یاهزارت (ب

 یف رصم یایشا ,یزرنا .دیلوت لیاسو) تالوصحم زا یدایز هرامش یارب ب اهزا رت نیا

 عبانم اب داوم زا كي ره تاجایتحا هسیاقم اب یزیرهمان رب ریاود .دنا هدش هیهت (یراج

 ره مجح اهزا رت نيا .دنیامن یم صخشم ار هدمع تالوصحم هیلک عیزوت ز رط .دوجوم
 یصخش فرصم ,یدیلوت یاهفده رد ار اهنا زا هدافتسا و هدش هتخاس تالوصحم زا كي

 .دننک یم نیعم اههتخودنا شیازفا اي

 یاهدحاو بسحرب مه و (هاگراک و هعطق , بر نمک نناعج بخت مه اهزآرت نی
 .دناهدش هیهت یلوب

 رد هک عیانص نایم طباور لوادج شور هب تسا كيدزن رایسب داوم یاهزارت شور

 لوصحم بسحرب اهزارت هک توافت نيا اب اهنت .تسا هدافتسا دروم یب رغ یاهروشک

 .دنزاس مهارف ار یلماک سیرتام داصتقا هعومجم یارب هکنآ نودب دنا هدیدرگ هدامآ

 شزرا بسحرب اهزارت (پ
 :زا دنترابع اهزارت نیا

 داصتقا دیلوت یلک مجح رب هک یعامتجا صلاخان لوصحم عیزوت و دیلوت زارت ۱

 لیاسو هب نآ عیزوت .(یزرواشک ,نامتخاس .تعنص) هدمع یاههخاش هب مسقنم یلم



 یسایس داصتقا ۸

 تیمها رب و تشابنا و فرصم دصاقم یارب نآ دربراک و یفرصم یاهالاک و دیلوت

 .یدا رفنا یکمک یاهداصتقا ,اهبنواعت ,اهز وخلک ,یتلود یاههاگنب) تیکلام یاهلکش
 یعامتجا لوصحم تشابنا و فرصم .دیلوت رد (یصوصخ كجوک یاهیرادرب هرهب

 هزار اهل الف

 و یداصتقا-یعامتجا فلتخم روص یا رب زا رت نیا .یلم دمآرد عیز وتو دیلوت زارت (۲
 .یزوضلک یاهیرادرب هرهب .هدش یعامتجا شخب) یلم داصتقا یاههخاش

 : رب دراد تلالد (ناروهشیب و اهناقهد یصوصخ یاهیرادرب هرهب
 تفایرد لاس زاغآ رد هک یلم دمآرد) تسا هدش لقتنم لبق لاس زا هک یلم دمآرد (فلا

 یتابساحم لالقتسا هک ییاهنامزاس عبانم ,زادنا سپ یاهقودنص هوجو ,تسا هدشن
 ۱( ام هد و و اه عبانم .دنراد

 ؛یراج لاس هب طوب رم یلم دمارد )ب

 .تشابنا .اهتایلام ,یدیلوت نانکراک دزمتسد) یلم دمآرد ددجم عیزوت و عیزوت (پ

 ؛(اهنیا رج و یدیلوت ریغ نانکراک دزمتسد
 ؛(تاسسوم فرصم و مدرم فرصم) یلم دمارد فرصم (ت

 تم اه

 .دعب لاس هب یلاقتنا یلم دمآرد (ج

 یاهتفایرد تیهام و تیمها نییعت روظنم هب مدرم یلوی یاههنیزه و اهدمآرد زار (۲

 و رابتعا و هجدوب قی رط زا اهنآ ددجم عیزوت .یلاها یاهدمآرد زین و یداصتفا یاهتیلاعف

 یو عیز وت یلوپ یاهدمآرد هعومجم هلباقم یارب و تساهنآ یعطق هدافتسا

 ۱ .دوریم راک هب مدرم یاههنیزه فلتخم عاونا

 یاههاگتسد و اههاگنب یکی :دنوش یم میسقت هورگ ود هب یلوی یاههنیزه و اهدمآرد
 .تامدخ شخب و یزوخلک یزرواشک شخب رگید و دناهدش یعامتجا هک یتامدخ

 ریدپ ناکما ار هیحان و تالوصحم بسح رب یفرصم یاضاقت راتخاس یسر رب «زارت

 اد ی

 ری داف ا هیانرپ ها ایام لب هک یزاو تسقا تقوا مهراب تیک نام

 مظنم و هتسویپ شهاک و یفرصم یاهالاک دیلوت دایدزا طسوت .یوروش مدرم یدام هافر شيازفا هنیمز

 نییعنت هلیسو ناونع هب مه زاب مدرم یلوپ یاههنیزه و اهدمآردزارت .دنک یم كمك یشو رف هدرخ یاهتمیق

 هب شورف صتخم یاهالاک دیلوت مجح شيازفا و یلاها یلوپ یاهدمارد دایدزا نایم یداع یاهتبسن

 زین و مدرم یلوپ یاهدمآرد ءاشنم و رادقم زارت .دوریم راک هب مدرم شاداپ لومشم تامدخ زین و مدرم



 ۳۷۹ یلم یرادباسح یاهشور ۰

 شدرگ یزیرهمانرب یارب یرورض و مزال یاهرامآ ًانمض و دنک یم سکعنم ار یلوپ یاههنیزه راتخاس
 ۲۳«.درادرب رد ار یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا رد یل وب

 . هب ار تارییغت نیا و دهدیم حیضوت ار ریاخد رییغت .شدرگ رد و تبات هوجو زارت (۴

 .دنک یم هیزجت یلم داصتقا فلتخم یاههخاش رد نآ هدنهد لیکشت رصانع
 :تسا رارف نیدب هزیو زارت هس لماش دوخ زارت نیا

 ؛یدیلوت تباث هوجو زارت
 نخ اسب ال مو تخت اب قمر شا ضمن وا یار فک نه هارو ی

 :( علت

 دیو یرادا ها یر رک شاه اع ایدی عتبات هوا

 ریاس و اههاگنب یاههنیزه و اهتفایرد (یلک یلام همان رب ای) یلم داصتقا یلام زار (۵
 و راتخم دوخ یاهیر وهمج ,یوروش داحتا هجدوب) تلود هجدوب .یداصتقا یاهنامزاس

 یراذگ هیامرس و عبأنم .مدرم یلوب یاههنیزه و اهدمآرد زا رت زین و (هدحتم یاهیروهمج

 .دریگ یم رب رد ار اهکناب

 زارت .دنا هتفای دنویپ مه اب«اهزا رت شور» رد هک یداصتقا یاهزارت نیا هعومجم

 .دهدیم لیکشت ار یوروش داحتا یداصتقا

 اب یلک روط هب هک تسا شزرا تروص هب زارت یرامش زا لکشتم هعومجم نیا
 .دراد تقباطم یب رغ یداصتقایعامتجا یرادباسح

 ف

 1) 0۰۳۳ههمم يفد6ووع

 ۰ ظاظح محو, 00۳۵۲۵۵۵۱۵ هامومآو ۵ ۵0۵ 16 جهات 66020 (۳۲۵وووت
 1تن *معوزاهزعمو 46 ۵۲۳۵۲ر هما, « [ط6صتف »و 1972)»

 ل. 1, ۲1تکوم 1۵ کوءزم/ ۲۳۵هبوممجاع (0۶0۳۵ 1950). ۰
 طب ۷۸1/۲۷ ۸انط,ر ۲2۵ هیزم» ۵ ام مهرماه جموهجماع (۳دتنعم ۳۳عوومو ۱91۷۵۲-

 ه1[هت6ع لو ۰)۳۲۵۵66
 لء )۷۲۸۳۸2۳۵۲۷۲۹5۲ 0ماه همیموماو (۳وصتفم 21102)1)-

 ۲, ۴88۳۵0 رو ۲و جمعت0صما (وتتعم ۳:عوومو دن ۲ههزاهتسمع 46 ۲۳۵۲66
۱ 1947(۰ 

 س [هو «07مع9 26 ۵ ۳۷۵۵07 (۳عتتوم ۳۳عهدهو نت ۷هزامتمف لم ۳۴وصععب 1949)
 ۸. ۳۱۵۱۲۵۲, ممه دمنمدماو ها مامص ماه (۳وجقعم 1.0. نادزوفم 1968)

49. 0. 1 ۰ 



 یسأیس داصتقا ۲۸ ۹
۰ 

 سس

 )هه هعیمانوجع عونمنلد 0دتاتهامم هد 6۱6 دانم سن ]۸4 بم[ 8ع0۳0-
 رواوابع ۵۶ زدم م۵۲۵ ۵ ۴ (۳هعم, دصتصتماغتع 0عو ۲ زطوص ممه)

 1) ز[م موم دمینمجمل (زدنص 1946), ۸۲:6 6 1۳90000 6 ۲, ۳۳0
 2) ام ءمروزنمآ دمینممل (زادنص 1947), ۵۷۰۶ 06 120۳0006۶ 0 ۳, ۳۰
 1)عمع یمالمماتودم مجد یمدمممقمم هتع تهداخصمم هو همه مطخ6

 هماتمدهفا :
 (موتممصم نهج موعد اه ۱عانممفل اصممجصم هص0 ۲۷۲عهلطم ییبلعهع 0
 هوش ۳ومل (تصمهامد ادب ظدمعف) : هتمممف میلطاتقو 0عوبتمف ۰
 1ممووعاتمدعل مععههتوانمد ؛وع اصعمصم هم ۲عهلاطب ممه هجف ۲۳۵۵4۵

 بمادتصوو مدنانم 0مودنم 1951 (نمصطدن1عمر ظ077عو هص0 ۰)۳0۲۵8

 0 همصعنصآهعو 6عهلعصم0+ :
 هوم دو اطم 7۷هنمجع ۳۳همآط (۱هاتمدمل ظمتممم مگ نمدمصتع ۲۳۱۵۵69۲1

 17.5. عمبوصصعمعخ ۳۳نهانصم 0۵66, ۰)1964

 2) 00۳۵م هو6هادتک

 ه) 5 ادبنص هاو صدق راک 0۱۲۲۴

 ۱۲ هست, ام هودافصم ادم 0و 4۵ ۱۷۰ 140206 6 ۳هصقل96 600-
 ظ, دههنوسم یتوصاتخماتبم (۵7۶۵)160 همرماتواقعم ۰)1950

 زنگ, زدم دم۵۷هال هصملروم 0عم وتو 6عدمهصنومعد : ص ۳60۲006 ۶6
 ۷, ۱۵ ۳۵۵0م وصف عحمت6م ۵۷۳ 24

 ۱۲۲۰ 1۳0۳۲ درهم عمجمجتمم (0/0۲0 ۲۲۵۷۵ ۳۵م 1966),
 1۵۳۲۲ (نامت)و گی0لهمم وج هم یوم هک 4۵۳ممج عمجموو اس

1953(۰ ,۲۷۵۳6 
 [مموب-هدمسس 4دماوخع : مد همو۲هافما (جیق:عو »و [عممجم هل ۲۳6۵4

 ۷۵1, 2۷ [[[م 1955).
 ۳, 1۵۶۳۵۸۳, ۲۲6 ۱۲و ۵ هص0 گنعمنامصمم و۶ 0-۲۵۵ (1۳6 ۳یموم

 هز 1020م هک 6هلاعاموم حد ۰)1954
 ۳, ۱. ۳۳۲۳88۷ 6۶ ۳. (ع. (نآاشااطم ۲۳۸۵۲۱۴۵0۲ یممجممع (۲۲۱۱6۲, ۰)1959

 ۵) 572 اش 0031۳۸۵5 0۳88 ابا ها ۱۵۵۲۲۸۵ 8۲ 08 ۲

 ۳ هن 0۳ تهتاحر 4 زا ۵۴ هم منو جو 6م اتو 64۵465 (۷.1) نگو
1952(۰ 

 ظ02۳0 و۶ عمو هججمج ۵۶ طعم ۲ع0همل ۳مععم 5و : امیم ۵۴ ی 2 ۵
 ۱.6. 1963-1939, ۷۲ هفاحندع امد, ۰.

 هز سع هاگهاص 1۵ 06601200هتانمد 0عع وجمصان 6و عامطولعم هزوصول6و 90 66,
 زا 19۳0۲ هزهتامع 60۲ من اعم ۵ م۳6دهجاعع عع هم 7عوتم»منهو 98

 8م مهم هطزلتا6 ظصومصع۵۲ع 0۵ ؟دطاعمدع ۳6عنمصمدع 6۵ ۰)۳66-90۳6
 (0»د ]نم 2۳۵6 مو 16 مم ممتصخ 0ع یهب 1۱6 2۵۵۵۵0۳۶ 46 ۷۲, ] .-1. ل ۵ ۷
 هاتس آر 6600م هم ((صصهخج 06 ۱۳,ع۵دجهصنع هلوتصهم 1954) 6۶ مات 01۳60۰

 ظ۵ط6 همهتفلم مهمه, 1956-1955 (۳تعم صف (یهاتتف 06 [۰)۳۵6)۱

 ۲۷0 6ععلعصمح1 :

 ۱۷, [ومعصر ۳عجتمصمت نمصصمنزب ظفلعصهمم هه ۱همهععتمجعل (مصصصملناچ
 ۲و (16 4:۳6 عموم طهخومم فن 1953)»

 ۱۲۰ [ومصطر امامممتمصمت هو ۳یعتمجعل اصمجو- نهم قمملواف : ۸ ۷۵0



 0 هد 5مومعیمصمطصا ۲ طمنزعم ۵ 60۵6م هم هه ۵۲۵ص
1951(۰ ۲6 

 ۳۲. ظماتهتطتم الصع عااهمهایجب 26000 او صفا وع 86 1 6ع0»0 مهم
 (۳دتتفم [60:عنفوم 1955)-

 ء) 9 اه 0۳۲۳۵۵۲۲ ۵ماه ۲ ۰,

 ل. ۱۲۸۶۲02۳۲ ۳۲95۲, رم ۳۵1۵ 062 مصاف هوامجمت» لعصو 1عع یعمومصتمم ماعصت 6ع
 16 ۵۵ 0۷16م ادم هق ۲۳۲عهایتم 6۳۴6« ۲۷, ۰,

 ل. ظاقح هاصم ظمبمصح دعاتمهصعلم متم8تتا طص عب مهم اعطااتا6 همه عص 660۰
 ههطصنتع :6هاعآنعاع ماعصت 66 (۵>۳هاناغجمع لو ماهج:ع«مننمجم 195و ظف ۰)1

 5۹درجه هوای هم 6۵۵۵۵8 1933,
17-۰ 08 

 ۲ بهم (نضت۷2م ۲صع ۳696 هام ۱094و (اطغعم همان 0 ۳لعم ۰
 ۲۱۲6۵ 06 ظوتتقم ۰)1952

 ۸. ۲۳۳90۲, کنن ۷و نموما آرممجم هجده هم ۶ 1927 (۰)1953
 ظ. 90۲ ۵ ۲۲۰ ۲۲۳۲در موم ۱۷۵ هجما عموم هجق 00ام 940-8

 (ظ۷ع»ب ۷۲۵۲۶, ۰)1954
 0 ۲۱۵0۵۲۳۵۲۵۲۵ منتما ۷۵م عموم ج8 )هما ۱۵ ۲۱926 (۲۵۱۷ ۷۲۵۳, ۰)1954



 مود لصف

 اما هدوب یلم یرادباسح هراب رد ییاهراک رکتبم مهدجه نرف زا هسنارف دنچ ره

 سا هدوب نتکما اوت دی اه تا رانا نیس یا ی یاهو اد

 نویدم هتفرگ رارق هدافتسا دروم یدعب یاهششوک هیاپ ناونع هب هک ییاهیسررب

 هیهت ۱۹۳۸ لاس رد هک .هسنارف یلم دمآرد زا یبایزرا نیرتمهم و تسا نوسلک ناملک
 .دراد قلعت | تینا هنر

 کس آ هیف ارت ری تیم ۱۱۱ هوا را یا

 نیاهل اس نعآ رب ییاهشب نیت و ۱۱۳۸ اس طوب سهستا رف یلمتمارد یابزرا ۱۱۳۷ لاشوگ

 ماقرا ساسا رب «یلم یرادباسح ی وگلا» كي لماش دنس نیا .دیدرگ رشتنم سیراپ رد ۲ ۱۹۵۰و ۷

 :تسا هتشاد ار هکدهاشت نیقن باب نیا رد وند هیهت ناشو یافا هلو ۱۹۲۵ لاش

 نوسکاسولگنا یاهروشک شور و رپ | وسنا رف یاقآ تیریدم تحت «"یدربراک داصتقا یوتیتسنا

 :تسا فاد جاور سپس و هدومن لیمکت و هداد رارق داقتنا دروم تسخن .هسنارف رد ار

 ناسانشراک زا یا هتیمک ۰۱۹۵۰ لاس رد .دزاس یم هدامآ ار اهشهوژپ هنیمز "همانرب لک یایراسیمک
 ؟تلم یداصتقا یاههجدوب و اهباسح نویسیمک هب ار دوخ یاج ۱۹۵۲ لاس رد هک ددرگ یم داجیا

 عطاق و رثوم ۲نزو رگدولک قیوشت رد *«ییاراد ترازو یلام و یداصتقا یاهیسر رب هریاد» شقن .دهد یم

 )ما هد وب

1. ۲۷۵6 ۶ 6 

 2۰1 وام لب ۲۵م نما هما ۵۱ )938 ۵۱ عج ۳6به ج0۲ هو

 )2۲ ع6و 1947 6 1950 ۰. 3. آهو[ 06 5عنعجعع ۴عمجمجاونع ضجمانوانع

 4. نع ۵88۵۲۱2( 66۲۵ لب طاق

 5. آق نمصتکفتمص عود مصماعو عب عفو ظبلععاف ظع00۵0)0نعم 40ع ۱۵ ۵

 6. ایع 9۵۳۷168۵ .لعو طااتلعو ظعمجموطنواتعم ب1 ه06۴عو لب هاهافام۲6 هعف ۳۱-

 ۸۵86۵5. 7. نوع ۵



 مها رف هتشذگ یارب ار یلم یاهباسح ,*یداصتقا یاهیسررب و رامآ یلم یوتیتسنا ,رضاح لاح رد

 ای ینیب شیپ یاهباسح هیهت رد ییاراد و دا هتقا ترازو ینیب شیپ تیریدم هاگتسد اب و دروآ یم

 و انا و قداصتا یاروش ماگ ادا یاضعا ات ک تام یناصقا یاهخوپ

 ییاهینیب شیپ ربتکا رد یرگیدو هم هامرد یکی ,لاس رد رابود .تسا یداصتقا تیحالصیذ یاهتیصخش

 هر سارق تب دروم تام تا یک

 لوط رد .دنا هتفر راک هب هسنارف یلم یرادباسح نیودت و میظنت یارب هک ییاهشور

 یلم یرادباسح .دنا هدوب یرامآ و یرظن تاحالصا فده هتسویبو دنا هتفای لوحت نامز

 هدش هضرع و طابنتسا نوسکاسولگنا زا ماهلا اب و لوادتم هدودحم رد ۱۹۵۵ لاس ات

 ریس قآ ربلک تنادعف یالپ ار یاب دونم ی وا رف ناساتشراک ۱۱۵۶ لاسرا :کعتا

 و هدمع یاههورگ یداصتقا یاهراتفر و دیآیم راک هب رتهب یداصتقا .یاهمسیناکم

 .دریگ یم رظن رد ار یعامتجا یلصا

 زا دهدیم هئارا هسنا رف رد ار یلم یرادباسح میظنت و هیهت ینونک یاهشور هک یدنس

 .۲ ۱۹۵۹ لاس هیای فیراعت و اههدودحم.«*یلم یرادباسح یاهشور :تسا رارق نیا
 .رضاح لاح رد و دنا هتفرگ رارق رظن دیدجت دروم اهراب یلم یرادباسح ماقرا

 .دهدیم رارق هدافتسا دروم ار ۲ لاتش هیات .یلم یاهباسح

 ماجنا ییاپورا یاهروشک و اهتلم ورملق رد هک ییاهراک لابند هب ۱۹۷۶ لاس زا

 شزادب اع هدرضنک نور ناو تح یلمایرادیاسعت یوم شور کل تسا هتفرگ

 رد نم ناف هدافتسا دروم ۱ یلم

 :مینک یم نومزآ و یسر رب یرگید زا سپ یکی ار ریز دراوم ,بیترت هب ام

 تو مهم عاونا هب طوب رم تاعالطا هیلک هک یداصتقا عماج لودج و اهباسح شور س

 ؛دنیامن یم بیکرت و دنهدیم حرش ار یداصتقا تایلمع و

 و تسا هتفاي صاصتخا دیلوت لیلحت و یریگ هزادنا هب هک عیانص نایم تالدابم لودج

 هضرع ار یصاخ یاههبنج اهروشک رگید رد دوجوم لوادج عون نیمه اب هسیاقم رد
 ؛درادیم

 8. [هعازاان لهاتمصقا لع اه 9هاتوااوابع عا لعع ظاابلعو عموم (1.۱.9:۳۰۳۰)

 9 ۸۷/۵۱۲0 ع او 600۵۵۱ ۱۵09۵6 (۳دتنوب [۱مصمت1ع ۱۱2(ممهلعر 1966).

 10. 0۵۲ ۲ 8طتزوروو 46 اه وهجع 1959 (۳عتاوب ۱همرصعتاع )۱۸موهلعم ۰)1966

 11. ۲م یزیو/۵م اهبوز 06 موجومامنانا6 المانمهدام (5.۴.۰۸۷۰۸)



 یسایس داصتفا ۳۸۱۴

 .یداصتقا یاههجدوب هلیسو هب .ینیب شیپ یاهفده یا رب یلم یرادیاسح زا هدافتسا -

 .میهد یم ناشن ار یلم یرادباسح هدزتنینک و دیدج شور مهم تایصوصخ نایایرد

 یداصتقا عماج لودج و اهباسح شور - لوا تمسق
 واذع رگیدکیزا ار تایل یاهن اسعو نالماع. یاهب اسع هتشارف یاس راهی اتشغ

 .دنک یم ضخشم

 نالماع یاهباسح .۱ 8
 قفاوم .دنیامنیم تکراشم تلم یداصتقا تیلاعف رد هک یتاسسوم و دارفا

 .دنا هدش یدنب هو رگ یلصا هقبط راهچ رد دنهدیم ماجنا هک یا هدمع یاهدرکراک

 .دن ریگ یم ماهلا راوناخ و هسسوم یدنب هورگ زا بیترت هب فرصم و دیلوت
 زا نو ریب یتامدخ یعافتنا ریغ یصوصخ اي یمومع یاهنامزاس ,یرادا یاههاگتسد

 .دنهدیم ماجنا دارفا ای عامتجا یارب هلدابم هریاد

 نیمات و دوجوم یاههیامرس زکرمت اهنا یساسا درکراک هک ینالماع ,ماجنارس
 :گن یک سیا نلامتاسشنوم همیط رد تتنا داضتفا یلام نایاب

 نیمز رس رد میقم نالماع تیلاعف ینعی .دراد یضرا یانیم هسنارف یلم یرادباسح

 بام حی رشت ار یلخاد نالماع ای و یلم یلصا

 و یلخاد نالماع یداصتقا تیلاعف مهس دناوتیمن نوچ .,هسنارف یلم یرادباسح

 نیا نایفیراع تابع هک دوش یم هجر اش بیاضح لب ماش دراکنا هتیدان از یعراخ

 .دنک یم یدنب هو رگ ار نالماع

 ایام ا یو لس ساق یاس ارادت رخ ون را هک ها
 یلم یرادباسح نینجمه .دنرادیم لومعم هجراخ رد ار دوخ تیلاعف یوسنا رف و یلم

 دنویپ هسنارف داصتقا اب یدامتم تروص هب هک ار یلمریغ ای یلم نالماع مامت هسنارف

 یاهباضعرلع یرادب ات دونگ یم رطن نوح ییقم یا رقآ .هلرتم هی لتش اب شاد

 رد ار دوخ تیلاعف زا یئزج ای مامت هک ار میقمریغ یاهراوناخ و یرادا یاههاگتسد
 زا جراخ رد میقم نالماع تایلمع هک ییاهباسح زین و دنهدب ماجنا یلصا نیمز رس

 .دیامنیم هضرع لمکم ناونع هب .دنرادیم روظنم ار هسنارف یلصا نیمز رس

 ریز صوصخم یاهباسح كمك هب ار نالماع یاهتیلاعف .هسنارف یلم یرادباسح

 :د یه نیم
 یی یاشار فر صخ وب تابوت و اه لاک تن تای طاترا هک بل وفا



 ۲۸۵ .دنارف نم یرادباسخ

 .باسح نیا هدنام ؛دهدیم حیضوت ار دیلوت یارب مزال تامدخ و اهالاک فرصم

 ؛دروخ یم مشچ هب فراصم نوتس رد هک تسا صلاخان هدوزفا شزرا

 هدوزفا شزرا عیزوت تایلمع و دیلوت یراج تایلمع هک ,یرادربهرهب باسح
 ؛دشاب یم یرادرب هرهب صلاخان هجیتن .باسح نیا هدنام .دیامن یم نایب ار صلاخان

 صلاخان هجیتن زا هژیو هب و یراج عبانم زا ار لماع هدافتسا هک ,صیصخت باسح -
  :تسا صلاغات ناننایش «ياتسع نیا هدن اماده یه نا مرادرپ هرهب
 دن اهن نایک یاام مان رف اوزضل خان و ادنا نشزا هوافتتا هک شام تایضب تب

 زادناسب هک یتقو هک تسا یلام نیمأت هب جایتحا ای نآ هدنام و ؛دنکیم حیرشت
 هک یعقوم هک تسا یلام تیفرظ كي ای و دوش یم هدرب عبانم نوتس هب دشاب یفکمان

 ؛دوش یم لقن فراصم نوتس هب .دراد دازام هیامرس یلام نیمات هب تبسن زادناسپ

 قیرط نيا زا نالماع هک دهدیم حیضوت ار یلام تایلمع زا هتسد نآ ,یلام باسح -

 ار یلام نیمأت تیفرظ ای و دنزاسیم هدروآ رب یلام نیمأت هب تبسن ار دوخ یدنمزاین

 الوصا و هدوب نوید و تابلاطم هدنام ,یلام باسح هدنام ؛دنهدیم رارق هدافتسا دروم

 فلاخم تمالع اب و یلام نیمأت تیفرظ اب ربارب ای یلام نیمأت هب یدنمزاین اب یواسم
 ۱ هاتشا

 ینعی «یدیلوت» نالماع تیلاعف طقف .دمآ شرامش هب الاب حرش هب هک یباسح جنپ رد

 «یرادرب هرهب باسحو دیلوت باسح .تسا هدش حیرشت اهراوناخ و یلامریغ یاههاگنب

 ۱ .دنرادن دوجو یدیلوتریغ نالماع دروم رد .كي چیه
 رد اعقاو هک تسا یتامدخ و اهالاک داجیا انامه دیلوت ,هسنارف یلم یرادیاسح رد

 طابنتسا زا رتدودحم موهفم نیدب دیلوت .دنوشب هلدابم دنناوت یم ای دن وش یم هلدابم رازاب

 دیلوت رد ار یرادا یاههاگتسد تامدخ الثم هک تسا دحتم للم نامزاس لوادتم شور

 .دنک یم دزاو

 .ميزادرپیم نالماع مهم یاههو رگ یاهباسح حو رسم یسر رب هب نونکا

 یلامریغ یاههاگنب (فلا
 و اهالاک دیلوت رد تیلاعف هب روشک یلصا كاخ رد هک تسا ییاهنامزاس ةیلک اهنیا

 .دنزادرب یم شو رف دصق هب تامدخ

 شخب بسح رب ینعی ,یلصا تیلاعف ربانب .تسخن ةلهو رد ,یلامریغ یاههاگنب
 یع رف تادیلوت شخب كي رد یداصتقا یاههاگنب هک دراد ناکما .دنا هدش یدنب هو رگ

 یه یاب هعیط هتسا کیف ناتکیاهمآ .ناصا دین اما تتشاب سادات



 یسایس داصتقا ۶

 ات دهدیم ناکما .دنک یم تیاعر ار هاگنب یلام و یداصتقا ,یقوقح تدحو هک شخب

 یاههاگنب .دریگ رارق »3 هیزجت دروم اههاگنب و یلام 2 عیز وت تایلمع
 یاهیسررب و رامآ یلم یوتیتسنا یداصتقا یاهتیلاعف تسرهف هدودحم رد ,یلامریغ
 شخب كي و داتفهو هنو تسیب ۱ .دشاب یم ربتعم ۱۹۶۰ هیوناژ لوا زا هک یداصتقا

 بان | هدتش یکتا رک

 .بیترت نيا هب ؛دنا هدیدرگ میسقت زین یقوقح هبنج ربانب یلامریغ یاههاگنب
 :دنوش یم صخشم ریز ح رش هب یلامریغ تاسسوم

 نایرج میظنت لوئسم یاهنامزاس ناونع نیا تحت :یمومع یداصتقا یاههاگنب
 میظنت و ییامنهار قودنص ؛ "" تاللغ یا هفرح نورد یلم رتفد) یزرواشک تالوصحم

 هریاد) یناگرزاب و یتعنص یمومع تامدخ ؛دنیآیم درگ (..." یزرواشک یاهرازاب

 هه سم رسا هضل اش یدام ترک ون توت هم را دره

 یاهتکرش و هدش یلم یداصتقا یاههاگنب ؛(هریغ و "*هسنارف نویزیولت و ویدار

 ؛یداصتقا طلتخم

 یاههاگنب اي یصوصخ یاهتکرش هب دوخ هبون هب هک یصوصخ یداصتقا یاههاگنب

 بسح رب یلامریغ یاههاگنب اب هارمه یدرف یاهنی رفاراک.دنا هدش میسقت یدا رفنا
 .دنا هدش یسررب اهنا تایلمع هبنام تهج هب اهراوناخ اب و یدیلوت تیلاعف

 اهباسح نیا .تسا هدش لیلحت یعرف باسح جنپ رد یلام ریغ یاههاگنب تیلاعف
 :دهدیم حیضوت ریز حرش هب ار سناجتم تایلمع هعومجم

 و اه لاک ی نرو تامدخ و اه لاک نیل تای هظبار فک نیل رک ایم قاب ۵6

 هب نآ راتخاس و دنک یم نایب ار یاهطساو فرصم اي .دیلوت نیا یارب یرو رض تامدخ

 تامدخ ای اهالاک دیلوت 2
 صلاخان هدوزفا شزرا

 :فشا شر ضل سان هدرزفا شودا ات اه تاسصت دنا
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 ۲۸۷ هسنارف یلم یرادباسح

 .تسا هدش هبساحم یداصتقا یاههاگنب باسح رد شخب بسحررب هدوزفا شزرا

 یواسم تادراو رب ضراوع و قوقح و اهشخب هیلک بسح رب هدوزفا شزرا ۴ ومجم

 ۱ :یداضتتا نیاههاگنب یاحاد فلاح ات تبلت اب تسا
 شات شیب نا یخ هک ما دوک یا ست فی مر اقا

 .تسا هدش هیهت دیلوت باسح كي طقف ,اهراوناخ و یلامریغ یاههاگنب ینعی .دنا هدیدرگ

 و لوصحم كي ,فیرعت هب انب هخاش .تسا هدیدرگ میظنت هخاش بسحرب باسح نیا

 تالوصحم رگا ,هاگنب كي تیلاعف هک میوش یم روآدای) دنک یم دیلوت لوصحم كي طقف

 ,دیلوت باسح .نیاربانب .(ددرگ هیزجت هخاش نیدنچ هب دناویم هدروآ مهارف نوگانوگ

 .دریگیم رب رد .دنیامنیم دیلوت هک یتالوصحم قبط رب ار ناگدننکدیلوت هعومجم
 تیمها یلام ریغ یداصتقا یاههاگنب یا رب هک باسح نیا :یرادرب هرهب باسح اي (8

 .دیامن یم حی رشن دیلوت یراج تیلاعف اب طابترا رد ار هاگنب تایلمع .دراد یساسا

 ترا ترا ین ناف

 یلخاد صلاخان دیلوت صلاخان یهدزمتسد

 یرادرب هرهب هب یلام كمک ۱ یعامتجا یاهتخادرب

 عیز وت نوگانوگ تایلمع هرهب هوجو

 یدنیواگ مهس و یزرواشک یاهب هراجا

 میقتسم ریغ یاهتایلام و ضراوع

 هق رفتم تارطخ و ثداوح ,یزوس شتآ همیب

 یرادرز وقت .نفلاخ ات هجیشت

 هدوزفا شزرا ینعی .یلخاد صلاخان دیلوت ,عبانم تمسق رد .یرادرب هرهب باسح

 هب یلامیاهکمک الامتحا و:تادزاو رب ضراوع و :قوقح هوالع هب «یضلاخان

 .دهدیم ناشن ار دیلوت اب طبت رم یاهکمک ای یرادرب هرهب

 دو اهدا وه لی وت :یاهدتب ره مفراخم .تسف یی یزاد یو رهب باشت
 .دهدیم ناشن ار هریغ و ميقتسمريغ یاهتایلام .یعامتجا یایازم

 (كالهتسا رسک زا شیب) یرادرب هرهب صلاخان هجیتن ,یرادرب هرهب باسح هدنام

 ۱ اتش

 یراج عبانم زا ار یلامریغ و یداصتقا یاههاگنب هداشنا هک شر ضیا



 .دهد یم ح رش دوخ

 تا ریز تروص هب باسح نیا راتخاس

 عبأتم ۱ فراصم

 یرادرب هرهب صلاخان هجیتن ماهس هدش میسفت دوس

 یزرواشک یاهب هراجا و هدش عیزوت دوس .هرهب هوجو اهتکرش عفانم رب تایلام

 یتازیهجت یاهکمک : . میقتسم یاهتایلام رياس

 ۱ یدرف نانیرفآ راک صلاخان دمارد

 صلاخان زادناسب
 تبث ار ییاهتفایرد و یرادرب هرهب صلاخان هجیتن ,عبانم تمسق رد .باسح نیا

 :دراذن طابخرا:یرا درب هرهب هینهک ,تنک رم

 . دننام «عبانم نیا نیعم و نوگانوگ یاهصیصخت .فراصم تمسق رد .باسح نیا
 .دهدیم ناشن كيكفت هب ار ماهس هدش میزوت یاهدوس و یتایلام یاهتخادرپ

 ماش: نام یخ یداضتفا :یاههاگب .نمااخات نادنا شن نامه :تاشخ هدتام
 شان سان تیام آرت

 .دهد یم ح رش ار یلامریغ یداصتفا یاههاگنب ییاراد تا رییغت «هیامرس باسح (8

 :تسا ریز لکش هب باسح نیا راتخاس

 عبانم ات

 صلاغنان زادناسپ رضا اش ات شبا دیام تم انگشت

 یرف ناتیزف راک طرف هی ابن ایکشق یاب لا هات یاعد تنآ رم

 یلام عبانم هب یدنمزاین نازیم | تامدخ و اهالاک هرابرد تایلمع ریاس

 رد ار صیصخت باسح زا لصاح صلاخان زادنا سپ «عبانم تمسق رد .باسح نیا

 نادی ار یداصتقا نانیرفآراک طسوت هیامرس لیکشت یلام عبانم نیمأت و درادرب

 او نیاز ا تع  یضااحار یا داش ایک  یمق ام تقف نفرات

 و دوش یم هدید عبانم تمسق رد هک تسا یلام نیمأت هب یدنمزاین نازیم ,باسح هدنام

 نالماع ریاس زا دنناوت یم یلام ریغ یداصتقا یاههاگنب هک تسا یعبانم نازیم اب یواسم



 ۲۸۱۰تا یلمیرادب ام

 تاوا تسند هب

 ای یراکهدب یاهتیعضو رد تا رییغت ینعی .اههاگنب یلام تایلمع هک ,یلام باسح 6
 .دهدیم ناشن ار نالماع رگید ربارب رد یراکناتسپ

 یهدب رصانع رد تا رییغت ییاراد رصانع رد تارییغت

 ضارقتسا و راداهب یاهگ رب راشتنا اهماو و معا روط هب یراذگ هیامرس

 تادهعت - لوپ س
 ماهس - اس نایک هاداقب تارا بب

 تدم هاتوک تارابتعا تادهعت -

 تو هام ناز اتعا نوش

 تدمدنلب یاهماو تدم هاتوک رابتعا

 تدمدنلب یاهماو

 :دوش یم رسک :دوش یم رسک
 :اهتخادرب :اهتفایرد

 تادهعت ۰ تادهعت

 تدمدنلب یاهماو تدمدنلب یاهماو -

 یهدب رد تارییغت صلاخ ییاراد رد تارییغت صلاخ

 نرود و تابلاطم هدنام نوید و تایلاطب هدنام

 یلام نیمأت تیفرظ یلام نیمات هی یدتسرابت ناریغ

 قیبطت رصانع قیبطت رصانع
 .عقأو رد .دهد یم نان ار یهدب رصانع تا رییغت «عبانم تمسق رد .باسح نیا

 دا رف نااماس یارانه اس شا رفتار اداهب یاهگ ناف دام یا ایم
 زیراو ه وحو ۳ :نلتک نی ناشراکهدب ا ریز .دیازفآ یم زین ناتا یهدب رب اما .دروآ یم

 .عفأو رد .دهد یم شیامن ار ییاراد رصانع تا رییغت .فراصم تمسق رد .باسح نیا

 نایعشت ر عبانم فراصم نالماع یارب هک اهماو و راداهب قاروا رد فرا د هناه تب

 ميراذگب ۳ ار یتفایرد تابلاطم هاگ ره .دزاس یم راکناتسب ار نالماع نیا .دنهد یم



 یسایس داصتقا ۰

 .ميروآ یم تسد هب ار ییاراد تارییغت صلاخ

 خیالع ابدی مدنام ین هدر ماضت ار نوید و تایلاطم هدنام رب اه بان

 :دناب دیان تم نایضت هتناماان یار تلاخم
 یاهنم ضارقتسا و راداهب یاهگ رب راشتنا) یهدب تارییغت صلاخ ,لاثم ناونع هب

 صلاخ زا رتشیب «دنراد یلام نیمأت هب زاین یداصتقا نالماع هک یماگنه «(یهدب زیراو
 دهاوخ (یتفایرد هوجو یاهنم اهماو و راداهب قاروا رد یراذگ هیامرس) ییاراد تا رییغت

 هب یدنمزاین نازیم ینعی .هیامرس باسح هدنام اب ریارب دیاب نوید و تابلاطم هدنام .دوب
 حیحصت ار تاعالطا دوبمک زا یشان هابتشا ,قابطنا ,دوش نینچ رگا .دشاب یلام عبانم

 ۱ یک نم

 اهر ناشابت
 یداصتقا تایلمع هک دنتسه یلصا نیمزرس رد رضاح صاخشا هعومجم اهنیا

 .دنراد تیلاعف فرصم تهج رد الوصا و دنهدیم ماجنا ار یگناخ یگدنز هب هتسباو

 .دنوش یم میسقت میقمریغ راوناخ و میقم راوناخ هب روشک و رملق رد .اهراوناخ
 :دنرا رق نیا زا میقم یاهراوناخ

 نکنم برق گرم و وطب اعم هک یدا فا هعونتم شتع ل ویعم یاهزآ وناغاس

 رانوناغع فای .تنهد لیکشت هل رس 4 تک نم نگدیز اهل هک یضحت تک یه یک دنز

 راوناخ سیئر یلغش-یعامتجا هقبط ساسا رب ,یلومعم یاهراوناخ .دوش یم روظنم
 اغ اعم کیه نازرواشک نا رتاع نا وواسک زا و افت تام نا هاو
 صاخشا ؛نارگراک ؛نامدختسم ؛طسوتم نانکراک ؛هبتریلاع نانکراک ؛لقتسم

 ۱ ؛لاعف ریغ

 هاب بز ری یا آ) هک مرگ هری هو ید هوم دک یاهداهت دا قاب
 یناریب ؛دنراد تنوکس نایوجشناد نوناک رد ای ییوجشناد یوک رد هک ینایوجشناد

 و یماظن یاهتئیه؛ناینادنز ؛دن رب یمرس هب اههناخناون رد ای نادنملاس یاههناخ رد هک

 زر

 «نارادمتسایس و نایماظن ,نادرگناهج لماش یلصا نیمز رس رد میقمریغ یاهراوناخ
 .تسا یلصف و نیشنز رم نارگراک

 حیرشت باسح جنپ «یلامریغ یاههاگنب دننام زین ار راوناخ یداصتقا تیلاعف
 ۱ ۱ ۱ که

 غاب یرادرب هرهب هدودحم رد ار اهرا وناخ یدیلوت یاهتیلاعف هک .دیلوت باسح ككي



 ای اهراوناخ صلاخان هدوزفا شزرا ,باسح نیا .دهدیم حرش لزانم هراجا و هداوناخ

 دیلوت باسح كي طقف ,میا هدید البق هک نانچ .درادیم هضرء ار یلخاد صلاخان دیلوت

 هدیدرگ میظنت هخاش بسحرب و هدش هیهتاهراوناخ و یلامریغ یداصتقا یاههاگنی یاب
 .تسأا

 یداصتفا یساسا یانعم اهراوناخ یارب باسح نيا .یرادرب هرهب باسح كي بس

 .تسا یرتمک تیمها یاراد اهنآ یدیلوت تیلاعف اریز .درادن

 زا و دنک یم نایب ار اهراوناخ زادناسپ و فرصم .دمآرد هک .صیصخت باسح كي -

 .دراد یدایز تیمها هاگدید نیا

 :تسا ریز لکش هب باسح نیا راتخاس

 فراصم " عیانم

 فرصم یعامتجا یلام یاهکمک و دزم

 هرهب هرهب

 یعامتجا یاههیمهس و صلاخان دزم دا رفا مهس و هدش عیزوت دوس

 میقتسم یاهتایلام | هعرازم قوقح و یعورزم یضارا یاهب هراجا

 همیب یلام كمک

 صلاخان زادناسپ گنج تاراسخ و یتازیهجت یاهکمک

 یداصتقا یدرف نانیرفآراک صلاخان دمآرد

 یرادرب هرهب صلاخان هجیتن

 باسح زا یلاقتنا ,یرادربهرهب صلاخان هجیتن رانک رد و عبانم تمسق رد
 .دوش یم هدید اهراوناخ یلوصو یاهدمآرد رگید و قوفح .دزم مالفا «یرادرب هرهب

 " یاههاگنب صیصخت باسح زا یداصتقا یدرف نانیرفآراک صلاخان دمآرد هعومجم
 صتخم دمآرد هب میسقت لمع و تسا هدش لقتنم اهراوناخ صیصخت باسح هب یلامریغ

 کرک زف ماجنا ریخا باسح رد .صلاخان زادناس هب و راوناخ یاهیدنمزاین هیات

 زادنا س انامه باسح هدنام تآ 1۱۳

 .تسا هتفر راک هب یداصتقا یدرف یاهنیرفاراک



 یسایس داصتقا ۲

 نما تقوا دف هک تا غآ متن اما تر اش تق یخ فر اه باتنع

 قی رط زا دنناوتیم اهراوناخ هک دهدیم ناشن ار یعبانم نازیم ینعی اوناخ یلام

 .دنراذگب داصتقا رگید نالماع رایتخا رد یلام تایلمع

 .دهدیم هئارا ار اهراوناخ یهدب و ییاراد تا رییغت هک :یلام باسح كي ب

 .تسا یلامریغ یاههاگنب یلام باسح دننامه باسح نیا راتخاس

 ضل اخ:تنا رییغک ارام هدتهد ناشن نوید و تایلاطم هدنام یشعت :باتتخ.هدنام

 تاررییغت هب تبسن (اهتفایرد رسک زا سی اهماو وراداهب قاروا رد یراذگ هیامرس) ییاراد

 .تسا (یتفایرد هوجو یاهنم ضارقتسا و راداهب قاروا راشتنا) یهدب صلاخ

 ی نقی سو :اهزا ماش

 ادا یاههاگتسد (پ

 ست شو رف تهج رد اساسا ؛اهنامزاس نیا تیلاعف
 .دنرادن رارق هلدابم ع وضوم اه یک شا یتامدخ هئارا

 :دنا هدمآ درگ ریز حرش هب هتسد شش رد اهنامزاس نیا

 ؛تلود سم

 ؛یلحم عماوج

 د) یناریتشک و رملق رد هک ییاهنامزاس دننام ,یمومع همین یداصتقا یاهنامزاس

 زیهجت و شیامآ .یزاسهداج یاهراک و اههارگرزب «(لقتسم ردانب ,یناریتشک یلم
 مهم و گرزب یاهشیامآ ,یلم عفانم هدننک نيمأت یاهرازاب 5.۸.۳.ظ5۰.3) نیمزرس
 و
 رخ ات آ نیما

 یاهنمجنا .یلغش یاهماظن .یصوصخ شز ومآ .نییآ) یصوصخ یرادا یاههاگتسد

 ,(هریغ و یسایس بازحا ,یگنهرف و یشزرو
 ۱ .یللملا نیب و یجراخ یرادا یاههاگتسد

 و دنرادن «یدیل وت» ریش ,هسنارف یلم یرادباسح یانعم هب ,یرادا یاههاگتسد

 .دنرادن یرازاب تمیق و دنوش یمن یدرف هلدابم ع وضوم هک دنهدیم ماجنا یتامدخ
 اب ترا بای از ایه صرفا ما هک هک ی نیایش یر ابن نیمه

 .دوش هتفرگ رظن رد یرادرب هرهب باسح

 :دهدیم حرش ریز باسح هس ار یرادا یاههاگتسد تیلاعف

 ای میقتسم یاهتایلام زا لکشتم هاگتسذ نیا عیانم هک ,صیصخت باسح كي ب



 ار رگیدکی هب یرادا یاههاگتسد یلام یاهکمک و یعامتجا یاههیمهس .میقتسم ریغ
 دن اعتسماهن اد راک یاههنیزه ایاتسا ,یرادا یاههاگتسد فراصم .دهدیم ناشن

 باسح نیا هدنام ,یعامتجا یاهتخادرپ ؛ صلاخان یاهدزمتسد ؛تامدخ و اهالاک دیرخ

 .تسا یرادا یاههاگتسد صلاخان زادنا سی انامه

 ۳ یاههاگتسد صلاخان ز ادنآ سی 0 رس باسح کای تب

 قیمت تیفررظ اي یلام یدنمزاین و صلاخان یاب هام رک فقر یر ام تی زد

 .دهدیم ناشن ار یلام

 تیک ظیازا نیشیب یاهباسح یارب هک یلوصا ربانب هک «یلام باسح کای ب

 ای ویو و تابلاطف نام ناجتنا رد هدف حرش ار یهدب و ییاراد رصانع تارییغت

 هاب شم رام مس ریس اش اع نلام میفات تف ظ اج یا تل استمااع
 یلام یاهداهن (ت

 لیصحت تیلاعف نيازا و تسا یلام تایلمع هب مادق ةا اهداهن نیا هدمع و یلصا هفیظو

 .دننک یم دمآ رد

 :دن ریگ یم زا.رف هدر نیا رود رز یاهنامزاس

 ؛اهکناب رياس و ۲"ستارفود كناب :یکناب هاگتسد بس

 یدرک ,"هیسنوف یدرک ؛""هعیدو و زادناسپ قودنص :صصختم یلام یاهنامزاس -
 ؛هریغ و یرادک هیامرس یاهتکرش  لانویمات

 .همیب یاهتکرش
 «یدیلوت» .هسنا رف یلم یرادباسح موهفم هب ,یرادا یاههاگتسد دنن ام ,یلام یداهن

 شورف اب ندرک همیب و نتفرگ ماو ,ماو نداد لیبق زا نانیا یساسا تایلمع ؛دنا هدشن یفلت

 .درادن یتهابش تامدخ

 ران ارت یزد رول یاهو اراک عهای یاهو یاری
 :تسا هدش نایب ریز باسح هس رد اهنا تیلاعف

 .هدش عیزوت دوس .هرهب هوجو لماش «عبانم تمسق رد :صیصخت باسح کیس

 و یعیبط حناوس تاراسخ صلاخ .هقرفتم تارطخ و ثداوح .یزوسشتآ همیب قوقح

 و دراد تقباطم یمومع یاههنیزه اب هک رمع همیب قوقح زا یشخب و یمومع یاههنیزه
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 یسایس داصتقا ۴

 و هدش عیزوت دوس و هرهب هوجو .درکراک یاههنیره .فراصم تمسق رد .اهتکرش عفانم

 .تسا لماش ار یمومع یرادا یاههاگتسد هب یتخادرپ یاهتایلام
 و یلام یاهداهن صلاخان زادنا سی لماش «عبانم تمسف رد ,هیامرس باسح ككي

 :فراضم اتش روز رگ دنز همیپ نآ وه تست :یضاحر یاههتخ وات | ارییقت دح رد یغلبم

 ناموس فا اه اس هوش یتف نما هات تا هی اه کت

 .دشابیم

 یداصتقا تیمها نالماع هو رگ نیا تیلاعف لیلحت یارب هک ,یلام باسح ككي -

 یاهنامزاس و وس كيزا ار یکناب هاگتسد یهدب و ییاراد تارییغت باسح نیا :دزاد رایسب

 ,نویدو تابلاطم هدنام .دهدیم ح رش ,رگیدیوس زا ار همیب یاهتک رش و صصختم یلام

 اب .دیایم دیدپ یهدب صلاخ تارییغت رب ییاراد صلاخ تارییغت ینوزف رثا رب هک
 :نامت نم: ییطت هام رش باسمرا نشان یلام یاهداهت رام نیما تی

 هجراخ باسح (ث

 نایب یلصا نیمز رس رد ار یجراخ و یلخاد لماع ود رظندروم تایلمع باسح نیا

 دها وخ یم هکلب .دهدب ح رش ار یجراخ نالماع تیلاعف هک درادن ار فده نیا اما .دنک یم

 تسا تهج نیا هب .دیامن حی رشت ار یلصا نیمز رس نالماع و هجراخ نایم طباور طقف

 ؛یرادرب هرهب .دیلوت یاهباسح هب نالماع باسح توافتم و یلومعم میسقت اجنیا رد هک

 : .دوش یمن هدید هریغوصصیصخت

 نیا هک دنا هدش كيكفت یز رط هب هژیو هب یلام و یراج تایلمع طقف باسح نیا رد

 هتک ادب ط ابر یو خامه یو تایل ام هدنام ابن اهب اسیعت

 هجوت در وم هجراخ هاگدیدزا و دشاب یم «ثلاث صاخشا باسح» كي هجراخ باسح

 .تسا یجراخ عبانم و فراصم نامه زین عبانم و فراصم .دراد رارق

 هب هک تسا یزیج ره لماش, .فراصم تمسق رد «یراج تایلمع باسح (

 شو رف) دریگ رارق هجراخ زیراو و هیوست فده دیاب و تسا هدیدرگ لیوحت هجراخ

 ؛تسا هتخادرپ هجراخ هک هدش عیزوت دوس و هرهب هوجو ؛نایوسنارف تامدخ و اهالاک

 رد ,باسح نيا .(هسنارف رد یجراخ یاهراوناخ و یرادا یاههاگتسد یاههنیزه

 هب یلخاد نالماع دیاب و تسا هدروآ مهارف هجراخ هک دراد رب رد ار یمالقا .عبانم تمسق

 هدش عیزوت دوس و هرهب هوجو ؛ ؛نایوسنارف تامدخ و اهالاک دیرخ) دنزادرپب هجراخ

 .(هجراخ رد اهراوناخ و یرادا یاههاگتسد یاههنیزه ؛جراخ زا یتفایرد

 لیکشت ار هجراخ یلام شیما تیفرظ ای یدنمزاین انامه «یراج تایلمع هدتام



 ۲۹۵ .هبنآ رفیع یزادنآشع

 .دشد یم

 ینوزف ای یراج عبانم رب یراج فراصم ینوزف زا هجراخ یلام نیمأت تیفرظ
 .دیایم تسد هب هجراخ یاهتخادرب رب یلخاد نالماع یاهتخادرب

 .دیآ یم دیدپ یراج فراصم رب یراج عبانم ینوزف زا هجراخ یلام نیمأت هب یدنمزاین
 نایم هک تسا یلامریغ تایلمع هیلک صلاخ هجیتن رگشیامن ,یراج تایلمع هدنام

 هدنام .دریگ رارق هجوت دروم هسنا رف داصتقا هاگدید رگا .ددرگ یم رادیدپ ةعنراخ وهسلم
 و زادناس یلک لداعت هک تسا مقر ک كي رد یلخاد نالماع هومن هنر باسح

 .دهدیم حرش ار هیامرس لیکشت

 اش هافقا نا یا صلاخ اب ربا رب هجراخ زا یلام نیمأت تیف رظ
 :تشا

 هعومجم یلام نیمأت صلاخ تیفرظ اب یواسم هجراخ زا یلام نیمأت هب یدنمزاین
 .دشابیم یلخاد داصتقا

 زا كي ره یارب كالهتسا هوجو و صلاخ زادناسپ .عبانم تمسق رد ,باسح نیا
 و دلها هوخو سا هیاع رس نیل اه لایکشست فراخ تعسق رقو لخاد:نالماع

 نیبم عضو نيا .دشاب عبانم زا رتشیب فراصم رگا .دریگیم رب 3 ار ریاخذ تارییغت
 هب جراخ زا یلخاد داصتقا هک تسا یصلاخ ماو نازیم هب یلام نیمأت هب روشک یدنمزاین
 و دراد دوجو یلام تم اف ظفر تفت عبانم رگا کس هدر قد

 .تسا هداد هجراخ هب یلخاد داصتقا هک تسا یصلاخ ماو رگشیامن مقر نیا

 هدنام و دنک یم نایب ار یهدب و ییاراد رصانع تارییغت هجراخ یلام پاسح 8

 .دهد یم ناشن ار نوید و تابلاطم

 نام تست تفرظ مر اه تای بایت هتنام ابا ما سما اما

 راوشد ار ریسفت هنوگ ره «قابطنا» تشرد مقر كي دوجو اما .دوش (یلام نیمأت هب زاین

 هدنآو رک نی

 تایلمع یاهپاسح 0

 مهم یاههو رگ تیلاعف ات تسا نآ رب نالماع یاهباسح شیامن اب یلم یرادباسح
 .دیامن مسجم ار یداصتقا یساسا فیاظو رادهدهع یاهداهن و دارفا

 رایان وکیل ایام منا تای فرا دنا

 :دنا هتفاي بیترت حرش نیدب سناجتم و مهم عاونا هب یداصتقا تیهام و عون هاگدید

 .یلام تایلمع ؛عیزوت تایلمع ؛تامدخ و اهالاک هب طوب رم تایلمع



 یسایس داصتقا ۳۹۶

 لامعتسا و هلدابم .دیلوت رب تسا ینتبم .تامدخ و اهالاک هب طوب رم تایلمع (فلا

 اب تایلمع نیا .دشاب یم لوصحم كي تایلمع نیا مامت یروف فده .تامدخ و اهالاک

 .دنراد تقباطم تسا فرصم و دیلوت هک ییادتبا یداصتقا فیاظو

 رب انب ار تامدخ و اهالاک هرابرد تایلمع .تامدخ و اهالاک عبانمو فراصم باسح

 نایم لداعت باسح نیا .دنک یم عیزوت ملق هدزناش یاراد یتسرهف رد تالوصحم عون

 ناشن لوصحم ره یارب نیعم هرود یط ار فراصم و یلصا نیمزرس رد دوجوم عیأنم

 .دهد یم

 دیل وت .لوصحم ره یارب .تسا تادراوو دیلوت لماش عبانم تمسق رد .باسح نیا

 ةهلح رم رد یعقاو یاهتمیق هب طوب رم هخاش دوجوم و فرصت لباق دیلوت شزرا انامه

 روظنم .تسا لوصحم نیا لماش یتادراو ضراوع و قوقح و عفانم ییاهندح زین و دیلوت

 تسا هخاش نیا یا هطساو فرصم و دیلوت نایم توافت ,هخاش كلي فرصت لباق دیلوت زا
 تمدخ اي الاک نیا هاوخ .دنک یم دیلوت هخاش هک تسا یتمدخ ای الاک .یاهطساو فرصم

 نها دیلوت تعنص فرصت لباق دیلوت ,لاثم ناونع هب :درواین اي دروایب مها رف دوخ ار

 ودد رک تیلور ها رها تععص هک سا تعص نی آ تل وضحم نایه وات هییتا ق

 .دنیامن یم فرصم ینف یاههاگنب نیا هک ینهآ تالوصحم
 و یا هطساو فرصم اي یاهطساو لامعتسا دراوم لماش .فراصم تمسق رد ,باسح

 و یرادا یاههاگتسد ؛اهراوناخ فرصم زا دنترابع یعطق فراصم .تسا یعطق فراصم

 ریاس و ریاخذ تا رییغت ؛فلتخم نالماع تباث هیامرس صلاخان لیکشت ؛یلام یاهداهن

 تا زا افسانه ام ها

 و عون بسح رب هک یتایلمع عیزوت اب تالوصحم عون بسحرب تایلمع عیزوت نوچ
 تامدخ و اهالاک هب طوب رم تایلمع باسح .دنک یم یقالت تسا هتفای بیت رت لماع هقبط

 صلاخان لیکشت .فرصم ماگنه هب ,لوصحم كي رد لماع ره هک ار یتایلمع نازیم

 .هجراخ اب اهالاک تالماعم هب طوب رم تامدخ شو رف و دیرخ زا دنترابع تامدخ زا هدافتسا دراوم ۱

 ار تادراو هجراخ باسح .تسا مولعم تامدخ نیا شورفودی رخ نایم توافت طقف یلک روط هب

 یبایزرا تادراو هب طوب رم تامدخ زا هدافتسا دراوم شزرا باستحا اب ینعی «(.۸.۳ شزرا بسح رب

 لامعتسا دراوم یتسیابیم دنشاب یلم یاهلماع تامدخ بحاص ای هدننکدیلوت هک یماگنه .دنکیم

 لداعت نای رج نیا .دوش هدوزفا تارداصرب .سکع تلاح رد و ددرگ رسک تادراو شزرا زا تامدخ

 .دهد یمن رییغت ار هجراخ باسح



 ۲۱۷ تار لب را دنا

 .دنکیم نیعم تسا هداد ماجنا اهنیا زج و تباث ناف شب

 دیلوت طسوت هدوزفا شزرا عیزوت راک رب مکاح تسا یتایلمع .میزوت تایلمع (ب

 یاههاگنب .اهراوناخ :لیبق زا یداصتقا نالماع نایم هجراخ ءاشنم زا ای یلخاد

 بجوم.تلود قیرط زا هری و هب ار اهدمآ رد ددحم عیز وت و ,یرادا یاههاگتسد .یداصتقا

 .دریگ یمن تروص تمدخ ای الاک كي هرابرد امیقتسم هجو چیه هب تایلمع نیا .دنوشیم

 :دریگ یم ماجنا ریز دراوم رد عیزوت هدف تایلمع .یلم یرادباسح رد

 ؛یعامتجا یاههیمهس و اهدزمتسد

 ؛یعامتجا یسنج و یدقن یاهکمک

 ؛ثكلم یاهب هراحا و هدش عیز و دوس «هرهب هوجو بس

 ان الات

 ؛دناعا ؛گنج تاراسخ ؛یلام كمك :یلاقتنا هوجو

 ؛اههمیپب

 رد ,نیعم هرود یط ,یداصتقا نالماع تیلاعف هجیتن رد ,یجراخ یاهتفایردو اه هنیزه -
 و لخاد رد مه یتاسیسأت ,یداصتقا یاههاگنب ,لاثم ناونع هب :روشک جراخ ای لخاد

 یاههنیزه دننام ناوناخ دروم رد ناونع نیا ؛دنا هدرک ریاد دوخ روشک جراخ رد مه

 ؛تسا دزمتسد تالاقتنا و یدرگناهج

 لاغز ییابورا هعماج هب تاسسوم یتخادرپ یاهتایلام (...هدنسیون قوقح ءاههناو رپ
 ی دالوف و

 ةيلک فده .دنیامن یم نایب ار نالماع نوید و تابلاطم تا رییغت ,یلام تایلمع (پ
 .تسا دهعت كي اي قح كي تایلمع نیا

 صخشمار ریز دراوم و دناهدش یدنب هورگ دیدج تسرهف ربانب یلام تایلمع

 قودنص رد باسح ؛ص وصخم تشادرب قح ؛الط) یللملا نیب تخادرپ لیاسو )۱

 ؛یلامریغ ای یلام یداصتفا



 یسایس داصتقا ۸

 هاتسا شاید یغ ۵ یزا دید :یاههفارپسهیلک ماش رپ ون یغ :یاههدرهتش ۲
 ؛دنرادن نایرج رازاب رد اما «دنا هدرک رشتنم یلام نالماع ریاس و هنازخ هک تدمهاتوک

 نای رج رازاب رد هک .تادهعتو ماهس زجب راداهب قاروا هیلک لماش ,یناگرزاب داتسا (۴

 و سنارف ود هیسنوف یدرک تدم نایم دانسا ؛یراج باسح رد هنازخ دانسا) دنراد

 ؛(لانویسان یدرک
 ؛تادهعت (۵

 ؛تکراشم عاونا رگید و ماهس (۶
 روزا بک اسارد اهن تر شک یيارابخا یی :تتمواتزک رای ۷

 اطعا عفنیذ دارفا هب ًامیقتسم هک ییاههدعاسمو اهماو وس كيزا دروم نیا رد .تسا لاس
 ؛دنشاب یم صخشم ددحم یلام ۳ تایلمع رگید یوس زا و تنشا هدیدرگ

 هب لیدبت لباق تدمنایم یاهماو نایم مالقا نیا .تدمدنلب و تدمنایم تارابتعا (۸

 .دنوش یم میسقت یناگرزاب تارابتعا و لیدبت لباقریغ یاهماو .ینهر یاهماو و دقن لوپ

 یاههاگتسد .اهراوناخ .یلامریغ تاسسوم :تسا رارق نيا زا نالماع تسرهف

 نیمأت هژیو هب ,یمومع همین یداصتقا یاهنامزاس .یلحم تاماقم) تلود زجب یرادا
 ریاس و سنارفود كناب) یکناب هاگتسد ءاهایرد یوس نآ یاهر وشک ,هجراخ ,(یعامتجا
 و (زادنا سپ یاهقودنص و هدرپس قودنص هژیو هب) صصختم یلام یاهنامزاس ,(اهکناب

 .هنارخ و همیب یاهتک رش

 :دهدیم حیضوت نینچ نالماع نوگانوگ عاونا یارب ۲"یلام تایلمع لودج

 ضارقتسا و راداهب قاروا راشتنا زا یشان ,یهدب رصانع تا رییغت ,عبأنم تمسق رد

 و راداهب قاروا راشتنا لک عمج زا ار یتخادرب هوجو رگا :یداصتقا نالماع

 ؛میروآ یم تسد هب ار یهدب صلاخ تارییغت ,میراذگب رسک ضارقتسا

 ماو و راداهب قاروا رد یراذگ هیامرس زا ییاراد رصانع تارییغت .فراصم تمسق رد

 اهماو و یراذگ هیامرس لک عمج زا ار اهتفایرد رگا ؛دوشیم یشأن فلتخم نالماع

 .میروا یم تسد هب ار ییاراد صلاخ تا رییغت ميراذگب رسک

 یاهتیفرظ ابو نلام نیما دب یفیتراب اب نوک انرگ نالما نود و ایلام هنام
 نوت یم هبماقم اونا یلامقیمات

 .ددرگ هیهت لصفمو حورشم ایو هصالخ لکش هب ای دناوتیم هک یلام تایلمع لودج
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 ۲۹۹ هسنارف یلم یرادیاسح

 ات دهد یم تصرف .دراذگ یم طابترا رد یداصتقا یاه هدیدب اب ار یلام لامعا هکنآ نمض

 كرد نی رتهب اما .دنوش هتخانش رتهب داصتقا یلام نیمأت یاهلکش و مهمو یلصا یاهرادم

 نالماع رتشیب عاونا یارب ییاراد یاهباسح هیهت قیرط زا طقف یلام یاهراتفر زا
 .ددرگ لصاح دناوت یم یداصتقا

 یداصتقا عماج لودج .۳ ٩
 زا یداصتقا تیلاعف ات دنهدیم ناکما تایلمع یاهباسح و نالماع یاهباسح

 خلاق هیلک در و نو تایم تس رهف نامه نوج .دنوش یسر رب فلتخم هاگ دیدود

 .دوریم راک هب تایلمع هیلک یدنب هقبط رب نالماع یماسا تر وص نامهو ددرگ یم لامعا
 تروص كي شریذپ اب ار تایلمع و نالماع هرابرد تاعالطا هعومجم تسا نکمم
 .دومن بیکررت و دروآ درگ لودج كي رد یتاپساحم

 رد یلام هیامرس .صیصخت ,یرادرب هرهب یاهباس كيکفت هی .نالماع یاهباسح

 نوتس كي رد «ینف لیالد هب ,یلام باسح و هیامرس باسح .دنا هتفرگ رارف أاهنوتس

 رد ریخا یاهباسح .دهد یمن اتش ار دیلوت یاهباسح .یداصتقا لودح .دنا هدمآدرگ

 .دن وش یم هدید عیانص نایم تالدابم لودح

 .دنا هتفای بیترت لودج روطس یور تایلمع یاهباسح

 زادتا ساده یضلاعات هیت منا سام اهن ام شه
 دنا هد قم لر طش هی یلاع سا هب یاسر اف ۶ امنیت تیف رظ *یشل اش ات

 نت ق تب لودج بتچج تمس رد فراصم و لودح تا5 تمسمق رد عبانم

 نیا هب طوب رم لودج یاهنوتس دیاب لماع كي باسح ددجم لیکشت یارب .نیاربانب
 .دومن هظحالم عبانم و فراصم تمسق رد ار پاسح

 عیانص نایم تالدابم لودج - مود تمسق

 لودح نآ و یلم یرادباسح یاهراک رد قمعت و روغ عیانص نایم تالدابم لودج
 نآ رد لوصحم ره یا هطساو فراصم هک تسا تامدخ و اهالاک فراصم و عبانم طوسیم

 زا بره تن ری دات درارت له کف دا سگ درک مر ام
 فلتخم نالماع دیلوت یاهباسح لودج نیا .دزاسیم نایامن ار رگید تالوصحم
 .دهدیم ناشن هتسویب مه هب یا هنوگ هب ار یداصتقا

 ییامتهار و: نخی هو یلصا و یساسا فده هک .هسنارف یلم یرادیاسح

 دم نو مال حو رشم لیلحت رب صاخ دیک اب :متشا :تلوف یداصتفا هتناعیهنت



 یسایس داصتقا ۳ ۰ ۰

 زا نا ورک می نشور ار یلک ریداقم و دا رفا لامعا نایم طباور و دراد تامدخ و اهالاک

 رد ار یداصتقا نالماع دمآرد لیکشت دناوت یم عیانص نایم تالدابم لودج ,رگید یوس

 هک تالدابم هکبش لیلحت .ماجنارس .دیامن یسررب تامدخ و اهالاک دیلوت درگارف

 تسایس رد تدم نایم و تدم هاتوک مزال یاهینیب شیپ .ددن ویپ یم رگیدکی هب ار تاسسوم

 .دنک یم رودقم ار یزیرهمانرب و یداصتقا

 شو رف و دیرخ لودج هیهت اب عیانص نایم تالدابم لودج هنیمز رد هسنا رف یاهراک

 .لودج نیا رد "".تسا هدش عورش ۱۹۵۱ لاس یارب یدیلوت شخب بسحرب
 یلصا و هدمع تیلاعف ربانب ینعی ,هدیدرگ یدنب هقبط شخب بسحررب یداصتقا یاههاگنب

 ره دی رخ یمود و شو رف یلوا هک دوب یددع لمکم لودج ود لماش و هدش یدنب هورگ

 میسقت تالوصحم دحاو تسرهف رب انب ءاهشورف و اهدیرخ و دادیم ناشن ار شخب

 .دیدرگ یمرادومن اهرادیرخ لودج نوتسردو اهشو رف لودج رطس رد شخب ره .دش یم

 هب شخب هک دروخیم رب یراوشد نیا هب شخب بسح رب یدنب هو رگ ,همه نیا اب

 و دشو رفب ار لوصحم دنچ تسناوت یم شخب ره ؛دش یم یقلت سناجتم تیلاعف كي هلزنم

 .دورب شو رف هب شخب دنچ هلیسو تسناوتیم زین لوصحم كي
 ره :تسا هنف رک تر روض هخ اش بس رب اهناس هیهت یآ رب یتاملاطم هتیفز ننآزف

 :قزوآ عقد از تفدغ اب الاک فای. هیفک دل وب اتشوم ارج اب اههاکش خاش

 الاک ره :دنک یم دیلوت ار تمدخ كي اي لوصحم كي طقف هک تسا نیا هخاش تیصوصخ

 نایم رظانتم ای گنتاگنت طابترا هجیتن رد .دوشیم دیلوت هخاش كي هلیسو طقف تمدخ ای

 ار ی رگید تاحالطصا نیا زا كي ره .دراد دوجو داصتقا یاههخاش و تالوصحم عاونا

 هب هک دوش یم هظحالم یدرف هب رصحنم هاگنب كي هلزنم هب هخاش ره .دیامن یم فی رعت

 و رگید یاههخاش تالوصحم و دنک یم دیلوت یعطق فرصم و یاهطساو فرصم روظنم

 .دیامن یم فرصم ار شدوخ دیلوت یارب یرورض
 هخاش بسح رب ار اهباسح .تسا هتفای راشتنا ۱۹۶۰ لاس رد هک ۱۹۵۶ لاس لودج

 یرگید صخلم لودج .درک یم میظنت ملق ۶۵ یوتحم تامدخو اهالاک تسرهف هیاپ ربو
 ۱ .تسا هدش هتخاس زین هخاش ۱۶ نمضتم

 نایم تالدابم لودج رد یتا رییغت ۰۱۹۵۹ لاس یاب یتابساحم دیدج هیاپ هیهت ماگنه
 تروص نامه ۰.۱۹۵٩ لاس عیانص نایم تالدایم لودج .تسا هدیدرگ دراو عیانص
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 ۳۰۱ هسنارف یلم یرادباسح

 تالدابم لودج رد لوبق دروم یلک لوصا نامه زا و دنک یم ظفح ار عماج ینامتخاس

 اب زین یراکشا و سوسحم یاهتوافت اما .دیامنیم یوریب ۱۹۵۶ لاس عیانص نیم

 .دراد نیشیپ لودج

 هب كيدزن رایسب ۱۹۶۲ لاس عیانص نایم تالدابم لودج ۱۹۷۰ لاس رد ,ماجنارس
 .تسا هدرک هدافتسا یبایزرا عبانم نی رتهب زا و هتفای راشتنا ۱۹۵۹ لاس لودج

 عیانص نایم تالدابم لودج یمومع دنویپ .۱ 8
 هخاش ۷۷ زا کشم نییولا یانیم رب عیانص نایم تالدابم لودج ءرضاح لاح رد

 تشاآ هدش هاو اس هاخاش ۱۷ 4 اش ۹

 : هحفص هب دیئامن ع وجر) دوش یم میسقت ریز حرش هب شوگراهچ ۴ هب لودج نیا
 ره یاهطساو فراصم رطس رد .تسا یاهطساو فراصم لودج ۸ شوگراهج-

 نوتس زجب .نوتس ره .دوش یم هدناوخ هخاش ره یا هطساو فراصم نوتس ردو لوصحم
 «یناگرزاب» هخاش اب یلوصحم چیه .عقاو رد .دنک یم تقباطم رطس كي اب «یناگرزاب»

 نیا تحت دتهد یمن لیکشت ار یاگرزاب هخاش دیل و هک هژیوات هوس دونخ ؛دزادن طاشزا

 لودج رد «نیاربانب ؛دنا هدشن فرصم یعطق هدننک فرصم ای هخاش چیه طسوت ,ناونع

 نایم توافت هک هژیوان دوس دودح .درادن دوجو «یناگرزاب» رطس .یا هطساو فراصم

 .دنهدیم لیکشت ار دیلوت یاهتمیق هب اهالاک شزرا و فرصم یاهتمیق هب اهالاک شزرا
 .دنوش یم هدید لودج ( شوگراهچ رد و دنشابیم لوصحم ره عبانم زا یئرج

 شزرا .یاهطساو فراصم لک عمج ءاههخاش زا كي ره یارب .3 شوگ راهچ -

 ناشن ار نیشیپ رطس ود عمج لصاح ینعی ,یعقاو یاهتمیق هب دیلوت و صلاخان هدوزفا
 .دهدیم

 حیحصت كي لامعا نمض .دیلوت هلحرم رد یلخاد یاهتمیق هب اههخاش دیلوت سپس
 هدوزفا شزرا رب ضراوع لومشم تارداص نوج :دیآ یم تسد هب تارداص رد تمیق

 بوف تمیق) تارداص تمیق و یلخاد یاهتمیق نایم توافت دیاب .دریگیمن رارق
 ۱ .دوزفا دیلوت رب ار ۰

 رب تادراو :دروآ یم تالوصحم بسح رب ررکم تروص هب ار عبانم.( شوگراهچ

 و قوقح تسا مزال ؛دوش یم هدوزفا دیلوت هلحرم رد یلخاد یاهتمیق هب اههخاش دیلوت

 یاههاگتسد یاهشو رف .(تادراو رب ضراوع و قوقح) كرمگ رد یتفایرد ضراوع

 تادراو نیا شزرا رب یناگرزاب هژیوان دوس دودح ماجنا رس و یلام یاهداهن و یرادا

 .دیآیم تسد هب لوصحم ره عبانم لک عمج هجیتن رد .ددرگ هفاضا



 یسأیس داصتقا ۳۰

 عیانص نایم تالدابم لودج دنویپ

 فراصم هک نوتس ۷

9 
 دنهد یم ار تالوصحم یا هطساو

 :یقاحلا یفاضا گرب

 یلخاد صلاخان دیلوت هلکشتم یازجا

۱ 



 ؛فلتخم نالماع تباث هیامرس صلاخان لیکشت ؛یلام یاهداهن و یرادا یاههاگتسد
 رب یراج یاهتمیق حیحصت رگشیامن نوت از تا زا هدایشنا هدنامز تا داض

 بوف یاهتمیق هب و یلخاد یاهتمیق هب تارداص شزرا نایم توافت ینعی .تارداص

 نام تایع) امت اهالاک هب طب شا بای ریابه یا یه( تا
 ۱ .(مود تسد یاهالاک نت نالماع

 . تسا ربارب هک دهدیم ناشن ار یلخاد صلاخان دیلوت نازیم .یقاحلا یفاضا گرب

 .تادراو رب ضراوع و قوقح و اههخاش صلاخان هدوزفا شزرا عمج اب

 ۱ ۱ .دوش یم هدهاشم ۳۰۵ و ۴

 عیانص نایم تالدابم لودج تایصوصخ ۲ 8
 عیانص نایم تالدابم لودج هک .دیلوت یسر رب .میدرک هراشا البق هک نانچ (فلا

 .تسا هخاش موهفم رب ینتبب ,هداد ماجنا

 بسح رب ,هسنارف یلم یرادباسح رد عیانص نایم تالدابم لودج و دیلوت یاهباسح

 ۱ .دنا هدش میظنت اهشخب بسحرب اهباسح رياس و اههخاش

 زا كي ره یارب هک دراد ییاهفی رعت هب نود تبت هخاش ره یوتحم . نیاربانب .دنک یم

 ۱ .دنا هدش هتفرگ رظن رد تسرهف مامت یارب هجیتن رد و تالوصحم

 دیلوت نيا نامز رد هدوزفا شزرا نآ هدوزفا شزرا و لوصحم دیلوت ,هخاش دیلوت
 ۱ ۱ تتشا

 هم نالماع یرادرب هرهب باسح رد هدو زفا شزرآ یازابام هک دوش یم هظحالم

 بسح رب هن تسا هدیدرگ میظنت شخب بسحرب یرادرب هرهب باسح نیا ءاما و ؛تسا

 تاب او اه اش سشاس ایت های, سا نایب لک هدورفآ شزرا تب اش

 فرصم و دیلوت نایم توافت اههخاش هدوزفا شزرا ,لوا تلاح رد .دریگ ماجنا اهشخب

 لکشهبءازاب انض:ماقرا ساسارب اهشخب هدوزفا شزرا .مود تلاح رد ؛تسا یاهطساو

 ءازاب امماقرا نیا كرد یرامآ ظاحل زا تا هدش هیساحم هریغ و تایلام دوس .درمتسد

 .دشأاب یم رتراوشد



 یسایس داصتقا ۳۰۴

 (یراج یاهتمیق هب كنارف نویلیم) هخاش شش رد عیانص نایم تالدابم لودج

 یراک لگنج و یزرواشک تالوصحم ۱

 ییاذغ و یزروانک عیانص تالوصحم ۲

 (یمومع یاهراک و نامتخاس زجب)

 یم ومع یاهراک و نامتخاس ۳

 تامدخ و لقن و لمح .۱۶ ات ۴

 :هق رفتم

 شزرا میوقت نودب یتسب یاههتسب

 دوجوم هینبا و یضارا

 صلاخان هدوزفا شزرا

 دیل وت رد یعقاو یاهتمیف هب اههخاش دیلوت

 یتارداص یاهتمیق حیحصت

 دیل وت رد یلخاد یاهتمیف هب اههخان دیلوت

 عباتم

 دیلوت رد یلخاد یاهتمیق هب اههخاش دیلوت

 تادراو

 تادراو رب ضراوع و قوقح

 یرادا یاههاگتسد یاه شورف

 یلام یاهداهن یاه شو رف

 ییاهن یاهتوافت

 تا

 تالوصحم یا هطساو فرصم

۱۶2۸۷ ۰۷۰۷ | ۳۵۰۲۲ ۱ ۲ 

۳۱۳۳۳۶۹ ۴۴۸۸۲ ۸۴ 

(2-۵۶ ۱۳۵۹۱۷۹ ۷۹۹۰۴ | ۸ ۶ 

۱۵۳۴۵ ۱ » ۱۴۰۶۸ 
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۱۳۵۹۷۹ ۰ ۱۹۵۹۴۷ 

 شرهزازوا

۱۰-۸۹ 

۱۱۶۳ 

 ز 



 و اهالاک .رد تایلمع ریاس نا امر صلاخان ایک -

 یرادا یاههاگتسد یرادا یاههاگتسد
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3 
3 
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۱۱۵۸ 

۱۹۰ 

۱۳۰۳۳۸ 

 ترس | دم[ دعد | د نم | دهیم هم[ جد | مع جم | تم

 :یلخاد صلاخان دیلوت هلکشتم رصانع
 ۴۳۳۳۶۹ اههخاش صلاخان هدوزفا شزرا

 یر یلخاد صلاخان دیلوت

 ( ۵۵۵۵0۲۱ کام هک ها 26 ۵ ۷۵۲۵۲ 06 ۵۵۵6۶ 46 :دخام )



 یسایس داصتقا ۳۰

 فدح اههخاش ینورد فراصم هدادرارقربانب .عیانص نایم تالدابم لودج رد (ب

 یا هنیزاس هخاش طشت لا وضخم قاب یا هطس از فرض نرگس کیه لن وتشت نف

 .تسا چیه .هدش لقن لودج رد هک لوصحم

 تروص نیدب هک یدادرا رق .دوش یم تبت رفص طقف لودج یلصا رطق یور ,هجیتن رد

 .ددرگ یم یهتنم یلصا رطق فذح هب تسا هدش هتف ریذب

 و لئاسم یا هراپ زا بانتجا و ینورد فراصم هرابرد یرامآ تاعالطا ییاسران
 .دیامن یم هیجوت ار دادرارق نیا .تسا راوشد اهنآ لح هک ینف و یرظن تالکشم

 یلک روط هب ءاههخاش ندرک ملق كي ماگنه :دهدیم هجیتن حرش نیدب دادرارق نیا

 شزرا ؛تسا هیلوا یاههخاش تادیلوت عمج زا رتمک .هساک كي مقر رد دراو هخاش دیلوت

 هرامش نامه اب و درادن رب رد ار یفرصم هدراو تالوصحم شزرا ,هخاش كي دیلوت
 .دنک یم ادیب تقباطم هخاش نآ تسرهف

 ار صاخ یاهیسر رب تسناوت یم هک تاعالطا یضعب هک دراد ار بیع نیا رطق فذح

 هوس او موش ایر نایت تابان فوم علت ین
 .تساهینیب شیب یارب یتاناکما داجیا هک هسنارف رد عیانص نأیم تالدابم لودح فده

 ی ۳ یتخس و عطاق داقتنا

 ریذپ ناکما ار ینف بیارض هبساحم (۸ شوگ راهچ) یاهطساو فراصم لودج (پب
 صخشم رظن دروم لاس یط ار دیلوت راتخاس و طیارش بیا رض نیا ؛دنادرگ یم

 .دیامن یم

 فراصم :دوشیم لیدبت فراصم دحاو سیرتام هب یاهطساو فراصم لودج

 فرصم و مینک یم میسقت یلخاد یاهتمیق بسح رب نآ دیلوت رب ار هخاش كي یاهطساو

 .مییامنیم نیعم ار لوصحم زا كنا رف كي دیلوت رد یرو رض فلتخم یاهالاک

 ار یدیلوت رادقم «روظنم نیدب :مينکی م سوکعم ار فراصم دحاو سی رتام سپس

 كي یعطق یاضاقت دنناوتب ات دنرب راک هب اههخاش زا كي ره دیاب هک مییامن یم وجو تسج

 زاب ل وهجم# اب یطخ هلداعم# هاگتسد كي لح هب هلتسس نیا .دنروآرب ارالاک رهژا ذحاو
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 یعطق یاضاقت زا .برض لمع اب ناوتیم .دیآ تسد هب سوکعم سی رتام هک یماگنه
 ر لک دیلوت حطس بیترت نیا هب و دیسر رظن دروم یعطق یاضاقت هب الاک ره زا دحاو كي

 .دومن مولعم



 یلک یاهتیمک - موس تمسق
 هب یتایلمع عمج زا مالقا نيا .دنتسه یلم یداصتقا تیلاعف نیبم ماقرا یلک یاهتیمک

 .دنا هداد ماجنا داصتقا فلتخم نالماع هک نا میف تسد

 یلخاد صلاخان دیلوت هک دراد ار دوخ صاخ یلک یاهتیمک هسنارف یلم یرادباسح

 ار یراجنه یلک یاهتیمک هسنارف یلم یرادباسح نارادباسح اما ؛تساهنآ نیرتمهم
 هعس وت یراکمه نامزاس و دحتم للم نامزاس فیراعت اهلک نیا .دنیامن یم هبساحم زین

 .دنناسریم یلم یرادباسح یاهشور رد ار ایورا

 هسنارف یلم یرادباسح صاخ یلک یاهتیمک .۱ 8
 و. راوناخ دمارد ینعی :؛نآ فراصم و یلخاد صلاخات دیلوت «یلک یاهتیمک نیا

 .دنشاب یم هیامرس لیکشت و یلک زادناس .نآ فراصم

 نآ عیزوت و فراصم ,یلخاد صلاخان دیلوت (فلا

 هیلک هدش هساک كايو فرضت لباقدیلوت اب تسا یواسم یلخاد صلاخان دیلوت (هع

 ؛تادراو ضراوع و قوقح هوراغ دن ,اههخاش

 هدش فیرعت لوصحم عون ینعی یکیزیف هطباض ساسا رب هخاش :اههخاش دیلوت

 هخاش هک مینادیم) دنک یم دیلوت ار لوصحم كي طقف و لوصحم كي هخاش كي ؛تسا

 یلصا تیلاعف یاراد یاههاگنب زا لکشتم یدنب هورگ یکی نیا :دراد قرف شخب اب
 :(تسا ناشکب

 هر زی ایم ها قره :اههخاش فرصت لباق دیلوت

 درو آ نم ده تمذع اب الا هک یا دطس اوت رطمو لک یملیل ياهخ اش نیا هک

 ؛دشاب هدرکن ای و هدرک دیلوت ار تمدخ اي الاک نيا .دوخ هخاش هاوخ

 هدش هساک كي اههخاش هيلک فرصت لیاق دیلوت :اههخاش هیلک هدش هساک ككي دیلوت -

 و دیلوت اههخاش زا كي ره هک ار ییاهالاک یتعی ؛دهدیم ناشن ار مقر كي و تسا
 ؛درادن رب رد .دناهدرک فرصم نارگید

 زا شیپ .جراخ زا هدراو تالوصحم رب هک تسا ییاهتایلام .تادراو ضراوع و قوقح ب

 .تسا هدیدرگ عصو یلخاد یدیلوت رادم ای یناگرزاب رادم هب دورو

 را ریال اههع اش هد روا لا نخ ادا خان دیو
 .دوش یم فی رعت زین تادراو

 زا یئزج اریز .ددرگ یم روظنم یلخاد صلاخان دیلوت رد تادراو ضراوع و قوقح

 ؛یلخاد یاهتمیق ناسا رب اههخاش هدوزفا شزرا .دوریم رامش هب تالوصحم تمیف



 یسایس داصتقا ۳۰۸

 تادراوا ریز دآ تسد هبیلخاد صلاخا دیر دما دزف شزا نا ها

 .دنا هدیدرگ هبساحم ضراوع و قوقح نیا نودب و 0.۸.۳. یاهتمیق یانبم

 .دوشیم هجیتن راوناخ و تاسسوم یدیلوت تیلاعف زا یلخاد صلاخان دیلوت
 :تسا هدرک یقلت «هدننک دیل وت» یداصتقا لماع ار نانیا طقف هسنارف یلم یرادباسح

 رد هک تسا تامدخ و اهالاک ن نیا و دننک یم داجیا ار تامدخ و اهالاک نالماع نیا اهنت

 .دنراد یرازاب تمیيف و دیگ یم رارق یر

 و ۹۹۹۱ ۶۰ اههخاش دن هدوزفا شزرا

 كنا رف نویلیم ۱-۰ عمج

 :دوش یم عیزون ریز هنوگ هب یلخاد صلاخان دیلوت

 ككنا رف نویلیم ۰۱ یلامریغ یاههاگنب یلخاد صلاخان دیلوت

 فان اتف ای اهزازناعب یلتاد یضلاخ ات لو

 . كنا رف نویلیم ۱ عمج

 دنا ایت نا فرض را تسا ترابع یاد یفل اه ات قبل و فرا

 را یدافشنا فرا تام ارد ضمن ام یاس ش یاد تا ی ها لات

 .تادراو رسک زا سب تامدخ

 نویلیم) تسا رارق 1 | ۱۹۷۳, ۹ یاهلاس رد .هسنارف مهم و یلک یاهتیمک

 :(یراج یاهتمیق هب كنارف

۱۹۶۹ ۱۹۷۳ 

 ٩۶ ۳ ۳۳۹۳۹ لک فرصم
 ۳۱۹۳۹۹۰ ۱۸۳۵۲۵ قیاخ هب اس یا اه ات یک

 ۲۴۹۸ ۸۲۰-۳۱۰ نا لس سو مپ اد تا



۱۹۶۹ ۱۹۷۳ 

 ۱۶۴۶۷۲ ۸۰.۵۶۶ تا وا

 ۱۱۳۵۰ ۶2۶۸ تامتخ تام هدنام

 _-_-/۳۸۲ - ۰۶۴۵ تادراو :یاهنم

 ۵۸۳۱-۱ ۶۳۳۰۸ یلخاد صلاخان دیلوت

 ورک راک

 ۴۰/۹ | ۲۳ یعامتجا یاههیمهس و اهدزمتسد ۳۰)ه وا
 2۸۳۹ ۳۷۵۶ یعامتجا یاهتخادرب

 ۱۳۷۰.۶ ۳۹۳۰ هعرزم یاهب هراجاو هدش عیز وتدوس ,هرهب
 ۱۸/۳۵۶۰ ۳۹ اهتایلام

 تالاقتنا

 همیب

 عیز وت نوگانوگ تایلمع
 یدرف نانیرفآراک صلاخان دمآرد
 اهراوناخ یرادرب هرهب صلاخان هجیتن

 اهتکرش صلاخان زادنآ سپ

-۳۶ 
۱۳۶۴ 
۴۵۳۷ 

۳۳۷/۳۸ 

۱۹۸۰۳۰ 

۸.۳۵۲ 

 ۲ ۱۷۸ را زر

۳۳۳۸۶ ۳۱۳۱۹ 

۱۱/۶ (۳۰۰-۴ 

 ۱۳ رک هراز ِ »)۳۹۳۴

 2 فراصم و اهراوناخ لارک ب

 وس كيزا ار اهراوناخ فرصت لباق دمآردو صلاخان دمارد ,هسنارف یلم یرادباسح

 رگید یوس زا .تساهراوناخ زادنا سپ و فرصم هک ار فرصت لباق دمآرد نیا فراصمو

 یلخاد صلاخان دیلوت

 ریاخذ یراذگ شزرا هفاضا و



 یسأیس داصتفا ۳۱ ۰

 عبانم فراصم و صلاخان دمآرد نایم توافت انامه اهراوناخ فرصت لباق دمآرد

 یاهدزمتسد ؛میقتسم یاهتایلام) عیزوت تایلمع ناونع هب اهراوناخ صیصخت پاسح

 .تسا (هریغ و روشک زا جراخ رد جراخم ؛همیب قوقح ؛یگناخ نانکراک

 هب اهراوناخ هک یعبانم اب تسا یواسم اهراوناخ فرصت لباق دمآرد .نیاربانب

 .دنا هداد صیصخت صلاخان زادناسپ هب و تامدخ و اهالاک فرصم

 هب تبسن اهراوناخ فرصم ششک نییعت یارب .هژیو هب ءاهراوناخ فرصت لباق دمارد

 ۱ .دوریم راک دب اهنآ دمآرد

  هب ی 1 هب هم
 هلاخ اندمآ دل ۵2| یملاخاندمآرد | رف ن ویلیم

۳۸۷۲۰۵ ۳۱۳۷/۷۲ 

۱۸-۰۲۵۵ ۱ ۸۷ 

۱۲-۸-۹۶ ۱۳۶۶ 

۱۶۸۷ ۱۳۵۸۰۴ 

۸*۸۶ ۰ ۰۱۱۵ 

۱۱۱۰ ۶۶.۵ 

۸۱۳۵ ۴۵۷۸ 

 هعرزمیاهب هراجاو هدش عیز وت دوس .ه رهب

 تاالاقتنا

 همین

 یجراخ یاهتفایرد

 عیزوت نوگانوگ تایلمع
 یداصتقا یاهنی رفاراک صلاخاندمآرد

 یدرف

 اهرا وناخ یرادرب هرهب صلاخان هجیتن

۱۲ ۰-۷۸ ۱۳۴ 

۳۳۳۸۶ ۳۲۴۶4 

 ۲-1٩2 ۱۰ صلاخان دمآرد

 :یاهنم

 2۴ ۱۹۳۶ یعامتجا یاههیمهس و اهدزمتسد

 ۱۸۵۱ ۷۵۸ هرهب
 ۸۱-0-2۰ ۳۳۳۳۹ اهتایلام

۷۰۴ 

2۰.۳۶ 

۱۲۹ 

۱۱۸۰ 

۱۰۳۵ 

 میزوت نوگانوگ تایلمع ۱-۸۳0۳

 فرصت لباق دمآرد

+, ۷۲ ۴۳۳۱۵۷۹ 

(۱۹۵۶ ۷۱۳۸۳۹ 

 .دنا هدشن ر وطتم نآ ریگیدرمتسد یعامتجا یاه هیمهش ؛,تساهزآ وئاف یتفایرد یاهدرمتسد دوصقم (۱)



 هیامرس لیکشت و یلک زادنآ سی پت
 و زادنا سپ یلک لداعت «یلخاد نالماع هعومجم هيامرس هدش هساک كلي تاسف

 .دهدیم ح رش ار هیامرس لیکشت

 زیاخذد تارییغت و هاالهتسا هوجو«تبات هیامرس صلاخ لیکشت ,فراضم تمسق رد

 زا كي ره كالهتسا هوجو و صلاخ زادنا سپ .باسح نیا «عبانم تمسق رد .دوش یم تبث

 .دراد ریرد ار یلخاد نالماع

 تمسق رد یلام نیمأت هب یدنمزاین مقز اب باسح .دوشب عبانم زا رتشیب فراصم رگا
 داصتقا هک تسا یصلاخ ماو هدنهد ناشن یلام نیمأت هب زاین نیا .ددرگ یم لداعتم عیانم

 .تسا هدروا تسد هب روشک جراخ زا یلخاد

 تمسق رد یلام نیمأت تیفرظ مقر اب باسح .دشاب عبانم زا رتمک فراصم رگا
 .دباییم لداعت هجراخ هب یتخادرپ یلخاد داصتقا صلاخ ماو هناشن هب فراصم

 (فنارف نویلیم) .یلخاد نالماع هعومجم هدش هساک ككي هبامزس باسح

 ۳ 5[ سا
 :فراصم

 ۱۳۱۳۱۵۷ تبلت هیامرس ضلاخ لیکشت

 ۱۳۹۳۳ لایق | و و

 ۳۴۹۸ تایلمع ریاس و ریاخذ تا رتقت

 :عیانم

 اهتکرش صلاخ زادنا سس

 اهرا یا نضناع نالنا تت
 یرادا یاههاگتسد صلاخ زادنا سب

 یلام یاهداهن صلاخ زادناسپ

 اهتکرش دلالهتسا هوجو

 یدا رفنا یاههاگنب كالهتسا هوجو

 اهراوناخ الهتسا هوجو

 یرادا یاههاگتسد كالهتسا هوجو

 یلاع یاهداهب کاله موج

 یا هیامرس یاهالاک همیب_تاراسخ
 یلام نیمأت هب یدنمزاین
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 ار یللملا نیب یاههسیاقم هنیمز هک تسا نیا یراجنه یلک یاهتیمک هبساحم فده
 یاهشور اب یساسا و مهم دروم ود رد .هسنارف یلم یرادباسح ,عقاو رد .دزاس هدامآ

 :دراد توافت (یداصتقا هعسوت یراکمه نامزاس و دحتم للم نامزاس) یللملا نیب

 یاهشور .دهدیم ار دیلوت موهفم زا یرتدودحم فیرعت هسنارف یلم یرادباسح

 هدننک دیلوت هلزنم هب ار یگناخ نانکراک و یلام یاهداهن .یرادا یاههاگتسد یراجنه
 ؛دیامن یم هبساحم نوگانوگ یاهلماع یارب ار هدوزفا شزرا و دریگ یم رظن رد

 یاهباسح ینعی .تسا روشک ورملق یارب یرادباسح كي هسنارف یلم یرادباسح
 و یلخاد نالماع نایم طباورو دنیب یم هیهت ار یلصا كاخ رد رضاح یداصتقا نالماع

 یراجنه یاهشور هکنآ لاح ,دیامن یم حی رشت هجراخ باسح رد ار یجراخ

 دنویپ و طابترا یلم داصتقا اب زارد یتدم هک ار یناسک ینعی ,میقم نالماع یاهباسح

 «ایند هیقب» باسح رد ار میقمریغ و میقم دارفا نایم طباور و دنیامن یم میظنت .دنراد

 .دنزاس یم دراو

 یاهتیمک هب هسنارف یلم یرادباسح صاخ یلک یاهتیمک زا میهاوخب رگا ,نیاربانب
 یرورض ار رییغت و قابطنا یا هزادنا ات .میس رب یللملا نیب یاهشور رد یراجنه یلک

 هب ۱۹۷۳ لاس رد هسنارف رازاب یاهتمیق هب یلم صلاخان لوصحم هبساحم یارب
 :دوش یم مادقا ريز قیرط

 كنا رف نویلیم ۱ ۱ یلخاد صلاخان دیلوت

 بس  ا ۴ هسنا رف یمومع یرادا یاههاگتسد ناریگبدزم یارب هدوزفا شزرا +

 مس ۱۴۰۷۷ یصوصخ یرادا یاههاگتسدو اهراوناخ نا ریگبدزم یارب هدوزفا شزرا+

 ۱,۴ رصانع ریاس+

 أا ۶ رازاب یاهتمیق هب یلخاد صلاخان لوصحم

 _ ۸۳۳ هجراخ ءاشنم زا لماوع یاهدمآرد صلاخ+

 هس ۹ رازاب یاهتمیق هب یلم صلاخان لوصحم



 ۳۱۳ هسنارف یلم یرادباسح

 ۱۹۷۳و ۱۹۶۹ ۱۹۵٩ یاهلاس :یراجنه یلک یاهتیمک

 (یراج كنا رف درایلیم)

 :لوصحم دید (فلا

 رازاب یاهتمیق هب یلم صلاخان لوصحم ۱

 كالهتسا یاهنم ۲

 رازاب یاهتمیق هب یلم صلاخ لوصحم اب تسا یواسم .۳

 یلام یاهکمک عضو زا سپ ميقتسمريغ یاهتایلام یاهنم .۴

 لماوع تمیق هب یلم صلاخ لوصحم اب تسا یراسم ۵

 یلم دمآرد ای

 :دمارد دید (ب

 نارمدم شاداب ۲

 اههاگنب و تیکلام دمآرد زا صاخشا مهس ۳۲

 اههاگنب و تیکلام زا اهنکرش مهس .۳
 اههاگنب و تیکلام زا یرادا یمومع یاههاگتسد مهس و

 یلم دمآرد

 :(یلم صلاخان لوصحم فراصم اي) هنیزه دید (پ

 یصوصخ فرصم .۱

 یمومع فرصم ۲

 هیامرس صلاخان لیکشت ۳

 یتفایرد لماوع یاهدمآرد و تامدخ و اهالاک تارداص ۴

 ایند هیقب زا

 ابقت هیت لماوع یاهدمآرد و تامدخ و اهالاک تادراو ۵

 رازاب یاهتمیق هب یلم صلاخان لوصحم

 :دخأم)
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 یسایس داصتقا ۴

 ۰۱۹۵۹ یاهلاس یارب ار هسنارف یلم یرادباسح یراجنه یلک یاهتیمک لودج نیا
 دید ,لوصحم دید ینعی «یلم یرادباسح كيسالك هاگدیدهس قفاوم ۱۹۷۳ و ۹

 .دهد یم نان هنیره ای فرصم دید و دم ارذ

 :ینیب شیپ و یلم یرادباسح - مراهچ تیام

 یداصتقا هجدوب

 شیامن نآ فده هک تسا هدنیآ یارب یلم یاهباسح حرط كي یداصتقا هجدوب

 فادها ققحت روظنم هب یداصتقا تسایس قفاوت نیمات و داصتقا یلامتحا لوحت

 .تسا تدمنایم و تدم هاتوک یداصتقا

 یاس ام یی یاد هی ام ودر ات فی یا ناف
 هب طوب رم تدمنایم ینیب شیپ یاهراک هدودحم رد هک دیا رگ یم وسس نیا هب و تسا

 .دریگ رارق یزیر همانرب
 و داصتقا ترازو رد «ینیب شیب تیریدم هاگتسد» اب یداصتقا حد سل نشت

 نویسیمک هب ربتک ارد ی رگیدو هم هامرد یکی ,لاسردرابود یداصتقا هجدوب .تسا ییاراد

 ناگدنیامن ,تیریدم هاگتسد یاضعا زا بکرم .تلم یداصتقا یاههجدوب و اهباسح

 داصتقا ریزو هیلاع تسایر تحت ,هدیزگ رب یاهتیصخش و یعامتجا و یداصتقا یاروش

 .ددرگیم میلست ییاراد و

 نباسودراد دوو نام ناف ویا ا هعقوپ ناسک یکیف طیاوز تیام هب

 یکی :دوش یم هداد صیخشت یداصتقا هجدوب عون ود ,نیناوق نيا اب ییانشآن ای ییانشآ

 .ینیب شیپ جو یرگید و ون افرا 9

 یشیامزآ هجدوب .۱ 8

 هعذ وب تای ۱۱۷۲ ل ابهام الت میم لس هام رب تلم نعاهب ارت ویسی

 دف ترتآ اب ز ۱۱۷۲ ناسا شنا

 ۱۹۷۴ لاس هجدوب نیاربانب .تسا هیهت نایرج رد ۱۹۷۴ لاس یارب یلام نیناوق

 ؛دشاب راوتسا رظن دروم لاس یط تلود لمع حورشم و قیقد تخانش هب دناوت یمن

 یلوصو «دشر خ رن هر هیض رف یرامش ۰۱۹۷۴ لاس 2 سیب تستر دن کوب

 یداصتقا تسایس باب رد ار دنچ ییاههیضرف و دنک یم هضرع همان رب یارجاو .یتایلام

 .تساهباختنا رد تلود ییامنهار ,هجدوب نیا هدمع و یلصا فده .دیامن یم فیرعت

 یراج لاس یارب ینیب شیپ «اریز ؛دراد را رق یفیعضو تسس هیاپ رب یشیامزآ هجدوب



 یریگ هرهب قیقد تاعالطا زا یداصتقا لاوحا و عاضوا دنابوخ تا رب مت و تا اش

 ینیعم هدع هک دومن ع وجر تدمنایم هعسوت همانرب هب تسا نکمم همه نیا اب .دیامن

 یداصتقا مهم یاهریغتم نایم ار یصخشم طباور و هدرک نییعت یراج هرود یارب فده
 :تسا :هدرک فشک

 یدنچ ,نآ هراب رد ثحب و رگید یاهتر وص و ینیب شیب یلصا حرط كي تخاس یارب

 ساسارب و دریگ یمن رظن رد او یلام تایلمع هک دوشیم هدافتسا ییوگلا زا تسا

 مالقا و یلخاد صلاخان دیلوت مجح مولعم دشر خ رن یازا هب و یجراخ نیعم یاهریغتم

 .دنک یم هبساحم ار اضاقت هدمع و مهم

 یسر رب ر وظنم هب اهریفتم نیا .تسا فالتخا نیبم یاهریغتم لماش وگلا طباور هیلک

 بسانمان تخانش و اهدادیور هب هجوت اب یداصتقا تسایس فلتخم لدابتم یاهتروص
 .دنهدب رییغت ار بیا رض دنناوت یم .تاطابترا و اهراتفر زا یضعب

 لکش هب هکنآ زا شیب و ددرگ یم میلست صصختم دارفا یا هدع هب ری از | دیک

 کریم نیقروا یه رک یعتهات یاهراک فده .دوش هداد تلم یاهباسح نویسیمک هب یعطق
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 9# ریتکا هام رد ام لاثم رد و نیعم لاس ربتکا هام رد را لم یاهب اس ناويشهک

 .دنیبیم هیهت ار ۱۹۷۴ لاس یارب ینیبشیپ هجدوب .یلام نیناوق هب هجوت اب ۷۴
 رظندروم شیپ زا و هیلوا یاهح رط زا یکی فرعم حو رشم یز رط هب ینیب شیپ هجدوب

 ۱ : تا

 لاوحا و عاضوا هراب رد ناوارف تاعالطا زا ,یلام نیناوق رب هوالع دناوت یم هجدوب
 .ددرگ ینغ. و رادروخررب یداصتفا

 یارب یکی ,دننک یم راک یروص ی وگلا ةیاب رب یتامدقم هجدوب هراب رد ناسانشراک

 .دنیامن یم هدافتسا تاعالطا لیلحت و یروآدرگ زک رمتمان شور زا «ینیب شیپ دو

 یلم یرادباسح هدرتسگ شور یوس هب - مجنب تمسق

 یلم یرادباسح شور رد رظن دیدجت هب هک ییاهراک ی رد .هسنارف یلم نارادپاسح

 شور .دیدرگ یهتنم یداصتقا هراهکی یاهباسح ییاپورا شور هیهت هب و للم نامزاس
 هواوی آیت ی و ارایش اف هتک

 كيدزن ردق نآ یلم یرادباسح یللملا نیب یاهشور هب هک یلصا هدودحم كي
 یا دز ان م ناسا او یخراع یاهروشک وهش اره یاهناشح نا هساقم هک هوش یم



 یسأیس داصتقا ۶

 رد هرایکی یاهباسح ییایورا شور قابطنا لماع هلرنم هب دناوت یم یلصا هدودحم

 ؛ددرگ یقلت هسنارف داصتقا هدیو طیارش

 ار یلصا هدودحم و دهدیم شرتسگ ار لومشم یاه هدیدب نادیم هک هزات یاهرازبا س

 یاهو رملق صاخ یتاعالطا یاههاگتسد اب و وس كي زا نالماع یاهیرادباسح اب
 و یا هطساو یاهشور انامه دیدج یاهرازبا نیا ؛دهدیم دنویپ رگید یوس زا صوصخم

 .دنتسه یرامقا یاهباسح

 یلصا هدودحم (فلا
 رد زین ار یتارییغت اما .دنامیم یقاب هسنارف یمیدق شور هب كيدزن .ینعم رد .هدودحم نیا

 ردراک ی رع یساسآ هیکت شر امخ ورا :اهتسرهف تا لطفا

 دیل وت طّقف یمیدق شور رد هک دیلوت موهفم .تسا هدرک لیلحت یرادباسح هک یتایلمع باب رد (فّلا

 دیل وت هب كنيا .تف رگ یمرب رد ار رازاب رد هلدابم ای شو رف روظنم هب «یناگرزاب یارب» تامدخ و اهالاک

 اهنآ دیلوت یاههنیزه زا رتمک بتارم هب یتایلام لباقم رد اي ناگیار هب هک یتامدخ «یناگرزاب ریغ»

 .تسا هدرک ادیپ طسب .دنوش یم لیوحت
 دیلوت هنیزه هیاپ رب دنهدیم ماجنا یصوصخ ای یمومع یرادا یاههاگتسد هک یناگرزاب ریغ دیلوت

 .دوش یم یبایزرا

 رایسب نآ زا رادروخررب نالماع نوگانوگ عاونا نایم یناگرزاب ریغ دیلوت یلک شزرا عیز وت نوج

 یاهدحاو یعطق فرصم هب یناگرزاب ریغ ایل تا رباتب هک هدش هتفریدب یدادرارق .تسا راوشد

 داغ .نارا دغ «نانامرفزاک یار هب اهر انا و یشرادا یاهه اکشن شبی نآ مدانک دین و

 .تسا هتفاي صیصخت

 تامدخ زین و (اههمیب و اهکناب) یلام یاهداهن تامدخ لماش ,سب نیا زا ,یناگرزاب یارب دیلوت
 :3قر رک نیم همدخ یگناخ

 .دوشیم یلخاد صلاخان دیلوت نیزگیاج یلخاد صلاخان لوصحم یلک یاهتیمک حطس رد
 ةنیزه هب كنيا .تفرگیم تروص راوناخ فرصم *هرابرد البق هک ,درکراک بسحرب لیلحت (ب

 طسب اهنایرج ریاس هب اهدعب هک راظتنا و دیما نيا هب تسا هتفای شرتسگ یمومع یرادا یاههاگتسد
 هتک ادب

 دن ویب رگیدکی اب «یرادا یاههاگتسد یاهدرکراک» و «راوناخ فرصم یاهدرکراک» یاهتس رهف

 .دنا هتفای

 كي بحاص و دنراد میمصت لالقتسا دوخ یلصا هفیظو یارجا رد هک یداصتقا یاهدحاو (پ

 یاهداهن ؛یلام ریغ یاهتکرش هبش و اهتکرش ح رش هب یداهن شخب شش رد .دنتسه لماک یرادباسح
 و اهراوناخ ؛یصوصخ یرادا یاههاگتسد ؛یمومع یرادا یاههاگتسد ؛همیب تاسسوم ؛یرابتعا

 تا هقش فو رک .یدرف یداصتقا تاسسُوم

 هک اجنا زا .دن ریگ یمن رارق لیلحت و ثحب دروم اهتک رش اب رگید یدرف یداصتقا تاسسوم نیا ربانب



 ۳۱۷  هسنارف یلم یرادیاسح

 رظن هب یقطنم ,تسین هسسم نیا بحاص راوناخ ییاراد زا ادج یدرف یداصتقا تاسسوم ییاراد

 شخب نورد رد یدرف تاسسوم اما .دبای بیترت اهراوناخ یداهن شخب رد یدرف هسسوم هک دیآیم

 .دش دنهآوخ یوزنم

 .ار یتایلمع «یلم یاهباسح اجنیدب ات :تسا هدش هتفریذپ یلم داصتقا رب هزات تیدودحم كي (ت

 رارق رظندروم هاگتماقا هطباض سپ نيا زا ؛تفرگیم ماجنا یلم و رملق دودح رد هک درک یم یسررب

 ورملق رد هک دنتسه میقم یاهدحاو دناهدش فیصوت اهنآ تایلمع هک یداهن یاهدحاو :دریگیم

 .دنراد بسک و راک زک رم كي هسنارف یداصتقا

 :تسا ورغلق رد رتشیپ اب لاست في یج یداصتفا تایلمغ یا رجا بک و راک ک رم زا دوضقم

 :یلحاس یاهبآ و یلم ییاوه یاضف .یلصا نیمز رس ورملف هسنارف یداصتقا و رملق زا روظنم

 یاهبآ رد هک یعیبط عبانم .(یماظن یاههاگیاپ ءاههناخترافس) یلم ورملق رد یسایس یاههروصحم
 نیوشا یاهنیمز رس و اهناتسا .دنتسه میقم یاهدحاو یرادرب هرهب دروم و دنراد رارق یللملا نيب

 ظاحل زا و دنتسین هسنارف یداصتقا ورملق ءزج و دنوشیم تبث «ایند هیقب» یاهباسح رد اهایرد
 .دنتسه زیامتم یعامتجا و یداصتقا

 :دراد دوجو ریز رارق هب یلام تایلمع زا یاهزات حرش و دیدج تسرهف كي .ماجنارس (ث

 قاروا و هدرپس) معا یانعم هب یراذگ هیامرس لیاسو نایم توافت و زیامت رب ینتبم دیدج تس رهف

 همیب ینف یاههتخودنا و (تدمدنلب و تدمنایم و تدمهاتوک تارابتعا) یلام نیمات لیاسو .(راداهب

 تا

 بسحرب تسخن هکلب .دنوش یمن هداد حرش یلام نیمأت زرط بسحرب ,رگید .یلوپ یاهنایرج
 ای نای رتشم هو رگ نایم هک یتارابتعا هیلک و دندرگ یم فیصوت ددجم یلام نیمأت ساسارب سپس و عیزوت
 نیمأت هوجو راکهدب ردو یلام یاهیاسح راکناتسب رد .تسا هدیدرگ میسقت میقم یلام یاهنامزاس ریاس
 .دوش یم تبث اههطساو ریاس زا یلوصو .ددحم یلام

 نا هما ریز یاهباسح رد دنا هداد ماجنا یداهن یاهشخب هک یتایلمع

 ؛تسا هدوزفا شزرا نا نت اشک دیلوت باسح

 تا یرادریه هب نضلاخ ات دازام يا هدناب هک شرادربهرهب تاسخت

 فرض لیاف دما رف:باسخ نیا هتنام دهد سم ناضن از دل ون ما وع:نفادایهک ما رد :تیاسختتب

 .ددجم عیز وت تایلمع هیلک ماجنا زا سپ فلتخم یاهشخب هک تسا یدمآرد هدنهد ناشن و صلاخان

 ؛دنا هتشاد رایتخا رد

 سا یفلاخات رادنا تسبنآ هدناهک دما زد زا هدافتتنا بنات

 ؛تسا یلام نیما هو ید ایت ایفا متن اههک هيات باب
 :تساآ نوع یتیم هفنام هک زلف نان

 یلک یاهتیمک هدنامو دیآ یم تسد هب یداهن شخب شش یاهباسح بیک رت زا یلم داصتفا یاهباسح
 یرادرب هرهب صلاخان دازام ؛رازاب یاهتمیق هب یلخاد صلاخان لوصحم :تسا ریز حرش هب هدمع

 یلام نیمْأت (هب یدنمزاین ای) تیفرظ ؛یلم صلاخان زادنا سب ؛فرصت لباق صلاخان یلم دمآ رد ؛داصتقا



 باستحا ون زا ایند هیقب یاهباسح رد دنا هداد ماجنا میقم ریغ یاهدحاو اب میقم یاهدحاو هک یتایلمع
 .دنا هدش

 .دنهدیم لیکشت ار تلم هدش هداس یاهیاسح انامه ایند هیقب یاهباسح و یلم داصتقا یاهباسح

 .تسا هدمآ درگ یداصتقا عماج لودج رد بیک رت تروص هب تایلمع هیلک

 یاههخاش دیل وت یاههنیزه و تالوصحم یاهنای رج (اههدتس - اههداد) اه هرداص- اه هدراو لودج

 .دیامن یم لیلحت ار فلتخم

 .دروآ یم درگ ار یداهن یاهشخب یلام یاهباسح .یلام تایلمع لودج .ماجنارس
 هطساو یاهشور (ب

 تاسسوم) اهدحاو نیا یلخاد یدصت یاهزاین قفاوم یداصتقا یاهدحاو یتامدقم یرادباسح

 یاههمانرب الثم) ینیعم دعاوق قبط رب و دناهتفای نامزاس (یلحم تالیکشت .اهکناب ,یداصتقا

 .دنوش یم هرادا (یتابساحم

 یاماها نا اش تیم اییر ات ار هی ساک ناعالطا
 تارییغت فلتخم عبانم هلباقم هجیتن رد و دیآ دیدپ ینوگرگد تاطابنتسا رد هکنآ رگم .دنوش ماغدا

 .ددرگ لصاح یرادقم

 هاما هرابزکهتا ی ناسا هد یداصتا یاهتاو ام دی رس تیتر هو نیا لات لطفا
 یاهیرادباسح زا هلصاح یاههداد زا هدافتسا اب هک تسا راوشد زین و دنریگب یصخشم عضو یلک

 .درک رتفیرظ و رتقیقد ار نالک سایقم رد یداصتقا یاهلیلحت ناوتب یدارفنا
 لک :یاربنآوت یدک تا ینالفاغ: یاهبراداسع .یداضتفا شابت .:یاهطساو یاهشوز

 ناسکی و دحاو یتابساحم یاههدعاق قفاوم ار دوخ یرادباسح هک داد بیترت اهدحاو نیا یاههو رگ
 هب ار هلصاو تاعالطا و دن ریگ یم رظن رد (یلحم تاماقم و اهکناب .همیب یاهتک رش .یداصتقا یاههاگنب)
 یاهدحاو یرادباسح اب .یددع ظاحل زا ,اهشور نیا .دنرادیم هضرع یدارفنا یاه هداد عمج تروص

 اف ید لیدی ار را دباسح:یلصا هدوتجتم الباک هکنآ ی اما هنتش اب یه قعا و نوک اوک

 رظندر وم یاهدحاو یتابساحم یاههمان رب حی رص مالقا هب تبسن نانجمه میهافم ا ریز ,دنتسه هدودحم

 یدنب عمج زا ینیعم حطس رد یتسیاب یم یلصا هدودحم هب یا هطساو شور زا لاقتنا ؛دنوشیم فی رعت
 .دوشب نشور مالقا

 یرامفا یاهباسح ِپ

 عاونا لماش .هژیو یتاعالطا یاهشور تسا یرورض هک دراد دوجو ییاههنیمز تیلاعف ره رد

 طیحم و یعامتجا ,یداصتقا فلتخم یاههبنج باب رد و اهدحاو رياس و لوپ بسح رب اه هداد نوگانوگ

 .دشاب سرتسد رد اهنآ رد .تسیز

 .نکسم و یتسردنت و تیبرت و میلعت .شهوژپ و رملق تسا رارق نیدب

 هب تبسن ار رظندر وم هنیمز هک درک تسرد یرامقا یاهباسح ناوت یم فلتخم یاههنیمز نیا یارب
 و دنهدیم ماجنا ار اهتيلاعف نيا هک ییاهدحاو هعومجم و دزادنایم هار هب هک ییاهتیلاعف هعومجم



 ۳۱۹: «هتنارف اعصاب اب

 ودنزاس هدامآ یرامآ یاههداد نام رب اهر هف و دنبامتت فیت اهل افق نزنا تل ضحم هک تخم

 .دنهدب طابترا یلم یرادباسح یاهتس رهف اب ار بیک رت نیا
 داصتقا هرابرد ییاههداد لماش .هنیمز نیا :میریگیم رظن رد ار یتسردنت عوضوم .لاثم ناونع هب

 .تسا هریغ و یگدولا و نیارگ رهش .نکسم و یتسردنت نایم طباور .دارفا یرامیب تلاح ,یکشزپ

 ار یتسردنت یرامقا باسح ؛یلوپ یاههداد یعرف یاههعومجم اب یتسردنت یتاعالطا ماظن یقالت

 .دهدیم لیکشت یلمیرادباسخ یلصا هدونحم اب نفاوتم

 هرابرد اههداد لیبق زا یتسردنت و رملق داعبا ریاس درکراک بسح رب دیاب یرامقا باسح نیا ءاما
 شز ومآ و لکشت ,یکشزپ شهوژپ ,یزاسوراد تعنص .یناتسرامیب تازیهجت .تسیز طیحم ,صخش
 .دوشب یدنبراتخاس زین یرادهب و یکشزپ نانکراک

 باسح ؛دنتسین لقتسم رگیدکی هب تیسن یرامقا یاهباسح هک دوشیم هظحالم رارق نیدب

 .دراد تیب رت و میلعت و شهوژپ یرامقا یاهباسح اب یکرتشم هوجو یتسردنت

 ناکما داجیا و یلم یرادباسح لیمکت ,یرامقا یاهباسح و یاهطساو یاهشور فده .نیاریانب

 شقن اهتسرهف نيا ؛تسا یلم یرادباسح یاهتس رهف و فیراعت ,رامآ هاگتسد رتشیب یگچرابکی یارب

 سایت یصواتبا اررتخ اهیشاتا

 یسانشباتک

 ۸۱[ ام4مج لو ام مجمع دمیتمجمع. هلال هب 0ع8صحاتمصو 46 )د طوعم 1959
 (وعتعب اه منصعو ۱۷۵انمصهلوم ۰)1960

 ۲.۷... گرع/ههوم اهجوخ 0 همراهان دملخمهمآهم )۱/۵۸80 (۲ع۳عذم»
۰ 92۲716۴[ ,09070 

 ۳ممم۲اد هججسعاع وب ۱25 6006۶ 0 ۱۵ 2۷هنامج (۳)وصعم !صمجتدجمزم ۰)۱۵۵۵10(۱۷۱۵
 ۳۲ایعو 02 09۵۱00۵ هماامصماو (۳دصنوم اص حتصمصم ۰)10۵816(1۵

 ۰. ۱۷۲۸8 ناتفترم (0۳۱۵۵۵ ۵۱۸6 همنامومآع ر>هوم96 (1967)
 ۳, ۲۲۳8206, ۳۳/09۵9 800200 عب 60ام هما هجوم ۳۳عهممو ال طت-

 ۷۵۳۵۱ (۵۱۳68 لو ۲۳۲۵۵۵۵ ۰

 ظ. ۴38۳8206 ۵۲ (عب 0022م ان یافطهتهانمه مع طعم 6مصمصاونعفم وصف
 ۳ام لع هجوم همممامب هک 12م 1968 (۳)ععاعر ارد مادرم ۰)10816(۱۱۵
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 باتک همانرب

 داصتقا هدودحم رد ار یداصتقا تیلاعف لیلحت هک دوب نیا نیشیب یاهلصف فده

 نآ نامزاس هک ییاهلکش .دنهدیم ماجنا ار تیلاعف نیا هک ار ییاهلماع و دهدب یاج یلم

 مهارف ار تیلاعف یسررپ ناکما رضاح لاعزف هک .مسک یاهتور و رکب دنا وت یم

 ۱ .دیامن یفرعم .دنروآیم
 نیمأت ار داصتقا درکراک هک ميزادرپب ییاهمسیناکم هعلاطم هب تساجب نونکا

 زاغآ یداصتقا رادم یداینب موهفم زا هک تسا نیا هجوت نایاش روظنم نیدب .دننکیم

 لیلحت و درخ داصتقا لیلحت ینعی .دربراک هب ناوتیم هک ار یلیلحت عون ود و ددرگ

 یداصتقا رادم - لوا تمسق

 هدنهد لیکشت لماع اهن ویلیم نایم هدیچیپ طباور زا یعیسو رایسب هکیش نیون داصتقا
۳ 

 .دنشو رف یم ار تامدخ و اهالاک اههاگنب .دنهدیم ماجنا اههاگنب ار دیلوت الوصا

 نارگراک و دنروآ مهارف ناشدوخ یارب یتازیهجت دیاب .دیلوت نيا نیمأت یارب .اههاگنب
 ؛نا رک راک قوقح و دزمتسد تخادرب هب یهتنم دیلوت نیا ربانب :ن رامکب تمدخ هب ار

 و دنیامن یم هیهت ار یرو رض یلام عبانم هک ددرگ یم نالماع نایم هدش عیز وت دوس و هرهب

 اههیام رس ناک دننک هنهت و نا رگ راک هلیسو دوخت دن وت هناهدما رد نیا دنزاذگ نم رابتخا زد

 دمآرد .دیلوت .دن ریگ یم رارق هدافتسا دروم دوخ یرو رض تامدخ و اهالاک دی رخ یارب

 .دبايیم صاصتخا دیلوت دیرخ هب دوخ هب ون هب دمآرد و دنک یم داجیا ار



 ۳۲۱ یمومع همدقم زا ی ریگ هجیتن

 ۱۶ لکش

 یداصتقا رادم

 یدمآرد هک تتفشا یا هدننک دیلوت مه یداصتقا یگدنز ۳ ره «بین رت نیا هب

 تامدخ و اهالاک دیرخ ربارب رد هک تسا یا هدننک فرصم مه و درادیم تفایرد

 .دروآ یم لمع هب اههاگنب هجو رد ییاهتخادرپ

 هیامرس ی و نارگراک هب ار دوخ یاهدمآرد هاگنب ره روط نیمه

 .دشو رف یم نایرتشم هورگ هب ار دوخ تامدخ و اهالاک ,لاح نيع رد ,.دزادرب یم

 و اهالاک نایرج وس كي زا هک داد صیخشت ناوت یم یداصتقا تیلاعف رد «نیاربانب

 هب ناگدننک فرصم زا لوپ نایرج ربارب رد ناگدننک فرصم تمس هب اههاگنب زا تامدخ
 هک ناگدننک فرصم تامدخ زا ینایرج رگید یوس زا و تسا ناور اههاگنب فرط

 «یلوپ یاهدمآرد زا ینایرج لباقم رد .دنشو رف یم اههاگنب هب ار یدیلوت تامدخ

 .دراد دوجو ناگ دننک فرصم هب اههاگنب یتخادرب

 كنآزد ؛دنک یم داجیا ار دما رد دیلوت :ددرگ یم میس رن هنوگ نیدب یداصتقا رادم

 . دیدجت هتسویپ رادم نیا و دوش یم دیلوت بجوم و ك رحم هنیزه ؛دروآ یم راب هب ار اههنیزه



 یسایس داصتقا ۲

 هد رک رم

 اب دیاب اه هنیزه نیا .دن ریدب یماردوس و هرهب .دزم یاههنیزه دیلوت ر وظنم هب اههاگنب

 و نا رگراک یارب یدمآرد هاگنب یاههنیزه .ددرگ نیمأت ناگ دننک فرصم هب شو رف دیاوع

 جرخ تامدخ و اهالاک دینرخ یارب اهدمآرد نيا مامت هاگره .تسا هیامرس ناگدننک هیهت

 هب یا هرود زا امظنم دناوتیم دیلوت درگارف و دنک یم نیمأت ار اههنیزه اهتفایرد .دوشب
 هک دراد ییاهیگتفشآ هب نرکتسپ یداصتقا تیلاعف حطس رد رییغت .ددرگ لابند رگید ۳

 ۱ .دراذگیم زیئات هنیره و دمآرد .دیلوت نایم طباور رد

 لیمکت درومودرد دیاب و تسا هدش هداس میدرک هئارا ن ونک ا مههک ,یداصتقارادمیامن

 :دوشب

 اهدمآرد لاقتنا هب و دنک یم تشادرب اهدمآرد زا ییاهتایلام تلود .وس كي زا

 زین تامدخ و اهالاک هدننک فرصم تلود ؛دیامنیم مادقا (یعامتجا یاهدمآرد)

 ؛دشاب یم

 و (تادراو) درخ یم ار تامدخ و اهالاک :دراد طابترا جراخ اب تلم ره ,رگید یوس زا س

 هجراخ زا ییاهدمارد تلم ره ؛(تارداص) دشو رف یم هجراخ هب ار تامدخ و اهالاک

 .دزادرپیم هجراخ هب ییاهدمارد و دنک یم تفایرد

 یاهنایرج .دیلوت یاهنایرج نایم طباور یسر رپ ماگنه هب .تسا مزال نیا ربانب

 .دریگ رارق هجوت دروم لماوع نیا هعومجم .جراخم یاهنایرج و دمآرد

 یاههبنج دیاب اهنآ كرد یارب هک تسا یا هنوگ هب یداصتقا طباور یگ دیچیپ

 ار نآ راک ز رط هرابرد فلتخم لئاسم و مینک ادج رگیدکی زا ار یداصتقا رادم نوگانوگ
 .مییامن صخشم

 :لیلحت عاونا ست مود تمسف

 نالک یداصتقا لیلحت و درخ یداصتقا لیلحت "

 حرطم ار داصتقا كي راک زرط هک یلئاسم طسب و حرش یارب ,رصاعم داصتقا ملع

 لیلحت یرگید و درخ یداصتقا لیلحت یکی :دربیم راک هپ ار لیلحت عون ود دزاسیم
 .نالک یداصتقا

 ینعی یداصتقا یدا رفنا یاهدحاو تامیمصت .درخ یداصتفا لیلحت ع وضوم (فلا

 و طیارش لیلحت نیا .تسا دیلوت لماوع نابحاص اي و هاگنب سیئر ای هدننک فرصم



 رثکادح و دنهدب قیبطت دوخ یاهیدنمزاین اب ار رایتخا رد بایمک عبانم دنناوتب هک یمسق

 .دهدیم لیکشت ار «اهباختنا قطنم» حالطصا هب لیلحت نیا .دنروا تسد هب ار تیاضر

 رد رازاب رد ار دیلوت لماوع و اهالاک یاضافت و هضرع یداصتقا یدا رفنا یاهدحاو

 هات ی یرش یم نت اهن اترف هک اوت ار رگبار
 و اهرازاب ماظن راک ز رط هب تسا عجار درخ یداصتقا لیلحت .بیترت نیا هب .دوشیم اهنآ

 و اهنآ یکتنیاو هب .اهتمیق و اهرازاب مامت نایم طباور یسررب هب لیلحت نیا .اهتمیق

 .ددرگ یم رجنم لداعت رارقتسا رب ی

 و شنا يا یاهدحاو لداعت یسررب .تسخن .درخ یداصتقا لیلحت

 یدارفنا یاهدحاو یاهلداعت زا یشان داصتقا یمومع لداعت لیلحت هب تار

 .دسر یم یداصتفا

 و اهیدنمزاین رب عبانم قابطنا هلئسم هرابرد تسخن هلحرم رد .درخ یداصتقا لیلحت

 یاهنایرج و لوصحم یاهنای رج بیکر ت حیضوت نآ فدهو تسا فرصم رب دیلوت قیبطت

 .دشاب یم اهدمازد

 اهم شا یامواصتقا یوم ات باک اهن رو یراق | ارت ف

 ؛یلک فرصم ؛یلم دمآرد و یلم لوصحم) دنکیم یسررب داصتقا ره رد ار یلک
 ار یداصتفا یاهلماع یاههو رگ تیلاعف نییم ریداقم نایم طباورو (یلک یراذگ هیام رس

 دوش لماش اربیدا فتا اهدا وز تنامت ما ییفعت

 نیا درگن یم یلک هاگدید زا یداصتفا یاه هدیدب هب نالک یداصتقا لیلحت «نیا ربانب ب

 هب هکنآ نودب .دیأمن یم یسررب ار لگنج یمومع یاههبنج هیبشت ماقم رد .لیلحت

 ۱ .دیامنب تو ا هدنهد لیکشت ناتخرد

 یمومع هیرظن زا یشان هک رحم هوق ریثأت تحت لیلحت عون نيا ,ریخا لاس یس رد
 دشر یسرررب هب هژیو هب و رنیکدرانیم ناج روهشم رثآ (۱۹۳۶) لوب و هرهب «لاغتشا

 و طسب اهتمیق یمومع حطس و یداصتقا یمومع تیلاعف حطس لوحت و یداصتقا
 .تسا هدرک ادیب صاصتخا

 سایقم رد یداصتقا لیلحت اب فده و داعبا دید زا درخ یداصتقا لیلحت حرش نیدب
 .دراد توافت نالک

 نالک یداصتقا لیلحت و درخ یداصتقا لیلحت نایم زرم بیترت نیا هب هک یماگنه
 ایآ .دراد ینعم هچ نالک یداصتقا لیلحت هک دوش یم حرطم شسرپ نیا ,ددرگ میسرت
 یاهرادقم نیگنايم ای یلک یاهتیمک نامه لیلحت نیا هریاد رد اهنیگنايم ای یلک ریداقم



 فلتخم تادیلوت ,اهدزمتسد ,صوصخم یاهتمیق ایا ؟تسین یداصتقا یدارفنا

 نیگنایمو یلک یاهتیمک هکنآ لاح دنتسین یداصتقا یگدنز ملسم و تسرد یاهتیعفاو

 ؟دنشاب هدننک هارمگ اي تسردان تسا نکمم و دنتسه یگتخاس یاهبیکرت طقف

 رد ینمض ر وط هب ایآ مینادب ع ومجم رد «رظندروم داصتقا هرابرد تساجب هک یتاعوضوم

 لیلحت هک دیشک شیپ ناوت یم ار شسرب نيا نیا ربانب ؟درادن دوجو درخ یداصتقا لیلحت

 .تشاد راظتنا ناوتیم هج نآ زا و دراد یدوس هج نالک یداصتقا

 :دوش حی رشت ریز فلتخم تاهج زا نالک یداصتقا لیلحت طسب تسا نکمم

 ای مامت رد تلود تلاخد یتعی ,یداصتقا تسایس یاه هشيدنآ هب .تسخن هلح رم رد

 همه یداصتقا نوگانوگ تامیمصت هب لیلحت نيا ؛دزادرپ یم داصتقا عیسو یاهشخب رد

 هک یلئاسم ؛دیاب یم صاصتخا (اهنآ یراذگ هیامرش و ؛زادنا سن ؛فرصم) نادنو رهش

 رارق نومزآ و یسررب دروم یلک هیرظن كي هدودحم رد دیاب دزاسیم حرطم لیلحت نیا
 تسا نکمم ؛درادیم هضرع زین ار یرادقم نایب ینعی ,یرگید تیزم ,هیرظن نیا .دنریگ

 .دنوش هبساحم یلم یرادباسح یاهشور اب یلک ریداقم

 یداصتقا لیلحت .مقاو رد .دنک یم ادیپ طابترا یرظن یاههشیدنا اب .مود هلحرمرد

 میمعت .دنیآ یمن شیپ درف یارب هک دریگب رظن رد ار ییاهربج ای لامعا دناوت یم نالک
 راتفر و اهتلصخ دناوت یمن هعومجم كي هدنهدلیکشت رصانع یاهراتفر و اهتلصخ هداس

 ما ما
 اهتخرد زا یهوبنا طقف و طقف دنجره لگنج» :هک دزاس یم ناشن رطاخ گنیدلاب

 .دنز یم هناوج تخرد كي .دهدیمن ناشن ار ناتخرد كياكي راتفر و تاصخ ,دشابیم

 بیک رت نامه اب تسرد دناوت یم لداعت رد لگنج كي .دتفا یمو رف و دریم یم .دنک یم دشر
 ریپ .دننک یم دشر كياكي اهتخرد .دبای ماود نآ هدنهدلیکشت ناتخرد تلضخ و ینس

 هنوگ نامه هب لگنج و دنیوریم دیدج ناتخرد كت اهنآ یاج و ی و ی

 رطخ نرو لک انا وروش تعردفثت لی هتسا .نکمهرتغ ابیرفت نتناهیم نقاب

 .دراذگ یمن رثا دوخ شیور طیحم یاوه و بآ رب تخرد كت كي .دراد رارق یزوسشتآ

 «.دراد ار یریثأت نینج لگنج اما

 تا رطخ هک درادن دوجو یرگید ملع» :دسر یم هجیتن نیا هب داصتقا هرابرد گنیدلاب
 رد هابتشا همشچ رس نیرتگرزب ؛دشاب دایز داصتقا ردق هب نآ رد یدرف ُهب رجت میمعت
 كي نوچمه هتسب ماظن كي هک دشاب هیحور نیا زا یشان یراوشد دیاش یداصتقا هشيدنا
 ای هعماج رب یدرف هب رجت یعرف یایاضق هک دنک ادیپ شیارگ وس نیدب و دوش روصت لک



 ۳۳۵ یمومع هیدقم زا ی ریگ هجیتت

 . «ددرگ لامعا ع ومجم رد .داصتقا رب

 تعنص كي اي هاگنب ككي الثم «تسا ناوا رف نالک داصتقا تاضقانت» هاتف لاتم

 .ابقر زا رتالاب دزمتسد ریثأت تحت نارگراک مادختسا و بذج اب ار دوخ دیلوت دناوتیم
 .دیازفیب لک لاغتشا رب دناوت یمن لماک لاغتشا نامز رد روشک كي تعنص ؛دهدب شیازفا

 دوخ یاهشو رف و دهاکب دوخ یاهتمیق زا دناوتیم نارگراک دزمتسد شهاک اب هاگنب كي

 ار دوخ یاهشو رف .دنروایب نییای اردوخ نانکراک درمتسد اههاگنب هیلک .دنکب دایز ار

 یاضاقت نآ لابند هب و یلم دمآرد ءاهدزمتسد یمومع شهاک | ریز .داد دنهاوخن شیازفا

 . ای و دنکب زادناسپ .ندرک یزاذگ هیامرس نودب دناوت یم درف كي .دهدیم لرنت ار یلک

 .دشاب هدرک زادناسب دوخ یراذگ هیامرس اب ماگمه ای هدرک زادنا سب البق هکنآ نودب

 تارا دک نامش دننامه زادنآ سپ .ع ومجم رد .داصتقا یارب اما .دیامنب زا دک دن افت

 ی رظن ها دنارا یارب .اجنیا رد .تفای میهاوخ زاب ار تاضفانت نیا ملا کت

 .مینک یم هدنسب یا هراشا هب طقف ,یلک هاگدید زا داصتقا یسررب

 ناهنب ناوت یمن ار نالک یداصتقا لیلحت زا یشان .یلامتحا تارطخ ,همه نیا اب

 هداتهذ» یکی ریصاتطتنیدنق مک و شیب سناجت مدع رطخ همه زا رت مهم .تشادهاگن

 هلکشتم یازجا دیاب .دشاب هتشاد موهفم و ینعم یلک رادقم هکنآ یارب .تسا یلک رادقم

 رادقم كي دوش هدوزفا شارخنامسا تفه رب نوج بیس هناد شش» :دشاب سناجتم نا

 ینعف هجو چیه هب .تسیلائرروس مدا كي یارب زج مقر نيا اما .دنک یم تسرد ار یلک

 دو رک شم اعم هک کت هاش ی ماهان ی اهر هر ا

 یگدنکارپ ,نیگنایم عوضوم رصانع یناوارف عیزوت هک تسا مزال روظنم نیدب .دشاب

 .دهدن ناشن هدایز رایسب

 ریداقم دعب طقف هن نالک یداصتقا لیلحت رد هک دراد قلا .ببس نیا هب

 هب یلک یاهتیمک ردق ره ,لیلحت نيا .دریگ رارق رظن دروم زین اهنآر اتخاس هکلب ,یلک

 هعومجم و دبای شهاک سناجت مدع ات دنوشب هیزجت رت یئزج یلک یاهتیمک یرامش
 یضعب حیضوت دوصقم هک یماگنه ,هوالع هب .دوب دهاوخ رتروراب .دنامب یقاب رت یلمع
 هب هجوت .دشاب یداصتقا یدارفنا نالماع راتفر یاههی رظن هیاپ رب نالک یداصتقا طباور
 و رو اه یر اه ار و اقا ایم شه ها
 نا درگ

 ۱۰ ۰ ظ0تالنطوب 4۸ ۵۵۵۳۵۱۳۵۵۵۵ ۵ 000, ۵ ۰



 تانک همانرب - موس تمسف

 .مییامن نیعم هدنیآ تاحفص رد ار داصتقا درکراک یسررب همان رب میناوتیم نونکا
 یکی ءرادم نیا یلصا و مهم یاههبنج .درادرارق یداصتقا رادم موهفم رب همانرب نیا

 .دش دنهاوخ عقاو نومزآ و یسررب دروم ریز ح رش .هب و یرگید زا یشت

 لیلحت :دراد صاصتخا نآ بیک رت و لیکشت هب .«یلم لوصحم» هب تسخن شخب س

 دوصقم اریز .دوب دهاوخ درخ یداصتقا لیلحت .دوریم راک هب شخب نیا رد هک یرظن
 و صوصخم تامدخ و اهالاک دیلوت نایم یداصتقا عبانم صیصخت یگنوگچ حیضوت

 .دشاب یم لیلحت یلصا رازبا اهتمیق هیرظن .تسا ناگدننک فرصم نایم نانیا میسقت
 لیلحت زین اجنیا رد :دراد صاصتخا نآ عیزوت هب و «یلم دمارد» هب مود شخب

 یسررب دوصقم و هدوب دیلوت هب هتسباو ادیکا دمارد داجیا اریز .تسا درخ یداصتقا

 تسا مزال .فصو نیا اب .دشابیم دیلوت لماوع یاهتمیق و یدرف یاهدمآرد لیکشت

 .مینک هعلاطم زین یلم دمآرد عیزوت هرابرد ار نالک داصتقا یاههیرظن زا یضعب

 هک ار یهاگدید شخب نیا رد ؛تسا «یلک هنیزه» را ثحب موس شخب بس

 . یاضاقت ,یلک لوصحم نایم طباور یسررب روظنم .تسا نالک داصتقا انامه میا هتف ریذپ

 تیر کش ه اهر مس ییود ی[ یلک یاتب هیاهیش و یک هق ههف مک

 نیا زا اما .تسا هدرک ادیب صاصتخا یبسن یاهتمیق هب و دیلوت لماوع و تالوصحم

 .دریگ یم تروص اهتمیق یمومع حطس رد لیلحت ,نپ
 .تسا هجراخ و یلم داصتقا نایمطباور باب رد .ینایاپ شخب ای مراهچ شخب

 دری اهم هک قراد ارج سیا ام طب بفرد شا ناب الاب رفهک یا همان
 یا هنانیب عقاو شیامن و دهدیم طبر یداصتقا رادم موهفم اب ار داصتقا راک زرط یلصا و
 داصتقا رد هک .ار یلم یرادباسح یاههداد هژیو هب یرامآ هداد ناسآ دریراک و لئاسم زا

 ۱ هه اب نت هک ین اتف رک رارق هاش و اش تی
 نالک داصتقا لیلحت و درخ داصتقا لیلحت درب راک و رملق ود نایمز رم همان رب .نینجمه

 ۱ .دنک یم نشور ار

 .دوش یم هضرع لیلحت ع ون ود نیا زیامت و كيكفت هیاپ رب رتشیب داصتقا ملع .هزو رما
 رتشیب ار نآ زا هدافتسا و یداصتقا هی رظن یرازبا تلصخ میهاوخب هاگ ره ,باتک نیا رد

 هیرظن دوخ یسررب ات مییامن مسجم داصتقا راک زرط هب طوب رم لئاسم حیرشت رد
 .می ریذپب ار هتفک نت تش اد ها رع هک میهد یم حیجرت .یداصتقا

 یداصتقا تیلاعف یسررب ره اب ار یرو رض قفاوت هک مینک یم روصت ,بیترت نیا هب



 ۳۲۷ یمومع همدقم زا ی ریگهجیتن

 .میا هتخاس هدروآ رب

 بولطم ام رظن هب دی ءرمهیداصتتا لیح ید ابیات ما نی

 هب یا همانرب یکارتشا یاهداصتقا و زک رمتمان یاهداصتقا نایم هک تسا هدمآ نینج

 ۱ ریون راز

 ۳ نا | یا هحفص رد یتنوپ ولرم سیروم

 امو دناوخ یم ارف یوروش ماظن و یرادهیامرس ماظن نایم «یمئاد هسیاقم و ههجاوم» هب

 ۱ .دهدیم را رق «یل وصا یورو ی یاص تل اه زر اه ناف دنا

 ی ی و

 و دروخرب هج , .مینک تقد اهماظن نی نی ابرد دنا هدادن همانزارت و دنا هدشن لیلحت زونه

 یتح .دن ریمب نایم نی هک اه اش یو یا هک تن ی ٍب مداصت

۱ ۱۷ 

 .مینک یم مادقا اهنامزاس و اهماظن عاونا یاهسیاقم یسررب هب هک تسا كرد نیا اب

 ره یلصا هتسه هک یرظن تالیصفت هک مینک لمع یا هنوگ هب میشوک یم رارق نیا زا
 ام رصع یعامتجا و یداصتقا تیعقاو هجو چیه هب .دنهدیم لیکشت ار یداصتقا هعلاطم

 .دنشاب ورهبور تیعقاو نيا اب هتسویب هکلب .دنزاسن ناهنپ ار
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 یلم لوصحم

 دروآ یم تند هب :ییعع هرود یط «یلماداضتفا هک ینامنخو اهالاک هعومجم نشزرا

 .دهدیم لیکشت ار رازاب تمیق هب یلم صلاخان لوصحم

 ظفح هدروخن تسد هیامرس ات مینک رسک یلم صلاخان ] صحت را ار گالهشتا نکا

 .میروآ یم تسد هب ار رازاب تمیق هب یلم صلاخ لوصحم .دنامب یقاب و دوش

 دراو یلم صلاخان لوصحم رد ار ریز رصانع هسنارف یلم یرادباسح «میا هدرک هظحالم هک نانچ

 :دزاس یم

 و قوقح هوالع هب .اهراوناخ و یلامریغ یاههاگنب هدوزفا شزرا هک یلخاد صلاخان دیلوت (فلا
 ات سا دراز بر

 شاید ارگ دوش شیک مرادنآ یناهتخناد رب هیان ریامک سلام یاهداهن عطف تنامدخ (ن
 ۱ ؛تسا هتفرگ ماجنا نا نگو ف

 هلزنم هب اههاگتسد نیا .دنا هداد ماجنا یمومع یرادا یاههاگتسد نا ریگیدزمتسد هک یتامدخ (پ

 دنیامنیم یرادیرخ اههاگنب زا ار تامدخ و اهالاک وس كي زا هک دناهدش یقلت یا هدننک فرصم

 لباقم رد نالماع هب رگید یوس زا و (دنوش یم روظنم ون زا یلخاد صلاخان دیلوت رد هک ییاهدیرخ)
 هب یعامتجا یاهتخادرب و دزمتسد ماقرا .یلم ل وصحم یبایزرا رد ,نیا ربانب ؛دنزادرپ یم قوقح تامدخ

 ؛دنیایم باسح هب یعامتجا یاههیمهس هوالع

 دننامه و دنا هداد ماجنا یصوصخ یرادا یاههاگتسد و اهراوناخ ناریگبدزمتسد هک یتامدخ (ت

 ۱ ؛دنا هدش ییایزرا نیشیپ مالقا

 هب یلمریغ نالماع یتخادرپ هدش جز و دوس وه نهب درهتسد هریوهب هرگید هقرفتم رصانع (ت

 .یلمریغ نالماع هب یلم نالماع یتخادرپ ,میسقت لباق دوس و هرهب .دزمتسد رسک زا سپ یلم نالماع
 .می ریدب یم ار لوصحم هاگ دید ام ,شخب نیا رد

 .مینک یم هعلاطم ار یلم لوصحم هدنهد لیکشت تامدخ و اهالاک دیلوت طیارش ادتبا

 لوصحم بیک رت رب نآ ریثأت و تامدخ و اهالاک نیا تمیق نییعت یگنوگچ ,سپس



 یسایس داصتقا ۳۳ ۰

 .ميیامن یم یسررب ار یلم
 :دوش یم ناونع ود لماش شخب نیا .هجیتن رد

 .یلم لوصحم لیکشت :تسخن نا ونع

 .تامدخ و اهالاک یاهتمیق :مود نا ون



 یلم لوصحم لیکشت

 ارار تایر اهالاک دک تینا یه نیا اب :یواضتقا تيلامق کش یلوت

 .دیامن هیهت یعمج و یدرف یاهیدنمزاین ندروآ رب
 زج و هیلوا دا وم ,یلام عبانم .ینف هیامرس .اهناسنا) یدیلوت عبانم هک داصتقا كي (فلا

 رگیدکی اب یز رط هب ار نانیا دنآوت یم مولعم ینف تخانش كمک هب .دراد رایتخا رد (اهنیا

 باب نيا رد .دنک دیلوت ار تمدخ و الاک زا ینوگانوگ یاههعومجم هک دیامن بیک رت

 نیرتبولطم شنیزگ و یندشدیلوت تمدخ و الاک یاههعومجم نییعت انامه هلئسم

 4 تازت ارگ و فو رها راس هعاف تروص هم ناو يم ار فلش نیا شان یتااغ ویجم

 ۱ .دومن ریوصت

 و عبانم هب هجوت اب هک دروآ یم مها رف ار شسرپ نیا هب خساپ دیلوت تاناکما زرم ۱

 داصتقا یارب دنناوت یم تالوصحم یاههع ومجم زا كي مادک ,رایتخا رد ینف یاه هویش

| 

 مامت رگا داصتقا نیا :دنکب دیل و ار 3و ۸ یاهالا دنا وتبداصتقا کی مينک يم ضرف
 تسد هب ار الاک نيا زا 1 رادقم .دادیم صاصتخا ۸ یالاک تخاس هب اردوخ عبانم

 ی و ی و و ی ید

 ۰( ۱۷ لکش) درک یم هیهتار الاک

 یالاک ود یاهبیک رت هیلک ناکم .دهدیم ناشن ار دیلوت تاتاکما زرم هک ۸۸:۷ ینحنم

 نیا دنو رب راک هب الماک یدیلوت عبانم هک یماگنه .دنوشب دیلوت دنناوتیم هک تسا 3و ۸

 الاک ود ره زا نامزمه تسا رداف داصتقا هک درادیم هضرع ار یرادقم نی رتشیب ینحنم

 : .دزاسپ
 زف بیک رب نهردوش یم هتفک رتوم یتف طاحل زا ۸۸۳ یتحنم یو 9 وه بیک زن رهن



 ایس داصتقا ۳

 ]  ل 1

 ۳ اسب اس ات ات

 بیک رت نیا زا رتگرزب یبیکرت دناوت یم داصتقا اریز .تسا رثومان ینف ظاحل زا زرم ریز

 رث نییاپ هبت رم رد رگید یالاک هب تیسن هکنآ نودب ,دنکب دیلوت ار اهالاک زا یکی هب تبسن
 رالقم نامرمه منا وب شهاضتقآ ایر بتیتا تومان یتق ظاحل زا ان بیک رد هدریگبراوف
 رد بیک رت ره ماجنارس .دیامنب دیلوت ار ظ یالاک زا م, رادقم و ۸ یالاک زا هر رتشیب

 .دشاب یمن یلمع و یندش ینف ظاحل زا ۷13 ینحنم یوسارف

 نیدب ؛تسا رعقم ءادبم هب تبسن و ی رگید هب لوصحم كي لیدبت ینحنم ,۷1 ینحنم
 تان توس تا ۱ یا زا تا تسکین و هک

 .(سکع رب و) دوریم الاب ۸ دیلوت شيازفا
 یاهالاک نایم لیدبت یعامتجا ییاهن خرن ینحنم نیا طاقن زا یکی رد ینحنم بیش

 دیاب الاک ود زا یکی دیلوت ردقج هک دهدیم ناشن خرن نیا :دهدیم تسد هب ار و ۸

 یالاک زا دحاو كي .دناهدش دازآ هنوگ نیدب هک دیلوت لماوع كمك هب ات دریذب شهاک

 مو مو .دیا تیم 4 رطید

 .تسا مست نامه ۸ و 8 نایم لیدبت ییاهن خرن
 شب اف لک یا یاس ا اسراییل رپ
 رد هاگره .دنهدیم ناشن ظ و ۸ یاهالاک فلتخم ریداقم یارب | ین مه اشک ی هل

 هب هنیره میوشب اج هب اج (طرو هو)۳و هطقن هب (, و «,)۳, هطقن زا لیدبت ینحنم لوط

 ود زا رتمک (8د و 4,) ۳: بیکرت رد دیلوت هنیزه ,هجیتن رد .دنامیم یقاب نازیم نامه
 .(۱۸ لکش) درادرارق رت نییاپ لیدبت ینحنم یور ۳: بیک رت |ریز ؛دشاب یمرگید بیک رت

 هتیذه شهاک نازیم توش هتیاقم طور )پیک رز اب فور بیکرت هاگ ره

 رثا رب دیابب شهاک نیا ءاذهعم .تسا 1 ییاهن هنیزه (4 .دوش یم ۸۵6 دیلوت
 .دشاب یم ۸ ییاهن هنیزه 04م .ددرگ ناریج ۸۸64, دیلوت هنیزه شیازفا



 ۳۳۳ یلم لوصحم لیکشت هد

 :میراد نینچ .میریگن رظن رد ار یفتم تمالع رگا نیا ربانب

 ۵3 04و ۵۵6۸

 ۵۰/ )۷6م

 ۸۸م 4و
 .تسا لوصحم ود ییاهن یاههنیزه تبسن اب ریارب لیدبت. ینحنم بیش «هجیتن رد
 .دراد دوجو دیل وت لماوع لماک لاغتشا .داصتقا رد هک تسا نیا ام ضرف ءاجنیدب ات

 مک و شیب هدافتسا هب هجوت نودب .داصتقا دو رن راک هب یدیلوت عبانم زا یشخب هاگره

 رییغت اب داصتقا .دنکب دیلوت تاناکما ز رمزا رت نییاپ یا هطقن رد دناوت یم ,عبانم نیا رثوم
 كيدزن دیلوت تاناکما ز رم هب (لماک لاغتشا هب صقان لاغتشا زا) دوخ تیلاعف حطس رد

 .دوش یم

 یوس هب دیلوت تاناکما زرم .دبای شیازفا نامز رورم هب داصتقا دیلوت تیفزظ رگا
 هیاک شنا نامزمه دایدزا تر وص نیا رد :(۱۷ لکش رد ۷3 ) دوش یم اج هب اج الاب

 تا یداصفا نشر هعقت نیا ی مد وب دن ناکما اه الاک

 شرک دل روت تناناکما هدونعف رد تلم ناب نیداضتفا نااماع یدشل و تیلاعف بش

 .دب ای یم

 هدیاف داجیا همه كرتشم تلصخ و دنک یم ادیب فلتخم یاههبنج تیلاعف نیا

 هب .دیلوت لماوع و هیلوا داوم لیدبت تایلمع هب .تسخن هلح رم رد .تیلاعف نیا

 ؛ددرگیم هیزجت (صخا یانعم هب دیلوت) یفرصم و یدیلوت تامدخ و اهالاک

 اهالاک :دوش یم هیزجت یدیلوت ناکم رییغت تایلمع هب ,مود هلحرم رد .تیلاعف نیا -
 لکش هب اي و دناهدوب هدافتسا لباقریغ یداصتقا تهج زا هک یقطانم زا تامدخ و

 یاضرا یار ایا ترا ساعت ش یاد رک راه یناشا در و ییسناات
 .دنباییم لاقتنا .دنوش یم عقاو دیفم (یناگرزاب - لقن و لمح) اهیدنمزاین

 و نیمز «راک ینعی دیلوت لماوع زا یریگ هرهب اب لاکشا نيا رد یدیلوت تیلاعف
 .دراد ترو رض یدیلوت درگارف رد لماوع نیا نایم یراکمه و دنک یم تقباطم هیامرس

 نیا هب .دنزرویم تردابم لماوع بیکرت هب هک یماگنه «یدیل وت یاهدحاو

 .دنشخب یم ققحت یریگ هرهب

 .دیازفا یم ییآراک رب هک تسا ییاهلکش و دنچ ینیناوق عبات دیلوت لماوع بیکرت



 یسایس داصتقا ۴

 :تسا ریز حرش هب یعرف ناونع هس فده تاکن نیا

 دیر لنارع تر تی نا عه
 .دیلوت یاهدحاو - تسخن ناونع زا مود ءرج

 .دیلوت لماوع بیکرت - تسخن ناونع زا موسءزج



 زنا ون هر اد رایتقتا رو تام و اه الاک ایل ورق ارد رغ امت ا دنا وات هک نه ام

 مهارف ناسنا هک یعبانم و یعیبط عبانم ,یناسنا عبانم :دنوشب میسقت مهم هتسد هس هب

 یتنس یدنب هقبط اجنیا رد .تسا هداد ماجنا یعیبط رضانع یور هک یراک ینعی .هدروا

 ۱ .ددرگ یم هظحالم هیامرس و نیمز راک ینعی .دیلوت لماوع
 هک شان یادم راست یر وقف یاههنتا نا مار لفا ها

 نایمدآ رایتخا رد تعیبط هک یبدعم عبأنم و لگنج ؛نیمز ؛دننک یم یراکمه دیلوت رد

 ناونع هب ناوتیم ار لماوع نیا ءاما .لقن و لمح لیاسو و تازیهجت ,اهانب ؛دراذگ یم

 .تفرگ رظن رد زین یدیلوت تیفرظ همشچرس و یدیلوت تامدخ
 هدر نف لیلا وقت نفی لما و مرگ یو یغ ناسا شا یی نه روا

 :دن ریگ رارق هیامرس
 ذی سه تسا هداد. کش ریغت ی هدرک نیشافا نو ی ار نیمز .ناسنا ۱

 اش ار تک سنا تیام سا ام و تهمت نا صور
 .دهد یم

 نینچ هسنارف یاتسور خیرات رد و دیوگیم نخس "ینوگروب یضارا هرابرد لنپور
 لسن دنج یاهدردو اهیتخب نوگن ,یناسنا راوشد و تخس یاهراک ,هصالخ» :دسی ون یم

 نایم زا عیفر و هدیزگ رب یاههاگیاج .یلاع یاهناتسوم و زاتمم و راب رب یاهنیمز «راکوم

 .۳«یندعم دارم نساحم هلو تسا هدزوآ دوجو هی رمث یب یضارا همه نیا
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 2. 260۵۲865 ۳۵انججار لک( 26 ۵ 60۳۹۵۵ ۵۱م مر ۰



 یسایس داصتقا ۶

 صیاصخ یاراد و ریدیان نایاب «ینیمز ریز عبانم و نیمز :یعیبط لماوع (۲

 و تسارح یارب شيازفا هب ور یاهتیلاعف انامه لیلد نیرت نشور .دنتسین «ریذپان لاوز»

 و ینیمز عبانم زا یرادرب هرهب رب مکاح طیارش و اهروشک زا یرایسب رد كاخ تظافح
 تسا هوا شا فا

 هب هک دنسریم رظن هب لا وما زا ییاههعومجم نوچمه یعیبط لماوع ,رارق نیدب

 نانچ بیت رت نیدب .دنا هدش شیامآ یب وخ هب ددجم دیلوت تیلباق و تیمامت ظفح ر وظنم

 ةمدقم هب دینک عوجر) .دوشیم هجیتن هیامرس یمومع هیرظن .میدرک یسررب البق هک
 ( ۱۵۸ هحفص موس ناونع .یمومع

 رارق هیامرس فیدر رد ار یعیبط لماوعو نیمز .یداصتقا هی رظن 3 خیرات نیا ربانب

 .ددرگ یم میسقت و هیزجت ینف هیامرس و یعیبط هیامرس هب زین هیامرس رصنع و دنهدیم
 .دریگ ی رظن رد ار راک و هیامرس .نیمز ینعی .دیلوت هناگ هس لماوع «یتنس یدنب هقبط
 لاکشا هب نامزاس» .درادیم روظنم ار نامزاس ینعی .مراهچ لماع لاشرام درفلا

 نامزاس و ناسکی تیلاعف رد فلتخم یاهنامزاس .درفنم هاگنب نامزاس دننام :نوگانوگ
 دنک یم رارقرب ار یمومع تینما هک تلود نامزاس و رگیدکی هب تبسن توافتم یاهتیلاعف
 شیب ار شسرپ نيا ناگدنسیون زا یخرب ,هجیتن رد ."«دناسریم كمك یرایسب هب و

 رویزم طابنتسا .دهدیمن لیکشت ار دیلوت لماع نیمراهچ هاگنب تیلاعف ایآ هک دنا هدیشک
 ؛نیمز یاهب هراجا ینعی لماوع یاهشاداپ میسفت اب ار لماوع میسقت هک دراد ار هدیاف نیا
 .دهدیم طبر هاگنب دوس و دزم ؛هیامرس ب

 زا یخی دی امسو زاک دام ماگتسک :تسا هدش ناشت رطاختهتکت نیا هرم نیا و

 یبایمک» هک درک یروآدای ناوتب دیاش ,سکعرب ؛تسین عامتجا كي دوجوم عبانم

 تخس و راوشد یانگنت ابلاغ هعسوت هب ور یاهر وشک رد هژیو هب ,«یداصتقا نانی رفآراک

 دیلوت لماوع ندوب لمکم یرورض هبنج رب دیدش تامدص و دروآیم دیدی ار دیلوت

 ۱ .دنز یم

 زا ینیعم ع ون هک تسا «سناحتمان لماع» كي هاگنب هک تتسا. رگ دن مزال نینچمه

 ینوگانوگ ببس هب هاگنب لیلحت و هیزجت ,هوالع هب .دنک یم بیک رت رطخ شریذپ اب ارراک

 .دشاب یم لکشم دیلوت نامزاس عاونا و اهلکش لوحت و

 صیخشت رد لاکشا ابو تسا حرطمز ونه دیلوت مراهچ لماع دوجو هلئسم ,نیاربانب

 3. ۳۳۱۷6/۵تکر 0 6۰



 ۳۱:۷ ۰ .دیل تلفات

 یعطق خساپ نادقف اما .دنکیم ادیپ دروخرب دوس و هاگنب تیلاعف تیهام حیرشت و

 .دیامن یبایزرا عقاوزا رتمک یداصتقا یگدنز رد ار «هاگنب لمع» یساسا شقن دناوت یمن





 زاد راک هیراذ و وح ار نفهش نافتو سنا یناشا شقزک هلی اساسا ناک
 دقت ا ناشتتا لامک و تیدوح وم

 زرم زا عیسو یتروص هب هک دنک یم ح رطم زین ار یفسلف لئاسم راک رصنع یسررب

 .دوریم رتارف دیلوت راک رد لماع ناونع هب نآ تکراشم لیلحت

 زا لکشتم یهاگتسد رب تلالد هک دیآ یم [۳2]۲)ادک نیتال ناو یانعم هب 1۲2۷2 هسنارف او

 .تسا هتفریم راک هب اهنآ ندز لعن روظنم هب شک رس یاهبسا ایوواگ ندرکراهم یاربو هتشاد خیم هس

 .تسا ندرک هجنکش 1۲10211276 هنایماع یانعم نیتسخن

 120۲ و همابک ؛ممع05 و ع7عم» :دنا هتشاد هژاو ود راک یراذگمان یارب اهنتال و اهینانوی

 هب ی رنه و قالخراک اب 00۷5 .دراد صاصتخا ناگدرب هب و دناسریم ار تقشمرپ و راوشد راک 12007

 .دراد تقباطم ؛ینعم مامت

 یسانش هشير هک نانچ راک ءاما .دروآ یم تسد هب ار دوخ نی ون موهفم «رگراک» هژاو مهدجه نرق رد

 .دهدب رییغت ار ایند هک یتروص رد ,نآ ییالاوزین و لمع یراوشد :تسا رصنع ود لماش .دهدیم حیصوت
 لراک :رگراک لامک یرگیدو لمع لامک یکی هدنهد یم تبست راک هب ار یا هناگوف فده ۲ یتردم هفشالق

 و دنهن یم رگیدکی ربارب رد ار رکفت و راک ندورپ .دن اد یم "یگناگیب دوخ زا هژیو یوراد ار راک سکرام

 فوسلیف ءاو رک # ناژ .دروآ دیدب ار ینیون گنهرف دیاب هک دراذگ یم داینب راک یرترب رب ار یا هفسلف

 ادن ود یقالت هطقن رد هک راک» :دیامن هصالخ تالمج نیا رد ار راک قیمع یانعم تسا هتسناوت .ددحتم

 هبنج ایند هب .تسا هتفرگ رارق ,مامتا هب توعد رد تعیبط رد رگید و لمع هب توعد رد ناسنا رد یکی

 ۲«.درادیم ینازرا تیونعم ناسنا هب و دشخب یم یناسنا

5601281105 .1 
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 3.]موص اقعمالر طعم 6 مار تام لب گعجالم یمااعماتمص «طفح۲16»و

۰ .0 ,.2560 ,1955 

 .دوش هدناوخ 12 06۵۲۵0086 6 ۱6 ۲2۷23] ناونع تحت او رکال ناژ رثا نیا یابیز لصف



 یسأیس داصتقا ۳ ,

 مینک یم یسر رب یداصتقا یگدنز اب نآ میقتسم طباور رد ارراک طقف ام ,لصف نیا رد

 :میریگ یم رظن رد ار ریز نیواتع اب بلطم هس و

 ؛راک یتیعمج یاههبنج ۱

1 

 .راک یعامتجا و یقوقح طیارش (۳

 راک یتیعمج یاههبنج ب.لوا :تفشسف

 ردیف رک ادعب تلف قلی شساتش تیم هل اطم نا اوت مت اراک .نیداضتفا یسسژپ

 رگید ,دنشاب هدننک فرصم هاگره .دننک یم یگدنز روشک كي رد هک یمدرم همه ,عقاو

 .دنهدیم لیکشت ار لاعف تیعمج سوفن زا یشخب طقف و دنتسین رگراک اي هدننکدیلوت

 .دنوش یم یلم لوصحم لیکشت بجوم دوخ یداصتقا تیلاعف رثا رب لاعف تیعمج نیا

 مییامن یسرررب ار لک تیعمج و لاعف تیعمج نایم طباور وس كي زا تسا مز ال نیا ربانب

 .مینک لیلحت و هیزجت ار لاعف تیعمج راتخاس رگید یوس زا و

 لاعف تیعمج و لک تیعمج .۱ 8

 نیا .دوشیم نیعم لک تیعمج ینس بیک رت ساسارب تلم كي لاعف تیعمج (فلا
 .دهد یم ناشن ینس مره ار بیکرت

 ره ای) نس ره دارفا هرامش و یدومع روحم یور رتشیب و لاس دص ات رفص نینس

 هئأرا یزک رم روحم یوس ود رد نز و درم دارفا هرامش و یقفا روحم یور (ینس هورگ

0 
 زا یشخب و دوریم الاب لیطتسم عب رم تر وص هب یا هلیز | دارفا زا هقبط كي ,لاس ره

 دل وتم هک یناسک .دهدیم تسدزا ترجاهم الامتحا ای ریمو گرم رثا رب ار دوخ هرامش

 .دنزاس یم ار مره هدعاق نت ونش نم

 ؛دوشیم كيرابالاب هبورو هدوب نهپ هدعاق یاراد ناوج تیعمج دروم رد ینس مره

 رتشیب تیمها یاراد ییالاب شخب و دراد یرتمک یانهپ مره هدعاق ریپ تیعمج یارب

 لابند هب ریب تیعمج هک یماگنه :ذهد یمشیامن ار یاوضیب هزوک لکش ابی رقت مزه :تسا

 .دیامن یم ادیپ ار هنوراو یوبس لکش ینس مره .ددرگ ناوج دلوت نازیم شیارفا

 :دوش یم هداد صیخشت رادینعم ینس هو رگ هل ومعم .ییاطم .تیعمج ره رد

 .رتشیب و لاس ۶۵ و لاس ۲۰-۶۴ ؛لاس ۰-۱٩

 درومرد .تیعمج نیا .تسا تیلاعف نینس رد لاس ۶۴ ات لاس ۲۰ نس رد تیعمج



 ؛تیشا هدوب نینج فلتخم یاههرود رد ,هسنا رف

۳۲/۵ ۳۳/۴ ۱ ۱۵۹۰۴ ۲ ۳۳/۶ 

0/۴ ۵۴/۸۱ ۲۲۶۰۵۰ ۹ ۵0۷/۸۲ 

۱۱/۸۸ ۵0۶۹ 1۱/۹ ۸/۲ ۱۳/۱ 

 ورا اه تک هیمود ات دل رب نا دیه ست ۱۸۱۷۳۱ ۱۵ اهل اش هاتف وه

 نشارفا لاس ۱۱.۲ رقص یشتساوو رک تیعفع زد ۱۹۴۲ لایتوا نسیشو هک وب لر

 ینونک نرق زاغآ زا زین هسنارف تیعمج یریپ .دوش یم هظحالم دلوت نازیم رد هرابود

 .ددرگ یم ساسحا

 نس رد غلاب دارفا نایم تبسن اریز .دشابیم تیمها نایاش ینس هو رگ كيكفت

 نایم تبسن و دنتسه ضحم هدننک فرصم هک ناریب و ناناوج و ندرکدیلوت و ندرکراک

 .درادیم هضرع تیعمج ره رد ار دلوم ریغ و دلوم رصانع

 شود هب ار یدیلوت ریغ یاههو رگ لفکت راب دوخ ششوک و تیلاعف اب غلاب تیعمج

 هب ور و الاب مقر ناریب و ناناوج دصرد هک هسنارف تیعمج دننام یتیعمج رد .دشک یم

 یاهبنیب شیپ .دنیامنیم لمحت ار نیگنس رایسب یاهنیزه غلاب دارفا .تسا شیازفا
 ۲۰ زا رتمک دارفا دضرد شهاک رب تلالد ,تسا هتفرگ تروص ۱۹۸۰ لاس ات هک یتیعمج

 .دراد( رتشیپ و لاس ۶۵) ناریب دصرد شيازفا و لاس

 .(۱۹۶۳ لاس «هسنارف داصتقا لوادج .۹.8.*.1.ظ :ذخأم)



 زا .دهدیم ماجنا یاهفرح تیلاعف هک تسا نآ رفع اعم هب لاعف تم

 رسک زا سب و یماظنریغ لاعف تیعمج هب شترا یاهو رین رسک زا سپ لک لاعف تیعمج
 .میسریم یماظنریغ لغاش لاعف تیعمج هب یماظن ریغ لاعف تیعمج زا ناراکیب

 لک تیعمج رفن دص رد لاعف دا رفا هرامش نآ و درک نییعت ناوتیم زین ار تیلاعف جرن
 .تسا

 سس ۱9۶« اس | _ ۱۵: لاب دست

 (۱۹۷۴ لاس ,لاعف تیعمج رامآ .0.0.9.۳.:ذخام)

 زین ندرکراک ی تیپ

 و ۱۵ نایمدارفا هلزنم هب ندرکراک نس رد تیعمج ابلاغ .دروم نیا رد .تسا هجوت بلاج

 .دوش یم فی رعت ناناوج یرابجا ۳ ۳ تاستختا اب لاش ۳

 لاس رد توافت .فلتخم یاهروشک نایم .درم تیعمج دروم رد ,ءاهخرن نیا هسیاقم

 تیعمج دروم رد اهخرن نیا .دنک یم راکشآ یگلاس هدزناپ نس یالاب ار لیصحت هب زاغآ

 .دیامن یم ریذب ناکما یداصتقا تیلاعف رد ار نز تکراشم هجرد نایم هسیاقم نز
 (۱۹۷۲ لاس) تیلاعف نس رد تیعمج هب لاعف تیعمج تبسن

*)۸۴۴۸۷( ۳  )/٩۹۱/۸( ۸۸ ۶۸/۲ ( ۳ 

)۸۴۹/۲( )۹۵/۰( )۷۰/۷( ۶ 

)۴۹/۶( ۴ )2۹۸/۱( ۶ )۸۷۳/۶( ۹ 
)/۳۲/۷( ۰ )۸۹۰/۱( ۴ )۶۶/۱( ۹ 

)/۳۵/۴( ۴ )/٩:/۸( ۹ )۶۲/۱( ۶ 

 .(۱۹۷۴ لاس ,لاعف تیعمج رامآ ۱٩۹۷۲-۰۱۹۶۱ ,0.6۳:۳.:ذخأم)



 ۳۴۳ راک

 دراد یگتسب یفلتخم تاماظن و دعاوق هب تیلاعف نس رد دارفا هب لاعف تیعمج تبسن

 دیلوت درگارف رد هژیو هب ار دارفا تکراشم طیارش ریز حرش هب هعماج كي نورد رد هک

 .(یگتسشنز ۱2۰ ها ۳ طیارش هک یدعاوق ب

 یاهو رین رسک زا سس «ینعی) یماظن ریغ لغاش و لاعف تیعمح عیزون .تاقوا رتشیب

 .دوشیم یسررب یداصتقا تیلاعف گرزب یاههخاش نایم (ناراکیب و شترا

 هب) ناهج مهم یاهروشک یارب ۱۹۷۲ لاس ات ۱۹۶۲ لاس زا عیزوت زرط نیا
 :تسا هتفای لوحت ریز تروص هب (دصرد

 ۱۹۷ ۱۱ ۱ | ۱۹۷۲ دو ۱و۶ | ۱۹۷۲ ۱۹۶۲

 (۱۹۷۴ لاس ,لاعف تیعمج رامآ 0.6.2.5.:ذخأم)
 هدنیآ رد ام و دریذپ یم رییغت نامز یط ,یداصتقا هعسوت تازاوم هب عیز وت زرط نیا

 .مینک یسررب ار لوحت نیا تاصخشم و مییامن هظحالم ار بلطم نیا میراد تصرف

 نونکا مه هک ,ینس تاقبط زا هو رگ هس نایم دوجوم تبسن بسحررب یداصتقا جیاتن

 ؛تتنا توافتم .میدرک هعلاطم

 نی رتهب اما راک نس رد و غلاب دارفا شود رب تسا یراب ,هتبلا ,ناوج مهم تیعمج دوجو (فلا

 ۳ مزابرت وا رک یار ی رد یکیژلب سانش هعماج لئربود .دشاب یم یقرت كلرحم

 زا و دهد یمن راک هب نت هنرگو .دراد یم او ششوک هب ار ناسنا ,ناوج یاهلسن دورو هک تسا هدرک تباث

 نیا رد ...«دوش یم یقلت گرزب یزیج زاغا طقف .دشاب كج وک و درخ دنج ره | ریز» .دنز یمزاب رس شالت

 .تسا ینیب شوخ هب هتخيمآ رسارس هدنبای دشر مماوج حور ,تلاح

 یار یرو رض یتازیهجت یاهالاک رد مهم رایسب شیازفا بجوم راک و ع ولب نس هب دورو .هوالع هب

 4۰ 1۲۲۱۵۲6۵1, )عن هوک۵هقک 5۳ ۱6 0۳۲۵8۵۲۵۱, ۰



 نتایسهافا ۲

 .تسا دیدج ناگدننک دیلوت تیلاعف

 هیلاوش رظن ربانب .درادیم هضرع یرابتبکن یداصتقا جیاتن تیعمج یریپ ,سکعرب (ب
 دل وت زا شیپ ی ریب اریز .تفگ نخس دیابن یریب زا .تسا ضارتعا و دا ريا روخرد ی ریب موهفم یتح...»

 می رب راک هب ار ۶هاتسر ناز باتک کي ناونع هاگ ره .. :تسا ندش ریپ انامه ندرک یگدنزوددرگ یمزاغآ

 .تسا ریب هب غلاب ناوج لیدبت ,دراد تیمهآ یس انش تیعمج هاگدیدزا ردق نیا هک رظن دروم یریپ تلاح

 ۲«.میروآ نایم هب نخس «یکدش ریب» زا تساجب .نیا ریانب

 نرق مود همین رد ًاصوصخ .دنرادیم هضرع یبرغ یاپورا یاهداصتقا ار لاثم نیرتهب .دروم نیا رد
 هریک انا نیت نیا تام تسآ هتینارذگ سرا از یتمشت القا ایا رد داتصتفا دز ول
 نیا "یردنال .تسا ریم و گرم نازیم لزنت زا یشان «رمع یاهلاس ندش رتشیب و دلو و داز نازیم رد

 رامش تیدودحم) یقرت هشيدنا رد و (دلوو داز ندش ییالقع) راتفر نوزفازور ندش ییالقع رد ار بالقنا
 .دهدیم حیضوت (دوشیم اهنآ فالخا و دارفا دوعص بجوم ناکدوک

 "هسنارف سوفن خیرات رد و «دزاس یم ناشنرطاخ ار یعمج یهاگآ» .دوخ هبون هب ,سیرا پیلیف

 یگدنز اب هزرایم رثا رب و دوش یم جراخ ییارگرذق هرودزا .مهدجه نرق زاغآ زا ,ناسنا هک دنک یم تباث

 :دراد یف زازبا دو دوجو 1 ار یا هرات تقد گرم و

 یدودحم ی نایم ناوارف عبانم | ریز .تسا دوبهب * هرود ء یاس ال افت ششم .هتبلا

 هنر فرصم نایز اب ایازم نیا اما .دراد ی رتالاب یعقاو دمآرد سک ره :دوش یم میسقت صاخشا

 ورهبور رطخ اب ار هیامرس نیا زا تسارح و ظفح .دلو و داز نازیم شهاک :دیآ یم تسد هب یناسنا

 ۱ :عقاو رد " .دهدیم دیون ار یرتمک تداعس ,هدنیآ یاهزور و دزاسیم

 طابترا تیعمج ی ریپ اب ادیکا نای رج نیا ودوش یم هجاوم رطخ اب تازیهجت یگنهک رثا رب دیلوت (۱

 تروص هب یراذگ هیامرس هک یتروص رد .دن ریگ یم رارق هدافتسا دروم رتزارد تدم هب تازیهجت :دراد

 هب .دتسیا یم زاب و دروخ یمرب عنام هب كالهتسا تالکشم رثا رب ,رت نارگ یاهب هب مه نآ ءون یاهنیشام
 :دد رک وف داجیا دیدج هاگنب یزیچان رایسب رامش هوالع

 :دیامن یم فیصوت ریز تالمج رد متسیب نرق زاغآ رد ار هسنارف یزاوژروب راتفر یووس درفلا

 تروص هب ییوجهفرص رثا رب .تسا هدیسر یگلاس هاجنی نس هب هک یا هدش اوژروب ای اوژروب لسن»

 دقاف و هیامرس بحاص لسن نینچ كي .دوب هدید هیهت یمهم سب هیامرس .دنزرف نتشاد زا یراددوخ
 یگدنز لوط رد هک ار یدیاوع و تشادن رایتخا ردروشک زا جراخ هب ماو یاطعا زج یرگید عبانم ,ناسنا
 ۱ روروآ نفاق لوصولا كوکشم تابلاطم لکش هب دوب دوو تسد هب
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 ۳۴۵ راک

 نیا و دیازفا یم نآ «یتک رح یب» رب و دهاک یم راک یورین ییآراک زا تیعمج طسوتم نس شیازفا

 راک یورین یجیردت شهاک هجیتن .هوالع هب .دنک یم لاکشا راچد ار یا هفرح و ییایفارغج قابطنا رما

 یاهییاراد رصانع زا (تارلف جارختسا .نداعم) عیانص و (یزرواشک ) اهتیلاعف نتخاس مو رحم ؛ناوج

 راوشد و تخس دایز هک یراک ربارب رد عیانص نیا .دنوش یم هدیشک دیدج عیانص یوس هب هک تسا.یمهم

 .(یدر ونآوه تعنص .لیبموتا تعنص) دنزادرپیم ی رتالاب یاهدزمتسد تسین

 شیازفا و یتفایرد شهاک اب هجاوم ,تیعمج لک هرامش اب بسانتمان یتروص هب ,یمومع ةیلام (۲
 رد /۱۰ دودح یمیالم رییغت هاگ ره هک تسا هداد ناشن ۲ هیتنایراک ول .تسا هدش .تباث جراخم یبسن

 شیازفا ۲/۲۶ طقف یمومع جراخم .دنیامنن رییغت یلک یاههنیزه هک یتروص رد .دیآ دیدپ تیعمج
 ۲ .دنک نیم دین نتهاک ۷ دودح مدرم هنارس هنیزه هجیتن رد و دباییم

 .دنیب یم نایز (یعامتجا یاهکمک ) یلوپ یاهدمآرد عیز وت زا یش نان مر وت رثا رب ,یدوز هبزین لوپ (۳
 رایسب یلم لوصحم یقرت هکنآ لاح تفت سم یلغآ یضحم زا هتش ثادرب دانسا هلزنم هب یلوپ یاهدمآرد

 شودرب اردوخ راب ات تسا هدننکدیل وت غلاب دا رفا تسد رد یحالس مر وت ,نینچمه .تسا چیه ایوزیچان

 رادروخرب ریغتم دمارد زا ءاهتمیق یقرت لابند هب تاقوا رتشیب «غلاب دا رفا عقاو رد .دنزادنیب نآریب

 هوافو ین را شاعتسا نکس شم سا او تنم یا تباف ما میدم ارف هک تو ورد هان ناشر
 .ددرگ دیرخ تردق

 ددرگ یم عارتخا هیحور فیعضت بجوم تیعمج یریب «یونعم و یرکف هنیمز زد ,ماجنا رس )۴

 رد یلو ,دیسریم لاس رد ۱۳۰۰۰ هب هسنارف رد ۱۱۲۴- رب ۱ نی ماش )

 :دوز رم نایمزآ نا ین اوق رظخم و یروآ ون هیخو# (تسا هدیسر ۶۰۰۰ هب طقف ۱۹۲۹- ۱

 .دنا هدرب راک هب ار «راوخابر تلم» دنیاشوخان حالطصا ن ناگدنسپ ون زا یضعب

 یلک یاهتیمک دان هدرک هئارا یتیعمج لودج یرامش یلم یرادباسح (ب

 .تسا هتفرگ رظن رد ار یتیعمج فلتخم میهافم یراجنه

 :دنشاب یم ریز حرش هب میهافم نيا
 ؛یلخاد لک تیعمح

 لک تیعمج هب یلصا نیمز رس زا جراخ نایشترا ندوزفا زا هک میفم لک تیعمج

 تسد هب اهیرامشرس هک .تسا نامه لک تیعمج نیا ؛دیایم تسد هب یلخاد

 ؛دنهد یم

 (نازاب رس زجب) میقم لک تیعمج زا لاعف ریغ دارفا رسک هجیتن رد :میقم لاعف تیعمج
 ؛دیآ یم تسد هب

 زا دوجوم راک یوجوتسج رد تیعمج رسک زا سپ :میقم لغاش و لاعف تیعمج

 تن آ نزن تسد هب میقم لاعف تیعمج

 12. 0.1۵0۵۲۵همانم .... 13: عهممماتم, 0ماهه, 147 ۰



 .دریگ یم رارق طابترا رد یلم دمآرد و یلم صلاخان لوصحم اب میقم لک تیعمج

 یتیعمج لودج رد هسنارف یارب .(هنالاس طسوتم بسح رب) تیعمج یلصا میهافم ۰۱۹۷۳ لاس رد
 :دن وش یم هدید ریز

 رازه بسحرب
 ۵0۲ ۳ یلخاد لک تیعمج

 ۲۱۱۸۷۲ میقم لاعف تیعمج

 یاهنم

 ۳۵۰ راک یوجوتسج رد دوجوم تیعمج

 ۳۳۳۲ ۱ لغاش و میقم لاعف تیعمج

 (عد 0۳۵۵/6 46 ۵ ۷۵۵0۲۷۲ 0۲۲ 3 هزخام)

 لاعف تیعمج راتخاس .۲ 8

 زاتخاس نیا ءفک یم ریبن نآ ناتخاسدزک راک تبخرب لامف تیفمج یداضتفا نقل

 :درک لیلحت ریز هدمع و مهم هطباض ود ساسارب ناوتیم ار

 سنج هطباض (فلا
 .دروا یم تسد هب لاعف تیعمج رد یا هدنباي دشر ماقم نز «متسیب نرق زاغا رد

 لاعف تیعمج رد نانز تبسن یداصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس یاهرامآ ربانب
 .لغاش و لاعف لک تیعمج رفن ۰ ۰ زا :تسا /۲۶ دودح ۲ لاس رد لغاش

 .دنراد لاغتشا دازآ لغاشم و یرادا روما .یناگرزاب یاهتیلاعف رد نانز الوصا

 لاس ات ۱۹۰۶ لاس زا ,یا هفرح گرزب یاههو رگ نایم نز لاعف تیعمج عیزوت ۲" كيراد ناژ رظن هب
 : :تسا هداد ناشن ار ریز لوحت ۶

 ؛۱۹۰۶ لاس رد نز ۵۸ ربارب رد .تعنص رد نز ۴

 ؛۱۹۰۶ لاس رد نز ۱۸ ریارب رد .یناگرزاب رد نز ۷

 ؛۱۹۰۶ لاس رد نز ۷ ریارب رد «دازآ لغاشم رد نز ۴

 .۱۹۰۶ لاس رد نز ۱۸ ریارب رد :یگناخ تامدخ رد نز ۵

 ۱۹۳۶ لاس رد ؛تشاد دوجو نز دنمراک كي .نز رک راک هضدزا نشنب ربا ربرض :ینوتک نازف زاغا نود

 .دوب نز دنمراک زا رتشیب تمحز هب نز رگراک هرامش

 14. ]عوص 1۲1 ظ0ماهآع۵۲, 1947, 8۳1, ۵ ۰



 ۳۴۹ راک

 یداصتقا عضو یسرررب ناونع تحت) اپورا یا رب دحتم للم نامزاس یداصتقا نویسیمک هزات یسررب
 زا اپورا روشک دنچ نانز یداصتقا تیلاعف رد هدراو تا رییغت هرابرد ییاههداد ۱۹۵۵(۵ لاس رد ابورا

 :دروآ یم مهارف ۱۹۵۰ لاس ات ۱۹۳۰ لاس

 ؛تسا هتفاي شهاک (ناتسلگنا رد زجب) اج همه رد بی رقت «یزرواشک رد لغاش نانز تبسن

 هتفای شهاک سیوس ردزجب اج همه رد زین دزم تفایرد لابق رد یگناخ تامدخ رد لغاش نانز تیسن

 :تسا

 ۸۱۷ نایم) تشا هدنام رادیاپ ًاتیسن «راک و ری لک هراعش هدونفم رد تم رخ لعاهت زانو توت هت

 ؛(/۲۵ ات

 تامدخ و اهناروتسر ,یکشزپ لغاشم .كناب ,شزومآ زاکززاب یوس هب ءالوصا .نز راک یو ریل س

 ؛(۱۹۵۰ لاس رد ,لاغتشا ۴۰ ات ۳۰ زا) تسا هدروآ یور رگید
 رتشیب رد .تسا لاس ۳٩ ات ۱۵ ینس هورگ نانززا رتمک لاس ۶۳ ات ۴۰ ینس هورگ رد نز تیلاعف خرن س

 : .دشاب یم فیعض اتبسن رادرهوش نانز یارب تیلاعف یاهخرن .دراوم

 یا هفرح تیلاعف هطباض (ب

 ار تیعمج یا هفرح عیزوت تیمهآ ۲" یداصتقا یقرت طیارش باتک رد كرالک نیلاک

 :تسا هدرک دیکأت و ناشنرطاخ ریز حرش هب شخب هس نایم

 ؛(یهام دیص ,یلگنج یاهیرادرب هرهب ,یزرواشک) هیلوا شخب

 ؛(تعنص .نداعم) یونا شخب

 :(یداصتقا یاهتلاعف یاس و تامدعت :لقتو لم :یناگرزایز لا شخب
 زا طقف و هدرک اهر ار الاب تاحالطصا .طیارش باتک موس پاچ رد كرالک)

 .(دنک یم دای تامدخ و تعنص «یزرواشک

 زا یدایز مهس لاغتشا اب هشيمه دایز یعقاو دمآرد هک دنکیم تباث هدنسیون نیا
 .تسا هارمه موس شخب رد تیعمج

 نیا هدیاف .تسا زیگنا ثحب یلو كرحم كرالک لیلحت ,میا هدید هتشذگ رد هک نانچ
 «دنک یم ح رطم ار یا هفرح و یداصتقا راتخاس ود نایم طباور هلئسم هک تسا نآ لیلحت

 یناوا رفرد ار یداصتقا یقرت زا یا هناشن یگتخاس یز رط هب دروم چیه رد دناوت یمن اما

 ۳ را جاتنتسا داصتقا كي رد تامدخ شخب

 شخب هب تبسن هک ميبايیم رد ار تقیقح نیا «هتفاین هعسوت یاهر وشک زا یرایسب رد ,لاثم ناونع هب

 تیعفاو نيا ریز لیلد هس .تسا هتفای لاغتشا تامدخ شخب رد لاعف تیعمج زا یرتمهم مهس .تعنص

 15. ۱۵ دا 12 5۳000۷ 60۳00۳0۱946 4 ۳۸۲۵۵۵ 6 955, 098, ۷۰

۰ 6۵۲۵۳۱۱۵ 0۴ 0۵۳۶10۳5 16 ,12۲6 ۵1۱0 16۰ 
 هحفص ,یمومع همدقم هب ی



 :دهدیم حیضوت ار

 یداصتقا تیلاعف اریز ,ردانب ای اهرهش رد یرادا تامدخ و لقن و لمح «میزوت تامدخ ٌهعسوت

 ؛دوش یم زکرمتم طاقن نيا رد نایجراخ

 ؛دنا هتفاي تسد لالقتسا هب یگزات هب هک ییاهتلم رد یمومع تامدخ شرتسگ

 .تامدخ یلک عاونا رد یگناخ تامدخ هژیو هب ,نانکراک تامدخ مهم مهس

 شخب هیزجت مينیزگ یرود لاعف تیعمج هرابرد تسردان -یاهتواضق زا میهآ وخب رگا نیا ربانب

 .مینیب یم یرو رض ار شخب هس یاهتبسن تیاعر زین و تامدخ

 هممص

 ۱۸۵۰ لاس زا سپ هسنارف تیعمج یلصا یاهدینج
 .دومن هظحالم ریز لودج.رد ناوت یم ار هسنارف تیعمج لوحت (فلا

 ( رفن رازه هب)

 سپ ۱۹۱۴-۱۹۱۸ گنج زا سپ هسنارف هک دشاب یم نرول-سازلآ سوفن لماش لک تیعمج مقر #

 (1۸.5. ۲.۳. :ذخأم)

 سنا ۱۱۲۱۵۵۰ یا ف یفعت ۱۱۷۲ دوو و



 ۳۴۹ راک
 2 0 ۳ ۳ 22م ۰111 1ذ0ذ)ذ]ذغذ۵۰۵ 0به

 دصرد هب رازه هب

 ۳۲/۵ ۱۶۸۴۷ لات 4+
 "2/۴ ۳۸۳۶۷ لاس ۶۴-۰
 ۱۳/۸ ۶۰.۷ رتشیب و لاس ۵
 9۱۱۹۳۱ متن

 شهاک :دهدیم ناشن ار مهدز ون ن رق مود همین یتیعمج بالقثا هسنار ف تیعمج ینس راتخاس لوحت

 اهناوج تبسن یارقهق وریپ داوفا تبسن شیازفا بجوم دلو و داز نازیم و ریموگرم نازیم نامزمه
 ۶۴ اب ۲: ی لاش ۲+وا مک ) یاف رشناتانس اب طابترا ود اب رفت ار یتتش مهم هو رگ هم رک هد و نه

 .مینیب یم نایامن ار هسنارف تیعمج یریپ هدیدپ .میهدب لیکشت (رتشیب و لاس ۶۵ - لاس
 ۳ لاس ۰-۶۴ لا ۲ زا شیک

۱۳۸۵۱ ۳/۹ 2۸/۳ ۶/۸ 

۱۸۹۱ 0/۰( 00/۷ ۳/۳ 

۱۹۰۱ ۱/۶" ۷/۸۱ ۳/۳ 

۱۹۳۶ ۸۳-۲ ۸0۹/۹ 2/۹ 

۱۹۶ 2۹/۵ 1/۴ ۸332 

۱۹۵۶ ۸۳/۰ 2/۳ ۸/۶ 

۱۹۶2۳ ۱۸ 2/۸ ۱/4۸ 

۱۹۷۳ ۳/۵ ۸۰ ۸۳/۱ 

 یاهلاس نوماریپ ۰۱۷ هب مهدزون نرق زاغآ رد ۸.۳۲ زا هسنارف تیعمج دلو و داز خرن
 رد و هتفر الاب اددجم دلووداز ۰۱٩۹۴۳ لاس زا اما .دسر یم ۱۹۳۸ لاس رد ۸۰۱۴/۶ هب و ۱۹۳۵-۱

 | رقهف هبور ۱۱۵۱ لاسزا نکل رتشنا هتلتشو ۸۰۲۱/۲ 2۸۱۱۲۷ لاسرفو ۲۰/۱۱۳۶ لاس

 ۱۹۷۳(۰ لاس رد /.۱۶/۴ و ۱۹۶۱ لاس رد /۰۱۸/۲) دوریم

 ۰ ۱۵/۴ هب ات ۱۹۳۸ لاس رد .دوب ۸.۲٩ مهدزون نرق تسخن یاهلاس رد هک ریموگرم خرن

 .تسا هدوب ۰۱۰/۷ انامه ۱۹۷۳ لاس رد و ۸۰۱۰/۸ هب ۱۹۶۱ لاس رد خرن نيا .دباییم شهاک

 نودب یسر رب هرود رد نز ریم و گرم و یروراب نازیم رگا ,هک دهدیم ناشن دلووداز صلاخ خ رن
 دنهاوخ ایند هب رتخد دنچ .دن ریگی ار اهنآ یاج هکنيا یارب دنا هدش دلوتم هزات هک نز دص زا .دنامب رییغت

 اب ربارب صلاخ خرن نيا هک یماگنه .دیآ یم تسد هب نز یاهلسن ینیزگیاج خرن بیترت نیا هب ؛دروآ
 دیابت تا روی یافت ابا یا یه اتش اد لات دما یار یی تشاباپ
 ؛دنک یم لزنت (۰/۹۹) دحاو زا رتمک هب ۱۸۴۵-۱۸۵۰ یاهلاس رد ,هسنارف رد لثمدیلوت صلاخ خرن
 خ رن نیا ۱۹۳۶-۱۹۳۹ یاهلاس رد .دباییم ماود ۱۸۸۶-۱۸۹۰ یاهلاس یط .یفداصت طوقس نیا

 ءاما ؛دوریم الاب ۱/۳۶ هب خ رن نيا .دلوو داز نازیم رد ددجم شيازفا رثا رب ۰۱۹۴۶ لاسزا .تسا ۹٩



 یسایس داصتقا ۰۰

 .دسریم ۱/۱۲ هب ۱۹۷۳ لاس رد و دبای یم شهاک امظنم :سپس

 هرود موش راثآ اما .تسا هدش اهناوج تبسن شیازفا بجوم ریخا یاهلاس رد دیدش دلوو داز هچ رگا

 .دنک یمن ناربج تیروف هب ار ییازان ینالوط

 دیاب هتشذگ دننام مه زاب ,نس نیگنایم شیازفا دوجو اب و تسا هتفای لزنت راک رد غلاب دارفا هدع
 نا ریپ یاههنیزه ؛ناناوج تیب رت و میلعت و شاعم جراخم لیبق زا ,ناریپ و ناناوج نوزفازوررامش هنیزه
 هک تسا ینیچ ربراب هیبش هسنا رف لاعف تیعمج .یلایخ هسیاقم كي ربانب .دنیامن لمحت رمع نایاپ ات ار
 .دراد رارق ینیگنس راب نآ یاهتنا ود رب و دربیم نارزیخ بوچ دوخ هناش یور

 یاج گنج زا سپ یاهلسن هک یا هرود ینعی ۱۹۶۵ لاس ات ,لاعف "تیعمج شود رب هنیزه راب
 تا هدوب نیک تیام رب ار ۱۹۴۵ ۱۹۲۲ یاهلاسس رد نل رم یاهلش هاش

 :دهد یم ناشن ار ریز یاهشیارگ گرزب یاهشخب رد هسنارف لاعف تیعمج لوحت (پ

 هام ۱4065 61 ۵۵)0۷ هاش رف ,لاسدص یط هسنارف رد لاعف تیعمج لوحت هلاقم :ذخأم)

 (۱۹۵۳ نئوژ-هم

 و ۳۸/۶ ۲۰/۶ بیت رت هب شخب هس یارب اهدصرد هکنيا رب دراد تلالد ۱۹۶۲ لاس یرامشرس

 ثلاث شخب رد لقن و لمح) دشاب یم ۱۹۵۴ لاس یارب ۸۳۶/۴ و ۳۲ ۰۲۷/۴ ربارب رد ۸

 هدیسر نویلیم ۱/۳ هب ,لاس تشه یط ,یزرواشک رد هژیو هب لاعف دارفا شهاک .(تسا هدیدرگ روظنم

 ,یزرواشک رد ۱۲/۷ :تسا رارق نیا زا یماظنریغ لاعف تیعمج عیزوت ۰۱۹۷۲ لاس رد .تسا



 ۱۹۷۲ لاس ات ۱۹۶۲ لاس زا یزرواشک رد لاعف دارفا شهاک .تامدخ رد ۴۸/۸ .تعنص رد ۴

 .تسا هدیسر رفن نویلیم ۱/۲۵ هب

 راک یداصتقا یاههبنج _ مود تامف

 سپس و میزاسیم نشور دیلوت لماع ناونع هب ار راک هوجو و تیهام تسخن

 یک قو تی هه اه

 راک هوجو و تیهام .۱ 8

 ای) هدیاف نایم یاهنزاوم ناونع نیا تحت و هدوب یداصتقا تیلاعف كي راک (فلا

 .تسا (هنیزه اي) هدیاف مدع و (هدزاب
 و دنک یم هژرابم یبایمک اب نآ هلیسو یمدآ هک تسا ناسنا هناهاگآ تیلاعف كيراک (۱

 انامه راک هدیاف .دیازفیب اهالاک رادقم رب دوخ یاهیدنمزاین ندروآ رب یارب ات دشوک یم

 یاضرا بتارم رب هک روظنم نیدب ءایشا لیدبت تیفرظ ینعی .تسا نآ یروهرهب
 رب تلالد هک ) یدام هدزاب ینف موهفم سا مزال باب نیا رد .دوش هدوزفا تاجایتحا

 تروص هب هدزاب یداصتقا موهفم زا (دراد راک دحاو رد هلصاح یایشا یکیزیف رادقم

 تو رزف هبدیاب نیتخمق .دنتسین یکی موزل موهفمود نا :دوش هداد صیخشت هدیاف

 رگیدکی اب ار دیلوت لماوع هک یداصتقا هع ومجم كي یلک یروهرهب زا ار راک لماع

 راوشد دیلوت رادقم زا لماع ره مهس نییعت .تیعفأو رد .دومن صخشم .دیامن یم بیک رت
 داحتا ینف هویش و یناسنا ششوک نایم ادکوم مسینیشام هک نامز نیا رد هژیو هب ,تسا

 .دنک یم رارق رب

 ,مهدجه نرق رد .تسا هدش فلتخم رایسب یاهتواضت ر اک یروهرهب هرابزف

 راک اهنت و تسا دلوم نیمز طقف هک دنا هدرک یرادبناج هشيدنا نیا زا اهتارک ویزیف

 یمن :هعماخ دل و هل ط ته دهد تلخ هب .یضلاع ل وضحم تسا داف یروواشک

 (یناگرزاب اي تعنص) دلومریغ و میقع تاقبط زا ار ناراکتشک و یعارز یضارا ناکلام
 هتفگ هب) دنیازفایم مهرب .دننک دایز هکنآ نودب ار اهشزرا نانیا .دنا هتسناد زیامتم

 یروهرهب اب ار یکیزیف هدزاب .دوخ هیرظن رد ءاهتارک ویزیف .(ریویرالود هیس رم روهشم
 :نتتش انا نیهن مرکب یداصتقا

 یاهالاک رادقم لماع نیا .اریز .دنادیم دلوم ار راک طقف .دوخ هبون هب ؛تیمسا مادا

 دراگنا یم یدیلوت ریغ هلزنم هب ار یدام ریغ تامدخ نادداصتقا نیا .دنک یمدایز ار یدام

 راک هب تبسن یناگرزاب و یتعنص یاهراک هک دنامیم یقاب هشيدنا نيا رد نانچمه و



 یسایس داصتقا ۲

 :(تنک یمراک ناسا اب تعصب یرزواشک رد ریز هه دیلی و همش مک منو اصک
 یقلت دلوم هلزنم هب ار هدیاف دجوم راک ره و دسریم ارف هس تسیتاب ناژ هاگ نا

 دننک یم عافد رظن نیا زا مهزاب نومیس نس ناو ریب .مهدز ون نرق زاغآ رد ءام .دیامن یم

 هّقبط ود هب ار مدرم ۱۳ ی هوا دام لیدبت هی یکتسپ امیقتسم یرو هرهب هک

 ,نانی رف اراک ,گرزب یاهاوژروب زا و دنشاب یم هدننک دیلوت هک نارگراک :دیامن یم میسقت

 یضارا ناکلام ءابجن هک ناگراکیبو ؛دنتسه ادج عیانص نابحاص و نادنمشناد ,نارادکناب
 ار تاباو اهف رتاتسراک افترا تاعف لس نمک دیک هوش ناهتهارد لعمزآ هک

 .دن ریگ یم رب رد
 نا راک هکننا هل وم رفع راک اه :ننک راغ لاک دیقغ:هب«ماجنا رس

 .دنتسه نارکفنشور ای یتسد نارگراک انامه

 ,نآ لماع و تیهام هب هجوت نودب ,راکره هک دزرویم دیکأت دیدج هی رظن سکع رب

 .تسا دلوم .دیامن تکراشم هدیاف داجیا رد میقتسم ریغ روط هب ایو دروآ دیدپ هدیاف رگا
 هب دهدیم ماجنا هک یسک یارب و تسا تمحز رپ و راوشد یتیلاعف راک .همه نیا اب ۲

 اب راک تصرف یاههنیزه یمومع هی رظن دید زا .ددرگ یم رهاظ هنیزه و هدیاف یب تروص
 مزلتسم راک .هوالع هب .تسا ربارب رگید لامعتسا دروم رد یناسنا تیلاعف زا فارصنا

 :دشاب یم ریز ح رش هب ییاهششوک
 :گیاواک نا ره یاب یک دوشرف اه که یک

 ؛تسا طوب رم راک رد تقد لامعا هب هک یناور ای یرکف ششوک

 دشاب یم یتب وقع مهبم مک و شیب روط هب راک .یمدآ نادجو قمع رد :یدارا ششوک -
 دوخ نانوت» :تسا هدیدرگراجد نادب ینیمز تشهب زا جارخا ماگنه هب مدآ ترضح هک

 ۲*«.دروآ یهاوخ فک هب نیبج قرع اب ار

 ,نادکیزیف هاجنپ هسنارف رگا هک دنک یم تباث (۱۸۱۹ لاس) دوخ یلیثمت هموظنم رد نومیس نس ۸

 تروصهب دهدب تسد زا ارنانیا دننامه و لوا هجرد ناگرزاب تسیود ولوا هجرد رادکناب و نادیمیش

 .دیآ یم رد «ناج یب نت»

 هب ایآ .تسا راوشد و تخس راک زا زی رگ یوجو تسج رد ناسنا هکنیا رب مزالو بسانمرایسب لیلد ٩

 یتسین اهر زک یتسرب نشقن و ناف یوزرا زا رک اعب یا هلمج (د۶۵و ۸6 06۳9۳۵5/07) زنیک رظن

 :تسا هتخاس حرش نیدب ار ان شارپ یونابدک هک

 .دیهدم لس هیرگ نم یارب و دینکم هوکش نم زا ,ناتسود

 .درک مهاوخن راک گره رگید نم ترخآ یگنادواج رد اریز

 .تساغوغ و نینطرپ یقیسوم و یبهذم یاهگنهآ زا اهنامسآ

 .تسج مهاوخن تکرش اهدورس نیا رد زگره نم اما



 ۳۵۳ راک"

 مدع و راک دیاوع یلوزن هدیاف نایم لداعت هک یماگنه ,ناسنا ,نوییاهن لیلحت ربانب

 :دتسیا شم راب در ناک یار هه رغ را یوص را رف  زاک جیاتن یدوعص هدیاف

 ریز نوگانوگ یاهلکش هب یداصتقا یک دژ رد و تسین سناجتم یتیعقاو راک (ب

 :دوش یم نایامن
 ؛عارتخا راک .فلا

 ؛تیریدم راک .پ
 ؛یهد نامزاس راک .ب

 .تراهم نودب ای تراهم اب ییازجا راک .ت

 - زاب شیپ زاشیب ار فلتخم یاهلکشنیا هک تسا تهج نیا رد یداصتقا لوحت
 راک رد یتح هک دوش یم هظحالم هزورما .دنک یعامتجا ار اهنآ شیپ زا شیب زین و دسانش

 .دشاب هدنام یاجرب یدارفنا تیلاعف باختنا و رملق رد دیاب رهاظ هب هک عارتخا

 هب راک هک دنیامن یم دییأت نانیا و ددرگیم لیکشت یسررب ریاود ای رگشهوژپ یاههتسد
 ۱ .دیآ یم نو ریب یدرف تروص زا جیردت

 یدیلوت درگارف رد راک تکراشم .۲ 8

 تیمها یدیلوت درگارف رد راک تکراشم هب مهم تیصوصخ ود .رصاعم داصتقا رد

 .رگید یوس زا نیشام و رگراک طباور و وس كي زا راک میسقت :دشخب یم

 راک میسفت (فلا

 دوجو لاح همه رد و هدوب فلتخم یاهراک رد نارگراک صصخت انامه راک میسقت

 .دنوشیم روآدای ار 0 نیا دوخ راثآ رد تودوره و نوطالفا :تسا هتشاد

 صصخت) تیلم ای دادعتسا ,سنج  ,نس ربانب اهتیلاعف نایم توافت ییادتبا عماوج رد

 .دریگ یم ماجنا (نایجراخ

 تقد بلطم نیا ؛نسیلجنا رد گررب: تعنصا نشدنی زآ نت .مهدجه نرق مود همین رد

 صاصتخا راک میسقت هب ار للم تورث نیتسخن لوصف تیمسا مادا .دیامن یم بلج ار

 تخاس هک دوش یم هدناوخ یزاس قاجنس هناخراک فورعم تیاکح .رثا نيا رد ؛دهدیم

 هب :تسا هدش هدرپس صصختم كي هب مادک ره و هدیدرگ میسقت لمع هدجه هب قاجنس ره

 مزال رگا هکنآ لاح .دنزاسب قاجنس ۴۸۰۰۰ دنوشیم قفوم رگراک هد .بیترت نیا
 .دندیسر یمن تیقفوم نیا هب دنهدب رییغت ار دوخ لغش ابلاغ دارفا نیا دوبیم

 یعمج تروص هب راک كي یارجا یارب رفن دنچ) كرتشم راک .ناملآ یخیرات بتکم
 راک ربارب رد ار (دهدیم ماجنا ار دوخ راوجمه رگراک راک نامه كي ره و دنوش یم دحتم



 یس ایس داصتقا از

 :ددرگ یم رادومن ریز تروص هب ریخا راک .دهدیم رارق مسقنم

 دنچ نایم .هاگنب كي نورد رد ,لوصحم كي تخاس تایلمع :راک ینف میسقن ۱

 هستن اب ناو اب عراش یاس هناخراک زا هک تسا نرل اس نیا رسا هان میتسقت رگراک

 .دنا هدروا یزای یاهقرو تخاس زا

 هدش مامت لوصحم هب ات هیلوا هدام زا الاک كي دیلوت هریاد رد دناوت یُم راک ینف میسقت

 .تسا ح رطم دیلوت یدنب تمسق عوضوم تروص نیا رد .دنک ادیپ دروم

 توافت .عماوج رد یداصتقا لوحت رثا رب :هعماج كي رد لغاشم صصخت ۲۳

 نیدب ار گرزب هفرح راهچ دوجو رموه .تسا هدیدرگ رادیدپ لغاشم نایم یا هدنیازف

 رد ,یطسو نورق رد .سر كاخ و زلف .مرچ .بوچ :تسا هتخاس ناشنرطاخ حر
 كي زا .لغاشم اما .تشاد دوجو اههفرح زا لکشتم فنص تسیب .ناملا گرزب یاهرهش

 رثارب رگید یوس زا و ,ینف یقرت زا یشان یلصا و هدمع یاههفرح هیزجت لابند هب وس
 .دننک یم ادیپ فالتخا و عونت تعرس هب .دیدج یاهالاک شيادیپ

 رد صصخت هب لغاشم نیا زا كي ره رد دوخ صاخ یعیبط تازایتما ربانب .اهتلم
 صصخت هرابرد یهاگ الثم .دنیامن یم ادیپ شیارگ .دننکب دیلوت دنناوتب هک ییاهتیلاعف
 رد .دیآ یم نایم هب نخس راخب بسا یابورا و شکراب بسا یایورا زا ایورا یاهروشک

 هب) یب رغ یایورا یاهروشک صصخت دهاش ام .مهدز ون نرق نایاب رد .یناهج سایقم

 یاهروشک هک یتروص رد .میوشیم یناگرزاب و تعنص رد (ناتسلگنا هزیو

 صصخت نیا .ادهعم .دنزادرپیم هیلوا داوم و ییادغ داوم دیلوت هب ییایوراریغ

 «متسیپ نرق رد هک یروط هب ,دیسر رظن هب كانرطخ اهتلم زا یرایسب رد یللملا نیب

 ی ی شیب اهداصتقا

 (دیخ میقاوقک یللعلاتب داصقا شریف اد
 تفیتو خیات درک دیک اب تیتساماوآ هک ناتنواک یسقت نشرتنک هک فتک یندیات نعیراب لوخت

 :تسا حرش نیدب هدمع رصنع هس بلطم نیا زا روظنم .تسا رازاب

 رد .دنک یم ادیب ربشیب تدش راک میسقت مش اب رت ناوا رف روشک تیعمج ردق ره :تیعمج مکارت (فلا

 ۳ .دابعیسو سپ رز تیلاعف نیا هک تسا ریذپ ناکما یطرشش هب تیلاعف كي رد صصخت ,عقاو

 ؛تسا رتشیب لوصحم شخب دشاب رت مکارتم تیعمج ردق
 رد ات دهدیم ناکما اریز .تسا تیعمج مکارت نیشناج رصنع نیا :ناساآ یطابترا لیاسو دوجو (ب

 ی رک زارف راتخا نیمار ناب غفش هو رگ .ییایفارغج هدوگتک  زماف

 .دزاس یم هداما ار دیدج یاهتیلاعف هعسوت هنیمز هک ,هیامرس مکارت (پ



 :درادیم هضرع ار ریز لر تیزم ود راک میسقت

 هک دزادرپب یتیلاعف هب ات دهدیم ناکما رگراک ره هب | ریز دوش یم هدزاب شیازفا بجوم راک میسقت (فلا

 ندو رپ رظن هب .دروآ یم تسد هب ار ییاراک نیرتهب و تراهم نیرتشیب صصخت ای تداع ریانب

 ؛«تساهتورث ریثکت یلصا تلع» راک میسقت

 یواکمف هم لذا رثا رب و دوش یم رگیدکی هب یداصتفا نالماع یگتسباو كرحم راک میسقت )ب

 میسقت رد میک رود هک نانچ .دس رب هنیشیب حطس هب یتسیزهب ات د دروآ یم مهارف ار دا رفا نایم یدیلوت

 طقف هعماج .دریذپن ققحت لامعا و اهراک رد صصخت هک ینامز ات .هدرک هراشا یعامتجا راک

 یازجا .تلاح نیا رد ؛دباییم رد ار اهشنکاو و اهرواب نایم تهباشم رب ینتبم یگتخاس یگتسبمه

 تر وص هب ار یعامتجا یگتسبمه راک میسقت .دنا هتفرگ رارق رگیدکی رانک رد طقف هعماج فلتخم

 کشت نر یداسفاو یعامتجا ظاحل زا هک ییاهنامزاس :دروآ یم رد كيناگرا

 .دنوشیم راوجمه و هتسویپان یاهراتخاس

 میسقت اب فلاخم ,یداصتقادض هاتوک یاهرادم» هدز نآرحب یاهداصتقا زا یا هراب رد تسا نکمم

 دید یلک یروهرهب هار رس رب یا هدنرادزاب یورین نانیا .۳" «ددرگ رادیدب راک دنمدوس و كيسالک

 :دنرارق نیا زا لاثم ناونع هب و دنروآیم

 ؛دوخ عبانم زا هاگنب یلام نيمأت

 زیهجت اهنآ یارب هک دننک یم ارجا ار ییاهراک دارفا یتح ای اههاگنب :دوخ فرصم یارب دیلوت

 ؛دنا هدشن

 نامتراپآ تروص هب تالفتسم شورف ای دوخ یاهیدنمزاین نيمأت یارب نامتخاس :دوخ یأرب نکسم
 .درب یم نایم زا ارراک یورین یراج لاقتناو لقن و دزاسیم هراجا ماظن نیشناج ار تیکلام ماظن هک
 .دنامب یقاب نکسم كي رد رمع تدم مامت هک دراد وزرآ رگراک ره اریز

 رتهب یتروص هب ,دیامنیم لامعا یرو هرهب رب راک میسقت هک ار یدعاسم راثآ .مه زاب ءالاب دراوم

 لک یسزاکشا

 :ددرگ ور هب ور یتاداقتنا اب تسا نکمم راک میسقت اما

 سوت نفر یک را یا یاتناو یار تاک داور رظ اراک تا
 .دنک هضرع «تسا رگراک هیالتبم لیلحت نیسیاو رد هک یصصخت

 طقف هک دریذیب ناسنا هک تسا تقیقح نیا رب زیگنا مغ یهاوگ كي نيا» .دسی ون یم هس تسیتاب ناژ

 «.تسا هتخاس ار قاحنس كي تمسق نیمهدجه

 لمع و راک كي هب طقف هاگ ره ,رگراک یارب هک دش روآدای دیاب لاشرام درفلا اب یارمه ,همه نیا اب

 تفتضرو یوالع دیرتروآ یو رکید راک هب یزاک زا ابلارض ههنآ اه تینآ هدتنک هست شک دز دز
 کرک یانگ شاپ اراک بتا باک وفا مت

 20. ۸. دار, ۵ یهعافل, ۵۲۲ 1953, 0 ۰



 یماتسداضتفا ۶

 شیازفا رثا رب .دهدیم صصخت ار نالماع هکنآ نمض راک میسقت هک تسا نیا یساسا هتکن

 دو تیلاعف درب سیار ان راک یه گراک رایتعا ید مچ اناکما و دشاک یمراک تفنزا یروفهپ

 کیت اب

 زا هدیدپ نیا و دروآ یم دیدب «یلغش رولبت» هعماج ی ار رطخ نیا راک میسقت (ب

 لایک یراکیب راد یداسفا یتعر نابک ماکت دهاک سم راک قو نما رعیتو ناب ریتعاش

 .دشابیم راوشد نارحب زا نوصم رگید شخب هب یشخب نینچ زا راک یورین لاقتنا
 هب «یلغش تاقبط» اي «یتساک» هتسب ادیکا عماوج شیادیپ بجوم دناوت یم راک میسقت .هوالع هب

 ای یتسد یاهراک زا یخرب هب تبسن یزاوژروب یگقالع یب) یعامتجا یاههیحور ای و یئوروم تروص

 لمع هب تعنامم راک یو رین یرو رض ددجم عیز وت زا ای دراد زاب یو رشیپ زا ار یرو هرهب هک گوش (ینف

 و
 دشوک یم نامزاس نیا .درک فرطرب یلغش ییامنهار نامزاس فی رط زا ناوتیم ار بیاعم نیا

 .دهدب شرتسگ سک ره دادعتسا و داصتقا تاجایتحا بسحرب ار لغاشم ییالقع باختنا

 تلاح رد ار صصختم تلم هک دراد ار رطخ نیا راک میسقت .یللملا نیب ب هصرع رد .ماجنارس ب

 زا یکی هتکن نیاو دهدب رارق یمیخو تیعقوم رد گنج ای یناهج یداصتقا نارحب ماگنه هب کش

 تالدابم رد اهتلم هدرتسگ و رادهنماد دح زا هدایز و یعیبط ندرک یصصخت نافلاخم هد لیالد

 .تسا یللملا نيب

 ی
 هدنیآ رد دیاش» اس وب نی تسا تست اعم هروف باند دی کتب هر

 زا هک نانج .میتسه ْقَأ دهاش نونکا هک یناسنا رصع رییغت زا وگوتفگ نمض رود

 "*«.تسا نیشام رصع نیا هک مییوگب ,مینک یم دای یگنسون اي یگنس هنیراپ

 داجیا ماظن كي تروص هب .دی رفگیس رگید ریبعت هب ,ایند یاهروشک همهرد ,مسینیشام

 .دوریم راک هب یمومع و یلومعم تروص هب نیشام :تسا هدیدرگ

 رو رملق رد ع وضوم نیا و دوش یم ح رطم نیشام و رگراک نایم طباور ٌهلئسم ,نیاربانب

 دریک رزق یاج یناسنا و یداصتفا

 تیلباق و ندوب لمکم هناگود هطبار ناوتیم نیشام و راک نایم یداصتقا هاگدید زا (۱

 :داد صیخشت ار ینیشناج

 دنا هتف رگ رارق هدافتسا دروم مه اب دیلوت راک رد نیشامو رگراک ,متسیب نرق رد . فلا

 هرابرد ثحب تهج نیدب و درادیم هضرع حرش نیدب ار راکشآ رایسب تیزم هس نیشام

 :دشک یم ازارد هب ایازم نیا

 ]۳0۵۱2۲850160۳۵۸۵ 6500۳ 4 26۲ 616 .باتک رب همدقم ۱



 ۳۵۷ راک

 ؛دهدیم شيازفا ار ناسنا تیلاعف لوصحم نیشام س

 ار «ینیشام یاههدرب» ,سب نیا زا ,ناسنا :دنک یم دازآ یگدرب راک زا ار رگراک نیشام-

 ؛دراد رایتخا رد

 دو رب رتشیب هجره و دبایب صصخت و شرو رب رگراک دادعتسا ات دهدیم ناکما نیش اچ

 .دیآ یم رد نآ هدنامرف و بقارم تروص هب و دنک یم ادیپ ار نیشام كمک هبنج رتمک

 را اعتنآ رد نت تق یشت ملت کی تکی باهم ۲ اهونرک راک همه شا ایر ِِ

 زا ها ات یم راب هب ار ینف شننادزا یشان یراکیب هک مسینیشام نایز

 یلجت نارگراک جارخ | لکش هب ینف یفرت ره ؛دنک یم جارخا راک ز ار ناسنا نیشام

 نیاپ راخب یتشک ۵ ناناولم :تسا فورعم مسینیشام رپا رب رد نرو راک شنک او .دیامنیم

 :کف ملک نفنا هیون نجراکا هام راک و ننافرک قاره ار یتشک ۱۷۰۷ لاس رد

 هی ظن نونبهلب , زا :دراد رارق رگیدکی ربارب رد رظن ود نف زا یشان یراکیب باب رذ

 هقبط یاب یرادیامرس ماظن رد ینف یقرت ,نآ ربانب هک یتسیسکر ام الوصا و هنانیبدب

 نت ءنآ رک راک نا وفا سافک دن ایی و رب نیک یوشازا تا نخ نیز رک راک

 ,عقاو رد :دروآ دنهاوخ تسد هب ون زا ار هتفر تسد زا لغاشم ,قابطنا هرود كي زا

 و دیازفایم شورف نازیم رب نیشام دربراک رثا رب ءاهتمیق شهاک و دیلوت شیازفا
 هب ؛درامگ یم راک هب ار هزات نارگراک ون زا نایرج نیا و دروآ یم راب هب ار تعنص شرتسگ

 رد اهتمیق لزنت رثا رب ,یلک یاضاقت دایدزا و یا هیامرس یاهالاک عیانص هعسوت .هوالع
 .دروآ یم دیدب ار راک یو رین یاضاقت دیدج لغاشم داجیاو داصتقا رگید طاقن

 سگ تا فوم شا هک و اب یا یا ی تفش

 ۱ :دریگ یم رظن رد ار ینف یقرت عون
 ار نآرگ راک عضو مهو دیازفایم یرو هرهب رب مه هک تسا یلمع :یلاعتم یفر ت (فلا

 ؛دشخب یم تعسو ناسنا هب تبسن ار یعیبط هدودحم اریز .دربیم الاب

 رادیدب فرصم رد هک یتارییغت رثا رب .ماجنارس اس ارگسیاو 17

 ؛ددرگ یم یلاعتم .دوشیم
 ارجا نارگراک نایز هب اما دیازفا یم یرو هرهب رب هک تسا یلمع :ارگسیاو یفرت (پ

 :دن امت مک رب تعیبط هی تست از: ناسنا را ریز هو او یم

 22. ۸۱/۲۶0 ۹۵۱۷۷, 7:60۳6 26۳6۲۵ 06 [ع جهرم ها ۵م 0ر ۳1و ]21۱۷16۲-

 ۲۸۵۲5 1952: ۰۳۲۵0۵۵۷۲۲6, همان ممماناماامص »۰



 .یق رت ره هک دنراد رارق ضرف نیا رب ,ینمض ر وط هب ءاهكيسالك تایرظن ,نیاریانب
 رد ری دت نیم ار فلاخم هیضزف اهتسیسکرام و تسا یلاعتم

 ی ی هدافتسا یارب یووس یاقآ

 ؛ددرگ مأوت یلاعتم تایقرت اب یقرت نیا -
 ؛دبای شهاک راک تدم هجیتت رد

 هیلوا داوم دیلوت رد هژیو هبویدیلوت یاههاگتسد دایدزا هب هدش دازآ راک یورین

 و دهدب نامزاس ار هدش دارا ناف ور قابطنا دیدجت تلود هک تسا مزال نیا ربانب

 اهر وقک دشت تامادق اهن رک نیا هرونرما یر اذکب فتض ابو یلغص هنر هدهع هل اب

 کس افتد رک نیت رشت

 :تسا هدش زاربا فلتخم دیاقع نیش ی هرابرد ,یناسنا دید زا )۲

 هناگود هطبار ربانب ار رگراک و دنا هدیزرو دیکأت یگدنز حطس یقرت هرابرد یخرب

 و ثحب لباق در وم ود نیا .دنناد یم مسینیشام نویدم ءاهتمیق شهاک و اهدزمتسد شیازفا

 .دوش یم رگراک دیاع هجیتن ناونع هب هک راک تدم لیلقت دننام تسرد.تسین دیدرت

 راک نویک ییشام هک تن اهدرک یرادبن هیدن مزار رییق یخ سکروتب

 وا یونعم و یرکف دوجو زا و هدادرارق هدرخ هدرخ و تخاونکی ششوک دیق رد ار رگراک

 اتش |: اب

 هتف رگ ماهلا تایبدا یضعب زا مسینیشام هک «یلیخت ینیبدب» بابرد هک تسیپ :تخناخب

 قراوم تن ار تتتتا هقروا دو بانک رحاز لاس خب رتقت ۲" لماهود .دوش یراشفاب .تسا

 ی یو ی و ی

 رد هک یناسنا و یعامتجا لئاسم هتک نم رازق هنانتسا نوا رد تاک شا
 باور نیامآ ره دن هم تخناق هوم زد طقف .دنوش یم رادیدب مسینیشام نارود

 .دنبایب لح هار دنناوتیم دحاو نيا نورد رد یناسنا و یعامتجا

 یراکدوخ دروم رد یسیلگنا و ییاکیرما یاههیداحتا هنانیب عقاو تلاح یروآدای باب نیا رد

 زا یشان رادهتماد یراکیب زا سرت هب هکنآ نودب .اههیداحتا یاسر .تسا هجوت نایاش و بلاج اهنیشام

 تفلاخم هب راکدوخ یاهنیشام هعسوت ربارب رد هک دنراد راظتنا طقف هن .دنهدبرد نت ینف هویش رییغت

 حطس و راک عاضوا و طیارش دوبهب لکش هب نارگراکدوس هب ییایازم نایرج نیا زا هکلب .دنزیخن رب
 نس لزنت ؛رتمهم یعامتجا یایازم ؛هنالاس دزمتسد نیمضت ؛هنیمک دزمتسد شیازفا) یگدنز

 23. (یع۵۲ععع انناهدصعا, 6۵۳65 46 0 ۷۸۵6 ۰



 ۳۵٩ راک

 .دنروآ تسد هب (راک تعاس یس یا هتفه ناکما تروص رد و یگتسشنزاب

 راک یعامتجا و یقوقح طیارش - موس تمسق

 .تسا هتفای فرگش لوحت یدازآ یوس هب راصعا و نورق یط راک یقوقح ماظن
 مهدز ون نرق ات زین ییایورا ترا یتیم وتو هتش] دووصتو یک دریاماظت « قیتع دهع رد

 متفهو تسیب و ۱۷۹۴ هیروف مراهچ یاهنامرف) .تسا هتشاد دوجو ناهایس یگدرب
 (.دنداد نایاب هسنارف تارمعتسم رد نایرج نیا هب ۱۸۴۸ لاس لیروا

 هتسباو نیمز هب یثرا تروص هب ار اهناسنا . یتیعر ماظن هنایم یاههدس رد

 ,یساسا نوناق هسنارف رد .تخاسیم ریزگان یراگیب هب بابرا دوس هب و دینادرگ یم

 هدامرد ار ءاغلا نیا یندم نوناق و هدرک وغل هشيمه یارب و عطاق یلکش هب ار یتیعر ماظن

 ار دوخ تامدخ دناوت یمن سک چیه هک درادیمر رقم هدام نیا .تسا هدومن ظفح ۰

 .دراپسب دهعت هب تایح هرود مامت یارب

 هدنام ظوفحم دازآ راک ماظن و یرابجا راک ماظن نایم یدامتم یاهنرق «یفنص ماظن

 و راک طیارش .درکیم هدعاق قباطم و میظنت ار لغش هب ییایتسد یفنص ماظن .تسا

 یراکداتسا هب ناوتب هکنآ زا شیپ و دومن یم ررقم و صخشم ار هفیظو یارجا تایفیک
 نییعت ار راک طیارش ناداتسا طقف :درک یم لیمحت ینالوط نشر وا راک ثكي دیسر

 یراکمه اهنمجنا ای اهیاصتعا اب هزرابم یارب یمومع تاماقم اب ناراکداتسا ؛دندرک یم
 نایم یاهفرح مهافت» (۱۵۳۹ لاس) ""هرتوک-هیو نامرف .دندومنیم تقفاوم و

 .درک یم عنم هسنارف رد ار «نارگراک

 رد تسکش بجوم یهاوخیدازآ و ییارگدرف راشف .مهدجه نرق زاغآ زا
 رگ فک یک وزن قیمت ندترا نا سب .دوش یم راک یدازآ یزو ریب و یتنس یاه هدودحم

 لحنم ار یفنص تئیه یگدنیامن و یداتسا هبترم صاخ نامرف بجوم هب ۱۷۷۶ لاس
 ,ناتسلگنا رد .دنک یم یغلم یعطق روط هب ار فانصا ۰۱۷۹۱ سرام مود نامرف .دوب هدرک

 و دیامنن رارق رب ار یداتسا سپ نیا زا هک دنک یم دهعت ریزگان ۱۶۲۳ لاس زا .لوا زمیج

 نیا .دنک یم بیوصت ار یفنص یاهنامزاس لالحنا ناملراپ مهدجه نرق زاغآ زا

 و مهدز ون نرق ات ناملآ رد فانصا .دنتفر نایم زا یلک هب مهدجه نرق نایاپ رد اهنامزاس
 .دندادیم تایح همادا ۱۹۱۷ لاس ات هیسور رد

24. ۷۱۱۱۵۲۹-۵۵۵۸ 



 یسأیس داصتقا ۳۶ ۰

 رگراکدوس هب رثوم شیپ زا شیب یاهتنامض ذخا رثارب ,یرادهیامرس یاهر وشک رد
 و یک اش یاهماط زد هک تیر رق هب مع اما یتیاب مه راک تارا
 ,قدرگ نی رادیدب یرابجا راک نیون یاهلکش ,ام نارود یا همانرب

 یرادهیامرس هاگتسد رد راک ماظن ۱ 5 ۱

 .تساهنآ نابحاص رایتخا رد یقوقح ظاحل زا ,یرادهیامرس هاگتسد رد راک یو رین

 .ددرگ یم هلماعم یتمیق ربانب الاک دننام و دوش یم اضاقت و هضرع رازاب رد راک یو رین

 هب انب و دوش یم هئارا هتسباو راک لکش هب تیریدم راک زا یگرزب شخب و ییارجا راک

 3 کم ماجنا .تسا هدش نیعم راک دادرارق رد هک یشادای ربارب رد امرفراک روتسد

 راهچ هب متسیب نرق یرادهیامرس رد راک .تسا هدرک تباث ورپ اوسنارف هک نانچ

 :کسا هتتساو ریز هاک دید

 طابترا دیلوت لیاسو بحاص اب ار یداصتقا لماع ,راک دادرارق :یفوقح دید

 ؛دهدیم

 تعاطا .تسا هدروا دوجو هی ام رفراک هک ,یزاک .ناهزان زا رکراک کنی هک

 ۱ کتک یه

 هب رک راک یتفایرد دزمتسد ؛تسین ور هب ور ی رطخ ی اب رگراک :یداصتقا دید س

 تروص هب دسررب شورف هب رازاب رد هدش دیلوت یالاک هکنآ زا شیپ و تسا تراسخ هلزنم
 .دوش یم هتخادرب هدعاسم

 1 5 بیس هفت ی دوخج عصو نر نانج نکا :یعامتجا دید ماجنارس

 .دنک یم تیمو رحم ساسحا هجیتن رد و دراد ار تلاح نیا زا حورخ تردق یراوشد

 دننام مه نیا :دهدیم تسد زا ار دوخ یصخش و یناسنا موهفم راک .بیترت نیا هب

 .درادن ار یصخش و دازآ تیلاعف تروص و تسا رگید یاهزیچ

 ماظن سن ها هنوز یگتسباو نیا دضرب ییاهشنکاو. درو نرق مود همین زا

 هتسا دهان و مع ۲ و اک

 یغامتجا یاهرشف رکیدزا ادج و یوم یتعنص یرادةیامزش لیاوا ردهک رگراک ۱

 ماغدا یعمج ذوفن بحاص یاههیداحتا دنمورین شیپ زا شیب یاهیدتب هورگ رد .دوب

 3و یه
 یعمج مادقا هب قح ره ضی وفت زا .دریگ یم ماهلا ییارگدرف زا هک هناهاوخیدازآ ماظن

 ۱۷۹۱(۰ لاس نئوژ ۱۴-۱۷) ؟هیلیاشول نوناق .دزرویم ع انتما نارگراک و نایامرفراک

 25. ام 61۲



 ۳۳۲۰ زاک

 زا شیب نمجنا ره لیکشت ازج نوناق ۲۹۱ هدام و درک یم عنم ار نمجنا هنوگ ره لیکشت
7 

 . . .تشادیم عونمم ار نارگراک نایم ینابت هنوگره نوناق نامه
 :دنک یم صخشم ار یعمج لمع هعسوت .مهم خیرات ود ,هسنارف رد

 داحتا نامرف هاوخیدازآ مود یروطا رپما ردهک ۱۸۶۴ هم هام مجنیوتسیب نوناق

 ؛دنک یم وغل ار
 .دنادیم ینوناق ار یا هفرح هیداحتا هک ۴ ۳" هام مکیو تسیب نروت اف تش

 .درک میها وخ یسررب راک رازاب رد ار ییاکیدنس هدیدب شهن ,هدنیآ رد

 رب او اک هوم هعاتساسا هک یلمااس یا هی اب نیا هه نرم اهن

 نایم یدارفنا قفاوت نیشناج .دنیامنیم فیرعت تلود تراظن اي تیمکح ساسا
 .دوش یم اهنا نایم هدقعنم دادرارق و رگراک و ام رفراک

 ۱۹۵۰ و ۱۹۳۶ ۰۱۹۱۹ یاهلاس نیناوق .لوحت نیا مهم یاهخیرات ,هسنا رف رد

 :اتتا

 قدمت هات را ندرک یصخش ریغ یاج هب راک نأش ال

 نا تا شنا هشتگ راشمدرا رب هاگنت رک رگراک یاوتیا ققرگ هغاتهآ راک

 .دهن یم لاوز هب ور هاگنب
 رک اگه ضو رو نا تک ی ی هدنهد نامزاس و هدننک تیامح قح ككي

 .دوش یم

 یاهورین رد یرگراک یاههورگ ماغدا رثآ رب ,رگراک تراقح هدقع ,نایاپ رد و

 و یعامتجا یاهدس .لاح نیع رد و دوریم نایم زا تلم یداصتقا و یسایس

 .دنوش یم هتشادرب هار رس زا یزاوژروب یاهیروادشیپ

 یدصت رد تکراشم نودم دعاوق شریذب اب هاگترد نآ کیو شد شفت زا دیس طایتسا روزها

 :میزاس یم ناشن رطاخ ار مهم و هزات راک ود طقف ام ,دروم نيا رد .ددرگ یم رادیدپ هاگنب تیریدم ردو

 رب هک ۱۹۴۵ لاس هیروف مودوتسیب نامرف بجوم هب یدصت یاههتیمک سیسأتهسنارف رد (فلا
 ۱ سا هیف اب ری ۱۳۷ تفه و ۱۹۳۶ هم هام مهدزناش نیناوق رثا

 ای یتعنص یاههاگراک یک رد ناتکراک ناگدنیامن ار هاگنب رد ی رگراک رک دنیا گنج ز أ شیب

 .درک یم نیمأت (۱۹۳۸ ربماون مهدزاود نامرف) ریگیدزمتسد هد زا رتشیب یاراد .یناگرزاب

 هدرک اپ رب ار هاگراک یاههتیمک .یشیو تموکح نامز رد ۱٩۴۱ ربتکا مراهچ خروم ,راک همانساسا
 ۱ .دوب

 دنا هدش لیکشت .مدختسم اب رگراک هاجنپ مک تسددجاو یاههاگنب هیلک رد یدصت ینونک یاههتیمک



 نیشاس داضتفا ۲

 تی رثکا دجاو یرگراک یاهنامزاس هک یماسا تروص رد بسانتم یگدنیامن ساسارب اهنآ یاضعا و

 و تباث وضع ود ریگبدزمتسد تسییب ره یاب اهنآ بیک رت و دنا هدیدرگ باختنا ,دنا هدرک هیهت یگدنیامن
 تسس هات شیئر :تسا ,نیشناع تشهاو تبا وضع تشه الات رفت زا ره وکار و نیشناجود

 .دراد ار هتیمک تسایر

 و راک طیارش هب طوب رم لئاسم هیلک هرابرد و دنک یم هرادا ار هاگنب یعامتجا یاهزاک .یدصت هتیمک

 تک رس او هریک یمرارف اتزوتشم دزوم هاگنب تیلاعف هرابرد و دزادرپ یم ثحب هب یداصتقا

 هب ار دنمدوس رییغت هنوگ ره دناوت یم هتیمک نیا .دوش یم غالبا هتیمک نيا هب نآ همانزارت .دشاب یماهس
 رد یتروشم یار اب ءاضعا زا نت ود ,یماهس یاهتک رش رد ؛دنک داهنشيپ هدزاب و دیلوت شیازفا یارب هژیو

 .دنیامن یم تکرش یرادا یاروش تاسلج

 نيا و هدیدرگ داجیا ۱۹۵۱ لاس هم هام مکیو تسیب نوناق هلیسو كل رتشم یدصت ,یب رغ ناملآ رد (ب

 .یزیردالوف و لاغز تاسسوم ۲ تیریدم یاههاگتسد و تراظن یاهاروش رد نا ریگبدزمتسد هب ار قح
 .تسا هداد رگراک ۰-۱۰۰ زا رتشیب یاراد یزاسكک و نهآ نداعم

 :دننک یم لامعا ریز یاهنامزاس ار كرتشم یدصت قح
 و نییعت هب وضع كي و نانکراک و نارادماهس نا دن امن اب ربا رب یرامش ماش تراظن یار وش جن

 ۱ ۱ ؛ناگدنیامن نیا تیرثکا باصتنا

 نروض زد هک یعامتسا ریذم في و :تراظن :یاروش باضتنا هب ریدم:هن لماش «تنریذم هاگتسدا

 دف نیا ید رگ تاوضتس دنا یمن خر اظت یاروم نفت ناخ راک. نان یاضقا تم رک ا شفا ام

 .دوش یم باختنا اههیداحتا یاضعا نایم زا المع

 یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا رد راک ماظن .۲ 8
 یساسا نوناق مهدزاود هدام قفاوم ,یتسیلایسوس یوبروش ریهامج داحتا رد راک

 هیاپ رب «ینوناق طیارش دجاو دنو رهش ره یارب راختفا همشچ رس و هفیظو كي ییوروش

 .تسا هدروخ یمن .دنکن راک هک سک نآ» لصا

 .یرابجا راک و دازآ راک :داد صیخش ناوت یم راک ع ون ود همه نیا اب

 دازاراک (فلا

 ینف اهنت هن نیتشاو .تسا هتسباو راک كي ,یرادهیامرس ماظن رد ن وجه :دازآ زاک

 همت ور اهم یر ی کل يک مرز یی شا مارا یک راک ریش
 .تساهدزمتسد نامه اهدمآرد مامت |ریز ,دراد یداصتقا هبنج و تسا دنمراک انامه رگراک

 لماک لاغتشا یوسارف عصو اب و دروخ یمرب یدودح هب راک یدازآ .فصو نیا اب

 راغا ناو یسلاتسوس ور نیش هام دانا رد هام یا یقتک یه ادای طابتزا

20. ۵ 



 ۳۶۳ راک

 ادیپ یلغش دنا وت یم رگراک ره .تسا هتفای ماود نونکات دیدش ندرک یتعنصو یزیرهمانرب

 و لقن دننام یناوا رف جیاتن ینماان هن وک ره یدوبان .درادن یس رت یدامتم یراکیب زا و دنک

 شش وک فعض ؛دزاس یم هجاوم رطخ اب ار هاگنب ییآراک هک رگراک می رس هدایز لاقتنا

 ریزگ ان یوروش تموکح .نینچمه .تسا هدروآ راب هب ار «یتیل وئسم یب تلاح» ,یدیلوت

 رد یراکیب زا میب تروص هب هک دنک یراشف نیزگیاج ار ییازج تاررقم تسا هدیدرگ

 :دوت سس لامعا یزادهبامرنت هعناج

 اهینواعت ای تلود مدختسم نا رگراک مامت هک درادیمر رقم ۱۱۳ اسد ی ناف

 و تالاقتنا لیالد و مادختسا خیرات ,هچرتفد نیا رد .دنشاب هتشاد «راک هچ رتفد» دیاب
 اب هزراپم ۱٩۳۸ لاس رپماسد مششو تسیب خروم نامرف .تسا هدش تشاددای هریغ

 ۱۹۳۰ لاس نئوژ مششوتسیب خروم نامرف و دهدیم نامزاس و بیترت ار تبیغ

 یتمالس للع هب رگم هدرادیم ع ونمم هزاجا بسک نودب دوخ لغاشم گرت زا ار نارگراک

 نادنز هام راهچ ات ود هب تازاجم هنرگو .یاهفرح هسردم اي هاگشناد رد یسیون مان اي

 .دسر یم

 نودب هک دهدیم قح تلود هب ۱۹۴۰ لاس ربتکا مهدزون خروم نامرف ,نایاپ ردو

 .دزاس لقتنمر وشک طاقن همه هب ار ینف نانکراک و رهام نا رگراک«یدرف تالیامت هب هجوت
 .صصختم نارگراک هرامش شيازفا یارب ۱۹۴۰ لاس ربتکا مود خروم نامرف

 هزاهف بل اس ناناوج .دهدیم لیکشت ار «تلود راک یورین ریاخد»

 هب زاین هک دنوش یم نومنهر ییاههخاش یوس هب لاس رد رفن ۰ 7
 .دننکب راک تلود تمدخ رد لاس دنچ .شزوومآ هرود مامتا زا سپ دیاب و دنراد صصخت

 ءار راک هب توعد نس ۰۱٩۳۷ لاس نئوژ مهدزون خروم یلاع یاروش تسایر نامرف

 دهد يم ریش «یجاصتفا اههح اش ناتب

 ریهامج داحتا رد ار راک طباور رد ربج مهم رصانع .نیناوق نیا دیلک نیا ربانب

 بوصم .یلاع یاروش تسایر نامرف .هتبلا .دزاسیم دراو یتسیلایسوس یوروش

 .تسا هتفای راشتنا ۱۹۵۶ لاس رد هم هام مهدزاي رد هک ۱۹۵۶ لاس لیروا مجنیو تسیب

 ود تدم هب یهگآ شیب هکنآ طرش هب .دنیوگ ككرت ار دوخ راک دهدیم هزاجا نارگراک هب

 هب ار لغش رییغت یداژآ راک هج رتفد ظفح همه نیا اب .دنهدب دوخ یامرفراک هب هتفه

 .دیامن یم دودحم یا هظحالم لباق نازیم

 یرابجا ای یرفیک راک (ب

 راک .یاههاگ ودزا» هی ار اش ادزای و ناینادنز دراد زاتخا وهزاخا روقک .ریزو



 نم ابن ناضتقا ۲

 روبجم نیعم یاهلحم رد تماقا هب ای .دیامن دیعبت نیعم طاقن هب اردارفا و دتس رفب «یبیدأت

 ور اش

 یوق نیارف یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا رد یرابجا راک تیمها در وم رد

 .یللملا نیب تاقیقحت هزاجا رودص زا یوروش عانتما ؛نایرارف یاهشرازگ) دراددوجو
 ح رطم ار یراپجا رگراک نویلیم ود دوجو ناگدنسیون زا نوه ی. ۱۲ ۵ لاینا

 .دنا هد رک

 قوزوش ریهامعداختا ۱۹۳۱ لات همانرب ۱۱۵۰ لاسرد هد تالابا تماوکخ

 اهتاملا ی اگیابرد هس سیا :تسا هتخاس نم یا هام رحم هتسزف از یه اتش

 یوروش ریهامجداحتا لاغشا نامز رد ار نآ زین ناملآ شترا و هدیدرگ فشک

 ۱۱۲ ۱ سی دوش سا سه یه آتی
 داحتآ رک زاسوت یاهتامتخاس هیلک ۱/۶ نوت( ظ) یرابعا راک نانتاس

 رد "اتکوا یتفن تادیلوت هيلکءمرک /۴ .نهآ هار ۰ :بوج دیلوت ۸۱۱ و یوروش

 ارد یسهم ارهاظ یرابجا راک نیاربانب و هدوب ات هیت سقف

 تا اتش او و وقت

 ودازآ نارگراک نایم توافت ایآ هک دیشک شیب ار شسرپ نیا ناوتیم تروص نیا رد

 نمک و یکازا هجرد رد توافت رد رتشیب یتسیلایسوس یوروش ریهامجداحتا رد یرابجا

 هب (ذا ین هاگشناد داتسا) ۲۸فوداگود روسفو رب هک ی رثا رد .تسا راک تیهام رد

 ریز ی ی هداد صاصتخا "*یوروش ردراک یراذگنوناق لوحت خیرات ع وضوم

 هعماج ثكي هدودحم رد» :دومن هدهاشم نیشیب شسرب هب خساپ ناونع هب ناوتیم ار

 راک وبیزابعنا راک نایم یقنک و نت وضا:توافت هنابلطواد مادختسا زا ]۱

 :لصا تسا لاحم (۰ ..) یتسیلایس وس دعا تاب منو تن وب .درادن دوجو هتفای ماجنا

 هب ینوناق راشف 1 نودب ناوتب ار «دنک تقباطم وا تاناکما اب دیاب سک ره مهس»)

 «.دریگ رارق ما رتحا دروم و ددرگ تیاعر ندرکراک یناگمه هفیظو ات تشاذگ ارجا دروم
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 29. 1 زجاهن۲۵ 06 6۷هاتنم» 06 ۱۵ !هعنوامانم» دوزکنوابعم اب ۳۵۷۵|



 ۳۶۵ راک

 یسانشباتک

 ,گانتتتظ 6۶ ۸م 11۸۳0 160و لب موم (ظدتنفم ظ۳عوومم ۲۲هن۲هونمنمو
 م ۳۳عصع۵, ۵1. « "1۳6518 »و 1961),

 ی, 0)1زنکگه۳۲5 61 2۰ )83۵۷2 ۳19101۳۵ اب ۳ه۵ن۵آ عج ۳۲۳۵6 0 0۳1و ۵
۰ ,01۳9 705 

 ۲. ظ۸۳۲012م 5ع:ومو 2ع0جمجتوم ۵! ۳۵۵۵[ (۰)1957
 ظ. (1۳۳-2012تالر 09۵۳9 06 ۳هاملتندوو )0 90۳:هاوهع (ظدتتفم )هطفام ۰)1956

 ۰)1 ۷ 1۵7۷, ص075 0و 08۳0و (2 ۷۵۱,) (طوعتمم )۵58۵, 1958),
 ۲۰ ظدتحصعتر 19ام 0 ۵۵م (۳دفر ۳۳عدعمم هنوز امسمع 0م ۳۳وصهه, ۰)1948

 ۶ ۲۲۲۸0۲۵۲ ۳۳۵۵م لب هومهندنوم دما (۰)1946
 بس 7:186716::00[1 44 ۰

 سا نو [و هم سم» > مه ام ۱۳عوهزل 6/6۵ ((هلاتصهتلپ ۰)1956
 لب (ناشااطم 1۳6 0۳۳۵0۵۵0۵ 0 60۵0م ۰

 ۸. 5۲۷۳۲, ۳۳۵و مهم ۲ ۳6۵و اتم ۳هزممهنمهممالع ع 1ع همدلعتم»
 (۳وودیآهتهجب زوص م-صوتو ۰)1949

 ۲, ۲, 002 ۵۶ ۲. طب ۲۱۸۲۲ ممنول اماطزلنب هص0 یممصمصتء بموصممصمحا
 (شجمءم» عممجء هوم, صفت 1953)

 ل. 1۸8تن ام ۷زمزلانعهمهجم( 0و 1م عهمتلمانمص ۶ ]۱ع مهاهدعهاتمه 46 18 ۵
 8001۷۵, ظهتتوم 1948 ([۲./,۰۳۷). هدلتنع ظف ۰)7 ۱

 ت راو00۷106 0۳0 ۲۵هواههممالو مو !عهصعم نص ۲۵68م ظعتتعم 1947 (./۷۰:۰/).م
 هما 9 ۰)5

 ۲۰ ۳۶۳880 مرام 4 موم هم ۱۳۵۵۵۶۲ (۰)1938
 6 1۳58۸۲ ام ۶۳۵0 ممآوم لوح 16 ههموقم (۳۳عمدمم ۱هن۷هزاهنت6و 6

1949(۰ ,۳۲۳۵۵66 
 ظ. 1۸00۲, آعک ۳۵۵۵۵۲۶9 6۳۵۳۵ 0۵0۵ ۵ 00۵۳۵۶ (ظوتافم ظاحاتاععم 1930)-
 ۲۷, ع50۲هعتب ص 16عنماعاتمج ه0۷6توسم لد اتعونا (۸10دینلو ماه [602۵اهو

1951[(۰ 178۳8 



 مود لصف

 هیامرس

 امر ییاسا نت اسارت اسارت شیت
 هرود ره رد ات دهدیم ناکما میقتسمریغ لامعتسا رثا رب هک میا هدرک فی رعت ددجم دیلوت

 .( ۱۵۸ هحفص هب دینک عوجر) دیآ تسد هب یدمآرد
 هیامرس .ینف هیامرس ینعی .هیامرس نوگانوگ میهافم رد رتتسم ,یداصتقا فیرعت نیا

 و دراد یقطنم شزرا كي موهفم ره .تسا یراج نابز رد یتابساحم هیامرس «یفوقح

 .دروآ یم مهارف ار هدیچیب تیعقاو لیلحت هاگتسد

 (ه ریش و) یتیشاع داابا.میعیقت لیق نا یدام-یاهالاک زا یا هغیبشم نق دیامتش

 ار ناسا راک یرزهرهب وب رب نم راک هب دیلوت فا رها یاههار زد از ناتیا هک تتسا

 .دنهد یم شیازفا

 كالهتسا عضو رثا رب هک تسا یلوپ یاهشزرا زا یا هعومجم یتابساحم هیامرس

 .دننامیم یقاب رییغت نودب و تبات

 هک تسا راداهب قاروا زا یضعب هرابرد فرصت قوقح زا یا هعومجم یقوقح هیامرس
 هیامرس هدنهد لیکشت قوقح .دنروآ یم مهارف دمآرد دوخ نابحاص یارب راک نودب

 ارجا یناگرزاب هعماج كي رد ای یدارفنا تروص هب هک تسا تیکلام قوقح ای یفوقح

 دیاع ار هرهب هک تسا ماو زا یشان یراکبلط قوقح ایو دهدیم دوس و دوش یم

 دنا زرک رو

 رهاظ قوقح نابحاص اب ار هیامرس هطبار یقوقح هیامرس و یتابساحم هیامرس میهافم
 رد .دراد یلک تروص ینف هیامرس موهقم .دهدیمن ناشن ار هیامرس تیهام و دزاسیم
 رازبا ؛هتسب داصتقا رد شیخ و رازبا دننام ینف هیامرس ,یداصتقا ماظن ره رد ,عقاو

 رو طقف نیم رقع هام سما :تشا وجه مک شا و یر ادهنامرس یاهتماطت رک تنش اف



 ره هکنآ هصالخ .دوشیم ادیپ دیلوت لیاسو یصوصخ تیکلام رب ینتبم ییاهداصتقا
 .دشابن رادهیامرس دناوت یم داصتقا كي اما .تسا یرادهیامرس لوصا رب ینتبم داصتقا

 حرش ار ینف هیامرس الوصا .می ریگ یم رارف دیلوت دید هیواز رد ام اجنیا رد نوچ

 و هیامرس لیکشت یاهمسیناکم ,ینف هیامرس هدمع یاهلکش لیلحت زا سپ .میهدیم
 .مینک یم یسررب ار دیلوت و هیامرس نایم طباور

 ینف هیامرس یاهلکش - لوا تمسق
  یراج هیامرس و تباث هیامرس

 نایرج رد یرورض شاعم هوجو) یفرصم یاهالاک و یدیلوت یاهالاکلماش هیامرس
 تا (تیل ون درگارف

 یاهالاک ای ماود اب یاهالاک طقف ام هقالع و هجوت دروم یدیلوت یاهالاک .اجنیا رد
 یبشابیم یندش فرصم راب كي

 :دنوش یم میسقت هدمع ع ون ود هب ماود اب یدیلوت یاهالاک

 ؛(نداعم) ینیمز ریز 3 نیمز
 .یدیلوت تازیهحت و رازبا لماش تباث هیامرس

 ِ  :زا دنترابع یندش فرصم راب كي یاهالاک

 هب یا هطساو یاهالاک و دیلوت نای رج رد یاهالاک ینعی ,یراج یاههیامرس ءوس كيزا

 ؛یفرصم یاهالاک هب لیدبت روظنم
 .هیلوا داوم ریاخذ رگید یوس زا
 .میسریم یراج هیامرس و تباث هیامرس نایم نی رید كيكفت و زیامت هب .بیترت نیا هب

 هیامرس لکش ود صیخشت و زیامت یانعم .۱ 8
 .دسر یم تیمسا مادا هب یراج هیام رس و تباث و نایم صیخشت و زیامت یانعم

 رد لاح. نیعرد و ننک یماداهبا دماردهک تسا نآ :تبات هیامرس تنمشناد نیا رظن هی
 نلاس :یراخ هامشسو زا نامتخاش یتشام نراوفآ ) دنام يم یاب وقت بتخاض یازاد

 ماد ,رارق نیدب .دوش یم نو ریب دوخ بحاص ییارادزا اما دیامنیم دیلوت دمارد هک تسا

 یراج ةيامرس كي دوش هتخو رف رازاب رد هک یماد و تیاث هیامرس كي ندز مخش یارب
 نا تب

 اره یاس نیا اه را از یات دیار فکس توت لی



 و ینف لیدبت هطباض رب هکلب .دهدیمن ماجنا (دیآرد تکرح هب دناوتیم تباث هیامرس)
 .دوش دراو دیلوت رود نیدنج رد هک تسا شات دی اف :دهد یم را رق الاک یداصتقا

 رود رد دناوتب راب كي طقف هک تسا نآ یراج هیامرس ؛دبای رییغت نآ ینف راتخاس هکنآ یب
 .ددرگ دراو دیلوت

 طقف هکنآ لاح .دوش یم باستحا دیلوت هنیزه رد یراج هیامرس لک شزرا «هجیتن رد
 لوط یانبم رب ءزج نيا .دیآیم باسح هب هنیزه نیارد تباث هیامرس شززا زا یئزج

 هرکس اش تابان امر

 :یراج هیامرس و تباث هیامرس تایصوصخ .۲ 8

 یگنیدقن و یریذپكرحت

 .دنک یم صخشم یگنیدقن و یریذپ كرحت یعون ار یراج داش وات هیامرس

 ۳ :رییف راک هداک فایر اما رها نادادغتسا واتیلباق نهی ارش ی ریدب كأرحت

 لیاقم هطقن رد یبسن ای قلطم تروص هب هیامرس صصخت .اضاقت ییاج هباج زا یوریپ
 .دراد را رق ی ریذب كل رحت

 لوپ ریارب رد ریخأت نودب و یروف هلدابم رد نآ تیلباق و دادعتسا .هیامرس یگنیدقن
 او رک تو وضو اراده اون یا ی هی اه هاش اش کم ار نا

 لکش و هرحت مدع .دیلوت راک رد نآ شزرا یلک ای یئزج دیلوت دیدجت ینعی .ك الهتسا

 لباق رازاب رد هیامرس نيا هاوخ .دریگ یم رارق یگنیدقن ربارب رد هیامرس لوقنمریغ

 ای یعطق لوصحم یاضاقت شهاک و ضابقنا رثا رب تخاس درگارف هکنآ اي دشابن هلدابم

 فقوتم و دروخب رب عنام هب دیلوت یدومع یدنب هدر زا صخشمان یاهطقن رد یگتفشآ
 ۱ .ددرگ

 حیرصت ریز حرش هب ار فلتخم یاههیامرس یگنیدقن و یریذپكرحت طیارش ,نیون لیلحت
 :دیامن یم

 نیعم دروم كي رد طقف هجو چیه هب هک دراد یریذبلرحت یعون یتروص رد تباث هیامرس (فلا

 یریذپ كرحت .دشاب هتشاد رایتخا رد لامعتسا دراوم رگید زا ینادیم و دوشن تیبثت یداصتقا دربراک

 نیا و تسا دایز ًاتبسن لیدیت یاهنیشام و یروتوم یاهنیشام ,یکمک یاهنیشام ,یتسد یاهرازبا
 :دوالغاهب :دراد تست راک رد نا را هافتسا طناب هک لب تاپ هیامم عون هب طقف هن تیصاخ

 تباث هیامرس .ریخا دروم رد .تسا لوصحم عون و رازاب راتخاس عبات تباث ةيامرس یریذپ كرحت
 هب فلتخم رایسب دراوم رد دنک یم دیلوت هک ار یتامدخ و اهالاک هک دراد میقتسمریغ یریذپ ك رحت یماگنه

 .دنور راک
 5 ۳2 ئ ِ  رم

 هب و «دیارد شدرگ هب هتسها» دیلوت رود رد هک تسا هنیدقن یتر وص رد تباث هیامرس ءرگید یوس زا



 ۳۳۹ "هیامرتس

 طقف كالهتسا ,یهگناو .دراسب ون زا ار دوخ دناوتپ ررقم تدم سر رد هک دهدب نو ریب ار یشزرآ جیردن

 رمع هرود نیا .تسا هتسباو نآ یداصتقا رمع تدم هب هکلب .درادن یگتسب هیامرس یکیزیف رمع لوط هب

 تیدودحم و تباقر .(دتفایم زور دنسی و جاور زا هزات عارتخا لابند هب هیامرس هک یماگنه) یگنهک هب

 ار عیرس كالهتسا اضاقت و نف تارییغت ,نینچمه :تسا طوب رم هقیظس رییغت ای یرازیب رثا رب اضاقت

 .دیامنیم تباث هیامرس یدام یگدوسرف رب ینتبم یداع كالهتسا نیشناج

 هب یداصتقا فرصم كيزا دناوتب طیا رش یا هراپ تحت طقف هاگ ره .دوخ هب ون هب ,یراج هیامرس (ب
 :دراد ی ی فدبق زعت باب لاقتنا زکیکزاک

 تلاح :دراد یبسن یگنیدقن ,دوشب لیکشت هیلوا داومزا هک یماگنه .یراج هیامرس «رگید یوس زا

 درگارف رد هیامرس نیا هک دراد یگتتسپ یا هلح رم هب و رازاب عاضوا و طیا رش هب یراج هیامرس یگنیدقن

 نیا رد هک یهاگنب یارب .بتارم هلسلس نيا نییاپ رد اضاقت لیدبت هنوگره :تسا هدیسر دیلوت یدومع
 تیمها ,هوالع هب ؛دروآ یم راب هب یگرزب یاهیراوشد .دنک یم لمع یصصخت رایسب ةیلوا هدام اب نامژ

 ,دیلوت زا هلحرم ره رد اهالاک شزرا شیازفا لابند هب ,دیلوت رخآ لحارم رد ,هنیزه رد هیلوا هدام یبسن
 ,دوب ادهاوقن رتالاب

 نیون داصتقا رد تماب هناش ۲ ٩

 شقن و ینف یاههویش لماکت.تسا متسیب نرق داصتقا تاصخشم زا تباث هیامرس
 یداصتقا هب ار تباث یاههیامرس اب داصتقا كي» هک دنا هتشاد ار هجیتن نیا رابتعا هدنیازف

 داور سنا ف) هدیانت خشم ارنآ تبات یاههناهرسفک قتک لیلبت
 ونیز ساده یک تر هیات نیو طب یا یا هاش قا

 یا هیامرس لیدبت بجوم دكدنا هادنا داصتقا هزوح كي رد تبات یاههیامرس دوجو

 و ریثک دیلوت لابند هب ,تباث یاههیامرس ,رگید یوس زآ و ددرگ یم راوجمه یاههزوح
 ۰ . .دنوشیم جرخرپ شیپ زا شیب و دنمتردق شیپ زا شیب هوبنا

 هک دروآ یم راب هب ار هجیتن نیا داصتقا ره رد تباث تفگنه یاههیامرس دوجو

 قاهادننآ ام اهراتاس یوو و دتادرگ ی شراونشخ از یداصتفا تاقاطتا
 .ددیآیم دیدب ریز جیاعت نایزج ننا ژا دراذگ یم یاجن هی یریذپان فاطعنا
 هب دنناوت یمن رگید «,نیگنس تباث یاههنیزه اب دنویپ رثا رپ یداصتقا یاههاگنب (فلا

 نومنهر ار اضاقت نیا دنشوک یم سکع ربو ؛دنهدب رد نت اضاقت تاراشا هب یناسا

 هاب رفآراک یاس اب دافتآ نادری اب یو اع اناسو اجر اههتف این و
 ؛دنررب اب نشورف راضعتا تیفضو را رفقا یا ریبقداضتفا

 یبسن یگنیدقن مدع و یهوبنا تلصخ ببس هب تباث یاههیامرس یریدپان میسقت (ب

 ار رطخ نیا و ددرگ ناربج دناوتن یراذگ هیامرس رد هابتشا هک دنک یم پاجیا اهنآ

 ؛5 ونشت مامت یمومع لداعت نایز هب هک دراد زین



 یسایس داصتقا ۳۷ ۰

 :دوش یم اهنیا تلصخ لیدبت بجوم گرزب یاههاگنب رد تباث یاههیامرس تیمها ب

 رد و داصتقا زا یعیسو یاهشخب هقالع دروم اههاگنب لداعت لئاسم و راک طیارش
 .تسا تلود هجیتن

 دراو یی ریذپان فاطعنا همین اهنت نیونداصتقا راک ز رط رد تباث هیامرس ,همه نیا اب
 :دنک یم حیرشت ار بلطم نيا ریز لماوع .دزاسیم
 هک ایوب و یعقاو داصتقا ره رد یدیلوت هاگتسد هدافتسا نودب و راکیب تیف رظ دوجو (فلا

 ؛دنک یم راک دوخ دربراک راظتنا رد یلوپ یاهیگنیدقن و دیلوت تاناکما زا ۸۰ اب

 تسد هب (سم .دالوف ,ندج) دیلوت مره سر رد هک یتالوصحم فیعض صصخت (ب
 یاههیام رس میقتسم ریغ یریذپ كرحت دعاسم و قفاوم ریثأت تروص نیا رد ؛دنیآ یم

 اهشخب نيا .دوش یم ساسحا كيناکم تعنص و یراکزلف یاهشخب رد هژیو هب .تباث

 .دنروآ مهارف ار ییاهالاک لدابتم فراصم هدرتسگ یاههزوح یارب دنناوتیم

 هیامرس لیکشت - مود تمسق
 تلم كي یگدنز حطس رگا .تسا داصتقا دشر و دیلوت یساسا لماع ینف هیامرس

 تسا هتسباو یرازفا هب .متسیب نرف رد ,یو تردق .تسا كلام هک دراد یرازبا هب یگتسب

 زا :دراد یم هضرع ار یا هناگود تیمها داصتقا ره یا رب هیامرس لیکشت .دنک یم دیلوت هک

 هیامرس رگید یوس زا و دوریم راک هب دوجوم هیامرس دیدجت و تظافح یارب وس كي
 ۱ ترا نو تو اراک هما شک هد ماکت اا ر

 لیکشت و هلالهتسا یاهتروص هب داصتقا رد صلاخان هیامرس لیکشت «نیاربانب

 :رب تسا لمتشم ریخا دروم .دوش یم لیلحت و هیزجت صلاخ ةیامرس

 ؛دیدج یاهنامتخاس

 ؛دیلوت یارب ون تازیهجت -
 .ریاخد صاخ تارییغت

 توالت اب نفی ندا مزار هام رس نا شاخ رضل اع اب هام یک هش
 :تسا اد قشر هام یا هنر نیر اوت یاویرا دهن قش

 مود تمسق زا تسخن شخب
 زکرمتمان داصتقا رد هیامرس لیکشت

 زین و اههاگنب و دارفا تیلاعف هجیتن هیامرس لیکشت ,زکرمتمان نیون داصتقا رد



 ۳۷۲ هیامرس

 یاهشور دروم رد مه و یراذگ هیامرس هنیمز رد مه هدیدب نیا .تسا تلود و اههو رگ
 دارت ساوه اس نام یتمات

 یراذگ هیامرس .۱ 8

 یاهالاک داهنا ی. ییف شا اه شا مارس یا و ع ا هب هت

 قاروا ای ماهس) راداهب قاروا دی رخ رد هیامرس نتخادنا راک هب اب و تازیهجت ای یدیلوت

 .دراد توافت .تسا دوجوم یاههیام رس هدنهد شیامن هک (هضرف

 یوم یراذگ هی امرس و یصوصخ یراذگه یامرس (فلا

 .یصوصح یاهیراذگ هیامرس رانک رد ,یمومع یاهیراذگ هیامرس .رصاعم داصتقا رد

 .دننک یم زارحا یلک یراذگ هیامرس رد ار یمهم شیب زا شیب ماقم

 و اههاگنب ینعی یصوصخ یداصتقا یاهدحاو .متسیب نرق زاغآ ردو مهدز ون نرف رد

 یلام نیمأت و دنتف رگ یم میمصت یلم یراذگ هیامرس رد مهس نی رت نالک هراب رد ,اهکناب

 ماجنا یمومع تاماقم اي تلود هک دراد دوجو زین ییاهیراذگ هیامرس هتبلا .دن دومن یم

 اهراک نیا اما ؛(هریغ و هع رت رفح و هار ثادحا یماظن ای یرادا هینیا نامتخاس) دنا هداد

 :تفرک یار و موش اه اه وادی اف اظو دوست

 دشر مهس یارجا هب ار یو .تلود یعامتجا و یداصتقا فیاظو ۱۹۳۰ لاس زا

 همان رب ۸۱۹۲۱ لاسنآ رب لابتد هنر دن و یم نومتهز نیمی زا دگ هباعرتس زا یاهدنیات

 رد هتلی ناو هشقنا هسنارق رد «هکرام و ویدرات یاههشقن») «گرزب یاهراک»

 دوو ات شهر اه مه هاب او ی ات
 یناشاو تشفت یقش ینادج دن امشب اماک لاتشاتس انتها دیک هبرظت هک خم

 هل زنم هب یلم یداصتقا تیلاعف تیبثت و ظفح روظنم هب یمومع یراذگ هیامرس .دشخب یم

 درگ راد یداضتفا لک تسایسرد یساسا رضتع

 هدارا و یصوصخ یراذگ هیامرس ییاسران و یزاسزاب تایرو رض .مود گنج زا سپ

 تسایس فلتخم عاونا شریذب هب ار اهتلود .تلم دوس هب یراذگ هیامرس ییامنهار
 .دنا هدش نومنهر رادهنماد مک و شیب :خرا لک هن اهرم

 دنا هتف ریذپ ار تدمدنلب ای و تدمنایم یراذگ هیامرس یمومع یاههمانرب .اهروشک زا یضعب

 .(نیاژ ءایلاتیا .هسنارف)
 هدنام بقع ای مورحم قطانم زا یا هراپ ُهعسوت و تی نا هتناش قلاب زا رای
 (سیلگنا و كيژلب ,هسنا رف رد زکرمت مدع و یاهقطنم طسب تسایس ؛ایلاتیارد ۱۳
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 نا هد راک ارجا هب ار

 .دنا هدرک زکرمتم دیدج عیانص زا یضعب ای انب ریز رد ار دوخ ششوک اهتلود ,رگید یاهروشک رد

 ار یمومع یاههاگنی یراذگ هیامرس تلود .دنراد هدش یلم شخب هک ییاهروشک رد ,ماجنارس

 .دريگیم رظن ریز هفرعت یداشرا تسایس و یلام لیاسو ٌهیهت قیرط زا صوصخب
 یارب ,یمومع یاههاگنب و یرادا یاههاگتسد یراذگ هیام رس رب میقتسم یاهتراظن زا نو ریب .تلود

 یروآدوس شيازفا و دنزیم تسد میقتسمریغ تامادقا هب یصوصخ یراذگ هیامرس رب ات
 :زا دنترابع اتدمع هک دراد رظن رد ار اهیراذگ هیامرس

 یارب هریخذ كرادت ,یلوزن یاهخ رن اب كالهتسا) كالهتسا هنیمز رد هژیو هب .یتایلام یاهیگدوشخب -
 ؛(تسا هدش قفاوت هنادازا هک یکالهتسا

 رد هک ییاههاگنب هب ییاطعا زیاوج ؛نکسم نامتخاس قیوشت یارب زیاوج یاطعا :یلام یاهکمک -

 هب یلام یاهکمک وزیاوج ؛ (هسنارف رد تازیهجت هب هزیاج دننام) دنبای را رقتسا هعسوت هب ور قطانم
 ؛شهوژپ دوس

 ؛اهماو هنیزه شهاک روظنم هب هرهب فیفخت

 ؛یرابتعا یمومع همین اي یمومع یاههاگنب زا یضعب دزن هژیو هب رابتعا هب یبایتسد رد مدقت سس

 :یررواشک نیکب رد ویو هی اهتمیف نا تیام

 نئوژ ما یس نامرف) هدش سیسأت یعامتجا و یداصتقا هعسوت قودنص ۱۹۵۵ لاس رد ,هسنارف رد

 ماهنامه یک اس همای ی ی ی او ایلام وا تفق ۵ 

 یو رین ددجم یدنب هّقبط و یزرواشک و یتعنص عضو رییغت و یرو هرهب شيازفا تایلمع زین و یا هیحان

 ؟.تسا یتعنص تیزکرم مدع و راک

 :میهدیم صیخشت نیون یاهداصتقا رد یراذگ هیامرس ع ون هس را رق نیدب

 یاههاگنب و یرادا یاههاگتسد) یمومع یراذگ هیامرس ,یصوصخ یراذگ هیامرس
 .تسا دنمدوس عامتجا یارب هک تلود «تیامح دروم» یصوصخ یراذگ هیامرس و (یلم

 لقتسم یراذگه یامرس و ییاقلا یراذگه یامرس(ب
 نوگانوگ یاهشزیگنا .لقتسم یراذگ هیامرس و ییاقلا یراذگ هیامرس نایم زیامت

 .دنک یم راکشا ار: یرادک هنامر

 و دریگ ماجنا عفانم و یعطق یاضاقت شيازفا رثا رب دناوتیم یراذگ هیامرس ۱

 ماو هرهب حج رب اب یراذگ هیامرس زا راظتنا.دروم ییاهن ییآراک هسیاقم هب نآ یارجا

 :هب دینک ع وجر ۳

 1۵82006, [ع ۱۱۷6۵۱6 قم 6۱ ۱6 هما ره 06 ۵و 6۲8۵6۲
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 ۳۷۳ هیأمرس

 شاداپ ای یراذگ هیامرس نيا یارب مزال هوجو ضارقتسا هنیزه هرهب خ رن .دراد یگتسب

 هدافتسا دروم نآ رد ,تفریمن راک هب یراذگ هیامرس نیا رد هوجو نیا رگا هک تسا یماو

 زا ار دوخ دوفن هک اضاقت یکی :تسا یراذگ هیامرس رب مکاح لماع ود ,نیاربانب

 هک هرهب خ رن رکیذو !دنک شم لامعا هناغسراظتت ادروم یاهگ با راک و اهتفابرد قیرظ

 شرب آ شا ی یرادک هام رس یا اید نا ها یو هجا حطس تارییغت

 .دراد ناماعوع منا ناسا تک ی رآ رک هنر

 ینونک شزرا هک تسا شزرا نییعت خرن انامه (7) هاگنب یارب یاهیامرس یالاک ییاهن ییآراک

 تر زینت یاهنوس ی او هلاک نیا نامی ها راظقا هوربو فن اع یاهتق انرف
 :دهدیم ناشن ار نآ ریز لومرف و دنادرگ یم یواسم (نآ ضی وعت هنیزه ( ینعی) الاک نیا هضرع تمیق

 ۳ 1 1 1 خرم
 ات تن نت ۳ لوس

۳(+1) (+1) *(+1) ((+1) 

 انا زهب خ رن زا رتگرزب / هک دراد دوجو ینامز ات یرادف هیامرس شزیگنا .نینجمه

 : تینا

 ی اب .یلک روط هب .هیام رس ییاهن ییاراک یواست زا .داصتقا هعومجم یارب .یلک یراذگ هیامرس

 وس كي زا اریز .تسا یلوزن و هیامرس ییاهن ییاراک ینحنم ۲[ ۹ لکش رد .دوش یم نیعم هرهب

 .اضاقت یچیردت یاضرا و هیامرس هریخذ شیازفا اب هارمه مک مک هیام رس زا راظتنا دروم یاهتفایرد

 تمیق .دوریم الاب اهنآ هنیزه و دنوش یم دیلوت اهالاک نیا هک جیردت هب ,رگید یوس زا .دباییم شهاک

 .دوب دهاوخ ()] یلک یراذگ هیامرس /۵ هرهب خ رن یازا هب .دنک یم یقرت یا هیامرس یاهالاک هضرع

 هرهب خرن

0 
 یراذگ هیامرس ۱

 ۱٩ لکش

 .دوش تقد و یفاکشوم رتشیب یراذگ هیامرس شزیگنا لیلحت رد تسا مزال

 تروص هن هجوجیه هب یراذگ هیامرس یور هرهب ح رب تن ات عقل داد

 سا یر تان اه یر شم



 ز رم» زا هک دراذگ یم رثا خیار رک هات یور یط رش هب هرهب خرن رییغت .فلا

 و هنیشیب ماقرا نیب ,عقاو رد هیام رس یرو هرهب .درذگب ناراذگ هیامرس «تیساسح

 بیرض كي ریثأت تحت دودح نيا رد یرو هرهب حطس ره .دوشیم لیزنت هنیمک

 ار یا هدیچیپ ینیب شیپ ناکما .هرهب خرن رییغت ,نیاریانب .دریگیم رارق لامتحا
 ۱ ؛دهد یم

 .دنک یم رییغت اهنآ تدم و یراذگ هیامرس نوگانوگ عاونا بسحرب .هرهب خرن ریثأت .ب

 ریثأت «دشاب رتالاب دیلوت هنیزه رد هرهب خرن مهس و رت ینالوط یراذگ هیامرس ردق ره
 ۱3 سا ی ربا

 نا ما دن یزایت یداضتقا نی رف اراک هک یتروص رد هتسا لات هزهب خرن ی

 دراد رایتخا رد ار دوخ عیانم اریز .دشاب هتشادن دوخ یراذگ هیامرس یارجا یارب

 ؛(دوخ عبانم زا یلام نیمأت)
 و یحور تیعضو» زنیک لوق هب و ینیبدب و ینیب شوخ یناور لماع ناوارف تیمها .ت

 .تفرگ هدیدان ناوتیمن ار یداصتقا نیرفآراک «یومد مک و شیب یمسج

 رت یعطق یهاگ .دروآ یم لمع هب اضاقت هیاپ رب یداصتقا نی رفآراک هک ییاهینیب شیپ
 ؛تسا هرهب خرن تا رییغت زا

 یاههاگنب یگنیدقن لیدبت و رییغت ریثأت تحت یراذگ هیامرس تامیمصت ,ماجنارس .ث

 و .تقوم روط هب یتح ,هنازخ یدوجوم رد نارحب زا میب .دن ریگ یم رارق یداصتقا

 تصرف زا هدافتسا هب ار یداصتفا نجف آ راک دنا و و مهم یاهیکتیذقن دوو

 .دوشب نومنهر یراذگ هیامرس

 ح رطم اضاقت باتش لصا ای ییاقلا یراذگ هیامرس هی رظن هک نانچ ,مود هلحرم رد

 یارب .تفریذپ ار ینیشام طابترا اضاقت شیازفا و یراذگ هیامرس نایم ناوت یمن .دنک یم
 :هک تسا مزالءددرگ رهاظ انتمطم یریثأت نینچ كي هکنآ

 هتشاد رایتخا رد راکیب تیفرظ هک یتروص رد و دنکب راک لماک تیفرظ اب هاگنب .فلا

 اتش اضاد یوزآ اب فلت اعم یابد قهر شنا رفا .هبزابت هلشناب

 ؛دنک یمن

 ؛تشاد دهاوخ همادا اضاقت دایدزا هک دشاب هتشاد هدیقع یداصتقا نیرفآراک .ب

 لب اعم اس ور یه ماه ضعیف اب کی درود یداصتقا نیرفآراک

 ؛دهد یم را رق هجوت دروم ار اههرود زا ینیعم رامش یاضاقت یک ضیا



 ۳۷۵ هیامرس

 نا در اب دل واکما وب اضاقت سس هی نا قاشق عبانم .پ

 یگتسب اضاقت رد رییغت قلطم ردق هب تسا هدش هتفرگ ماجنا هک یراذگ هیامرس

 .تشاد دهاوخ

 دو هننرادن یکتسن اضاقت شیازفا هب مهم یاهیراذگ هیامرس .رضاح لاح رد اما و (۲

 ناوتیم ناونع نیا تحت .تسا نایم رد «لقتسم یراذگ هیامرس» زا نخس باب نیا

 درو ار تر فرا هم

 هب مادقا باب نيا رد راذگ هیامرس هک دیدج یالاک جاور یا رب یراذگ هیامرس . فلا

 یاج هب راذگ هیامرس .دنک یم لوصحم تمیق و اضاقت و هضرع هرابرد عیسو یاهینیب شیپ

 .دزیگنا یمرب دیدج یاهاضاقت و دنک یم داجیا هژان تاع اتمنا :نهدب قیبطت اردو کن ا

 نرق ود یاهیروآ ون هک دنیامن یم صخشم ار یرادهیامرس گرزب یاههاگنب .اهیراذگ هیامرس نيا

 هتفرگ ماجنا زین ییاپوراریغ یاهروشک رد اهیراذگ هیامرس نیا .دنا هدیشخب ققحت ار متسیب و مهدزون

 یاهخ رن نایم هسیاقم یداصتقا هتفای نامزاس تایح نادقف یهاگ و رازاب دوبن اهروشک نیا رد .تسا

 ات هدرک یم راوشد سنب تیاهن رد ار اهیروهرهب و هرهب

 هدهع هب دناوت یم یراذگ هیامرس هک ار یلامتحا رطخ تعسو هلئسم .اهیراذگ هیامرس نيا رد دیدرت

 نیا رد "یکلاک .دزادنا هرطاخم هب ار هاگنب یگنیدقن دناوت یم رطخ نیا ,عقاو رد :دنک یم ح رطم «دریگب

 نیا رگا اما :دهدیم لیکشت یراذگ هیامرس رب ار یدحهک تسا هدروآ تسد هب ار دیازتم رطخ لصا باب

 راچد رتمک ار گرزب هاگنب .ددرگ لامعا دوخ هاگنب كلام لاح نيع رد و یداصتقا نیرفآراک رب لصا

 یلام دنمو ری یاههورگ ای اهکناب زا و دوش لسوتم ماهس راشتنا هب دناوتیم اریز .دنک یم تمحز
 .دروآ تسد هب یلام یاهکمک

 ار رطخ مش رتمک ریخا یاهنامزاس هک تسین ینعم نادب .دنا هدروآ لیلد یخرب هک نانچ .رما نیا

 هب :دد رگ یم زاب هاگنب یگنیدقن و رطخ تعسو نایم هطبار زا رطخ یبایزرا كيكفت هلئسم هب هکلب .دنراد

 ریخا هاگدید اب یماهس تکرش لکش هب گرزب هاگنب هک تسا ناسآ تقيقح نيا كرد تروص ره

 .دشاب یم یصخش كج وک ماه 7 زا رتهدامآ و رتقفاوم

 نیت و ی ی
 ماجنا (قرب) هدش یلم شخب رد اي (نیش ام عیانص ,یزیردالوف) یصوصخ گرزب

 .دنا هتف رگ

 یعامتجا تیزم لابند هب هک نالک تامیمصت زا یشان یمومع یاهیراذگ هیامرس .ت

5, ۷( 



 یسایس داصتقا ۳۷۴

 .تسا

 عون ود «یراذگ هیامرس شزیگنا هطباض ربانب ,نیون داصتقا ره رد ,نیاربانب
 :دوش یم هداد صیخشت یراذگ هیامرس

 ؛اضاقت و دمآرد دایدزا زا یشان ییاقلا یاهیراذگ هیامرس -

 رد یروآون اب طابترا رد ار یصوصخ یاهیراذگ هیامرس هک لقتسم یاهیراذگ هیامرس -

 .دنشاب یم یمومع یاهیراذگ هیام رس و تدمزارد یاههمان رب زا یشان بودن یک ی زب

 هجیتن ناوتیم رارق نیدب .دورن راک هب طایتحا تاعارم نودب كيكفت و صیخشت نیا تسا مزال

 في ینیشام ری وصت» :دوش یم ءاقلا عفانم ای اضاقت زا اضحم تردن هب رایسب یراذگ هیامرس هک تفرگ

 یراذگ هیامرس و رملق رد هزادنا ج۲ رد و دیامنب نیعم اررازاب یاهشنک او هک یعونصم هنومن

 و هدنیآ یاهتمیق هب رتشیب و لاح یاهتمیق هب رتمک .مقاورد ,یراذگ هیامرس میمصت .تسین هدنزرا و ربتعم

 : *«.دنراد یگتسب ررقم یاهتمیق هب رتشیب و یلیمحت یاهتمیق هب رتمک زین

 تنفعرد يزاذگ هانرس را کتساضام اب همه یوخ هب یک هیج اتش یاهیراذگ امر انا

 قرب یاضاقت شیازفا رد هک تسین یمظن زا یشان ایآ .دریگیم ماجنا تدمزارد یاههمانرب رد هک قرب

 ؟(دسریم ربارب ود هب لاس هد ره) دوش یم هدید

 هب ار تقد هک تسا نآ روخرد لقتسم یراذگ هیامرس و ییاقلا یراذگ هیامرس نایمزیامت .لاح نیا اب

 مهزاب رتشیب یفاکشوم هشیدنا .دناشکب نارود نيا رد یراذگ هیامرس نوگانوگ عاونا یارجا یوس

 .دیامن یم هیصوت سکیه روسفرپ هک نانچ و مینکب فیرعت ار لقتسم یراذگ هیامرس هک دنک یم باجیا

 یقلت (تلود تسایس ای اهیروآون) یجراخ للع زا یشان ار صخا یانعم هب لقتسم یراذگ هیامرس

 هب تبسن ساسح یلو ءاضاقت حطس اب طابترا نودب تدم هاتوک رد ار لقتسم همین یراذگ هیامرس و مییامن

 .مینادب رتدنلب هرود رد اضاقت تا رییغت

 اهیرادکهیامرس یروادوس تایشاحم (ب

 طقف هن یروآدوس یسررب :دوشب نشور نآ راضم و ایازم هسیاقم اب دیاب یراذگ هیامرس میمصت ره

 هار نی رتهب شنیزگ هب هکلب .دروآ یم زاب .درادیمرب هنیزه هجنآ زا شیب حرط كي ایآ هک دهدیم ناشن

 .دناسریم یرای زین لح
 زین و هیامرس زا هدافتسا یاهلاس یط اهتفایرد تسا مزال ,یراذگ هیامرس ره همانزارت هیهت یارب

 :نتیآ باب هب تا هاگنب نیت وری هیت ه رت هدمع همه زا تاقوا رتشیب هک یرو رض جراخم

 هب لیدبت لمع ثكي هب .نیارب انب :دوارگ هسیاقم فلتخم یاهلاس هب طوب رم هوجو دراد ترو رض نیا ربانب

 .دش دهاوخ مادقا لاح

 لاس 7 رد دوجوم 17(9)" اب تسا لداعم ۶ هرهب خرن یازا هب دوجومزو رما غلبم ٩ هک میا هدید البق

 .زو رمآ رددوج وم سس اب تسا لداعم هدنیآ لاس 7 رد دوجوم غلبم ٩,سکع رب .هدنیآ
" (+1) 

 6. ۳زه۵ ۱۷۲2556, ۲60۲۶0۴۵۱۵ ۵۵۵و ع, 1952, 4



 ۳۷۷ هیامرس

 لاح یاهدمارد نایم توافت ات دزاس یم رداق ار یداصتقا نیرفآراک .لاح شزرا هب لیدبت تایلمع

 هاگنی هیلوا جراخم) یرو رض و هدش لاح جراخم عمج و یراذگ هیامرس رمع مامت رد راظتنا دروم و هدش

 ددرگ ذاختا میمصت دیاب هک یلاس هب تبسن اهحرط نيازا كي ره .دنک هبساحم ار (یرادرب هرهب جراخمو

 .دوشب یفنم اي تبثم هکنا ریانب -- هدش لاح عفانم ینعی - توافت .دناهدش لیدبت لاح شزرا هب

 هک دبای نانیمطا یتسیاب یم یداصتقا نیرفآراک .دوب دهاوخ فارصنا اي مادقا روخرد یراذگ هیامرس
 .دش اب یم هتیشیپ شا هدش لاح عفانم

 یاههاگنب ای یمومع تاماقم طسوت هک ییاهیراذگ هیامرس یارب هژیو هب .دراوم زا یضعب رد
 كي نینچمه .دنکن تقباطم یمومع خ رن اب دناوتیمرازاب هرهب خرن .دریگ ماجنا دیاب یمومع یداصتقا
 ,هدنیا یاهالاک هب تبسن ار لاح نامز یاهالاک ناحجر هجرد هک دوش یم هتفریذپ یداصتقا هرهب خرن
 یلم یاههاگنب یارب هرهب خرن نيا هسنارف رد ,لاثم ناونع هب) .دهدیم ناشن ,عامتجا هعومجم یارب

 (.تسا هدش نیعم همانرب لک یایراسیمک طسوت

 خ رن .دوش یم هجیتن لاح هب لیدبت مادقا زا یراذگ هیامرس طسوتم ای قلطم یروآدوس خرن ةبساحم
 نآ یازا هب ینعی ,هدوب چیه هدش لاح تعفنم نا یازا هب هک تسا لاح هب لیدبت خرن انامه یروادوس

 هک دوش تردابم یتایلمع هب طقف تسا مزال .تسا هدش لاح جراخم اب یواسم هدش لاح یاهتفایرد

 .دشاب یداصتقا هرهب خ رن ایرازاب هرهب خ رن زا رتالاب ,رظندروم تلاح بسح رب ءاهنآ یروآدوس خ رن

 .ددرگ باختنا روآدوس یاهیراذگ هیامرس ات دهدیم ناکما هرهب خرن و یروآدوس خرت هست اقف

 نیدب .دوب دها وخ هدیاف هب نو رقم یراذگ هیامرس ییاهن یروادوس خرن هیساحم .دراومزا یضعب رد

 در وم كي ربارب رد مینک یم ضرف .مييامنب نیعم ار تازیهجت هنیهب داعبا میهاوخب هک یماگنه تسا رارق
 كي دیلوت هنازور اي هنالاس تیفرظ) حرط داعبا اب دناوتب نآ نازیم ] هک میراد رارق یراذگ هیامرس
 [ رگا .دریذپب رییغت (یزاسلیبموتا یاهریجنز دیلوت كي .هاگشیالاپ كي ,یزاسدالوف هناخراک
 :دشاب لاع زرا هبز یواذع هیامس ما رد 1 )و یراذک ةبام شنا زفا ۶ ابو وا دک هیاصرتتب

 :دیآیم تسد هب ریز هطبار زا (0) ییاهن یروآدوس

13)1+ ۸ 1,۳7۱( 1,70 
 .تسا كجوک تیافک ردق هب ۸1 تلاح نیا رد

 هب آ زا لاقتنا نآ یازا هب هک تسا لاح شزرا نییعت خرن ,فیرعت هبانب ,ییاهن یروآدوس خرن
 تسا دیدج كنا رف نیگنايم ای قلطم یروآدوس خ رن یعون هب نیا و تسا لومعم ریغ مادقا كي [+ 1

 بیت رت هب دنا هدش یراذگ هیامرس هک دیدج یاهکنارف مامت .تسا هدش یراذگ هیامرس تایلمع رد هک

 خ رن اب یواسم دیاب الوصا .حرط ره ییاهن یروآدوس خرن .دنا هتفای شیارآ قلطم یروآدوس یلوزن

 .دسر یم هنیشیب حطس هب لاح شزرا هب لک عفن تروص نیا رد ؛دشاب هرهب

 دیوار و اهک | بست یرادک هناهرش یه یورو هوش تسا ناوآ رف تتمها نایاب هکت نیا رک لب

 ع وضوم نیا ریز لاثم رد .دوش یم یبایزرا توافتم یز رط هب دریگب را رق هجوت دروم هعماج ای هاگنب دید

 :دوش یم نشور

 هرهب خ رن هب هک دشاب هفرص هب نورقم و روآدوس دناوت یم یطرش هب هاگنب دیدزا یراذگ هیامرس (۱



 یسایس داصتقا ۷۸

 زور عقاو رظن دروم تلم یارب «یداصتقا هرهب خرن» هاگره و دوش هتفرگ ماو یلام رازاب
 ؛دوب دهاوخن

 یاه هنیزه هعماج یارب یراذگ هیامرس هک دوشب یشان نایرج نیا زا دناوت یم هباشم قفاوت مدع (۲

 طباسو دمآ و تفر تالکشم ۱۳

 .دروآ یم راب ه ار (هریغ و هیلقن

 و هیزجت تقد اب ار جیاتن هیلک ات دزاسیم ریزگ ان ار میمصت نالوئسم یروآدوس هبساحم نیا ربانب

 .وتر وص هب دنناوتیم .دن ریگب رارق هدافتسا دروم یمارآ هب و طایتحا تیاعر اب هاگره و دنیامن لیلحت

 .دنناسرب كمك اهیراذگ هیامرس باختنا یبایتهج هب رتدنمدوس

 یلام نیمأت عبانم ۲ 8
 یجراخ كمك و نت یلخاد عبانم یرای هب نیون داصتقا رد هیامرس لیکشت

 .دریذپ یم ققحت
 یلام نیمأت یلخاد عبانم (فلا

 :تسا هداد پیترت مهم هورگ ود رد از هیامرس لیکشت رد یفیک یاهتوافت هکبور

 اجنیا رد :هیام رس میقتسم لیکشت ای ,یعیبط داصتقا قفاوم .هیامرس لیکشت وس كيزا

 ار شیخ شدوخ هک یناقهد تسا هنوگ نیدب دیک یه نفی از لات یفارحنا هار

 شو رف ای هرامش ریثکت یارب ار لاس و نس مک یاهماد هک یزرواشک ای .دزاس یم

 .دوش یم هدید یزرواشک رد زونه تیفیک نیا .هزورمآ .دهدیم شرور

 هک هیامرس میقتسم ریغ لیکشت ای ,یلوپ داصتقا قفاوم هیامرس لیکشت ,رگید یوس زا -
 .تسا هیامرس لیکشت نیون لکش نیا و دریگ یم ماجنا لوپ هطساو اب

 یعامتجا ای یدارفنا دمآرد ءزج نآ زا ینعی ,زادنا سپ زا یلام نیمأت یلخاد عبانم

 .تسا هدیدرگ لیکشت ,هدشن هک یراج فرصم یارب هک یراج دیلوت زا یشان

 .مهدز ون نرق زا .یرابجا زادنا سو یرایتخا زادنا سب :دنک یم ادیب لکش ودزادنا سی

 .تسا هتفای ناوارف رییغت كي ره تیمها

 یدارفنا نانیرفآراک زین و اهراوناخ اي صاخشا لمع «یرایتخا زادنا سپ ۱

 یصخش .دیآ یم تسد هب فرصم مدع و فرصم اب باختنا زا 5

 ره یو :دراد یلوب یاهدحاو زا یا هریخدو ناحجر بتارم هلسلس «دنک یم زادنا سی هک

 راک هب یلیدعت ییاهن یاهدحاو نایم یواست داجیا نوناق قفاوم ار اهدحاو نیا زا كي

 صخش یارب اهالاکزا یضعب ینونک هدیاف لیدبت زا سپ ,هدنیآ ییاهن هدیاف .دربیم
 یناورخ رن كي ,بیترت نیا هب .تسا هدش صخشم دوجوم یاهالاک لاح هدیاف زا رتشیب



 ۳۷۹ هیامرس

 .دیآ یم دیدپ هرهب
 ریداقم بسح رب و تسا دارفا یاهزادناسپ عمج اهراوناخ زادنا سپ «یلک هنیمزرد

 داصتقا زا نیعم هزوح رد ار یفرصم یاهالاک ,زادناسپ :دوشیم لیلحت و هیزجت یعقاو

 داصتقا رگید شخب رد ار دزمتسد هوجو ای شزاعم هجو داجیا هجیتن رد و دزاسیم دازآ

 هک تسا یباجح طقف لوپ .دريگ یم ماجنا یراذگ هیامرس اجنیا رد .دیامن یم ریذپ ناکما

 :دناورک جاش آ ی اشو از هاو فال اف ما
 ناشترطاخ از اهنآ خب مهم اعتیا زد اموتتسا رایسیفا فتا زادنا نی .لماوغ

 .دشاب الاب حطس رد تیافک ردق هب یفرصم یاههنیزه نیمأت یارب .دمآر د ردق ره .دمآرد حطس (فلا

 جیردت هب دمآرد نوچ هک دنک یم یرادف رط هشيدنا نیا زا زنیک .دبای لیکشت دناوت یم رتشیب زین زادنا سپ

 .دنکیم ادیپ یقرت هب شیارگ زادناسپ ,دوش كيدزن عابشا هب فرصم هک یتروص رد .دبای شیازفا

 عبات دوخ زین نيا و دراد یگتسب فرصم هب و تسا هدنامیقاب ءزج .یلک زادناسب زنیک هدیقع هب

 ی یلک دمارد

 لیم ؛دمان یم فرصم هب طسوتم لیم ار هرود نيا یلک دمآردو هرود كي یلک فرصم نایم تبسن ,زنیک

 .فرصم هب طسوتم لیم یاهنم كي :اب تسا یواسم زادنا سپ هب طسوتم
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 عیافو و یناسنا تعیبط تخانش زا هک «یداینب یناور نوناق» اب ار فرصم هب لیم زنیک .دراد تقباطم

 طس وتمروط هب و یمومع هدغاف قباطم اهناسنا» هک یتعم نیدب ,تسا هداد دنویب ,دوش یم ادیب یب رجت

 دمآرد هک نازیم نادب هن اما .دنیازفیب دوخ فرصم رب دنا هدامآ .دباییم شیازفا ناشدمآرد هک یماگنه

2۵ 

 تا یر هی یاراد گیتس فرصم هب ییاهن لیم نیا ربانپ .(دوش یم دایز اهنآ

 ؛دنراد ناسکی تمالع ۸1 و ۸۸6 بس

 .تسا ۸5 زا رتکچوک ۸۵0 س
 .تسا كي زا رت كجوک و تبثم هشيمه کل تمسق جراخ سپ

 :دوشیم یشان فرصم هب ییاهن لیم زا تروص نیدب گنردیب نادنا سپ ییاهن لس
 ارت نشاف ایا مه نرخ اوت اه دات ترا تگ تک دیاب و سس 1- جو
 .دور یم الاب زادناسب هب ییاهن لیم ,سکعرب یلو .دباییم شهاک

 رو تساخب هک نندیتو عت یزاقنا سو فرم هرابرف قیک لیحت هبیدتا نه سوق یک دنا اه

 هب و ۲ ینایلیدوم مهم یاهشهوژپ هک میزاس یم ناشنرطاخ طقف اجنیا رد .تشگ میهاوخ زاب .دیآ دیدپ نآ

 و دنا هتسباو رگیدکی هب و دنراد طابترا دوخ نایم فرصم یدارفنا عباوت هک دننک یم تبات "یربنزود هریو
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 نادیمهک دوش یم هجیتن تسا هدیمان ییامندوخ رثا یربتزودهجنآ و یعامتجا یمسحعه یوزرآ زا

 دمآرد رتالاب و .یعقاو دمآرد قلطم حطس هب طقف هن صخش زادنآ سب

 حوطس ای .رتیلاع یاهالاک اب سامت رثا رب .دشاب یم طوب رم .دنرب یم رس هب وا اب هک یرگید صاخشا

 .دوریم الاب فرصم هب لیم و دوش یم رادیدپ دارفا رد ییاهوزرآ .فرصم رتالاب

 طیا رش هاگ ره هک دیآ یم رظن هب اما و .تسا هدش هتشاگنا هدیدان ابلاغ لماع نیا .یب راراد تیمها (ب

 ی اس هشاب راد ار یمهف یناراد ایل اش تایلاطم یماحقا قو کن ای: تیپ ناف ۳

 تیاده نیعم فده یوس هب زادناسب ره نوچ .دوب دهاوخ رتفیعض هزادنا نامه هب یو زادناسب

 ققحت هب رتشیب .دشاب یداصتقا درف رایتخا رد ی رت مهم ییاراد ردق ره هک تفریذب نوت یم .دوش یم

 .ددرگ یم كيدزن رظنروم فده

 و هدرک رارق رب هرهب ج رب و زادنآ سی نایم عطاق و مکحم طابترا اهكيسالک تای رظن .هرهب خ رن (پ

 دنج زا یکی طقف ار هرهب خرن نیون نارود ناگدنسیون هک یتروص رد .تسا هدومن ضرف مولعم ار دمآرد

 وقت ع لیک شک نوک ارگ یاهف اله یا بیاد آ شب هراد ییفو ربا نا سم رک تند نم لماع

 .ه رهب لومشم راداهب قاروا دیرخ تو رث مکارت ,ماود اب یالاک دیرخ .نادنز رف تیب رت و میلعت ,هتخودنا
 تسا نآ زادنا سپ زا روظنم .دراذگب ریثأت فلتخم تاهج رد دناوت یم ,نادنا سپ فده ریانب «هرهب خرن

 هب رجنم دوش هتف رگ رظن رد یمئاد هاگ ره ,هرهب دایز خرن تسا نکمم :میزاسب دوخ یارب یا هناخ هک

 رییغت هنالاس زادنا سپ خ رن تسا نکمم نینچمه ؛دوشب رت نییاپ هرهب خرن زا رتمک یاهنالاس زادنا سپ

 یاهلکش یور هرهب خرن هک دسریم رظن هب .نیاربانب .دریگ رارق سرتسد رد رتدوز فده و دریذپن
 نآ مجح یور ات دراد ذوفن رتشیب زادنا سپ

 هب زادنا سپ هب لیم رد یماجرفدب ریثأت لوپ شزرا شهاک و مروت .لوپ تابث و اهتمیق لوحت (ت
 :تسایوگ و اسر باب نیا رد هسنارف لاثم .دراذگ یم یاج

 یراذگص خاش نوگانوگ یاههویش .دیآ دیدپ نایوسنارف رد ون زا زادنا سپ قوش و قوذ هکنآ یارب
 لوپ شزرآ تفا ربارب رد تیاث دمآرد اب راداهب قاروا هک یروط هب .دنا هتفرگ رارق هدافتسا دروم ماو

 ربارب رد راکناتسپ هیلوا و یلصا دیرخ تردق ظفح صخاش رب یکتم ضارقتسا فده .دنوشب تیامح

  بسحربءرصنع ود ره دحاو نآ رد ای ماو دهعت زیراو تمیق ای هرهب .تسا یلوپ شزرا لزنت هنوگره

 رصنع كي اي و تمیق صخاش كي صخاش نیا تسا نکمم .دنیامنیم رییغت ینیعم صخاش
 رب یکتم ضارقتسا هنومن نیرتمهم .دشاب (عفانم ؛نیعم دمآرد عبنم ؛شورف نازیم) یرادرب هرهب
 یلم نهآ هار یاهماو ۰۱۹۵۲ لاس رد هسنارف قرب هلیسو«دیلوت ماهس تاعطق راشتنا انامه صخاش

 لسوتم ریزگان دوخ زین تلود .تسا ۲ هنیشپ ۱۹۵۳ لاس ماو ای یزاسدالوف تعنص یدنب هو رگ هسنارف

 ضا رقتسا ) الط صخاش رب یکتم هضرق قاروا ۱۹۵۲ لاس هم هام رد .تسا هدیدرگ یراذگ صخاش هب

 حرش نیدب یلم ضارقتسا رد یراذگ صخاش هزات هدعاق ۱۹۵۶ لاس رد اما و تفای راشتنا (۱هنیپ

 9 ومهقا6 مماتمممفاع لعع هدعصنصع 06 1ع [هصوعنع (5۰۱۲۰۰۳۰)
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 لوقنم راداهب قاروا شورف و دیرخ یاهتمیق طسوتم تبسن نامه هب دیاب ماو هیامرس :دش هتف ریدپ

 :دنک رییغت تان قمارد و رفتم کما رخ اب هبینا رف

 رسک رتشیب یتایلام هبش و یتایلام ضراوع رثا رب اهدمآردزا ردق ره .تایلام هبش و تایلام حطس )ث

 زا تینما لیصحت ناکما .یعامتجا تایلام هبش دروم رد .دنوش یم زادنا سم هب لیامتم رتمک دارفا .ددرگ

 هدوزفا ی وات و ت نیا هب دشخب قّقحت نادب تسناوت یم رگیدزرط هب زادناسب طقف هک تلود

 هدامآ ار زادنا سب هنیمز ,تسا هدش هتفریذب هیامرس هب لیدبت شور یاج هب هک عیزوت شور .دوشیم
 )۱ ور اف

 كي رحت ارزادنا سپ هب لیم یزرواشک یضارا رد یتاب یب و ینماان هرود .یعامتجا تابث هجرد (ج
 دعاصت رب میقتسم لیلد فرصم هب لیم» :تسا هدمآ شزاکن هب رایسب یگتسیاش هب هک نانج .نک یمن

 شرتسگ یناسنا تیلاعف یاههبنج همه هب هک تسا یمومع و رادهشیر ,قیمع نانچ یدب .تسا رطخ
 رگید هزو رما " :ددرگ قبطنم یداصتقا یک دن ایا مو هردن | هتفگ شنان ی

 رد ار یروف و لاح یگدنز یناننتسا هفیاش فلش | :فب شست یدامتعا یب .تسین ح رطم نامر هلئبنم

 هتفاي خ وسرو ذوفن ام رد اقیمع مه ردق ره دعاوق نیا همه ماجنارس .تسا هداد شرتسگ ناگدیسرون

 تلع .دشابن راک رد «یا هدنیآ» گی و یونس هدرمش تمینغ مد هکنآ ضحم هب اهنیا ف هرز دتشاب

 ۲۳« ؛دنهدیم ات ته زا ار دوخ یدوحو

 :دسرب ریز نوگانوگ فراصم هب دناوتیم اهراوناخزادنا سپ

 و متح سک راهرو اه صلاح ات رس ای رادان
 ؛دنک نام هیات ,تساو هرصهتهشا یادت هه مر اب فک اش

 هب ای و یلوپ هبش ای یلوپ دقن یدوجوم لیکشت یوس هب دناوت یم زادنا سپ نيا (ب
 لکش هب زادنا سی زا و واتس تر ضیا فوت تیاده تدمهاتوک فراصم یوس

 ۱ :تسا هنیذقت

 ک ینازآدنا سی تاب عا تا یرامرس هی ادقا هنالام هک رابتعا یلمیاروش سنا فوق

 :دروآ یم ریز ناونع تحت ار یدراوم

 باجیا ار اههچ رتفد میلست هک هژیو یاهباسح ای قودنص دانسا .یکناب رادتدم یاههدرپس شیازفا

 ؛دیامن

 :هب دییامن عوجر یراذگ صخاش هرابرد .۲
 ارماناک عام, 6۷۷۵ 46 عن 6۱ 416 !قعزحاعاخ» 9۵۱0۵۲65 , 1954, ۰

 :ماهس نابحاص یاهماو نیون یاهلکش هرابرد یاهلاقم هب نینچمه و
۱0۷۵۵ ,0۶6146 ,۲(6]۲0556].) 

 :هب دینک ع وجر 2

 13۱0660۳۵0۲۵6۲, ۵۷۵ 46 56۱6۷۵ 61 06 و51 0110۲7 ۴۵۴۱۵/۵۲۵, 1955, ۰

 14. ۳۰ ۷12556, 6۵۴۵۳6 ۳0۴۵1:6اهعر 1952, ۴. ۰



 یسایس داصتقا ۲۳

 ؛دننک یم یدصت زادنا سس یاهقودنص هک یهوجو شیيازفا

 ؛صاخشا طسوت هنازخ ییاچ دانسا یاهیسیون هریذب س

 .دنا هداد ماجنا ییاتسور عمآوج هک یزرواشک رابتعا یلم قودنص دانسا یاهیسیون هریدپ

 یاهروشک زا یرایسب دننام .هسنارف رد ریخا نایلاس یط هک هنیدقن تروص هب زادنا سپ لیکشت

 ار نآ رترود تابث زا سرت هک لوپ كيدزن هدنیآ هب تبسن دامتعا لیبق زا نوگانوگ لماوع هجیتن رد ,رگید
 دربراک یاهخرن نایم دوجوم توافت یزیچان ؛تدمدنلب یاهماو هدزاب یاهخرن لزنت ؛تسا هداد فیفخت

 قاروا هضرع تیافک مدع ؛هضرق دهعت قاروا هدزاب یاهخ رن و تدم هاتوک راداهب قاروا دیرخ رد هیامرس

 .تسا هدرک ادیب تیمها ریفغتم دمآرد اب راداهب

 هلامتحا دناوت یم و دیازفا یم داصتقا يگنيدقن هجرد رب تدم هاتوک فراصم هب زادنآ سس صیصخت

 هدر اسم طب هام و ایوب ایکس سن اه ساب ناک نا اب یمرپ یاهز کف هاش
 ۱۱۹۶۵ لاس زا تین .فراضم یون اهرا نا راد سی تناذف یا رب ههتسآ رف تلف

 دهعت یاهدادرارق داقعنا ؛هضرق قاروا نابحاص و نارادماهس هب ییاطعا یتایلام یایازم صاخ تامادقا
 سا هک یاغا ارت لاسفف تو اهن سه

 راداهب قاروا رد اجنآ رد و دروآ یور یلامرازاب یوس هب دناوت یمزادنا سب نیا (پ

 اب یلم یاههاگنب هک (ماهس) ریفتم دمآرد اب ای (هضرق قاروا) تباث دمآرد اب لوقنم
 دوش :عراذگ هی اف ری .دنا هدرک رشتنم یتلود ای یجراخ

 .تسا زادنا سب صیصخت نیرت یتنس لکش نیا

 زادناسب لکش «یدعاصت یاهتبسن رد .هزو رما ءاهراوناخ زادنا سپ ماجنارس (ت

 ققحت یگتسشنزاب و یرمتسم یاهماظن ای همیب قیرط زا هک ذنک یم ادیپ ار یدادرارق

 درگ دوخ ینف و یضایر ریاخذ شیازفا تروص هب همیب یاهتک رش هک یهوجو .دنا هتفای

 ریخا لکش یایازم رانک رد تسا مزال .تساهزادنا سپ هنوگ نیا رامش رد .دنا هدروآ

 نودب هکنیا رد همیب یاهتکرش ترورض ؛زیاوج تخادرپ رد بیترت و مظن) زادناسپ

 زین نآ یساسا بیع ,(دنروآ دیدپ ار دمآرد دیدج عبانم ات دننکب یراذگ هیامرس تلهم

 هب الاخ«فایز نلاشما رطخ نوخپ یفراصم هب زادناسب لکش نیا :دوش ناشنرطاخ

 نفر ت یناگرزا ات یخ اه ان رام سا تایر هود راد اه ارفا دو
 :تسا :ةتفات

 هب اهنآ صیصخت و عفانم فرصم مدع زا یداصتقا یدارفنا نانی رفاراک زادناسپ

 نوت ی یشات هاگنی یاهترا رک هناقرش تل امفتمات

 نام رازاب اب اههاگتب طباورنرف رایبش نایلاس یط هک ناسا افت هجرت و هقالع
 رد هک یا هیامرس شقن و یرایتخا زادنا سب ع ون نیا اتش هدرک كمك .هتشاد.دوجو

 یتح و دبای لاقتنا مود هدر هب تسا هدومن ءافیا نونکات مهدجه نرق زا اهداصتقا دشر



 .دوش یبایزرا عقاو زا رتمک
 تعنص تباث هیامرس «مهدز ون نرق رد هک دنکیم هراشا یسیلگنا خروم .۱ ٩مافالک

 اش تیم یداضتما .نایرفاراک .فاتسا» ارضحس و ابر ار ناسلکنا نخ

 تو

 داعبا یاراد و یگداوناخ ای یداصتقا یدارفنا یاههاگش را

 .دنهدیم صاصتخا هیامرس لیکشت هب ار دوخ عفانم زا گرا نتخب طنسوتم

 و هوجو ربا رب رد یرایتخا زادنا سپ ساسا رب دوخ عبانمزا یلام نیمأت نازیم اما

 زیچان .دنهدیم ماجنا اهتکرش هزو رما هک یرابجا زادناسپ رب ینتبم دوخ عبانم زا یلام

 تا

 نایاش یشرتسک یرابجا زادناسپ هک تسا لاس تسیب .یرابجا زادنآ سپ (۲

 تا هد رک ادیب تیمها

 رضا فا یاس یاس لوف اب اس مماوهو ٩ عاشورا

 یرابجا زادناسپ .دنراد رارق دوخ یصخش عفن ییامنهار و ریثأت تحت هک دوشیم

 .دشاب یمومع ای یلوپ تسا نکمم زین و یماهس تکرش لکش هب اههاگنب لمع دناوتیم
 .دریگ یم تروص دوخ عبانم زا یلام نیمأت لمع هجیتن رد اهتکرش زادناسپ (فلا

 ,ثلاث صاخشا هب ندش ضورقم ای دوخ یاک رش زا دیدج كمک یاضاقت یاج هب هاگنب

 مارو درخ ضاع یاس سناربک کنم تاپ یی | ار یلام نیمأت لیاسو

 :دروآ زوم

 عیانم زا صلاخان یلام نیمأت كيكفت اب ناوتیم ار دوخ عبانم زا یلام نیمأت فیرعت هرابرد هرجاشم

 ۰ .تشاذگرس تشپ و داد نایاپ دوخ عبانم زا صلاخ یلام نیمأت زا .دوخ

 تایلام ,اهششخب عضو زا سی همانزارت رد هک تسا یا هجیتن لماش دوخ عبانمزا صلاخان یلام نیمات س

 و كالهتسا هب یصاصتخا هوجو نادب هک هدش عیزوت یاهمدنج و ماهس هدش میسقت دوس هاهتک رش رب
 ؛دوش یم تبث هقرفتم جراخم و نایز یارب یلوپ هریخذ و اههتخودنا و ریاخذ

 زا هاگنب تازیهجت ظفح یارب یرو رض كالهتسا هوجو رسک زا سب ب .دوخ عبانمزا صلاخ یلام نیمأت -

 یلام نیمأت هک تفگ ناوت یم مه زاب وفا دا وه اکبر | ضلاخ ات یلاع:ییمات لبعم
 دهد یم ناکما رما نیا و هدش هریخذ تایلام عضو زا سی هک تسا عفانمزا یمهس دوخ عباتمزا صلاخ

 .ددرگ یلام نیمأت هاگنب يياراد رد صلاخ شیازفا ات

 :تتشسا هنگ وز هب دوخ عبانم زا یلام نیمات نازیم هراب رد میمصت

 15: هه



 یسایس داصتقا ۴

 ء؛تسا هدنش هتف رگ هاگنن

 یاهتمیق یقرت هجیتن رد دوخ عبانم زا یلام نیمأت :تسا هدنیآ ر ابتعا هب میمصت ایو

 ار تایلمع یاه هنیزه ناگدننک فرصم تر وص نیا رد و دیآ یم تسد هب شو رف

 با نیم مع 2 هاگنب زا هک :تتتنا ییاضاقت ششک عبات میمصت تیقفوم قد در

 یرابتعا تسایس و هیامرس رازاب هب تبسن هاگنب لالقتسا رب .دوخ عبانمزا یلام نیمأت
 یتح و دزاسرود یدیلوت فراصم زا ار یلام عبانم دناوتیم و دیازفایم تلود تسد رد
 نیش ار هتکن نیا هاو یاها .دننامک ییوقت ار یشامت و هدوهیب یاهبزالک هیافرش

 مهارف هیامرس یدیما هنوگ ره یارب دناوتیم یلام رازاب» :دنکیم ناشنرطاخ نومضم
 هدمآ تسد هب شیپ زا هک تسا ییاهتفرشیپ زایتما دوخ عبانم زا یلام نیمأت :دروا
 ۱۶ بي ۱

 . (((تییب

 هیامرس لیکشت رد دی رخ تردق ناکم رییغت قی رط زا یرابجا یلوب زادناسب (ب

 دزاس یم داصتقا دراو ار تارابتعا و دنک یم تکراشم

 رب هدش عیز وت یاهدمآرد .دهدب هاگنب هب یفاضا تارابتعا یکناب ماظن ای تلود رگا

 نامزمه اهالاک نیا هضرع هکنآ یب .دیازفایم یفرصم یاهالاک رازابرد اضاقت نازیم
 هک یداصتقا دارفا ,نیارباتب .دوریم الاب اهالاک نیا تمیق ,هجیتن رد .دبای شيازفا

 و اهریگیدزم) دوش یمن دایز اهتمیق یقرت تعرس هب اي تسا هدنام تباث هاش شما رک

 مع: لصا هه تیدوذمم نیا هد ز اس دولخم او:وخ ف رضم یاب ((نآ نیکی وطن +

 راثآ اپ هسیاقم لباق یراثآ اهتمیق و اهدمآرد نایم ینامزمه نادقف سب .تسا زادنا سب

 .تسا یلوپ ربج زا یشان ,هکبور فی رعت هیانب راثآ نیا اما .دروآ یمراب هب دازآ زادناسپ

 ماو ای تایلام دننام .دریذب یم ققحت یمومع تشادرب هار زا یمومع زادناسپ (پ

 .یرابجا

 یاههاگتسد و تلود یا هجدوب یاهتفایرد یراج دازام تروص هب یمومع زادنا سپ

 یعقاو دازام دوجو هب ضورفم یقیقح یمومع زادناسپ .دوشیم نایامن یمومع
 یوادک هبامارظب جراخم هب هک تسا تلود یداع یاههنیزه رب یداع یاهتفایرد

 یاهداهن یدادرارق یاهماو زا یشان دناوتیمن زادناسب نیا ؛تسا هتفاي صاصتخا

 رو اتک .ریهتتاو هم

 ۷[هانکعع, 1۵۵/۵۲۱۵۱۵۵۵ عد 6۱۱۱۳۵۵۳ععور 1۱۵۱۱02, 3۰,



 ۳۸۵ هیامرس

 نییاکشآ شل هتسوع هدعا شو یر ادا فک تو ایت یاب ره

 .د وشپ

 :دنک یم باجیا ار ریز تاظحالم یمومع زادنا سب

 لیلد هجو چیه هب ترا ها دیدب یتایلام تلاخد رثارب هک دیرخ تردق تیدودحم

 دشاب یمن یتایلام دیاوع زا تلود هدافتسا زین و دوخ دمآرد زا یتایلام یدژم هدافتسا

 هدید اهروشک زا یضعب یتز ول اعدوب شور رد هک اهتایلام صیصخت طرش هب)

 ؛(دوش یم

 و ؛دوش یم لیکشت راکیب و الاب حطس یاهدمآرد ساساررب .الوصا .یمومع زادنآ سی س

 طسوت ,هشيمه یارب راب كي ,زادناس و فرصم نایم لامعتسا دراوم عیزوت اما

 هلزنم هب هجو چیه هب یمومع زادناسپ .نیاریانب .دریگ یمن ماجنا دمآرد نابحاص

 نشر مت نا ون ما نیت شف یی
 یدیلوت یراذگ هیامرس زا ار یلام نیمأت ناکما زا یشخب دناوتیم یمومع زادنا سپ
 ؛دناتسب

 شهاک بجوم دناوت یم نیگنس هدایز یدنب تایل ام قی رط زا یمومع زادنا سب ققحت -

 .ددرگ یصوصخح زادناسب رادهنماد

 ك

 یجراخ كمك (ب

 اسران هیامرس لیکشت و فرضم نامزمه نيمأت یارب روشک كي دیلوت هک یماگنه
 ات دهد یم ناکما كمک نیا .دد رگ یم خاسا یجراخ كمک یا ریخا دروم .دشاب

 .دیآ دیدپ یلخاد زادناسی و دبای شيازفا دیلوت .دوش هیهت روشک تازیهجت
 و دشاب ششخب ای و یللملا نیب یراذگ هیامرس لکش هب تسا نکمم یجراخ کمک

 و هیزجت ریقف یاهر وشک هب دنمتو رث یاهروشک زا زادنا سپ لاقتنا تروص هب دناوتیم

 :دریگ رارق هدنریگ كمك روشک رایتخا رد ریز لاکشا هب زادناسپ نیا .دوش لیلحت

 هحو» یتازیهجت 9 نارگراک یارب هک یف رصم یاهالاک لکش هب ای

 ؛ نهاد و ریکشتت ار «شاعم

 .ینازیهجت یاهالاک لکش هب ای

 لاس ات ۱۹۴۸ لاس زا اپورا هب لاشرام كمك .مهدزون نرق یللملا نیب یراذگ هیامرس
 لیلحت و دنریگ یاج امنرود نیا رد دنناوتیم هتفاین هعسوت یاهروشک هب كمک ۲



 امرس لیکشت یارب یلام نیمأت عبانم ۹ یاههرود رد ,اهکمک نیا .دن وش

 .دنا هدوب

 قباطم هک هداد لیکشت ار یلام عبانم زا یمهم شخب ,یناهج مود گنج زا.سپ یجراخ كمك ,هسنارف رد

 :تسا هتفاي صاصتخا ی داذگ هیامرس هب ریز لودح

 ۱۹۵۲ لاس ۱۹۵۱ لاس ۱۹۵۰ لاس ۱۹۴۹ لاس

 (كنا رف درایلیم هب)

 ۲۵ ۳۹۶ ۲۶۱ ۱۷۴ یداع هجدوب دازام

 یاهماو صلاخ عبانم
 ۶۶۹ ۳۵۳ ۳۸۵ ۳۳ تاب ی دشت وه اوک

 ۱۹۱ ۱6۱ ۱۸۵ ۲۹۱  جراخ زا ماو و لاشرام كمک

 ۸۸۵ ۸۰۰ ۸۳۱ ۷۸۶ يتلود راداهب قاروا لک عمج

 ی هار رد روشک كي هب یجراخ کلمک هجوت نایاش رایسب یاههنومن زا یکی

 .درادیم تفایرد دوخ یاههمانرب یارجا یارب

 هاگشانور همون زار اپ یا ییقاب یاهکیک زنا دایر هرادنآ اه تنه همان فوق

 رد .دنک ادیپ تاجن تسناوت (اداناک .نیاژ «یبرغ ناملآ ,سیلگنا .هدحتم تالایا) «دنه هب كمك

 دنه یارب هک یتارابتعا .دنز یم رس هیپور درایلیم ۲۶ هب یلام نیمأت یارب یجراخ یرسک .موس ُهمانرب

 :تسا هدش عیزوت ریز زرط هب هتفای شیاشگ
 هیبور درایلیم ۱ ۱ نتگنشاو بولک كمک ۱

 هیبور درایلیم ۳ یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا كمك (۲

 هیبور درایلیم ٩ اهکمک ریاس (۳

 هیبور درایلیم_ ۵/- مود همانرب ناونع هب هحوتفم تارابتعا تبسن ۴
 هییور درایلیم ۲

 لوبق اما .دشاب یم فلتخم یاههرهب اب تلم هد ییاطعا مک رب یکتم دنه ةمانرب هک دوش یم هظحالم
 ؛تسا هجاوم اهنآ اب دنه هک یمهم لئاسم لح یارب یرو رض و مزال دعاوق یا هراپ زا هک تسا هدرک

 .دنک یو ریپ
 ف

 نت ۱ «

 هدنبای دشر تیمها رصاعم داصتقا رد هیامرس لیکشت هدیچیپ مسیناکم نیا ربانب

 ناشن یللملا نیب هصرع رد هچ و یلم هنیمز رد هچ ار طلسم یداصتقا یاهدحاو تامیمصت

  .دهد یم



 ۳۸۷ هیامرس

 یا ایا داش یر ار طی نامی شنا کات
 یبای شرزا ار هزات یراذگ هیامرس یاهتصرف دنناوت یم طقف هک یصصختم یاهنامزاس ای
 و اهکناب نيا ,هجیتن رد .دنریگ رارق اهیروآون نيا هریاد رد و «هتفرگ ماهلا» .دننک

 اب ار ناراذگ هیامرس و ناگدننک زادناسن اهکناب .دنراد هدهع هب ار یربهر راک اهنامزاس

 زین و یصخش عبانم هک تسا هدمآ رس هب نامز نآ رگید .دنهدیمرارق طابترا رد رگیدکی

 جیسب .دومنیم تیافک یراذگ هیامرس یلام نيمأت یارب دودحم و یصوصخ یاهماو

 راک نيا اهکناب و دریگ یم ماجنا هضرق قاروا ای ماهسراشتنا هلیسو .یصوصخ زادنا سپ
 .دنیامنیم هداما ار دعاسم هنیمز اي و دنزاس یم ناسا ار

 (همیب یاهتک رش نادنا سپ یاهقودنص) یلام یاهداهن زا یضعب شقن تسا مزال اما
 اهداهن نيا هب ار دوخ دمآرد هتخودنا زا یشخب یداصتقا دارفا .دوش عقاو هجوت دروم زین

 .دنک یم ادیب یدادرا رف لکش یصوصخ یدارفنا زادنا سی .تروص نیا رد :دنراپس یم

 تی ریدم یاههاگتسد هب هکلب .درادن نآ نابحاص میمصت هب یطبرزادنا سپ نیا لامعتسا

 .دشابیم توافتم اهشنیزگ و شزیگنا نانیا نایم .تسا طوب رم یلام یاهداهن
 رد طلسم یداصتقا یاهدحاو لمع دننام تسرد اهنآ شقن و اههطساو شیادپب

 تلصخ یدوبان ,هیامرس لیکشت ,هنیمز نيا رد و تسا یرابجا زادناسب لیمحت

 .دیامن یم راکشآ ار مهدز ون نرق داصتقا یارگدرف

 مود تمسف زا مود شخب

 یاهمانرب یکارتشا داصتقا رد هیامرس لیکشت

 فرژ یاهتوافت اهیراذگ هیامرس یلام نیمأت طیارش و هیامرس لیکشت تایفیک باب رد
 یکارتشا داصتقا رد .دراد دوجو زک رمتمان یاهداصتقا و یا همانرب یاهداصتقا نایم

 ؛ذننک یم نیعم ار اهنآ عیزوت و اهیراذگ هیامرس مجح یزیرهمانرب تاماقم یاهمانرب

 نیمات یمومع زادناسپ ای یرابجا زادناسپ لحم زا یراذگ هیامرس یاههنیزه
 .دد رگ یم

 یا هدوت یاهیسا رک ومد رد و تسا دوهشم یوروش داحتا رد هژیو هب تایصوصخ نیا

 موز رش هامفا اضوضخ بم :یاتیان ری اهداسفا اتم هس تیا دوم ست

 بجوم اهراتخاس دیازتم یگدیچیپ و دیلوت رد عونت ,هعسوت یالاب حطس رد
 .رضاح لاح رد ؛تسا هدش هیامرس لیکشت یزیر همان رب رد نایامن رییغت و یریذب فاطعنا

 .درادن یتهابش .تسا هتشاد دوجو هعسوت هیلوا لحارم رد هچنآ اب اهشور و لوصا



 یسایس داصتقا ۸
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 و تایفیک .تاهج تلود دما 2 یا هدوت یاهیسارک ومد ریظن ,یوروش داحتا رد

 .درادیم ررقم ار دیدج قراذگ هام اتم نازیم

 تسایس .دنکیم ییامنهار یداصتقا تسایس یاهفده بسحرب ار اهیراذگ هیامرس ,همان رب (فلا
 یداصتقا یاهدادیور هرابرد هشيدنا و ینارگن زا تاقوا رتشیب زک رمتمان یاهروشک رد ,یراذگ هیامرس

 یاب رب یراذگ هیامرس تامیمصت ,زکرمتم یاهداصتقا رد .دریگیم ماهلا (یلک یاضاقت شيازفا)
 .درآد رارق یاهمان رب یاهفده

 .دیامن یم نییعت .دنروآ رب دیاب اهیراذگ هیامرس هک ار ییاهیدنمزاین تیروف و تیولوا بتارم «تلود

 دیلوت هب از قلطم ابیرقت یرترب زارد یتدم یط «یوروش هیسور دننام .یتسیلایسوس یاهروشک

 یاهالاک ای نیگنس تعنص شخب رد .دناهداد یفرصم یاه*لاک دیلوت نایز هب یتازیهجت یاهالاک

 رگ یراذک ها وب 4تشا هی ام زک وه یساسا عیانص رد ششوک .همانرب ره و هرود ره رد .یتازیهجت

 (دنرادن مدقت هک ییاههخاش رد اهیراذگ هیامرس تیدودحم ,لمکم عیانص هعسوت) تیلاعف یاههخاش

 .دوش ی نیعم یساسا عیانص نیا شرتسگ بسح رب
 یاهلکش اهیراذگ هیامرس نییعتو هداد یتا رییغت یزیرهمان رب ماظن رد یوروش داحتا ۱۹۵۷ لاس زا

 :ترنرا هقرک ادیب توام

 ,یتسیزهب رتالاب حطس یارب ناگدننک فرصم یاهوزرآ ریارب رد هک تشادن ناکما رگید نوچ -

 عیانص تیولوا لصا زا لماک فارصنا نودب .تاماقم .درک یناب رق هتسیاب و هتسناد ار یفرصم عیانص

 .دنا هتفرگ یفرصم یاهالاک عیانص رد یراذگ هیامرس مهم شیازفا هب میمصت «یتازیهجت

 داصتقا رد .دومن یم هجوم یا هزادنا ات هعسوت تسخن یاهلاسرد هک یدیلک و یساسا عیانص شور.

 تسد هب دیلوت نیعم فادها یارب ار نوگانوگ یاهبیکرت ناکما لوصحم هرامش دایدزا هک رت ع ونتم
 و دوجوم عبانم زا هنیهب هدافتسا هلئسم و دباییم شیازفا تیلاعف یاههخاش نایم یگتسباو و دهدیم

 .تسا هدیسر رظن هب لوبق لباق رتمک زور هب زور .دشابیم حرطم اهیراذگ هیامرس رترثوم عیزوت
 رد ی ریگ میمصت عیسو یدازآ و دنک یم نیعم ار یلک یاهفده و دوش یم تایئزج دراو رتمک همانرب

 یداضتفا یاهاروش) رتنیباب .تاماقم هدهغ.هب ار نامتخاش ای .تعنص رد یراذگ هیامرشیارجا

 هب هجوت اب .اهیراذگ هیامرس رد تلود ذوفن ,یزرواشک ورملق رد .دراذگ یم (یلحم تاماقم ,یا هقطنم

 لابند هب وروتکارت و نیشام یاههاگتسیا لالحنا و وس كيزا یکارتشا تاهد هب دیلوت میمصت یراذگاو
 تا فضا رگید رس نا یک ارتقا تاهو دب یژرراقک تاردآ دیرغب ميمضت یزاذگاز نا

 تراظن فده دیاب و درادن رارق تلود میقتسم تراظن ریز اهیراذگ هیامرس زا یمهم رادقم .نياربانب

 یراذگ هیامرس یاهالاک یاهتمیق تسایس ؛نامتخاس یمومع تاسسوم هب باطخ دومنهر) میقتسم ریغ

 ۱ .دریگ رارق (یرابتعا تسایس .دوش یم هتخورف یزرواشک هب هک

 هیلاع تسایر تحت ,یتسیلایسوس یاهروشک یاههمانرب نایم یگنهامه شرتسگ ,ماجنا رس بس

 در وم نیا رد و هدز اهروشک نیا نایم یراذگ هیامرس عیز ون هب تسد یداصتقا لباقتم یرایمه یاروش

 .دریگ یم رظن رد ار هو رگ فلتخم یاهروشک تاجایتحا و دیلوت یا هسیاقم یاههنیزه اب یعیبط عبانم



 هپ رکید یوس زا و داصتقا رد تلود رظن دروم هعسوت گنهآ هب وس كيزا ,یراذگ هیامرس نازیم (ب
 دود سس یراتخا انا ی ساسی دن امت لا ساب ناناکما

 .دنک یم نیعم یراذگ هیامرس هب ار یلم دمآرد زا یشخب صیصخت یسایس لمع .نایاب رد و

 نيا :دناسریم یسایس ظاحل زا ار فرصم ریذپان شهاک و مکا رت لباق ریغ حطس طقف فرصم تیدودحم

 .دریذپ یم رییغت یمومع ربج تدش و ییآراک بسحرب حطس
 یراذگ هیامرس صتخم یلم دمآرد مهس :تسا هتسب راک هب ار «/۲۰ هدعاق» هشيمه یوروش داحتا

 :تشسآ :هدیسر و ۲۵ هی مقاوم یضعب رد یتح و هدوبن دصرد نیا زا رتمک هاگ چیه

 عیز وت هک تسا هتخاس حرطم یداصتقا رد ار ینف تخس و داح لئاسم ,یراذگ هیامرس تایفیک (ب

 یشان تیلاعف هخاش كي هدودحم رد طقف یراذگ هیامرس یاهحرط شنیزگ و اهشخب نایم یراذگ هیامرس

 هرهب خ رن اب هیامرس ییاهن ییآراک رازاب داصتقا رد .تسا یراذگ هیامرس یروآدوس زجب یتاظحالم زا

 .تسا هدرک در ار هرهب خر هب هعجارم هنوگره یوروش یزیرهمانرب اما .دوشیم هسیاقم

 فده هب لین هک یراذگ هیامرس فلتخم یاهحرط نایم زا باختنا یارب یوروش یاهنادداصتقا

 ربارب رد ۰۱۹۵۸ لاس رد .دنا هدرک نیودت یکیزیف ریداقم بسح رب یطباوض اهراب .دهدب ناکما ار نیعم
 یتاراک هرابزج نشیامه :تیلاعف یاههخاش همه یا ریورف هبب رضحتم هلغ اف قلب 2 زن اف ترور

 ییآراک نییعت یاهشور هرابرد یمسر یاهروتسد ۱۹۶۰ لاس رد و دش اپرب وکسنم زد ماهیزاذگ هیام بت

 :دیکرک رشتنم اهیراذگ هیامرس

 :ددرگ یم هیساحم ریز هدعاق ربانب یراذگ هیامرس دادرتسا نامز اب كالهتسا هرود
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 ناشن هرو «, .(12>,1) دبای صاصتخا حرط ود هب دیاب هک تسا یهوجو تبسن آر و آر ءالاب هطبار رد

 .(عو>>6۱) تسا یرادرب هرهب هنالاس جراخم هدنهد

 و یرامآ تادهاشم هیاب رپ (نالهسوگ ) همانرب نامزاس هک یا همان رب ای یداع تلهم اب داد سا نامز

 دن وش یم هدیزگ رب ییاهحرط .تسا هدش هسیاقم .هدروآ مها رف ینف دیدج یاه هویش هب طوب رم یاه هداد

 :دیزاذب هظرع ار نا زآ شک اب یاهماترپ تاهمزا رتمک هادرتسا نامزک

 :دومن نیعم ریز قی رط هب ار یراذگ هیامرس ییآراک بیرض ناوتیم ,نینچمه
 1-02 تا

 [ رد 1

 نا .درک هسیاقم سیل یداع بی رض اب دیاب ار دادرتسا نامز سوکعم ,رظندر وم تعنص یا رب ,ینعی

 .دراد ی رتشیب هوجو هب زاین هک یحرط .دشاب نآ اب ربارب اي 1 زا رک رزب یبسن ییاراک بی رض

 .دوش یم باختنا

 (تسین حرطم لاح شزرا هب لیدبت) یراذگ هیامرس روص زا كي چیه یایازم هک تسا هجوت نایاش

 : ۸ تشتنا شش هیساحم هخاش بسح رب

 كي هرابرد یریگ میمصت ماگنه هب هک تسا هدش هیصوت یزیرهمانرب یاهنامزاس هب همه نیا اي



 یسایس داصتقا ۳۹ تی

 دیاب هک یفاضا هوجو الثم) داصتقا هعومجم رب دناوت یم تعنص نیا هک ار یا یلامتحا یاهباتزاب .تعنص

 رارق رظن دروم مهم رایسب و یروف تاریثأت لقاال و دشاب هتشاد (دوشب یراذگ هیامرس لمکم عیانص رد

0 ۱ 
 هب رگید یوس زا و یجراخ یناگرزاب شخب هب وس كي زا ,هتفگ شیپ طباوض تسب راک ,هوالع هب

 .تسا هتفای طسب ریذب نیشناج یاهالاک هدنزاس عیانص

 نیبم ,ییآراک یلک بیرض هیهت ترو رض رب تلالد ۱۹۶۰ لاس رد یوروش یاهروتسد ,ماجنارس

 .دنک یم یراذگ هیامرس دحاو رد صلاخ لوصحم شیازفا

 باختنا ورملق زا دراد شیارگ مک مک ,یراذگ هیامرس ییاراک طباوض هک دسریم رظن هب ,نياربانب

 داصتقا فلتخم یاهشخب نایم اهیراذگ هیامرس عیز وت اب و دو رب رتارف شخب كي نرودرد اهیراذگ هیامرس

 .دیامن ادیب راکورس

 هب شیارگ وس كي زا ار یا همانرب یکارتشا یاهداصتقا رد ینونک یراذگ هیامرس یاهتسایس ,سپ

 رد اهیراذگ هیامرس هنیهب عیزوت رد رتشیب ساوسو رگید یوس زا و یزیرهمانرب رد یريذپ فاطعنا

 :دوش یم هجیتن یزاذگ هیانرس یلام نیمأت زد هزات هبنج دنچ نای رج نیا زا وذیامت یم ضختشم داضتقا

 یراذگ هیامرس یلام نیمأت ۰۲ 8

 هب یگتسب ,یدایز هزادنا ات ,زک رمتمان یاهداصتقا رد ,یراذگ هیامرس راتخاس و مجح

 یلام نیمأت رد اهانگنت .دراد تاناکما نيا زیهجت طیارش و یلام لیاسو رادقم
 رد .دش اب یم توافتم لقاال ایو رتمک ؛یا همانرب یکا رتشا یاهداصتقا رد اهیراذگ هیامرس

 :دنل رت یاهت ده نسخ ریاودر ادرابتعا رف آر دنلوت تبت رظ زا مه نن تگ رزب تل مهاز
 هک تسا نیا یلام یزیرهمانرب فده .دریگ یم میمصت یراذگ هیامرس یاههشقن هرابرد

 .دنک عیز و داصتقا فلتخم یاهشخب نایم و دروآ تسد هب ار یرورض تشابنا هوجو

 تشابنا هوجو لیکشت (فلا

 .دریگ یم ماجنا تلود تلاخد لکش هس قیرط زا راک نیا

 تبسن نیا یوروش داحتا رد) یراذگ هیامرس هب یلم دمآردزا یشخب صیصخت هب میمصت ذخا زا سپ

 :(تسا ۲۵۰۷ ۲۶ زآ

 زا هدناميقاب ءرج فرصم اب هک دننک یم نییعت یمسق هب ار «دزمتسد هوجو» یزیرهمان رب تاماقم (۱

 .دیامن تقباطم یلم دمآرد

 و اهنآ شزرا زا رتمک .دنا هدمآ تسد هب راک هجیتن رد هک یتالوصحم هدش مامت تمیق ,نیاربانب

 و دیلوت یاهدحاو ,بیترت نيا هب .تسا هدیدرگ نیعم شزرا نیا اب طابترا رد هکتسا یتمیق زا رت نییاب
 یزیرهمانرب رگا .دهدیم لیکشت ار هدوس» هدنام :دنراد یتفایرد دوخ دیلوت هتیزه زا رتشیب هلدابم

 .دوش یم تشابنآ هوجو اب ربارب عفانم نازیم .دشاب تسرد



 ۷۹ یادش

 راک زا یشان دیلوت هفاضا شیامن ناونع هب سور نادداصتقا "ک ربنزیم هک ) یدیلوت دحاو «دوس»زا

 رب تایلام رثا رب ءرگید یئزج و دبای یم صاصتخا هاگنب هب یتمسق (دنک یم فی رعت لوپ بسح رب یفاضا
 تشابنا عیزوت مهم رایسب یاهشور زا یکی» ناونع هب تایلام نيا :دوریم تلود هجدوب هب ,شوررف
 نیا همه هک دوشیم هظحالم .ددرگ یم یقلت «یتسیلایسوس داصتقا یور یلام نان یتسیلایسوس

 نیعم و یزیرهمانرب شیپاشیپ ,شو رف رب تایلام ؛دوس ؛شو رف تمیق ؛هدش مامت تمیق ینعی ,رصانع
 .دنا هدش

 یاهالاک هضرع رب مدرم جراخم و تسا تسردان دزمتسد هوجو یزیرهمانرب هک یدروم رد (۲

 نیمود .دشاب دمارد هب تبسن اهیراذگ هیامرس مجح شهاک روظنم رگا دراد ینوزف تامدخ و یفرصم

 دیرخ تردق نأیم یواست ددجم رارقتسا یارب شورف یاهتمیق شيازفا زا تسا ترابع لمع هلیسو

 .تسا هدیدرگ دیلوت هک یفرصم یاهالاک شزرا و هدش عیزوت هک ییاهدمآرد

 ماو تاقوا رتشیب و ضارقتسا«لمع ةلیسو نیرخآ .دشابن یفاک تشابنا هوجو هک یماگنه (۳

 یدنب تایلام و يدارا ضارقتسا لامک و مامت نیشناج ماو نیا ,هجیتن رد .تسا نهیم رطاخ هب یفطاع
 رد تسیمونوکا یگتفه هلجم لوق هب و دیامنیم بذج ار یفاضا دیرخ تردق یهاوخ ماو .دوشیم

 .دنک یم تقباطم «ییادز مروت هزادنا» اب یوروش داصتقا

 تشابنا هوجو بیکرت (ب
 زا تسا ترابع زادناسی عاونا .دیاي یم بیک رت زادنا سپ فلتخم یاهلکش زا تشابنا هوجو

 .یصوصخ زادنا سپ و یکارتشا عرازم زادناسپ .یتلود یاههاگنب زادناسپ .یاهجدوب زادنا سی
 هجدوب هفاضا و تباث یراذگ هیامرس هب یصاصتخا ةنیزه ناونع هب هک ,یاهجدوب زادنا سی (فلا

 دی ام  ایکشت زن سیومغ هیلام شقن :هتسا یزاذگ هنامرس تارابتغا یلضا هم س هدنک هشت
 .دراد قوقت تباث

 نیا عفانم زا یشخب و یتلود یاههاگنب یتخادرپ ,شورف رب تایلام هوجو زا مهس نیرتشیب هجدوب

 .(یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا رد اهتفایرد /۶۰ زا رتشیب) درادیم تفایرد ار اههاگنب

 طقف .صاخشا دمآردرب تایلام دننام زین دوشیم عضو یزرواشک ناگدننکدیلوت رب هک ییاهتایلام

 یوروش ریهامج داحتا یلاع یاروش بوصم نوناق) .دناسریم تلود هب ار یزیجان كمک

 ریهامج داحتا رد ار اهدزمتسد و قوقح رب تایلام یجیردت شهاک ۰ هم هام متفه رد یتسیلایسوس

 (دنک یم ینیب شیپ یتسیلایسوس یوروش

 یراذگ هیامرس یارب ضوعالب یاهکمک لکش هب اههاگنب هب دیامنیم جیسب هجدوب هک یهوجو
 رب تراظن اهداهن نيا.دنوشیمن لقتنم صصختم یاهکناب هلیسو و ماو تروص هب و دنباییم صاصتخا

 .دنراد هدهع رب ار همانرب ینیب شیپ دروم یاهیراذگ هیامرس اب قیبطت و اهیراذگ هیامرس یدام تلصخ

 یوروش ریهامج داحتا رد یلک زادناسپ رد یاهجدوب زادناسپ مهس .,ریخا نایلاس یط

 شهاک هب ور ,یتلود یاههاگنب زادنا سپ مهس دوس هب الوصا,یا هدوت یاهیسارک ومد ردو یتسیلایسوس
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 یسایس داصتقا ۲

 :تسا ریز هدمع تلع هس زا یشان لوحت نیا .تسا هداهن

 ؛یتلود یاههاگنب رد دوخ عبانُم زا یلام نیمأت لیاسو تبسن دایدزا -
 نیا و دیدج یاههناخراک تخاس تسایس رب دوج وم یاههاگنب ینف یاهشور دوبهب تسایس تیولوا

 .تسا هدش دیدج یاههاگنب هب دوجوم یاههاگنب زا هوجو تالاقتنا شهاک بجوم هجدوب هلیسو رما
 هدرب نایم زا ار اهی رسک ای هک اهتمیق حیحصت لابند هب ,اههاگنب هب یا هجدوب ضوعالب یاهکمک لیلقت
 .تسا هدوزفا عفانم رب ای و

 سوار اد سل اه ایوک را سا سام مات لرد ایه داداش

 .دنامیم یقاب اههاگنب نيا رایتخا رد (عفانم مهس و شو رف لک رب تایلام)

 .دریگ یمرارق هاگنب رایتخا رد هدنامیقاب صلاخ عفانم مهس و تسا كالهتسا ینیب شیپ عبانم نیا
 هوجو و هلصاح عفانم نایم هطبار هک دندرک ادیپ داقتعا تاماقم هکنآ زا سپ .ریخا یاهلاس یط مهس نیا

 تا هتفاب شا رها هتشاب نیم هدر اب رف تل رم ماهی رایت ا یک

 و «ریذپان میسقت هوجو» هب هک تسا یهوجو لماش (اهزوخلک) یکارتشا عرازم زادناسپ (پ

 یرادرب هرهب ةینبا نامتخاس یارب راک لکش هب هوجو نيا هب زوخلک یاضعا ییاطعا یاهکمک
 سا هورک انا یاضتخا

 صلاخ شیازفا و ماد هلمجنم ,هعرزم تالوصحم ریاخذ صلاخ شيازفا .مقر ود نيا هب تساجب
 .دوش هفاضا زین هعرزم یاهیگنیدقن

 تفایرد یا هجدوب ضوعالب كمك دوخ یاهیراذگ هیامرس یلام نیمأت یارب .یکا رتشا عرازم نوچ

 لیتر اهن ادک دیام رب یلام نیمات یاضا همش رس کتاب اتع ابرما مه وان نیس شا تیز اوز

 .ده د یم

 صیصخت زادنا سپ هب دیاب هک ار یلم دمارد زا هنیشیب تبسن و هنیمک تبسن نوناق یوروش داحتا رد

 .دیامن یم نیعم گو «ریدپان میسقت هوجو» هب و دبای

 تروص هب زادناسب» لماش الوصا (یدارفنا ناگدننکدیلوت و اهراوناخ) یصوصخ زادناسب (ت

 یاهییاراد دایدزا ینعی «یلامزادنا سب»و لوقنمریغ و لوقنم یاهییاراد صلاخ شيازفا ینعی «ییاراد

 هناداز [ دک زاداهب:یاروآ و دفن ل رپ تر وض هب :یازاد نا دنا شب یاهفویتتض رد اههنریس نتیا فا یلام
 ۱ فسا (دته اب یم داماش لناف

 نوش ای یایورا یاهر وشک زا یرایسب رد و یوروش ریهامج داحتا رد .ریخا یاهلاس یط

 نا رو دویهب اس حرف نیو قلع هوا یاب نایرس نیا :تسا هیشهفرم یموصخ ندا نایب
 هعسوت هژیو هب و اهالاک نیا تمیق شهاک و یقرصم ماود اب یاهالاک هضرع شيازفا ,یدارفنا یعقاو

 .صاخشا هب یتازیهجت یاهالاک رادقم نیرتشیب صیصخت و یصوصخ شخب یارب نکسم نامتخاس

 یراذگ هیامرس هب یلم دمآردزا هک یتبسن ربانپ .یلک زادنا سپ ردزادنا سپ فلتخم یاهلکش تیمها

 منم انضم یاههنربت اد سس هغآ هنر هفت یلدا هجا شوت تا هک تفت اقا

 یصوصخ زادناسپ و یزرواشک شخب زادنا سپ نایز هب یتعنص یاههاگنب رد اهیراذگ هیامرس یلام



 ۳۲۱ هی اهر

 یاههاگنب یلام نیمأت اب نامزمه زادنا سپ لکش ود نیا «هعسوت ینونک هلحرم رد .تسا هتفای شیازفآ
 .دنوشیم دایز دوخ عبانم زا یتلود

 ی هب .تسا هدش هفاضا یلخاد زادنا سپ هب یجراخ كمك ,یگزات هب ,یا همانرب داصتقا رد

 رد .هدن ریگ ماو ایو دنشاب یم هدنهد ماو ای دوخ یتعنص هعسوت حطس رب انب ,یقرش یایورا یاهروشک هک

 .تسا یکاولسکچ و یقرش ناملآ سپس و یوروش داحتا تسخن هدمع هدنهدماو دروم نیا

 و حلاصم .یدیلوت یاهالاک ینامز و یوق راعسا و الط تروص هب یهاگ .ییاطعا تارابتعا
 دیلوت هک یماگنه .تسا هدوب یفرصم یاهالاک هاگهگ و یلصا و یساسا عیانص یارب تالآ نیشام

 ۱ .دزاس هدروارب اهالاک نیا هب تبسن ار اضاقت تسناوت یمن یلخاد

 هکلب «دنا هتخادنا هار هب روشک دنچ رد ار ندش یتعنص نایرج و دنا هدرک كمك طقف هن تارابتعا نیا

 نایم زا .دندرک یم .دیدهت ار یداصتقا تابث و دشر هک ییاهانگنت ات دنا هداد ناکما تاقوا زا یا هراب رد

 .دن ربب

 مود تمسق زا موس شخب 1

 هتفاين هعسوت یاهروشک رد 7

 لیکشت بجوم هک یراذگ هیامرس شزیگنا :دراد لماع ود هب یگتسب .داصتقا ره رد .هیامرس لیکشت

 هعس وت تتس تیعضو .دشاب یم هیامرس لیکشت یساسا طرش هک زادنا سی و دوش یم هیامرس

 ۱۸؟تسیج :هناگود هطبار نیا هب هجوت اب «هتفاين

 رد اریز .تسا دیدش اهداصتقا نی | رد یرادک هام تم شرب هک دیشیدنا نیت نا وتبردناش (فلا

 رازاب فیعض داعبا اب دروخربرد شزیگنا نیا ,عقأو رد .دشاب یم دایز رایسب هیامرس یاضاقت قطانم نیا

 و دوش لیلحت تیعمج زین و لوپ بسح رب دیابن رازاب داعبا .دوش یم دودحم دی رخ تردق فعض و یلخاد

 هب زین ود نیا و تسا دیلوت مجح و یروهرهب عبات رازاب داعبا ؛تسین مه ییایفارغج موهفم نآ زا روظنم
 یاهداصتقا رد «رقف لطاب رود» نامه فو رعم نایرج نیا ودنزاد یگتسن هیأام رس تدش هب ی

 هن وگ ره :تسا فیعض یلخاد یراذگ هیامرس هک دوش یم رظن زا ربا نینج ,نیاربانب .تسا هتفاین هعسوت

 یریذبات نشتشک ورازاب تعسو یمک ارز «تسا هدیاف یچ ان ودونعم اب تیلامف هخاش رهرد هیاخرشب احیا

 رد «یهگناو .دنیا فا یم یراذگ هیامرس:تا رطخ رب یعفاو دمآرد زیجان رایسب حوطس هب تبسن اضاقت

 دعوت نا وتع تحت( ۲ رپماسد) 6 اند اهم اب یتالیصفت اجنیا رد ۸

 «یعامتجا یسانش تسیز و یداصتفا

 (۲26۵۷۵۱۵۵معهصعص( یعمجمطصنوتسع 4 طنمامعتع :۵0216)

 هتفاین هعسوت یاهروشک رد هیامرس لیکشت لئاسنم ناونع اب (12.۱۷0۴15۵) سکران باتک رد ًائزج و -

 زاب .تسا هتفا صیصخت (۳۳۵0۵/۵75 ۴ ۵۱1۵ ۳۵۳۱۵۵0۲۵ 3 ۱۵۵۷0۵0 (0۱۵۳ک)

 ی



 یصوصخ یراذگ هیامرس زک رمت تیعضو نیا .دراد تیمها زین هیامرس نیا ینف تیفرظ .دراوم رتشیب

 .یخ رب .دیامن یم كرد لباق یتارداص یاهتیلاعف رد زین ار «راکبلط داصتقا یشیامن» تلصخ و یللملا نیب

 هب مادقا اب ار (سکران نزاوتم دشر) ع ونتم دشر: تسایس .عضو نیا جالع و یشیدنا هراج ماقم رد

 زا هک ار (دیدش راشف) زکرمتم دشر رگید یضعب و دنا هدرک شرافس لمکم یاهیراذگ هیامرس

 ه رهب (نیگنس عیانص ءانب ریز) اهشخب زا یا هراپ هعسوت هب مهم لیاسو دربراک رد سایقم یاهبی وج هفرص

 زا ترابع تسایس نی رت رثوم هک دراد نیا رب تلالد رهاظ :ختیزات روت .دنا هدومن هیصوت .دریگ یم

 .دبايیم شرتسگ تهج همه رد داصتقا یقرت اهنآ ساسارب هک تسا هعسوت یاهبطق داجیا

 و داح تالکشم یارب ناوتیم ایآ .درک نامرد ناوتب ار یراذگ هیامرس شزیگنا ییاسران رگا (ب
 دمآرد یزیچان و رقف ؟درک ادیپ ییاهلح هار مکو شیب .دوش یم هدید زادنا سپ هار رسرپ هک یراوشد

 نودب تیعضو ,همه نیا اب .دهدیم حیضوت ار زادنا سپ یبیرقت نادقف تلع یدایز هزادنا ات یعقاو
 نکمم هیامرس لیکشت ی وس هب نآ زا یشخب داشرا و یلم دمآر د دایدزا یارب «عقاورد .دنامیمن ماجنارس

 :دراد دوجو ناهنب یراکیب ؛تیعمج رپ یاهروشک رد .دنریگ رارق هدافتسا دروم نوگانوگ یاهشور تسا

 زیهکنآ نب ءدیفک یو رب یتخب نیازا ناوت غار یزرواشک تیلافف رخ لغاش دا فا زا شاوازف ران
 زین زادنا س نیا و تسا ناهنن یراکیب نیا رد هوقل اب زادناسپ دنا یتهاع یررواشک دیلوت راک تا ا ۱

 هک نوتکا اما ؛دندادیم همادا دلومان نادنواشی وخ شاعم نیمأت هب .هتشذگ رد .دل وم ناناقهد .تسادیبان

 دوش یم یقیقح زادنا س هب لدبم یزاجم زادنا سی دنا هدرک ادیب لاغتشا یرادگ هیافزس یاهراک رد

 نآ طقف روظنم و رک زا یزرواشک یدیلوت سوفن هفاضا فرص یدیلوت ریغ ناناقهد فرصم ریز

 عضو قیرط زا تشیعم لیاسو هفاضا جیسب و دوش ظفح یدیلوت ناناقهد فرصم ینونک حطس هک تسا

 یوروش هنومن یزوخلک نامزاس دننام ,لوصحم یرابجا لیوحت ماظن ؛نپاژ دننام ,نيمز رب ضراوع
 یروآدرگ هلیسو دیخ+ ره زا شیب هکلب ,هدوبن یعمج نامزاس لکش اهنت یکارتشا 9 نآ رد هک»

 .دبای نامزاس «تسا لوصحم

 دویهب رثا رب طقف اهنیا رد هیامرس لیکشت .نیاربانب .دنرادن ناهنی یراکیب ٍب .تیعمج مک یاهروشک

 یتازیهجت یاهراک یارب مزال راک یو ریب .هجیتن رد ؛ ؛د ریدب یم قفحت یزرواشک یرو هرهب و ینف شور

 هرگز یا دیدب فرصم رد یشهاک هکنآ نیت: وواشک تل عدایدوا هاصتنا رک .دوش یم دازآ

 .دوش یم زادنا س

 ؛تسا تیعمج مک یاهروشک ندرک یتعنص یارب هیلوا طرش یزرواشک دوبهب .بیترت نیا هب

 یزرواشک یدیلوت ریغ راک یو رین هفاضا بذج یارب تیعمجرپ یاهروشک رد ندرک یتعنص .سکع رپ

 .دراد ترو رض

 یهاگآ زا یشان ءرگید عناوم هب هتخودنا نیا لیکشت یلو .دیآ تسد هب دناوت یمزادنا سب را رق نیدب

 ,امنیس هک یرصع رد .در وخ یم رب یگدنز یالاب حوطس هب ندیسر رد ریقف یاهتلم یوزرآ و تفرعم و

 هتفاین هعسوت یاهر وشک رد هجیتن ,دزاس یم ریذپ ناکما اررایسب یاهسامت تاعوبطم و امیباوه .ویدار

 ف رصم یوزرآ :ددرگ یم رهاظ ییایورا اي ییاکیرما هنومن رک در عضو زا دیلقت یوزرآ تر وص هب

 و فرصم هب عارف رود ینوزف رادقمره صیصخت .یتادراو یاهالاک یاضاقت شيازفا بجوم «رتشیب



 اهتخادرپ زارت لداعت مدع و دنک یم دودحم ار یتارداص تامدخ و اهالاک و دوش یم تغارف مایا یاضاقت

 .ددرگیم هدوزفا دوجوم عناوم رب یلخاد زادنا سپ هدنرادزاب هاگتسد تروص هب زین

 ارجا مهدز ون نرق نایاب رد نیاژ هکنانچ .تسبرد یاوزنا :تسا روصتم لح هار ود تر وص نیا رد

 ار نآ یداصتقا یلصا موهفم «نینهآ هدرپ» و دنک یم لمع نادب تسا لاس یس یوروش هیسور و درک

 رد هک ایاده ای رگیدکی هب اهتلود ماو یاطعا ءاهدمآرد یللملا نیب تالاقتنا هکنآ ای ؛دهدیم شیامن

 .تساهدمآرد ددجم عیزوت تسایس نیبم یللملا نیب سایقم

 هیامرس موهفم و شقن رب عامتجا هک دوب دهاوخ تیقفوم هب نورقم یتروصرد .هیامرس لیکشت ءاماو
 رد و درتکت رارق هدافتسا دروم تیحالصیذ یاهناسنا تسد هب رگا .تازیهجت نی رترثوم .دشاب هاگآ

 .تسا هجیتن نودب .دیاین رد ارجا ٌهلحرم هب یقرت ناهاوخ و یروآون یاریذپطیحم

 نیا .تساهناسنا یعامتجا و یرکف ,ینف شزومآ مزلتسم هعسوت ای یراذگ هیامرس همانرب ره
 درفلا هک تسا یقیمع و هدنز ومآ هشيدنا هکلب .تسین ریتعم هتفاین هعسوت یاهروشک یارب طقف قیقحت

 اما ؛دنک یم ادیپ نیشناج یدوز هب .دورب نایمزا رگا ءایند یدام تو رث» :دروآ یم نومضم نیدب لاشرام
 همه نیا اب .دشاب یمن ریذب ناکما راک نيا .دنا هتخاس ار تو رث هک ییاههشیدنا ینعی ءاههشیدنا در وم رد

 زاب رقف هب ایند و دش یم دوبان یدام تو رث نیا هاگ نآ .تفریم تسدزا یدام تورث هن و اههشیدنا هاگره
 1 تک یه

 :دیلوت هیامرس - موس تمسق

 هیامرس بیرض

 تبسن ینعی .هیامرس بی رض موهفم .دیلوت و هیامرس نایم طباور لیلحت هک تساهلاس

 رتشیب .دربیم راک هب (لاس كي الومعم) نیعم هرود كي یط ار نآ دیلوت و هیامرس نایم

 :دنرا رق نپا زا هیامرس بیا رض

 نآ (دمآرد ای) لوصحم و لامعتسا در وم هیامرس نایم هطبار هک هیامرس طسوتم بیرض
0 ۲ 

 شیازفا و (یراذگ هیامرس ینعی) هیامرس شیازفا ایم هطبار هک هیامرس ییاه بیرص بس

 لوصحم اي صلاخان لوصحم ناوتیم و دوش یم نایب یکیزیف ریداقم اي شزرا بسحرب لوصحم

 هیامرس :دریگ رارق رظن دروم عیسو سایقم رد مک و شیب تسا نکمم هیامرس .دیزگرب ار صلاخ

 19. ظ۳:۲6ز)اعد ۵۴ ۳۵۳0۵ 860, ۰



 یسایس داصتقا ۶

 نینچمه و یعیبط عبانم رياس و نیمز نآ رب هوالع ای .ددجم دیلوت لباق تا دیام رس ام اش لب

 هک ددرگ یم روظنم ینامز ات ریخا جراخم .دشاب یاهفرح شزومآ و تیبرت و میلعت یاههنیزه

 راد سرت هو ومد اب اه یکتت ام ساق رب اه ات او ناسا اب روف را دک هیات

 .دشاب رتعیسو دیاب فیرعت نیا .دنکب ادیپ راکورس رتشیب روشک هعسوت اب لئاسم نیا ردق ره

 رب تلالد اریز .دسریم رظن هب موهفم رتشیب (سلبس ای بچس) هیامرس ییاهن بی رض
 .دراد ار دیلوت نیعم فده هب لین یارب یرو رض یراذگ هیامرس

 فلتخم یاهر وشک و داصتقا نوگانوگ یاهشخب یارب هیامرس ییاهن بی رض یبایزرا

 ,اتستقنا ریدب رییغت هجرد یهتنم هب نا نیبم ددع هک دهدیم 1

 هاش تن الایارتم تیوب یف موس یلملا نه یاسر تام ات فوت

 یارب .۲ ات ۱/۳ یلیدبت تعنص یارب .۱۰یمومع تامدخ و نامتخاس یارب هیامرس ییاهن بیرض
 ۲*.تسا ۰/۱ تامدخ و یناگرزاب

 یلم هیامرس زا هسیاقم لباق یاهیبایزرا هک تسا نیا هب ضو رفم بی رض هبساحم ,روشک سایقم رد
 ینف یوتیتسنا تابساحم .دشاب رایتخا رد .فلتخم یاهنامز.رد .یلم دمآرد و (یلم تورث ای)

 سا شب باس تب نیز ياهوفک یا ی وستام
 ۲/۳۰۱ (۱۸۷۹۱-۱۹۵۳ هدحتم تالایا
 ۴/۷:۱ (۱۹۲۴-۱۹۳۹) خیاو
 ۷/۴: (۰۱۹۰۸-۱۹۵۲) دنله
 ۳/۵ (۱۸۹۶-۱۹۲۹) ی و

 هسنا رف یارب و ۵/۹:۱ بی رض )۱۸۶۵-۱٩۳۳( سیلگنا یاری رتمک نانیمطا روخرد یاه هعومجم

 ۳ .دنهدیم تسد هب ار ۷/۴:۱ بیرض (۱۹۱۳۲-۱۸۵۲)

 دراد نیا رب تل الد ا رهاظ تدمدنلب رد هیامرس یا وه لو وارده هوم اه اد

 الاب ندش یتعنص حطس هک جیردت هب نا :تتییا دان هو هلو لعا سد بت ی یا هک

 .دنک یم ادیپ شهاک هب شیارگ .دوریم

 للع هب هیامرس بی رض ,روشک كي هعسوت هیلوا لحا رم رد هک تسا نیا نایرج هیجوت
 هیامرس تر وص هب رایسب یاهیراذگ هیامرس هب یدنمزاین ینعی ,للع نیا .تسالاب فلتخم
 ناب هک رس اد ات ۵( اسب اتسر اهص یشرآ ات اد سو ایا ات

 داجیا هک یاهیامرس زا یفکمان هدافتسا ای بسانمان هدافتسا ؛دنرب یم راک هب ناوارف

 20. ۱1۵85۵طانکءااد امفاتباع ه۶ 1عطصمامعب (۰)۷۲۲:۲

 :هب دینک ی ۳

 ۲۰ ۲۱۱عمتطور ۶6۵۳۱۵۳۱۱6 2۵۷۲۵۱0۵ الو ۱۷۵۲, 1959, 0. 642 ۰



 ۳۹۷ هیامرس

 .دنوش یم ی رتمک تیمهآ یاراد اي و دنوریم نایم زا اي نامز یط .تسا هدیدرگ

 ۱/۸ ددع ۱٩۲۹-۱۹۵۳ هرودردو ۳ ددع ۱۸۸۹-۱٩۲۹ هرود رد هیامرس بی رض ,هدحتم تالایا رد

 .دش اب یم

 را 7 ۱ دودح هعسوت هب ور یاهروشک رد هیامرس بیرض هک تسا نیا رب هدیفع ,رضاح لاح رد

 یراذگ هیامرس نازیم نییعت یارب ابلاغ ,هعسوت هب ور یاهروشک رد ,هیامرس بیرض

 تیعمج دشر هب هجوت اب .یلک دمآرد دشر نیعم خرن ققحت یارب مزال (زادنا سپ اي)

 شا هتفرگ رارق هدافتسا دروم

 ,دس رب لاس رد 4۲ هب تیعمج شیازفا رگا .دشاب ۴:۱ روشک كي رد هیامرس بی رض هک مینک یم ضرف
 رد ۱۲ هب و ددرگ ظفح هنارس دمآرد حطس ات دو رب الاب لاس رد یلم دمآرد 4۸ هب یتسیاب یم زادنآ سپ

 نینچ ناوتیم ار دمآرد دشر خرن .دنادرگ ریذپ ناکما لاس رد ار دمآرد دشر خرن /۱ ات دوش غلاب لاس
 کس شن ون

 ۸۵) ۶ -؟ر
1 

 بی رضاک .تسا یلمدمآرد دصرد بسح رب زادنا سپ خرن 5 :هنارس دمآرد دشر خ رن ) الاب هطبار رد

 .دشاب یلم تیعمج دشر خرن اظآس و هیامرس ییاهن

 اریز .داد رارق هدافتسا دروم طایتحا دیق نودب ناوت یمن 9 ی هب ار هیامرس بی رض ,همه نیا اب

 و یروآ ون هجیتن رد .تسا نکمم اما و ؛دنشاب تباث و مولعم ینف تامولعم هک تسا هیضرف نیا نمضتم

 زا یک یادقم اب اردن ورا دم نامه ادب نا فا اردو لغات لیف نا ذعب خامه ق یقرت

 ات سا داف (یناسون هرود كي یط الثم) دیلوت دشر خ رن رییغت ,هوالع هب .دزاس ریذپ ناکما لماوع

 یفنم ار صحت تین رما نيا و دوشب دیلوت لزنت بجوم .تبثم یراذگ هیامرس دوجو

 هل و

 هک شم

 یسانشباتک
 1) 5دع ۱6 یوناصآ ع ۱ اطقمح« هد هیرونامآ

 ۳۸۲۲8-۳3۵8۲ ام 269۳۵ هوم گام مردم (۱0۵0۰ ۳. ۰)1929
 ۷۲, 01۲2م ۵۵۵ له ۵۵و0۵ (۳وتتفو 5۳67, ۰)1955
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 سم ره 060۲10 16 ۱۸۸۵۳۵۰ (ظعتتعر (۰)21270

 ۲. ۲۸ طنکم 16 ۳۰۲۵ 1۲۳6۵۳ نه مربع (۱مج0۳68, 1941).



 یسأیس داصتقا ۸

 بم ال. نش012۸۲۱ والا ۵0 2۶۵ 0۳و (صط1۳ععم ۰)1956
 ۳۲. ۸م 1,012 6۲ 12. 4م 3۸7و 6ل.و 1۵ 1 ممجچب وز (همالما ()صم»ح لو, 112 هصتاادتپ

1961(۰ 
 ۳, ۳8۳۴۳0۲, اصع مجرم 06 ام دمعتم» (هددو. 111) (۳۳عمومم 1دن «هنمتسمف
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 بس (ماسو 3 ععمح0م هو 02 [قعتمآمعتم» ده ()عتتفو صف متوقف 46 1016,

(1944 
 ۱۲, ۳در 6:)۲ 160۳16 عج کمال (1هطنصعههب 1929)»

 2) ؟عع ام (هصصماتممع 4« تیجااعلر ۱6)دوجم ۶ ۱۳1۵ ۲هماتعمممجا
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 (هطفو. ۷) (۰)۳2۲۵
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 (۳متابم 660707:46 ۰)1952

 ظ. 11۴87۲۳۵1, 70۵4696064 ()وتتفو ؟تزمتمر 6م. « ظالفصفم 0۵ 1۵ عمدصوتف-
 هو۲66 6602 0هصنوتم هم ۰)1957

 ]. )۳۹5۳۵888۸۲ وممطمم کما هک ارم 7م هگ یجعصم۲ هتموام۲
 ()لوسجمت0 ۱دن۷هتهزا ۳۳ععوم 1949),

 ]ء طناب 0۳8۵0۳۱۵۵۸۵ 4 620۳6۳7۵ (51۳67, ۰)1961
 2۲, ۲8۲۳۵۸۳ ۸ 1۵ نه ام (0۳۵ ام کومام» (۳دهءماههب ۰)1957
 ۳۲ تنعر 0۵00۶ 6۶ ص02 6.و یوننصوو غ ۶ام ۹0م عمرم نه

 ۳۳ع8, ۰)1952 ۱
 6۶. ۲092۸ ص0 ۳۵۳۲۵۵4۵ ۵۶ )0و۵ عطا (۳تقب

 1۷۲61:هنع, ۰)1956 ۱
 ]. 2. 5۳۳۲ق, 160۳۶۵ عجل 0۵ ۵۳۵۱0 0۵ ۱۵۸6۳۵ ۵ هم ام 0۵
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 ۳۸۱9۹۵۳, نهم هم 0۵م 6 )هدمو ۵ هیچ ایم ال وقح (936,
 ۱]۵)1ههپ ۰)1953

 دس )06802950070004 هل رم (۸۵م اهانت ۰)1957
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 (0/0۳0 12ت موز( ظ۳عععم ۰)1953
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 ۳۲۹۹ هیامرس

 3) 5وس ]مع :هاماتهعم هصاتع هیروذاول ه )۳۵0ههانمد

 ۸ ظدصتظععب زنوصعل هم 0عم ۳)داتمدم دام 16 ییوزامل ۵۶ ]12 0۳۵00 هعانمد (تممایم
 8 6007016 هوا ۰)1955

 ۲۲, ۳۳0/۲ظ۲8م هام ۵۶ مه مع (نهروزافل همتا, صد 1086-0۵6
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 تسخن ناونع زا مود ءزج

 یدیلوت یاهدحاو

 نانیا .دراد دوجو نامزاس ع ون ره رد و یداصتقا ماظن ره رد یدیلوت یاهدحاو

 ار اهیدنمزاین ات دننک یم بیکرت رگیدکی اب ار هیامرس و راک .نیمز ینعی .دیلوت لماوع

 خاور هک اب هز اتساو مایا یاس انا یا هع مت اهتناو منا هل راس هف روا

 .دنشاب یم هدنریگ میمصت تردق كي عبات و هبساحم

 هب اردوخ تیلاعف و هدوب هاگنب ای یداصتقا یاهیراد رب ه رهب انامه یدیلوت یاهدحاو

 :دنروآ یم لمع هب یداصتقا یگدنز یاهشخب همه رد ریز ح رش

 ؛ یتعنص یاههاگنب :یلیدبت شخب رد ۱

 ؛یزرواشک یاهیرادرب هرهب :یزرواشک شخب رد (۲

 ؛یکناب یاههاگنب :یرابتعا شخب رد (۳
 .یناگرزاب یاههاگنب :یناگرزاب شخب رد (۴

 .تفرگ دهاوخ ماجنا (مود دلج) یرابتعا یاه هدیدپ لیلحت ماگنه هب اهکناب یسر رب

 یکارتشا و یرادهیامرس یاهداصتقا رد ار اههاگنب رگید فلتخم عاونا اجنیا رد ام



 ۳۹ جن ل ۱

 یدیلوت یاهدحاو

 یرادهیامرس یاهداصتقا رد

 رد و هدوب هاگنب انامه یرادهیامرس رازاپ داصتفا هتک تم یدیلوت دحاو

 اوسنارف) تسا هدش فی رعت «یرادهیامرس یلصا داهن» .«یرادهیامرس وار یایند»

 .(و رپ

 رد یداصتقا تیلاعف یاههزوح زا یضعب و درادن دوجو سناجتم داصتقا همه نیا اب

 هک دن وش یم هدید ییاهیرادرب هرهب ماظن نیا رد :دنامیم یقاب هاگنب لمع نادیم زا نو ریب

 نیا دوجو .فصو نيا اب و دنهدیمن هئارا ار هاگنب هصخشم تایصوصخ مامت

 ماظن و دنکفایمن هرطاخم هب هجوچیه هب ار هاگتب یرترب و قوفت اهیرادرب هرهب
 ورک ی ی ام

 هعلاطم و یرگید زا سپ یکی ,یدیلوت یاهدحاو نوگانوگ عاونا یسررب ,نیاربانب
 .دشأاب یم تیمها نایاش رت هژیو یتروص هب اهدحاو نیا زا یخرب ریثأت یاههنیمز

 رد ار نیون داصتقا صاخ یاههدیدب زا یضعب دیاب دیلوت یاهراتخاس یسررب ءاما

 راب هب ار یجیاتن اههاگنب نایم داحتا شيادیپ و گرزب یاهدحاو هعسوت ینعی .دریگب رظن
 صاخ تیمها یداصتقا تردف هاگدید زا هژیو هب ءاهداصتقا نيا راک یارب هک دروآ یم

 .دراد

 یدیلوت یاهدحاو نوگانوگ عاونا - لوا تمسق
 رو تسا یاهداضفا رق یاب و لاو هسنشپ و تررب کش غر ادهیام هات

 .دنیامن یم نیمأت ار اهنآ درکراک اهرازاب و دراد دوجو دیلوت لیاسو یصوصخ تیکلام نآ
 رگید عاونا ,هدرتسگ یبسن تروص هب یهاگ تیلاعف یاهشخب رد و هاگنب رانک رد اما

 یرادرب هرهب ,یروهشیب یرادرب هرهب ,یزرواشک یرادرب هرهب دننام دیلوت یاهدحاو
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 .دوش یم هدید یم ومع یرادرب هرهب یگزات هب و ینواعت

 یداصتقا نیرفآراک و یرادهبامرس هاگد س لوا تسنف زا ل را یخ

 فیرعت ۱ 8
 اههاگنب عاونا رگید اب ار نآ و تسا یدیلوت یلصا دحاو یرادهیامرس هاگنب

 ری ره ی ی ار استار اف یا یکتا

 ۱ :دیامن یم داهنشیپ
 هب قلعتم و فلتخم لماوع یاهتمیق .ییار اد دودح رد هک تسا دیلوت زا یلکش هاگنب»

 نیا هب ,دیامنیم بیک رت رگیدکی اپ ار هاگنب كلام زا ادج و زیامتم یداصتقا نالماع

 ود.نایم توافت زا یشان یلوب دمارد و دشو رفب رازاب رد ار تامدخ ای الاک هک روظنم

 ووآ  تتمخ اب اتاق هم

 :دهدیم ناشن ریز حرش هب ار هاگنب هژیو تاصخشم فی رعت نیا
 هدهع هب ار دیلوت یلامتحا رطخ ات دهدیم ناکما هاگنب سیئر هب هک ییاراد دوجو (فلا

 لیکشت ادجادج و عونتم ینف یاهدحاو هاگراک زا هاگنب هک یماگنه و دریگب
 دن امح نیتمات از ها .دوش یم

 اه شم دام وا افق یو الع اکرم اه یواصتفا تیک شات
 ترش هکلب ,هدوبن توافت یب هاگنب ی ارپ ینف لئاسم .دنک یم بیک رت زین ار لماوع

 دناوتب تمیق بسح رب یمیوقت لوصحم هکنآ رگم دیامن یمن ادیی موهفم و ینعم ینف

 «یداصتقا یگدنز یلوپ نام اتسا) وب تن رث لوق هی .عقاو رد : دتفا نای رج هب رازاب رد

 ۱ .دنک یم صخشم ار یرادهیامرس

 راک :یداصتقا نیرف اراک و دنروآ یم هاگنب هب ار دیلوت لماوع هک ینالماع نایمزیامت (ب

 هاگنب :دنهدیم ماو هب نارادهیامرس ار هیامرس و دنیامن یم مها رف نا ریگب دزمتسد ار

 رازاب نایم و تسا هیامرس رازاب و راک رازاب زا هلصاح لماوع بیک رت زکرم طقف

 تباث تمیق هب لماوع .دنکیم رارقرب طابترا تالوصحم رازاب و دیلوت لماوع

 .دنرادن تکراشم زین هاگنب عفانم رد و تیریدم رد و دنوشیم یرادیرخ

 راک رازاب رد دوخ تامدخ و تالوصحم شدرگ روظنم هب هاگنب :رازاب رد شورف فده (ت

 ینعی «تخادری تردق رب یکتم یاهیدنمزاین یاضرا نآ یساسا فده و دنکیم

 1. ۲۰ ۳6۵۳0ماناب های 0660۴80۸۸6 0۵19۱46, [. 11, ۰ 2. 0



 ۴۰۳ یدیلوت یاهدحاو

 :تسزا نی مقاوم

 تمیق و هدش مامت تمیق نایم توافت ,دوس :یلوب صلاخ دمآ رد ای .دوس ندرک هنیشیب (ث

 یداضتفا نیرف اراک تیلاعف نشادای ابهک :قداع دونسرشک زا س:تتسا شورف

 ؛دناد شل ابو اش ارنتیلاعف هنارا تروص نيا ریغ رد و دیامن یم تقباطم

 ی رگید شزیگنا و دنک یم ادیب یثنخ تلصخ ,یداصتقا لیلحت دیدزا ,هاگنب تیلاعف

 .درادن رت الاب ام | دا

 3 ی ی ی یا

 ۱ یماهس هاگنب و یدارفنا هاگب 5

 نا رقار نا فتا ایدوخ هناعسش هک هدوب دف قلب یياراد ناغآ ردریذاصتفا هاگنب

 هی اههاکب یکم دعوت دن زن نرف نایاب زاخن ا.لاه,هاتسنا هات راک 4

 دوش یم هدهاشم 0 ِِ ِِ یفوقح لحش

 11۳7۳0 ی و بیو و هو

 راوشد نالک رایسب یاه هیام رس یروادرگ اما .دوب ریذپ ناکما ءاک رش یارب هاگنب ییاراد

 رد ۱۸۹۲ لاس لیروا متسیب نوناق بجوم هب هک دودحم تیلوئسم اب تکرش .دومن یم
 تلع هب ,هدمآ هسنا رف هب ۱۹۲۵ لاس سرام هام متفه نوناق قباطم و هدیدرگ داجیا ناملآ

 ماظن زا و تخاسیم دودحم یو تکراشم هیامرس نازیم هب ار كيرش تیلوئسم هکنآ

 لک نت تاک وبه اش خ ار ما ودم تل سوری لا
 .تسا هدیسر رتشیب تیقفوم هب (دنک یم نیعم مان یب تک ریش

 ,تسا هدرک کامک نرادهیامرش هاگنب تهمت ادب اعیسومات ین یماهش:تک رشاما و

 ی و و اوراب بت نا رف

 یرادهبأم رس» : تا دازا رهش مان هب دوخ رثا رد نمپیل رتلاو هک ن انج و دوب لئاق

 «.دباپ ی ی یماهتت تک رش هاح رقآ نگرب وب

 77 فیت یروآ عمج رد رثوم رایسب رازبا ,زیچ ره زا شیپ مان یب یماهس تکرش

 .تسا نیون یاههاگنب یارب یرو رض و ناوارف یاههیام رس هیهت

 3. ۲6۲۲۲۵۱ ۵0 4: ۷۷۵۱۱۵۲ [۲۵مصهصصم ۵ 016 ۱۵۲۵۰ 0 ۰



 یسایس داصتفا ۴۳۰۴

 ار یماهس یاهتک رش لیکشت .مراهچ لاس رمو رب مایس نوناق بجوم هب "را وتک ريد .هسنا رف رد

 یماهس تک رش لکش ود ۱۸۰۷ لاس تراجت نوناق .دنادیم زاجم راکز رط و سیسأت دعاوق نییعت نودب
 هک مان یب یماهس تکررش و (هبراضم) كرتشم تیلوئسم اب دازآ یماهس تک رش :تسا هدروآ دوجو هب ار

 .دیامن هزاجا بسک یتسیابیم

 لر یر طرف یا نا هک رس یک نان ا هفت یا ۶ ۵و

 یر وطارپما .تفای تسد دوخ كالما و لاوما یندم تک رش هب هداس تبث اب خیرات نيا رد .دوب هاشدای

 نودب یدازآ مان یب یماهس تکرش هب ۱۸۶۷ لاس هیوژ هام مراهچو تسیب نوناق بجوم هب ,شنمدازآ

 .تنانسد رخ اطعا طرشتف شف

 :تسا رارق نيا زا یماهس تکرش تاصخشم

 مالعا (مکی و تسیب هدام) هسنارف ۱۸۶۷ لاس هیوژ هام مراهچو تسیب نوناق :نآ لیکشت رد یدازآ
 ییاتک رد رپیر«.دوشب لیکشت تلود هناو رب نودب دنا وت یم مان یب یماهس تک رش هدنیآ رد» هک درادیم

 یدازآ روشنم ار نوناق نیا .یریسفت نمض ۰ نیون یرادهیامرس یقوقح یاههبنج ناونع تحت

 :«مینکب ظفح یرادهیامرس هچخیرات رد ار مهم نامز نيا » دسیون یم و دنادیم
 نارادماهس ای ءاک رش همه تیلوئسم .مانیب یماهس یاهتک رش رد :نارادماهس دودحم تیلوئسم س

 هک دراد دوجو صاخ تایضتقم رد طقف ءانثتسا .تسا یعامتجا هیامرس رد اهنآ مهس نازیم هب دودحم

 .تسا هلماعم و لاقتنا لباق الومعم ماهس .دنک ادیب هعس وت یفخم اي یمسر ناريدم یدقن تیلوئسم

 زا یلماک ع ون ناونع هب» ینوناق تروص هب یماهس تکرش هجرگا :تیریدم زا تیکلام كيكفت
 و ءامیا اب لرع لباق تلاکو دجاو نا ریدم ,یمومع یلاع عمجم) «یا هدوت تموکح اي یسا رک ومد

 تیلقا یرو ریب هب اهتکرش كيتا رک ومد ماظن» لمعرد .دیآیم رظن هب (!اضرو دصق زا فشاک هراشا

 رد .( ربیر) «ددرگ یم متخ نادنمتو رث تموکح هب یسارک ومد نيا ؛دوشیم رجنم رادهیامرس ككج وک

 یاههبام رس طقف نانيا ؛دنا هدش یقلت نی رفآراک ای كلام هلزنم هب طلغ هب و قحان هب نارادماهس .مقاو

 هب تبسن یقح رادماهس .دزاسیم ناشن رطاخ ار هتکن نيا رپیر مه زاب هک نانچ .دنا هدروآ ار دوخ

 قوقح هکلب .دنشابیمن ربارب قح یاراد نارادماهس .درادن تک رش رد یقح یلو دراد تکرش

 یناسآ هب تک رش یدصت هب تبسن كچوک رادماهس نایاب رد و .دنراد دوخ ماهس هرامش اب بساتتم

 اما .اه ربب ای اهدنفسوگ »:دیوگیم بدا زا رود یزرط هب یکیژلب هدنسیون كي.دوش یم هقالع یب

 دوس یم هدید نارادماهس زا زیامتم ,ییارجا هو رگ كي شيادیپ ,نینچمه .«ناویح تروص هب هشیمه
 ۱ هاگشرراک ورک قبل لس افق وذک تا لک سرم یزادا یا ریش عراعش لمس تیبا تک

 راک نابرج هک تسا یداصتقا هاگنب یناگرزاب و یلام .ینف ناریدم رگید یوس زا .دنراد هدهع هب

 دنا هد رک افتکا یدادرا رق ریغ ناگدنهدماو شقن هب نارادماهس .دنیامن یم نیمأت ار بسک و راک هنازور

 .دنیامن یم ادیپ تهابش مهس بحاص هب شیب زا شیب و

 رب 6. ۰۳۱06۲۱ ۸۹۵66۱ ۳۱۵۱۵۵۵ وا 0۵۵۱۱۵۱۱۱۶ ۰
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 ۴۰۵ یدیلوت یاهدحاو

 .تسا هتفای شیازفا رایسب مان یب یماهس یاهتک رش هرامش مهدز ون نرق مود همین زا ,اهروشک هیلک رد

 لکش بسح رب عیز وت ۰۱۹۵۴ لاس رد اهتیلاعف هعومجم یارب هاگنب ۲۰۴۹۳۷۵ لک زا ,هسنارف رد

 ۱ :تسا هتفرگ تروص ریز رارق هب یقوقح

 ۰7۰۱۴۱۹ ۱ یدارفنا یاههاگنب

 ۳۰ ۰۳۰۵-۰ یروهشیپ یاههاگنب

 ۳۱۳۱۱۷ یعاقتتا اب یضختش یاهتک

 ۳۴۹-2۰ یشاضت اب یماهسیاهتک رش

 ۱۳۷/۳۲ نتزاعت تاهتک ش

 (۲۳:5:۴:ظ۰ 70عهصس 2ع ۳66۵0۵۳۵۰ ۳۵م 1956, 0.103 ,ذخأم)

 یرادهیامرس نیرفآراک .۲

 ار نآ هک یناسنا ینعی «نیرفآراک دوجو هب طقف یرادهیامرس یساسا داهن ,هاگنب

 .دنک یم ادیپ شزرا .دنک یم كيرحت و قیوشت «یربهر

 یرظن هنیمز هس رد هتسیاش یسررب یرادهیامرس نیرفآراک هرابرد تسا مزال
 و دراد هدهع هب هک یا هفیظو كرد تروص نیا رد .دیآ لمع هب یسانش هعماج و یخیرات

 اتش ۳ یرادهیامرس یاهداصتقا لوحت نایرج رد یو لمع طیارش

 هاگنب تیلاعف یرظن لیلحت (فلا

 ریز تیصوصخ هس ار یداصتقا نیرفآراک تیلاعف .یداصتقا هیرظن هاگدیدزا

 :تختا ح رش نیدب لمع راهج دیلوت نامزاس زا روظنم - «دیلوت نامزاس» (فلا

 ؛یداصتقا تیعضو صیخشت بس

 راک دنا ات

 ؛یرادا نامزاس

 .همان رب یارجا ینیبزاب

 ار نیرفآراک یساسا شقن (وترایو سا رلاو) یداصتقا لداعت هانفز رو نازادرپ هی رظن

 رازاب و دیلوت لماوع رازاب نایم طابترا نیرفآراک :دنا هتخاس نایامن رازاب داصتقا رد

 رک اینک رب ]وسعت خام مارو رای لی و هنک سر آرف رب او توت
 هک دندوب یصاخشا نیتسخن ءوتراپ و سارلاو زا شیپ .نامره و هس تسیتاب ناژ

 هلزنم هب ار تیصخش نیا و دناهدومن كيكفت دیلوت لماوع نابحاص زا ار نی رفآراک
 نا دف رک تیپ تیلروت ددتهد ناموس



 رسا هاضتقا 2 ۴

 یلم دمآرد عیز وت رد هک لاح نیع رد راد رازابداصتفا ردهک یساقم ربانب:نیرفآ زاک

 هک نوت نماوع ناف یمن اب غاز وصعه مت هدراداشگ راشف

 دزادربیموا راک كلمت یارب رگراک هب هک یدزمتسد) تسا لماوع ناکلام دمآرد عقاو رد

 هو اما ی لک ناب زوم هات یا تا ی را یا تمارحم اه

 طب ار ددوخ هک :تشا یک نباف اراک سل اهتشا هتیا رطخم شات دی(

 هجو چیه هب و دنک یم ینیب شیب ار نآ یاضاقت و .دیلوت رازاب یارب یو :دنکفا یم

 صلاخ دوس درواتسد اب تیصخش نیا تیقفوم .درادن دوخ دیلوت نای رج هب ینانیمطا

 یگتسکشرو ای نایز لمحت زین یتقایل یب و تیافک مدع ,هابتشا هجیتن و دوش یم رگ هولج
 هاتف

 نآ یارجا و دیلوت همانرب میظنت و هیهت رد مه و هاگنب موهفم رد مه یلامتحا تارطخ

 .دریگ یم یاج
 ودزا تیل وئسم زک رمت رد همه زا شیب هاگنب رهوج .تسا هدرک تباث "تیان هک نانچ

 .تسا رجا زا تا نآ بقاوع لمحت و یریگ میمصت هبنج
 نیا تحت و تسا یدیلوت دحاو سیئر نی رفآراک - «یماقم ةفیظو كي یارجا» (پ

 یو دوقن و دراد رابجا تردف .دننک یم راک یدو تی ریدم تحت هک یناسک ربا رب رد ناونع

 عون هارد ور اومنا ره هک هتسا تیک رب لیاف غ وهف رط اب اهن هرابرق

 هک دراد ار لاقتنا لباق ریغ تیصوصخ نیتسخن نیا یدیلوت دحاو سیئر ....نامزاس

 تک بنا دیماه و یلکد ها نا گیومش اه غراک هتشابپ رک راک گیترا یووتتام

 یاههمان رب نایمو یدیلوت دحاو و نارگراک نایم ات درب راک هب ییالفع تر وص هب ار رابجا

 فده و نانیا نایم زین و دنوش یم دراو دیلوت راک رد هک نارادهیامرس اب نارگراک .نالماع

 هداس رگراک هفیظو زگ ره راک بحاص هفیظو نیا .دنک رارفرب شزاس یدیلوت دحاو

 طقف و طقف سیئر» :تسا هتفگ نینج شیب ینامز كدنا .رتپموش .باب نیا رد . "«تسین

 (:دش اب مت رک راک رتتت نعوت ات. رت کیرز-ییفر قاب

 رد ۱" یداصتقا لوحت هی رظن باتک رد نی رف اراک زا رتیموش فی رعت هک دوش یم هظحالم لیلحت نیا اب

 لماع كي ینعی ,روآ ون كي اساسا نیرفآراک .دنمشناد نیارظن هب .عقاو رد .تسین شخبتیاضر اجک

 هب دنناوت یم اهبیک رت نيا .دناسریم ماجنا هب ار دیلوت لماوع نیون یاهبیک رت هک تسا یداصتقا

 8. ۲ ار وعطانصم6اع6۲ ۵0 هوم 66 1951: ۱۹۵۰ ۴ ۰

10. 50۳۷۳06۱6۲, 7/60۳6 6 6۷۵/۱0۲ ۰ 



 ۴۰۷ یدیلوت یاهدحاو

 :دنشاب ریز یاهتروص

 :یرتشم یارب ون لوصحم تخاس ب

 :تیلاعف هخاش كي رد دیلوت هزات شور جیو رت و یفرعم

 ؛یداصتقا دیدج رازاب ریخست بس

 ؛هیلوا داوم نیون عبنم فرصت و حتف سس

 بل رث هرات ناهز تب یرآ رفت تب

 هنر ی وسارف هک یداع رادرب هرهب اب و ؛تسا یداصتقا یک دنز یایوب و كل رحت رب لماع نی رفآراک

 و ربارب رد یداصتفا عیسو یاهقفا هک تسا یسک یو .دنک یم قرف .دنیب یمن ار یزیح دوخ ناز وز

 یتخا ونکی هب لیم دناوت یم و دراد رایتخا رد ار نا ریب یاهتیدض و اهینمشد رب هبلغ یارب یفکم یو رین

 .دنشاهب مه زا ار دوجوم یداصتقا ماظن هک دشخب ققحت ییاهیروآ ون هب و دناشنب سیاو ار عماوج

 تیلاعف وراک زاغ اردک دوش ی هاگشس کی هر ادب وو هد ییوشتو انامه نی ره اراک هیت رت نیا هب

 هک تساجنیا رد .دوش یم هقالع یب هاگنب تشون رس و یگدنز هب تبسن سیس یلو .دی وج یم تکراشم نآ

 شریذپ :دنک یمن تیافک یرادهیامرس نیرف اراک تسرد و قیقد درکراک یبایزرا یارب رتپموش لیلحت
 رتشیب فی رعت نیا .دنا هدماین فی رعت نیا رد كي جیه ,رادتفا لامعا اب هفیظو یارجا و یلامتحا تارطخ

 ریموش نب زهاراک هیداضفا نیزه اراک .یرظن هنر اشسا یداحمفا لماع یخیرات نوت هرابرف

 زا یرایسب هرامش یهگناو .دنا هدرک نیمأت ار یرادهیامرس هعسوت هک دهدیم ناشن ار «علاط» یاهو رین

 و دیلوت یلامتحا تارطخ موادم شریذپ ساساررب .دنوش یم هدید هنازور یگدنز رد هک .نانی رفآراک

 .رتهب لمع ییابیز هبنج هب هجوت ات دنوشیم یفرعم یلوپ دوس نیرتالاب یوجوتسج یناور تلاح
 فی رعت ,هدیدرگ سیسأت دراوراه رد ۱۹۴۰ لاس رد هک ""یداصتقا ینیرفآراک خیرات شهوژپ زک رم

 ۱ هدرک داهنشیب ار هاگدپ تیلاعف زا یرتهب

 ( تایی ۱: هه اما هوس شا یا رها تلاقت

 یارب وجدوس دحاو کي هعسوت ای ظفح ,داجیا روظنم هب كيرش دارفا زا یهورگ ای درف هک «درک فیرعت

 ای) اب لباقتم ریثأت رد ار نآ زج ای یلوپ تیزم و دنهدیم ماجنا یداصتقا تامدخ و اهالاک عیزوت ای دیلوت
 و اهداهن) یعامتجا و یسایس .یداصتقا طیارش اب ای .دحاو ینورد تیعضو (هلیسو ر رقم طیارش رد
 یدازآ یاهضحالم لباق هزادنا ات هک یمسق هب .دننادیم دوخ تیقفوم نازیم ای فده هرود كي (تایلمع

 ار (اهتیلاعف و تالاح) یعامتجا یاههدیدب زا یا هل وقم .یلک ر وط هب .اهتیلاعف نیا .دريذب ققحت میمصت

 «.دنشاب یم صخشم یعامتجا تا رییغت و یعامتجا یاهیتخاونکی رياس زا هک دنهدیم لیکشت

 :درادیم هضرع ار ریز تیزم هس اما .تسا تفارظ دقاف یمک فی رعت نیا

 ار یروآ ون درکراک ,هجیتن رد ؛دزرویم دیکأت هاگنی اب نیرفاراک یساسا طابترا یور ,وس كي زا (فلا

 سا یی نا ها رشد روش

 11. ؟۴عوعه۲عط عصمت زص ۱۲۱۲6۵۲ ۵۴۵۵۲۱۵ 0۷
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 یسایس داصتقا ۳۰۸

 ۲۳ یک

 یرادهاگن و بسک و راک تسارح و ظفح هب تبسن نیرفآراک لیامت تسا مزال نینچمه ؛تسین

 ؛دوش هتف رگ رظن رد تیثیح و یعامتجا تیقفوم یوجو تسج و دوخ تیلاعف رد هاگنب

 و رازاب یاهراشف اب دیاب نیرفآراک :دیامن یم ح رطم یداهن و یعامتجا طیحم رد ار هاگنب تیلاعف (ب
 هفیظو ریذپان ییادج ءزج یسایس یزتارتسا متسیب نرق داصتقا رد :دنک هلباقم یسایس یاهراشف

 خیرات و یسانش هعماج :نیرفآراک عاونا (ب "تن
 نالماع كرتشم تایصوصخ و اههناشن ات دهدیم ناکما نیرفآراک یرظن فی رعت

 .دوش فشک .دنا هداد ماجنا ار هاگنب هفیظو یرادهیامرس لوحت ی

 مهدزناش نرف زا .می ریگب یاج یداصتقا لماع تیصخش دید هیواز رد رگا (فل

 هرهح هدف :نرف را ؛تسنا هما دید درون نیا رزق یمهم تا ریخت

 :تسا هذرک داخبا زره یاکرزاب ریو هلتک شم میسرت ار «رگادوس»

 ترا ای فرو سا نا نشت هه اهم راک 2 .مهدزون و مهدجه هدس ود رد

 و و ی و ت

 دوخ یصخش هیامرس اب نيرف اراک .هرود نیا رد .دنراذگ یمن یقرف هدنهد ماو رادهیأامرس

 نایم زین سکرام لراک .دنشابیم یمان ناکلام انامه تسخن نارادهناخراک :دنک یم راک

 رد دا را را ادب اش هل شن اه یا را رک مت یقرف «رادلوپ مدا»و نی رف اراک

 .دیآیم رظن هب دازآ راک هب مادقا رد هحیرق و قود و بسک روما

 «ضحم نانی رفاراک» هب مهدزون نر هر نیفرتسک ون اه قوم اد تاتاکفا

 و كيکفت توافتم یدارفنا واتس ود لذت ناب اره وقت تل اف أت دهد یم تصرف

 .دریذپ یم ققحت صخا یانعم هب هاگنب تیلاعف و راک «هیامرس نایم ییادج
 و فی رظ لئاسم «نیرفآراک نییعت دروم رد .مانیب یماهس لکش هب ,یتکرش هاگنب

 یوس زا هاگنب تیریدمو وس كي زا نارادماهس نایم ییادج .دزاس یم ح رطم ار یراوشد

 هب یلامتحا تارطخ .دیآیم دیدپ (تسا هدرک فیصوت ناریدم ""ماهنرب زمیج) رگید
 نآریدم و لماع ریدم .دنروآ یم مها رف ار بسک و راک ییاراد هک تسا ینارادماهس هدهع

 ار یساسا و هدمع تامیمصت هک یتروص رد .دناهتفرگ رایتخا رد ار دیلوت نامزاس .ینف

 لباقم رد «ییارجا هو رگ» نیا ربانب ؛دن ریگ یم تی ریدم و یرادا هاگتسف دوقت رشت قاس وز

 ییاورنامرف درف هب رصحنم یمسر ماقم كي هو رگ نيا نورد رد .دراد رارق نارادماهس

 13. ل 2116۶ ۱



 ۴۰۹ یدیلوت یاهدحاو

 همان رب و دیامن یم یرواد هک تسا یمسر ماقم نیا شک هزاره وین و شک ی

 را رق نيا زا .دنک یم نیعم ار هاگنب یساسا یشم طخ و هدرک لیدعت ار فلتخم یاهتمسق

 ءرطخ شریذپ رگا .دوشیم ساسحا هاگنب فلتخم یاضعا نایم نی رفآراک هفیظو میسقت
 عقاو رد :دیا یم رامش هب نی رفآراک هناگی ,رادماهس دوشب هاگنب تیلاعف یساسا تلصخ

 «دهدیم ناکمآ هاگنب بیک رت اب طابترا زد ار تیقالخ لمع ینامز موادت» هک تسوا

 تاعتض :دوش کیک ان یاضتمو یروآون شقن یور هاگره سکعرب .(ورپاوسنارف) .

 لح هار .دوخ هیون هب ءام .ددرگ ینازرا ییارجا هورگ هب ای لماعریدم هب دیاب نی رفآراک
 تیثیح .دنکیم لامعا هاگنب رد ار یعقاو تردق هک «ریدم» اریز «میریذپیم ار مود

 ۱ .دراذگیم ورگ هب ار شیوخ تیلوئسم و یصخش

 هنومن یعامتجا تیعقاو ,دشاب هجوت دروم نانی رفآراک تیلاعف طیارش هاگره (ب
 تاراشا:هب تخت تیضخش تابامتیم ار ابو نیزف اراک هنوفتو یناعب ننارف راک

 ار یلامتحا تارطخ .تسا طاتحم اهینیب شیب رد و رادربنامرف و رادافو تمیق و رازاب

 بستکم تیعضو زا و دنیزگ یم یرود اهنآ نيرت كانرطخ زا و دنکیم هبساحم و یبایزرا

 هب .دراذگیم ریثأت اهتمیق یور .دراد طلست رازاب رب مود تیصخش .دیامنیم تیامح

 ارهتشون نیا نآ ریوصت نییاپ رد رتپموش ِ تسوا و دروآ یم یور تارطخ نی رت عیسو

 .تسوا دوجو رد یصخش یهاشدای سیسأت هدازا رو اب یو ««رت نوزفآ مه زاب» :دنیب یم

 .«یداصتقا نون یاهلکش داجیا و ....یداش و یزوریپ و حتف هدارا ینعی

 دوجو ,نیرفآراک فلتخم عاونا ,تیلاعف یساسا تاهج بسحرب :ماجنارس (پ
 هدنزرا هنومن هس «یرادهیامرس جوا رد ناونع تحت دوخ باتک رد ترابموز .دراد

 :دنک یم یفرعم حرش نیدب «متسیب نرق زاغآ و مهدزون نرق نایاپ یارب ار نیرفآراک
 یاههقیلس و نایرتشم هورگ انامه یو یساسا یرکف افتشم هک :6رک اد اوت تن

 یوس هب یناگدید» و دنزب سدح ار اهیدنمزاین یلامتحا تاهج دناوتیم وا اتاق

 از اهراز اب تیضصخش نا :تفات .یزارشنازایهب ار لیبموتا هک دروف دن ام :0فزاد هلن آ

 تایم ابا نرخ نیا بوک فک ار تام اضعآ لفرک یمکقدایواک نشریضووپ
 رد تباقر» وا .دروآیم مها رف ار اهنا یاضرا لیاسو سپس و دیامن یم داشرا و داجیا

 اد ریگ یه نشین از افضرغ

 اب دهاوخ یم هک دنیزگیم رب ار یلوصحم راک زاغآ رس ناونع هب «صصختم» س

 یرادرب هرهب نامزاس هب تبسن هفالع ار صخش نیا یناور تلاح .دنک دیلوت تیقفوم

 .تسا هدش مامت تمیق لزنت یو یلغش و یساسا هشیدنا .دیامنیم صخشم دوخ



 یسأیس داصتفا ۳۱۰

 .(پو رک .سنمیز) «تسا تعنص رالاس» و دریگ یم شیب ار «هدزاب رد تباقر» صصختم

 ترابع وا تیلاعف هک .عمزاک زاعا دی ار هیام رس هب جایتحا «یلام سانشراک»

 هاگنب عفانم تروص نیرتهب هب هک یا هنوگ هب ,هیامرس یدنب هو رگ و یروآدرگ زا تسا

 هب لین یارب و دراد ار سروب تایلمع كاردا هوق و روعش تیصخش نیا .دوشب روظنم

 .""(رلفکار) دشابیم زکرمت یوجو تسج رد تردق

 . رگیدکی هارمه ابلاغ نیرفآ راک عون هس نیا :دوشیم روآدای ترایموز هک نانچ ءاما
 و یلام سانشراک .رگادوس و صصختم انامه بیکرت تروص نیرتناوارف :دنتسه
 ۱ :تنشا کادو

 هضرع ار یصاخ یاههبنج هاگنب كي نالوئسم اي نیرفآراک راتفر ,رضاح لاح رد

 یاهشورزا هدنیازف دیلقت و گرزب فانصا و اهتک رش هعسوت هب طوب رم الوصا هک درادیم

 :دومن ریوصت ناوتیم ار هدمع تیصوصخ راهچ دروم نیا رد .تساهنآ

 و ری کو رفت ناها تب فا راک اشلک ی تب ید ملعت تاصتا
 ,یناگرزاب تیریدم ,ینف تیریدم) تیحالص دنج زا هدافتسا هزوررما ؛هدوب یصخش

 (یلمع شهوژپ یاهصصختم ,سانشناور- یتف دارفا «یقوقح تروشم «یلام تیریدم
 ؛تسا هدش «پسک و راک مش» نیشناج

 تیلاعف یلصا فده ناونع هب ینف یقرت و دشر اب هارمه ,هاگنب ماود تخانش (ب

 ضامغا لباق یعامتجا ظاحل زا و تدمدنلب رد رادیاب عفانم نایرج تیریدم .تسا هاگنب

 ؛دنک یم وجو تسج ار

 ؛دوشیم نایامن نوگانوگ یاهلکش هب هک نیرفآراک یداصتقا قفا شرتسگ (پ
 و شزومآ «مادختسا یاهحرط ؛یلمع شهوژپ طسب ؛هدنیآ هب رظان یرادباسح دننام
 ؛تیریدم یاضعا دیدجت همانرب ؛نادنمراک و ریگبدزم نانکراک عیفرت و لکشت

 ؛نارادماهس يا رت رک طقف 4 هاگشب اشیا ریدم:یعامتجا تیل وئسم یخ هعسوت (

 دهاوخ یم و دشاب یم لوئسم مدرم و نازادرپراک ,نامدختسم .نایرتشم لابق رد هکلب

 *.دزاس رارقرب شزاس ناگمه عورشم عفانم نایم

۲ .14 

 :دییأمن ۳ ره لا راثآ هب دروم نیا رد ۵

 ۸۵. ۵۱6, 71:6 ۸۳۱۵۲۱۵۵ ۵۵۸۵۵۱ 5۵ ۵بر ۷۵۷ 1954, 0.35 ۰

 ۲۳ماهه ۱۶ ۱۱۳۵۵۳۵ امر 1۱66. 1955, 2. ۰

 (27ا هرم, :ط۱24., ۷۵۷ 1957, , ۰



 ۴۱۱ یدیلوت یاهدحاو

 یرادهیامرس رازاب داصتفا لوحت و یداصتقا نی رفآراک (پ

 تردق و شقن رد یمهم تا رییغت ,یرادهیامرس رازاب داصتقا لوحت ,ریخا لاس هد یط

 نا ها هدروآ یاب هب نیرفآراک

 و هاگنب تیریدم هدنیازف یگدیچیپ هژیو هب .مانیب یماهس یاهتک رش راک دعاوف
 .تسا هدش یهتنم هاگنب رد رایتخا و تردق یعمج نامزاس هب ,گرزپ هاگنب اصوصخم

 زا یریوصت شیپ زا شیب «نیزگ تلزع و ریگ هشوگ .دنمورین .هاگنب یاو رنامرف سیئر
 .دزادرب یم تروشم هب مهم تامیمصت هیلک باب رد ییارجا ته برا ها وقف

 .تاقوا رتشیب .تئیه هکنا لاح .تسا ناسنا كي لمع رتمک ناکما دح ات تامیمصت نیا

 نیمه ؛دیامن یرواد فالتخا دراوم رد الامتحا هک دنک یم قفاوت طلسم یتیصخش اب

 یتروشم یأر هب هجوت ,یسر رب زا هجو چیه هب ,ی ریگ میمصت زا شیب ,تیصخش نیا .روط

 یمهم لماع دناوت یم تردق میسقت و یهد نامزاس .دنک یمن رظن فرص یعمج تاثحابم و

 تیهام اب شیپ زا شیب رما نيا هک دسریم رظن هب یلو ,دشاب ی ریگ میمصت مسرو هار رد

 یزاب ساطرق یاهیراک طا فا هطرو رد طوقس زا دیاب و دنک یم ادیپ طابترا تاعوضوم
 .دیزرو بانتجا

 وی * سا هاش سرت اه یدا وا تی ات امه نخ رف اراک نت رد قم هشت

 ,دزادرب یم تلاخد هب نا رد و تک 3 ددعتم یاهلکش هب تلود هک ءاههو رگ داصتقا

 .(ورپ اوسنارف) دوش یم رادیدب «یئزج نیرفآراک»

 و دف عطا هاب لا هورک تام ریار ند تشخت اب هات یسلز

 :دواش دراوهو رک ,یلک همان رب زد ار دوخ.تیلاعف یاههققن

 دناوت یم تلود هک ار یمیقتسم ای میقتسم ریغ یاهتراظن دیاب هاگنب سیئر «نینچمه
 در وم .دروآ لمع هب یجراخ یناگرزاب و اهتمیق «یراذگ هیامرس رابتعا .تایلام و رملق رد

 .دهدب رارق هجوت

 و لاغز شخب رد اههاگنب تسا نینج :دراد یلم قوف یتردق هاگنب .درا ومزا یضعب رد

 .دنا هتسویب دالوف و لاغز یداصتفا هعماج هب هک ییاپورا یاهروشک رد دالوف

 تلاخد و تراظن قح عبات دناوتیم ءاههنیمز زا یضعب رد ,هاگنب یدصت ,نایاپ رد و

 .دشاب (هاگنب یاههتیمک) نارگراک ناگدنیامن

 تسا ییاهل رتنک ای اهربج یرامش هب طونم اههاگنب یاسر تامیمصت ,بیترت نیا هب
 .هجیتن رد .دراد زاب تک رح زا ای دزاس یراوشد اب هجاوم ار هاگنب ییایوب دراد ناکما هک

 ماجنارس .بسانمان و عق وم یب اب هنانیب هدرخ هدایز تاظحالم .دراوم زا یضعب رد یتح



 یسایس داصتقا ۲

 هب هکیور هک دشخب یم یا هیحور وا هب و دیامنیم لئاز ار نیرفاراک تیلوئسم سح

 فن او وب طقف یفیاپ ندرهک فک یمارفستقت نت نکیزاب تلاح

 ایآ .ددرگ تول یهاگ و دریگ رارق دیدهت دروم نی رفآراک هفیظو بیترت نیا هب هاگره

 .دیآ نایم هب رصنع نیا یگنهک زا نخس دیاب
 و رف اهراوید») یسارکومد و مسیلایسوس «یرادهیامرس مهدزاود لصف رد رتپموش

 :دنکیم عافد حرش نیدب لیلد هس ساسا رب رظن نيا زا «(«دزیریم

 تروص نیا رد .دننک ینیبشیپ ار ینف یقرت جیاتن همه دنناوتب اهصصختم هاگره

 ؛دوش لدبم هداتفا اب شیب و یداع راک هب هک دوریم یرواون

 ریس قود گران هیت و دف هتک رح یداصتفا ریغت اسناک دنک فارضمتح
 ؛دنآ هدرک

 :دهد یم رارق تیمها نییاپ هجرد رد ارروآوت لمع اهنویسیمک راک و یسررب ریاود

 و اقا و و هک ی رک رک ی ورا او مه یه یکی ری

 نتفای هک یدنمراک مه نآ .دیآ یم رد هرادا دنمراک تروص هب نا رگید دننام كدنا دنا

 تاب یک زا ی هه وا یمن اخت

 نیرفآراک یجیردت وحم هک تسا نيا مهزاب مهم ,لوحت نیا رد رتپموش رظن هب
 رطخ اب هجاوم ,تسوا یدوجو تلع هک اروا هب هتسباو یاوژروب هقبط دمآرد ,یداصتقا

 .دزاس یم

 و هدوبادج یصخش هدارا و راکتبا زا متسیب نرف رد یروآ ون هک دش یم تباث هاگره

 و عطاق الماک لیلحت نیا .تسا دودحم و هصالخ یروآ ون هفیظو رد طقف نی رفآراک شقن

 نشت نره راک راد سس اشا هبقفب یداضتفا یسکر هقنطف .همه نیا اب .دوب یم هدننک مناق

 .تسا هدرک ادیب تیمها هتشذگ زا

 شزیگنا زا نیرفآراک عانتما هب متسیب نرق رد رازاب داصتقا هدنیآ هک تسا ملسم

 یسایس و یداصتقا یاهراشف طیحم رد هک دراد یگتسب یشقن هب و یدنمراک یاهشور
 ؛کشسا ةقسناو یو. ط ارش ود هب نیا رف اراک سن زاک اما .درک دهاوخ ظفح نانجمه

 و اههورگ یاسژر .یسایس یاسر نایم اهتیحالص تیدودحم هک تسا مزال )۱

 دوش یم ارجا اهنآ رد مادک ره هب طوب رم لمع هک ییاهو رملق تیاعر و نانیرفآراک

 یزیرهمانرب ؛ددرگ تلود هدع اف یب یاهتلاخد و یا هفرح یاههورگ راشف نیشناج

 ؛دنانرپ راس افاسک رها تام نا ام یواش



 ۴۱۳ یدیلوت یاهدحاو

 ار «یداصتقا ییوج هثداح یعامتجا تاناکما» ۱۹۰۷ لاس رد .لاشرامدرفلا .دبای

 ریز .دنکیم ادیپ یاهژیو شزرا ناونع نیا .هزورما ؛تسا هدرک فیرعت

 نيا هک لیلد نيا هب .دنکب راوشد و یلاع یاهراک» دوشن قفوم هک ینامز ات «نیرفآراک

 تسد زا ار دوخ تیلاعف یعامتجا و یداصتفا شزرا ««دنتسه راوشد و یلاع اهراک

 ۹ هدادن

 یزرواشک یرادرب هرهب - لوا تمسق زا مود شخب
 هزو رما :تسا هدرک دوفن یرتمک تدش و باتش اب یزرواشک رد یرادهیامرس ماظن

 و یقوقح نامزاس كي ,ینف یاههویش ءاهروشک همه رد زونه ابیرقت و یزرواشک رد

 .""(نوبیت) دوش یم ادیب «هدنیآ رد هتشذگ رولبت» حالطصا هب هیحور كي و یعامتجا

 عونت و یرادهیامرس یتخاونکی تنیابم و تریاغم یور *یرادهیامرسجوا باتک رد ترابموز

 یناور و ینهد ترو رض چیه یناقهد داصتقا رد» :هک دسی ون یمو دزرویم را رصا یناقهد داصتقا راتخاس

 رهاظ داصتقا نيا رد هک ؛ییاههزیگنا اریز .دزیگنارب ار یتخاوتکی دناوتب هک دوش یمن هدید ینیع ای

 دننامه ,دعاسم اي بوخ جیاتن هب یبایتسد لیاسوو دنامیم یقاب نوگانوگ یاهتر وص هب هشيمه ددرگ یم

 اما .دشاب یمن دودحم اقيقد ردق نآ و ریذبان فاطعنا و تخس ردق نآ یداضتقا یگدنز یاههنیمز رگید

 دوجو ترو رض هک درادن دوجو یعضو چیه یناقهد داصتقا طیارش رد هک تسا نیا رایسب تیمها روخرد

 داصتقا هژیو هب مه زاب و یزرواشک یرادرب هرهب اریز ؛دیامن لیمحت نامزاس نامهب رب ار نامزاس نالف

 اه نا تاب سانت رو «رگید داصتقا ره زا شیپ دناوتیم .مینادیم شیپ زا هک یللع هب ,یناقهد

 مسودرگ یتیم هال ور مات سا یکج ناماوص یاب یک کا یا

 هاگنب تایصوصخ و تاصخشم «یزرواشک یاهیرادربهرهب بلاغ نینچمه

 ربارب رد اهدحاو نيا لالقتسا یتحو یراتخمدوخ اما .دنرادیمن هضرع ار یرادهیامرس

 زر

 ار «بالقنا» كي تلاح یزرواشک ینونک لوحت هب دراوم زا یضعب رد هک نازرواشک

 .دوش یم لئأز رتشیب زور ره .دنهدیم
 یزرواشک یرادربهرهب تایصوصخ .۱ ؟

 ار یا هژیو تایصوصخ یقوقح و ینف ,یداصتفا هم رد یزرواشک یرادرب هرهب
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 یسایس داصتقا ۴

 :درادیم هضرع حرش نیدب

 یداصتفا تایصوصخ (فلا

 شخب «عقاو رد و دنک یم دیلوت رازاب یارب اتزج طقف یزرواشک یرادربهرهب س

 یاهیرادرب هرهب یف رصم دوخ ؛دروآ یمرب اروا هداوناخ و رادرب هرهبتاجایتحا زایگرزب

 طی دویپ شایکنا شابک دا و اغ نعتیل و خاو هک .تسا هابز یا هیت ناتهد

 دوس ینعی .یلوب دمآرد طقف یناگرزاب و تعنص رد یداصتقا تیرف اراک در اه تل مک

 ار یو شاعم دناوت یم هک تسا یعقاو دمآ رد یاراد هشيمه یزرواشک رادرب هرهب ؛درادار

 ,یزرواشک یاهیرادرب هرهب ارچ هک دهدیم حیضوت ار هتکن نیا ائزج رما نیا .دنک نیمأت
 یرادرب هرهب یگداوناخ تلصخ :دنهدب همادا دوخ راک هب دنناوت یم .دننیبب نایز دنج ره

 .دشخب یم یصاخ تمواقم یوررین نادب

 یبعنص هاگنب ریظن .دناوت یمن اهتمیق نیا بیک رت ,یزرواشک یرادرب هرهب رد

 هبف مامت یاهتسیف هاست راد نیا دی ا تو وضایرزواشک یرادب اس یشاب یالقع
 رد نایرج نیا حیضوت .دروخ یم رب یراوشد هب دیلوت هری تبسن نیقی مدع رثآ رب

 ل وصف اهر و سرش یا و ایا رزق ناهصتا اش یی ابا یک تها

 نکشرس و كيكفت ار دوخ یاههنیزه دنناوتیم یبیرقت روط هب طقف نازرواشک .تسا

 ناب ییاصتا یاس یگدارتاع کد هک یاهتراد ریه رهپ رد هوا نیش اقت
 ترا ماش شاه اما ار هه یاهنا مش اهجبا نام زاد او

 راک و تشک ءاریز ؛تساهتعارز بسحرب دیلوت جراخم میسفت و هیزجت رترا وشد و درک

 كالهتسا نایاب رد و .دریگیم ماجنا (هلغ رذب و هاک الثم) كرتشم یاههنیزه اب ابلاغ

 دان ام ارس سک از دوپ وف عفت تر ام
 :تسا ریذپ رییغت تالوصحم تشادرب تیمهاربانب ,شو رف یاهتمیق ,ماجنارس

 رادیاپان هضرع هچرگا .دوشیم شورف و دیرخ تمیق طوقس بجوم یناوارف یهاگ
 دنا هاب ی ات یاسنا سم یافک و ست یافت تشنآ

 ینق تایصوصخ (ب

 تاهج هب نآ دیلوت و هدوب دنا صصخت نمضتم ءالومعم ,یزرواشک یرادرب هرهب
 :تسا هدیجیب ریز

 تاتابن و ینیمزبیس) یاهدغ تاتابن و تالغ تشک بوانت :ینف لیالد (فلا

 رد مظنم ینامز لصاوف رد نیمز هک ) شيا ماظن ات تسا هفرص هب نو رقم رتشیب (یتعنص

 ؛(دریگ یم رارق تحارتسا



 ۴۱۵ یدیلوت یاهدحاو

 -دوخ ءاشنم یروریماد و تعارز بیک رت لمعای یتشاک دنچ :یداصتقا لیالد (ب

 هجیتن رد و دروآ یم مها رف یکمک یاهراک و لغاشم راک یو ررین یارب و تسا یفرصم

 تاناسون یا عفت تن اهم تسد هب یمهم دیاوع یعرف تالوصحم زا هدافتسا

 ۱ :دبا یم نامش :هب هعیب نیعوت تنالروصخم تفیق

 ششوک و هدارا زا لقتسم یدیلوت گنهآ یزرواشک یرادربهرهب .مود هلحرم رد
 ار -یزرواشک عرازم- دیلوت هرود هک دنتسه یعیبط تامازلا .مقاو رد .دراد رادرب هرهب

 شهاک .درک هاتوک ار لیبموتا ای كاشوب دیلوت یارب مزال نامز ناوتپ رک | تک یک یتعف

 .تسا ناسآ رتمک ماد یعیبط ریثکت ای روگنا و مدنگ لیصحت یارب یرو رض نامز

 تروص هب و دیدش یز رط هب ار نیشام دناوت یمن یزرواشک یرادرب هرهب نایایردو

 ینیشام تازیهجت هک تسا تیعفاو نیا هب طوب رم یتمسق رما نیا .درب راک هب هوبنا

 همه نیا اب ءاما) دش اب یم جرخ رپ یا هداوناخ یرادرب هرهب تلصخ ببس هب یزرواشک

 یلصف تلصخ هک تسا نیا یساسا تلع ؛(دوش ادیب یفکم یاه هیامرس تسا نکمم

 رت نیگنس ار هیامرس كالهتسا و رن ج رح رپ ار راک نیا یزرواشک یاهنیشام زا هدافتسا

 «ناویح روز و ناسنا یوررین» هب یمهم ماقم یزرواشک راک صیاصخ ماجنارس .دنک یم
 .دیامن یم راذگاو

 یقوقح تایصوصخ (پ ۱
 رد هچ ؛تخانشزاب یرادرب هرهب زا ۱« تیکلام یتامدقم یتر وص هب تسا مزال زاغا رد

 هدمع ع ون هس دروم نيا رد .تسا هجوت دروم یزرواشک یرادرب هرهب یاهلکش ,اجنیا
 ۱ :دوش یم هداد صیخشت یرادرب هرهب

 و راکتبا ,نیمز كلام اهنت .ماظن نیا رد - یکلام هدرخ میقتسم تعارز (فلا
 دود یفاغو دنا صلاخان لوصحم مامت و دراد ار دوخ یرادرب هرهب تیلوئسم

 هک تسا یگداوناخ و «یناقهد تیکلام» هدرخ تایصوصخ زا یرادرب هرهب ز رط نیا

 نآ رد یزرواشک نارگراک ای هعرزم نارب رما و نارک ون تردن هب رایسب و هداوناخ یاضعا
 .دنناسریم كمك كلام هب

 یرادرب هرهب .دروم نیا رد .دوش یم هدید زین گرزب كالما رد یرادرب هرهب ز رط نیا

 ریگبدزم رگراک یدایز هرامش نیمز كلام تروص نیا رد .دنک یم ادیب یرادهیامرس هبنج

 ۱ .دناوخ یم ارف راک هب ار

 هب یرادرب هرهب كلام هک تسا یدادرارق یرادربهرهب لکش نیا هعرازم (ب

 راذگاو (رادهراجا نیشن شوخ ای) رادهراجا ع راز هب ار تشاک قح نا بجوم



 یسایس داصتقا ۶

 یارب یرو رض تاودا و تالا و ماد ,نیمز زا عافتنا قح رادهراجا عراز .دنکیم

 هک یطیارش قباطم رادهراجا ع راز و كلام نایم هنالاس لوصحم .دراد ار یرادرب هرهب

 , .دوشیم میسقت .دریدب یم رییغت نامز و قطانم بسح رب
 :دوش ی هتبیت هداش هیخرا رم رانک رم یمومع.یزرادهراعا اب رخ یتیم هعرارف

 زار تاج نیا تو ی و ما یا کو

 عیزوت دوخ مبات نارادهراجا نایم ار اهنآ سپس و دروآ یم درگ یرادهراجا تروص

 هطساو اب دناوتیم .تساهدرک تباث ورپ اوسنارف هک نانج «لک رادهراجا .دنک یم

 ار یتعنص یرادهیامرس نارود زاغآ ناروهشیپ هدرخ جیردت هب هک ددرگ هسیاقم رگادوس
 را تا هی سر اف فتو کیو هتک هب

 :درادیم هضرع ار تیزم هس هعرازم

 رایسب یاههیامرس مرلتسم هک تسا یصصخت یاهتشک درب راک رثوم هلیسو هعرازم س

 زا رت ناسآ ار هیامرس ,قی رط نیا زا ,رادهراجا .(هنارب ون تعارز ءالثم) دنشابیم نیکتس

 ؛دروا یم تسد هب ضارقتسا

 زا لقتسم ییاتسور یرادرب هرهب هب یبایتسد شور هعرازم ,رگید یوس زا ب

 هعرازم نادقف رثا رب ,یزرواشک و رملق هب ناگدیسرون .تسا هیامرس دقاف نازرواشک

 ریذپ رجاهم قطانم هرابرد در وم نیا ؛دنرادن یزرواشک رد یریگیدزم زجب یرگید رازاب

 ینتبم رامعتسا هک یماگنه .دباییم شرتسگ زین اب ون یاهر وشک رد هعرازم .دنک یم قدص

 ززواشک هک | اب شکیبا میت ار یو رک لامتنا هعوا هوش ادوات هدر رک راک وب

 دره آ تیک 4 ار یرورض و مزال ینف تامولعم و هیامرس دناوتب

 رگا ؛دیامن یم را رقرب رادهراجا ع راز و كلام نایم شخب رمث تکراشم .هعرازم

 و اف راک هيات ز ار فرا و ی ی عزا اه ام

 هب لوصحم تروص هب فرط ود هک یشاداپ .هوالع هب .دروا هارمه هب ار یرادرپ هرهب

 ار یلوپ یاهنارحب اي یزرواشک یاهنارحب بقاوع زا بانتجا .دنروآ یم تسد

 هب نارادهراجا هک دنک یم ادیب ماود و اقب یتروص رد تک رش اما .دنادرگ یم ریذب ناکما

 یهاگ ناراد هراجا ,اریز ؛دنو رن یتعنص نارگراک و ناشکتمحز تاعقوت و اهشیارگ لابند
 دناوتیم و دنک یم لیمحت دادرارق هک یصخش تیعبت و دوخ عضو ییاونیب ریثأت تحت
 .دن وش یم تیاده ,ددرگ ریدیان لمحت اهنآ ازش

 و نیمز زا هدافتسا كلام نآ بجوم هب هک تسا یدادرا رف - نیمز یرادهراجا ب

 هب :؛نیعم دع وم رد .ع وطقم و تباث یغلبم تفایرد ربارب رد ار لوصحم رب دوخ قوقح



 تک شابک وب

 و نیعم سنج بسح رب ای دوش تخادرپ و نییعت لوپ تروص هب تسا نکمم نید نیا
 .ددرگ تخادرپ لوپ تر خب و نعمت تیج رب ای و ددرگ ادا

 ی یر هی و ارور تیمور ارز ها

 ود ره یا ریو دنک یم رارقرب ار اههیامرس نایم تکرش : .یرادهراجا 3 ار (ناویح

 هک رج تم و گراد هاو 1 ۲ معز اووسوو ار دوخ نیمز دناوت یم هک ) كلام ینعی

 دنمدوس و هف رص هب نو رقم .دزادنا راک هب لماک لالقتسا رد ار دوخ یاهدادعتسا دنا وتیم

 .دشاب یم

 اب رجأتسم .تسا دادرا رق یراوتساان و تابث مدع زا یشان ماظن نیا یساسا بیع

 تدمدنلب یدیلوت یاهراک زا یضعب هب مادقا رد هک تسورهبور یلامتحا رطخ نیا

 ماگنه هب ,هجیتن رد و دنک یشک هرهب اوق لیلحت و قمر نیسیاو ات نیمز زا و دنیبن یدوس

 یارب .دراذگب یاج هب «یا هیارک یاهبسا نانوچ هدوسرف و هدنامرد» ییاهنیمز تمیزع
 نیناوق دادرا رق یاضقنا رد ,رجأتسم یارب هک تساهبیع نيا عفر و اهنایز نیا ناربج
 ماود اب تاحالصا زا یشان یفاضا شزرا زا ار یو ات .دننک یم ینیب شیب یتمارغ ,رایسب

 رد مدقت ای هدن ریگ هراجا ح زین یهاگ نين يناوق نیا .دنیامن رادروخرب یرادرب هرهب رد

 نیمز شو رف هب میمصت كلام هک یماگنه .نینچمه و رحیم یا رب هراجا دادرارق دیدجت

 .دنوشیم لئاق هعفش قح .دریگ یم دوخ
 یزرواشک یرادربهرهب لوحت .۲ 8

 گنج نایاب زا سب .هدوب دنک رایسب رخاوا نيا ات هک یزرواشک یرادرب هرهب لوحت

 و تصرف و :گنسا هتف رک سا افت قشک .ا زق .مود یناهج

 هک ار ییاهیگژیو هتبلا هعسوت و طسب یداصتقا یاهتسایس و نازرواشک یعاسم موادم

 نایم زا .دنرادیم هضرع یعیبط طیارش و عاضوا هجیتن رد یزرواشک یاهیرادرب هرهب

 تیافک ردق هب .دریگب یا هزات هبنج یلم داصتقا رد یزرواشک ماقم هکنآ یارب یلو هدربن

 .تسا هداد لکش رییغت اهنا رد

 ناشنرطاخ هتفرشیپ و لومتم یاهروشک یزرواشک رد مهم دادیور ود تسا مزال

 :دد رگ

 هو هدیدرگ یزرواشک رد یرو «رهب هظحالم لباق شیازفا بجوم ینف یقرت (فلا

 و یعونصم حیقلت زا یریگ هرهب و ماد یارب مکارتم یاذغ و دوک زا هدافتسا تر وص

 هدش رادومن تالآ نیشام هرامش رد هژیو هب «ینف یاههیامرس رد ریگمشچ شرتسگ
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 تا

 رد تا رییغت :تسا هدیدرگ رتراوتسا داصتقا هیقب و یزرواشک نایم یگتسباو (ب

 یاهالاک شنا شا اوت وات یاهیرادرب هرهب تادیلوت شرف اوت و

 و یلم یاهرازاب یوس هب و هتخاس داصتقا هیقب عبات شیب زا شیب .تازیهجت و یدیلوت

 لئاسم .دهنیم شهاک هب ور ,یفرصم دوخ .تسا هدش نومنهر و هدیناشک یللملا نیب

 ناررو اشک یمامآ هشیذنا دیام و ینارگن پابسا شو رف تمیق و هدش مامت تمیق رازاب

 .دشاب یم

 تیوه ظفح ناهاوخ اتبسن ,ینالوط یاهرود یط هک ,نازرواشک ,لاح نیع رد
 .یعامتجا رگید یاههو رگ اب ار یگدنز حطس یربارب كنيا .دندوب هعماج رد دوخ صاخ

 .دنیامن یم تساوخرد یتعنص نارگراک اب هژیو هب

 نر ادک ی شا اهن داد ید نهت راک ظنا رو ناتخ اسرف نوک اتو لماوغ نیا

 تیافک زرواشک یارب بسانم دمآرد نیمأت یارب یرادرب هرهب هدرخ ,سپ نیا زا

 یگدنز هب مه و نیون یرو رپماد و تعارز جراخم هب مه دیاب دمآرد نیا عقاو رد ؛دنک یمن

 ریاخذ و یراذگ هیامرس .یرادرپ هرهب جراخم اوت تفسو یاب ضیا روا

 هعس ون مزلتسم رگید یوس زا ن نازرواشک زک 3 حطسیاقترا.وس كي ب زا كالهتسا یارب

 .تسا نآ موادم ابیرقت شیازفا و هعسوت شاکی فر ده

 طیارش رد و یدارفنا ,یگداوناخ یزرواشک هدورختم ید تشک رک رب

 زا و هدروخررب عنام هب یناورو یقوقح ,ینف لماوع رثا رب .تالآ نیشام زیچان هدافتسا

 .دنک یم ادیپ یرتشیب شقن زور هب زور و كدنا كدنا .هزو رما .دوب هدنام زاب یو رشیپ

 هب .دیامن یم ادیب تیمها الماک ,تعنص دننام ,یزرواشک رد ,گرزب یرادری هرهب یایازم
 ار رتکچوک تاعطق هب یضارا هیزجت هتشذگ رد هک یسایس و یقوقح لماوع .هوالع

 شبا و ترک وسش ار رف یوگا ورک یشهدامآ ار راک نیا هنیمز ام هنداد شنامز اش

 ۰۱1۹۶۲ و ۱۹۶۰ یاهلاس یزرواشک یامنهار نیناوق هسنارف رد ءالتم .دنراد رارف

 .دنا هدرک داجیا ار یمومع یاههیامرس اب ۲ اتو هاو مرا نشاما :یاهتک رق

 كچوک تاعطق هب نیمز میسقت اب هزرابم نمض تشک لباق نیمز ددجم عیز وت ,نانیا شقن
 هک ییاهتمیق و نیعم طیارش تحت دنناوت یم یتح اهتک رش نیا :تسا یضارا راکتحا و
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 .دنیامن لامعا ار هعفش قح «تسا هتشاد ر رقم هاگ داد

 زرواشک زد اغاش فا رفقا هرات عیرس رایسب شهاک دهاش ام «رگید یوس زا

 هتفسا میش مرا هدافتسا سو عروق ده شیازفا هب طوب رم ره :میتسه

 هب ,شیپ زا شیب .دوخ راک طیارش دوبهب یارب كجوک یاهیرادرب هرهب .نایأب رد و

 ددم اهینواعت دعاوق و اهروتسد زا و دن وش یم تیاده یلام ای ینف تاطابتزا داجیا یوس

 ۱ در گیم
 .تسا یلک داصتقا دشر یساسا طرش یزرواشک دشر ,هعسوت هب ور یاهر وشک رد

 .تسا لقتسم نارادرب هرهب نایم گرزب یضارا ددجم عیز وت یزرواشک تاحالصا فده

 ینف یاهکمک اب هارمه رگا راتخاس تارییغت نيا هک دیا یم رظن هب نینچ شیپ زا شیب اما

 هد وقت تردد افق رو اهناسنا شزومآ هیو دشابن ناز رواشک ۸ ناوا فیل امت

 ها هدوهیب

 یروهشیپ یرا درب هرهب - لوا تمسف زا موس شخب

 لیاوا ای یرادهیامرس زا شیپ نامز تیلاعف هدنامزاب یروهشیپ یرادرب هرهب ,نیون داصتقا رد
 ۱ ۱ کا مادام رتت

 بیکرت دوخ هیامرس اب ارراک نآ رد لقتسم یداصتقا لماع هک تسا یدیلوت دحاو یرادرب هرهب نیا
 هیهت طابترا ؛لالقتسا :دنک یم صخشم ار روهشیب تیصوصخ هس .نیاریانب .دنک یم دیلوت رازاب یارب و
 دودحم ,نآ رازاب یلحم تلصخ رطاخ هب مه زاب هک یلامتحا رطخ شيادیپ ؛یو صخش هب دیلوت لماوع

 .تسنا هد

 بجا وتو واک یاران اک هب ار ریگیدزم نارگراک ای رایتسد دنا وت یم تیاهن رد رو هشيپ
 .دنامیم یقاب رو هشيب هذرّوآ نیم مهارف ار راک یورین

 زد نوهقیب راک داتسا و روهشب نیواعو اههفرح تن رهف هرایرف ۱۹۶۲ لاس نسزامهاملوا نامرف
 هک یرادرب هرهب داعبا یکی :دیامن یم دودحم ح رش نیدب هطباض ود زا هدافتسا اب ار هف رح شخب هسنارف

 *دنکبز زواجت دیابن رفن جنپ زا «یئانثتسا درا وم رد زجب نانیا رامش .دوش یم نیعم نا ریگیدزم هرامش ةیاپ رب

 یانئتسا هب .تسا تامدخ دهعت ای میمرت و ریمعت ,یلیدبت ,یدیلوت تیلاعف دننام ؛اهتیلاعف عون رگیدو

 بسک وراک رتافد ,یگدنیامن ,یراک لمعلا قح و یلالد یاههاگنب ,یریگیهام ای یزرواشک یاههاگنب
 دودحم تروص نامه هب ءایشا هراجا ای شورف هب هک ییاههاگنب و تراجت نوناق ۶۲۲ هدام موهفم هب
 هک دریگب میمصت دنا وت یم یتلود یاروش یاهنامرف .دنراد ینهذ هژیو هب یتلصخ هک ییایازم اي دنوشیم
 و روهشیب نیوانع نامرف نیمه .ماجنارس .دوشن ای دوشب تبث اههفرح تسرهف رد اهتیلاعف هنوگ نيا

 ای اهناونع نیا نابحاص تیحالص .دهدیم صیصخت هاگنب یاسر هب هف رح ره رد ار روهشیپ راکداتسا

 هشيب رد ینالوط ٌهب رجت و نيرمت هجیتن رد راک تیفیک لیلد هب ای و اهشیامزآ زا یا هراپ رد تیقفوم رثا رب
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 اي هتفای هعسوت یرادهیامرس رد هکنآ ربانب ,ینونک یاهداصتقا رد یروهشیب یرو هرهب تیعضو

 .دنک یم قرف .دشاب ازون یرادهیامرس

 هب ترابموز هک لیلد هس هب یروهشیپ یرادرب هرهب یاقب .هتفای هعسوت یرادهیامرس یاهر وشک رد (۱

 "" .دوش یم هیجوت ,تسا هدرک هراشا اهنادب ینشور
 ییایازم .ریمعت راک و یعضوم راک و (یصخش تامدخ) یدارفنا راک هتیمز رد یرادربهرهب نیا (فلا

 ؛درادرب رد ار

 ق رب تعنص ؛ددرگ یم قیوشت لقن و لمح یاهلکش و عیانص زا یضعب یوس زا یرادرب هرهب نيا (ب
 :تا ناراک ست و سقف تاییش السا تعلق و رب صصخت دتنام اهزاک زا یر ایت رم

 كمک هب نامزاس ندرک ییالقع لیبق زا یداصتقا یگدنز دیدج طیارش اب یرادرب هرهب نيا (پ
 و اهینواعت یرای هیات رد هیامرس شیازفا ؛ندرک ینیشام اب یرادرب هرهب لماکت ؛رتهب یرادباسح

 هدرخ نی رفآراک ,روهشيپ نیون عون نیا هک دنک یم داهنشيپ ترابموز - تسا هتفای شزاس تلود

 .دوش هدیمان رادهیامرس

 تروص هب یروهشیب یرادرب هرهب هعسوت نییاب حطس رد ای ایون یرادهیامرس یاهروشک رد (۲

 یشامق عرف روا ری راز مضات ی یاضاع وتنامم ساپ یارهش رک یهرد لی يت هب وفگشحاو

 تخس نارحب راجدار یرادرب هرهب دحاو نیا ءاهیدنمزاین هعسوت هجیتن ردو دیدج یاهندمت اب یموب مدرم

 .دروآ یم راب هب ار یرابتماخو و نزیگتتنب بقاوع زین یتادراو تالوصحم تباقر و دیامنیم

 .دوش یم زیامتم نیون یروهشیپ زا (ی رنه یاهتیلاعف - یلحم تاجایتحا) یتنس یرو هشيپ .یهاگ
 .دراد ار شیادیب هیات ره ماکت تایصوصخ مامت ریخآ یرادرب هرهب

 لحارم نایم یلاقتنا هلح رم كي دناوتب یرو هشیپ زیهجت و یزاسون اهر وشک نیا رد هک دیآ یم رظن هب

 راک دننک فرم کمد نشدن ا روت مت یروهشش یراورب هرهب فک نره رب یداصتفا ههنموت نیل او

 نیغامعا یاهراعاس یاظناودورآ ها رف اهواز راک یوریت یارب ار یلع اتسریک رازق یناتتوز

 .دزاس ریذب ناکما ار یتنس

 ینواعت یرا درب هرهب - لوا تمسق زا مراهچ شخب

 نیرت مظنم و نیرتهب دنهاوخب هک دوش یم فی رعت یصاخشا تکرش هلزنم هب ینواعت یرادرب هرهب

 هاب

 :ددرگ زیامتم یرادهیامرس هاو ینواعت یرادرب هرهب ات دهدیم ناکما فیرعت نیا

 هنیشیب یایازم عیزوت نیرتهب هکلب .هدوبن هنیشیب دوس یوجو تسج ینواعت یرادرب هرهب فده

 .تسا شدوخ یاضعا نایم

 20. موقع 4 یونس, طه. ۱۲۷[, 0. 470, ۰.



 صخشم (ترابموز) «یداصتفا دارفا یصخش و دازآ عامتجا» ار یرادرب هرهب نيا راتخاس

 زا دیلوت زاتمم لماع كي ناونع هب هیامرس یدصت زا ار دیل وت لماوع ییادج هک هژیو فده نیا اب .دنک یم

 بک راک هک یاهو دمارج نا شب ار و تسا داصقا یک شا نم یواهک رز ایت
 یعامتجا دمآرد» نوچمه هکلب .هدرکن فذح .دهدیم شاداب ار یلامتحا تارطخ شریذب و لماوع

 .(و رب اوسنارف) دنک یم یفن «هقبط

 هاو یاب مند یا ایراد ی طفق یرام تست خراضتفا استر زا فر ازت

 .(دوخ ناریدم یعامتجا و یفالخا تراظن) دشابیم زین یمومع عفن و یعامتجا شرورپ

 لاس ربماتیس مهد نوناق هسنارف رد .دراد دوجو توافتم رایسب یاهلکش هب ینواعت یرادرب هرهب

 تا خوام هاتماس هک را ۷

 دیلوت یرگراک ینواعت .۱ 8

 و دنریگ یم رایتخا رد ار تیلوئسم و راکتبا نآ رد نارگراک هک تسا یدیلوت نامزاس ینواعت نیا

 ورا رک مد او از و هام

 نیرتالاب هب ار اهالاک ینعی ,دنک یم راتفر یرادهیامرس هاگنب دننام لوصحم رازاب رد ینواعت نيا

 نارگراک هو رگ نایم هیامرس تیکلام نوناق هب هجوت نودب ار هنیشیب دوس سیس ؛دشو رف یم نکمم تمیق

 .دیامن یم عیزوت

 فده زا تسا نکمم هجیتن ردو در وخ یمرب ریز ح رش هب هدمع یراوشد هس هب دیلوت ی رگراک ینواعت

 :دنک رظن فرص دوخ ییاغ

 تمیق نارگ ,راک رازفا هک یماگنه هژیو هب ,یصخش تاناکما اب یرو رض هیامرس یروآ عمج یراوشدس

 ؛دشاب

 ۲۱؛دنکن مادختسا ار یگیدوم رک راک دور اب ریذ:هکنا رد:یزآ وند جم

 نیا .دنتسه نارگید دننام هک ینارگراک ینعی ,ناریدم یارچ و نوچ یب رادتقا یرا رقرب رد یراوشد

 .دهدیم حیضوت ار ینواعت نيا دودحم تیقفوم تالکشم

 ینواعت نیتسخن سیراپ رد ""هشوب ۱۸۴۳ لاس رد .تسا هسنارف انامه دیلوت ی رگراک ینواعت ءاشنم

 ,هسنا رف رد ۱۸۴۸ لاس دودح ,ینواعت نیا .داهن داینب «الط ناشو رف رهاوج تک رش» مان هب ار هنوگ نیا زا

 ینواعت ۷۵۰ طقف رضاح لاح ردو دوب هاتوک نآ شهج اما ؛درک بسک یگرزب تیقفوم كيژلب و سیلگنا

 .دراد دوجو هسنارف رد لیبق نیا زا

 كم هک تسا هتفربذپ هتکن ود نیا هرانرد ۱٩۱۵ ریماسد مهدجه خروم نوناق هسنارف رد ۱
 طارش دن فریب امک یتسراخت ناراددیام رس وا نکا یخ ها لویف دز وم دیلوت نآوتعاهب یاد ز هزهب

 یطرش هب ار ناریگیدزم ایو دنیامنن لاغشا یرادا یاروشردار اهیس رک موس كي زا رتشیب نانیا هکنآ
 .دنشاب هتشاد بسک و راک رد تکراشم یعون هک دنک مادختسا

22. ۸ 



 نیا هاتف ۲

 درگ روظنم نیا هب ار یناگرزاب ای یروهشیپ «یزرواشک ءزج نارادرب هرهب زا یهو رگ ینواعت نیا

 و هدش مامت تمیق شهاک ینعی هدروآ تسد هب ار گرزب یرادرب هرهب یایازم داحتا رثا رب هک دروآیم

 .رتمهم یدیلوت یاهدحاو تیاقر اب رتهب هلباقم و - دوس شيازفا

 ؛هریخذ كرادت اي دیرخ ینواعت س

 ؛شو رف ینواعت

 .همیب و رابتعا ینواعت

 لیکشت ار یرادهیامرس كجوک هاگنب و یرو هشیپ یرادرب هرهب هلابندروبزم ینواعت .تروص نیا رد

 یرادهیامرس همین ینواعت هلزنم هب ای و یتنس همین ینواعت نوچمه ۲" ینروال ران رب هدیقع قفاوم ناوتیم
 .تفرگ رظن رد

 عیزوت ینواعت ای ناگدننک فرصم ینواعت .۳ 8
 تا یارب ناک دننک فرصف نایه-هک ؛تننآ هعیب اب شو رف .دیلوت تکرش هن وگ ره» روظنم

 .دنا هداد ماجنا كي ره هک ییاهدیرخ تبسن هب و نارادماهس هب .دب این یا شک رشد خدا هو

 عماجم هب هک سک ره و دنروآ یم ناگدننک فرصم ار یعامتجا هیامرس .(ینروال رانرب) «دوش هداد سپ

 هیامرس یتفایرد هرهب :تسا ریارب همه یارب یار قح ؛دیازفا یم دیامرس نیا رب .ددرگ دراو یمومع

 .دنتسه اجرباپ مدرم هب شورف .دقن شورف .یراج تمیق هب شورف

 شفا هان شک شب اهر ما سو ما ها لو کناره فا رس مات واقت

 هک دنتسا وخ یم نانیا .دیدرگ سیسأت هدنفاب رگراک ۲۳ ٌهلیسو ۱۸۴۴ لاس رد تک رش نيا .""لیدچار
 رد اصوصخم و اهر وشک همه رد ,نرق كي یط ,فرصم ینواعت .دنرادرب نایم زا ار یناگرزاب یاههطساو

 رتفد تاعالطا نماسا رپ ات هد رک ادیب نما یک تعت شهج یوانیدناکسا كلامم و نیکی ا

 وضع نویلیم ۵٩ زا شیب اب فرصم ینواعت ۴۸۷۹۸ ایندرد ۱۹۳۷-۱۹۳۸ یاهلاس یط ,راک یللملا نیب

 ۵ 0 و اب عیزوت ینواعت ۷۱۰۷۸ راک ۱۹۵۰ خلاست نایاب رد ,هسنارف رد تی تا تیلاعف

 :تشا هدوب ای رد رادماهس

 : سا نیش ایست یک غبار اهن افت یک

 ؛هیلوا یاهنامزاس داحتا -
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 درگ یهت تت

 دروم یاهالاک دیلوت رد و دننک یم داجیا میظع ریاخذ اب ییاههاگشو رف .فرصم یاهینواعت :ماغدا

 .دندنب یم دادرا رق یرادهیامرس یاههاگنب اب هریخذ كرادت یارب ایو دنیامن یم تکراشم دوخ هقالع

 هچ نیو یرادهیامرس رازاب داصتقا رد ینواعت یرادرب هرهب هک تسا ح رطم شسرب نيا نونکا

 نیدب یبلاج خساپ ءاهدحاو هنوگ نيا یاهراک و فیاظو كيكفت و صیخشت نمض .ترابموز ؟دراد یعضو

 ۲۵ تا هداد ح رش

 هک فده نیا اب هتنشاب ما« کمک یاهتامزاس هل تمهب ,حالطصا هب ءاهینواعت .تسخن هلاع هوا ۲

 .دننکب ینابیتشی و ظفح ار یصوصخ فرصم داصتفا و یناقهد یروهشیپ داصتقا

 نیا .دنشابیم «رترب یرادهیامرس یداصتقا نامزاس یاههناوج» اهینواعت نیا ,مود هلحرم رد (۲

 هب .تسا هداد شرورپ نینچ ار رظن نیا ینروال رانرب یاقآ .تسا رتتسم ینواعت مظن موهفم رد هدیقع

 :ددرگ راوتسا هیاپ ود رب دناوتیم ینواعت مظن ,هدنسیون نیا داقتعا
 ۱ ؛وس كي زا ناگدننک فرصم یاهینواعت

 تاماقم كمك اب هک .رگید یوس زا ینواعت یاسآ لوغ یاهیرادرب هرهب ینعی .ینواعت یاهراصحنا

 هیراد ما بار تصد اشو هتر ارک شکر ی ناف رو سرد ار یرخ یاههنانه شک

 ۶ و رامش هب اهینواعت هدمع یاههاگشوررف انامه یناگرزاب لابق رد و

 یتلود هب لسوت نودب ار (دوس یرادهیامرس عیزوت یاغلا) مسیلایسوس یاهفده ,یمظن نینچ كي
 ینواعت مسیلایسوس بیترت نیا هب .دشخب یم ققحت دارفا راکتبا و یدازآ هب لماک مارتحا نمض و ندرک
 .تسا یناملراپ یسارکومد اب راگزاس یتسیلایسوس ماظن هناگی

 هب ,مينيزگ یم رب ینواعت یرادرب هرهب شقن یبایزرا یارب هک یدید هیواز هب هج وت نودب .كنيا

 :مینک یم افتکا ریز هتکن ود یروآدای

 تیعقاو نیا تسا مزال همه نیا اب .هدوب عیرس و دیدش لاس هاجنپ یط اهینواعت شهج دنچ ره (فلا
 تسد هب یراد هیامرس رازاب داصتقا رد یزیجان ماقم طقف اهیرادرب هرهب نیا رضاح لاح رد هک میریدپب ار

 ؛تسا هدروا

 سر یداضتقا یاس یار لاک لس وار تنا شید دي یرام یاک دسر مک

 ناشنرطاخ نینج ینشور هب فاز د ندرک یعامتحا نآونع تحت دوخ باتک رد رسال زرژ .درادب

 ود ینواعت لوصا ؛دنک یمن لح ار ی ریگبدزم هلئسم ناگدننک فرصم عماج ینواعت بتکم :تسا هد رک

 و درب یمن نایم زا الماک ار دوس (ناگدننک فرصم ینواعت شخب و ناگدننکدیلوت ینواعت شخب) هبناج

 و

 25. ۸08266 رب توام ۱. ۲[, ۴ )۰

 ۹006۲6 ۱انممماع لعع (طعصنصع و ۴ع۲ ۷:نتعهبت طهاععع دروم نيا رد ینروال ۶

 ار ندنن ۱۷۵۱۲۵۵۵آااهم ۷۷/۵۲6۲ ۳6۵۳ و هسنا رف رد (:0۳۴عماع لدانموماع لب ۵)۳وعر
 .ینواعت ات دنشاب یم طلتخم یداصتقا رتشیب اهتک رش نیا | ده عم .دروآ یم لاتم

 27. 0. 1۵826۲۲۳۵, 500/56۳ هارو ۵ ۵۰



 هب قلعتم یاههاگنب هدودحم رد هک یرگراک یعرف هاگنب ینعی .نیبانیب لح هار كي .هوالع هب ؛دیآ یم

 فده .نیاربانب .دسریم نکمم رظن هب ینواعت نیشیب ع ون ود نایم . دنکب راک ناگدننک فرصم

 .دهدب نامزاس تلود هک تسا یکارتشا داصتقا یایحا ینواعت مسیلایسوس

 لاش زا هک ؟ تسا یرگراک یدصت لکش كي دیلوت یرگراک ینواعت هک تسا بلاج هتکن نیا یروادای

 كلام یتواعت نیا.تسا هدروآ یور نادن یوالسف وب رد زک رمتمان ندرک ,یعمج و یکارتش 2

 رگراک یس زا رتشیپ هک هاگنب ره رد .دنک یم یدصت ار یعامتجا كرتشم ییاراد هکلب .هدوبن دیل وت لیاسو

 اب هک تسا وضع ۱۲۰ ات ۱۵ یاراد ار وش نیا :هاگنب تیمهاریانب .دراددوجو ی رگراک یار وش كي دراد

 یاروش باختنا هب وضع ۱۱ ات ۳ لماش یرادا یاروش .دنآ هدش تناختنا یناکمشو یقه یار

 دوش يم هیدجت لاس فا و تشنا قارگراک

 یمومع یرادرب هرهب - لوا تمسف زا مجنپ شخب
 ترا را تا صف سیل ناو ورمی اد
 هاوخ ,تسا یمومع تاماقم ای تلود رابتخارذ انزخ اب الک نا یدصت و تیکلام (۱

 هب القتسم ار ی ریگ میمصت و میظنت تارایتخاو قوقحو دنشاب كلام ار هاگنب هیامرس نانیا
 تراظن و ذوفن ریز یصوصخ تاراکتبا رد هکنآ اي .دندنب راک هب ریذیان میسقت یتروص

 ؛دنیامن تکراشم دوخ

 نی رتشیب نور سا رام ا ریضختف یهو زا دام لمع و راک نایرج (۲

 رد ار یلوپ دمآرد دناوت یم رما نیا و دریگ یم رظن رد زین ار یمومع عفانم هکلب ,هدوبن دوس

 .دیامن هیجوت ار نایز دراوم زا یضعب رد ایو دنکب ظفح نیعم دودح

 نیا نایم و میهدب صیخشت یمومع یاههاگنب زا ار یمومع یرادرب هرهب تسا مزال
 ؛اههناخناون ءاهناتسرامیب) دنراد یداصتقا ریغ فده ءریخا یاههاگنب .میراذگب قرفود

 تک یک رام وار اب هلوام زا موم هو زا

 كي دوجو یتح و هتفای شرتسگ هتسویپ یمومع یاهیرادرب هرهب .متسیب نرق زاغآ زا

 یمومع یرادرب هرهب هدنیازف طسب نآ بجوم هب هک تسا هدیدرگ ناونع یخیرات نوناق
 .دناسریم ار ندمتم یاهتلم لوحت رد یتخاونکی

 هب یمومع شخب یاههاگنب هرامش هسنارف رد ۱۹۵۶ لاس هب هک تسا بیترت نیدب
 ۱۰ ای) تشاد لاغتشا رد ار رگراک نویلیم كيزا شیب اههاگنب نیا .دیسر یم دحاو ۵

 یلخاد صلاخان دیلوت لیکشت رد ۸ زا شیب و (عیانص رد لغاش نا ریگبدزم لک هرامش
 داصتقا لک صلاخان ٌةيامرس ۱۷/۳ هب ابیرقت صلاخان یراذگ هیامرس لک ؛دوب میهس
 رایسب یاهتیلاعف رد ار اههاگنب نیا ناوارف و ریگمشچ تیمها ماقرا نيا .دیدرگ یم غلاب



 دراد دوجو یمهم «یمومع شخب» اهداصتقا زا یرایسب رد ,رضاح لاح رد نیا ربانب

 هورک شور راد ام سرا زاها ا ربارب رد نآ یداصتفا قطنم مزال هک

 یمومع شخب ءاشنم.۱ 8

 :دراد طابترا ریز فلتخم للع اب یمومع یاهیرادرب هرهب هعسوت
 یفداصت و یخیرات للع (فلا

 دیدب تسیلیتناک رم هروف ند تار تلاعع زا رب یمومع یاهیرادرب هرهب زا یخرب

 كي .هعرزم كي داجیا هب میمصت قباس ماظن رد یمومع تاماقم ,هسنارف رد ءالم؛ :دنیآ یم

 و "روس هناخراک عاضوا و طیارش نیا رد ریلک نیت شیپ هی اراک تار اه

 .دنک یم سیسأت ار "*نابوگ

 صاخ تاظحالم ربانب تیکلام بلس هجیتن ,رگید یمومع یاهیرادرب هرهب زا یخرب

 هرداصم ار ۲۳هی یو وقز یاههناخراک فا هشت زا سب .هسنا رف تلود :دنش اب یم

 .دنآ هدش نمشد اب یراکمه هب مهتم اههناخراک نیا نابحاص اریز «دنک یم

 تاجن یارب تلود تلاخد رثا رب زین اهیرادرب هرهب نيا زا یرامش «نایاب رد و

 نا ءقما دیدپ یداصتقا نارحب همدص ای یکتسکشزو دناهت زا یصوصخ یاههاگنب

 زا ار كيتنالتا سنارت لارنژ یناپمک ۱۹۳۳ لاس رد هسنارف تموکح .تهج نیدب)

 یاههاگنب زا یضعب .دراوم زا یرایسب رد تلود .(دشخب یم ییاهر یلام تالکشم

 كمک نودب و دنهدیم ماجنا یمومع حلاصم و عفانم اب قفاوم یتامدخ هک ار یصوصخ

 .دنکیم یلم .دنتسین راک ةمادا هب رداق یاهجدوب یمئاد
 یلام للع (ب

 دراگنایم دتمدوس فا زد دیو 2 هک دزادرپب یتیلاعف هب دراد لیم تلود

 .دنراد یتایلام فده طقف تیربک و تایناخد تاراصحنا

 ینف للع (پ ۱
 .بآ عیز و «یمومع هیلقن طیاسو ریظن ییاهشخب رد ,ینونک نارود رد ,ینف هویش

 یعیبط لیالد هب ای راصحنا ,تاقوا رتشیب .تسا هتفای رییغت قرب و زاگ عیزوت و دیلوت

 تاهج هب ای و (درک میسقت نابیقر نایم ناوتیمن ار نهآ هار یارب هندرگ كي زا هدافتسا)
 لیکشت و لیدبت و عیسو لاغتشا مزلتسم ,قرب دیلوت زکارم ,نهآ هار نامتخاس) یداصتقا

 28. 5 29, یواهانصف 30. ۲



 یسایس داصتقا ۶

 ترورض (دیآ رب هدهع زا دناوت یمن یصوصخ هسسوم كي هک تسا یتباث یاههیامرس
 دریذهب ار یلام و یداصتقا تارطخ دناوت یمن ,دراوم زا یا هراب رد تلود .دنک یم ادیب

 .(یمتآ یژرنا دننام)

 یتدیقع للع (ت
 و یداصتفا تاحالصا یاههمانرب یارجا هختبتآ رد يمومع یاهیرادرب هرهب

 یایازم یاطعا یارب .«یلوب یاهتردق» زا تلود ییاهر یاربو دنیآ یم دیدب یعامتجا

 و تاضقانت لح و اههاگنب عاضوا و طیارش رییغت و ناگدننک فرصم هب دایز رایسب

 نوناق ۱۵۶و ۱۵۵ ۰۱۵۳ داوم بجوم هب .دنسر یم یرو رض رظن هب یعامتجا تاضراعت

 هک :یماکته طقف دنا ار. یمومع یرادربهرهب .تنسنارنیم :تلود ۲ نامیو,یشاسا
 یسایس تحلصم هک تقو ره هکلب .دنیآ رب دیلوت جراخم هدهع زا دنتسناوت یمن صاخشا

 .دنک سیسات .دومنیم باجیا یعامتجا عفانم ای
 مود یناهج گنج زا سب ار ندرک یلم نایرج ققحت یرگراک دیاقع ,ناتسلگنا رد

 .تسا هدیشخب ماهلا

 یخ سی « "راک یمومع نویساردفنک هک عیانص ندرک یلم دیاقع هسنا رف رد

 هک هد رک ۱۳۶ لات یلم ههبج تلود شخب ماهلا .دوب هدرک هیهت ۱۹۱۸-۴

 ندرک یلم ۳۳ ٌءدام رد هک .تمواقم یلم یاروش همانرب ۱۹۴۴ لاس زا .هسنارف
 ندرک یلم هنیمز رد یتامادقا ءاشنم .درک یم ینیب شیپ ار یمومع تامدخ و تاراصحنا

 .تسا هدش

 یمومع یرادرب هرهب یاهلکش .۲ ٩

 قزرادربه رهب نریکب رظن ریز ار یدیل وت دحاوةرکراک وراتخاس تلود هک یماکنه

 هجرد و شور ریانب ,یمومع یرادربهرهب مهم و هدمع لکش هس لب | یه باب یمومع

 :دوش یم هداد صیخشت یدصت و تیکلام رد تلود تکراشم

 طلتخم یاهیرادرب هرهب (فلا

 لمع یارجا رد یصوصخ دارفا اب یمومع ماقم كي اي تلود .,یرادرب هرهب نا رد

 .دنک یم یراکمه دیلوت

 لیکشت عفنیذ یراصحنا هرادا و زایتما زا طلتخم یرادرب هرهب لکش نیرتیمیدق (۱
 ریسه

 31. ۵۲ 32. 0001606 ۲۵امو 68۵6هام لب ۲۳۵۷۵ (0.0۵.[)



 ار یمومع تمدخ كي زا یرادرب هرهب و سیسأت یمومع ماقم اي تلود ,زایتما رد( فلا

 .دیامنیم راذگاو رفن دنچ ای كي هب نیعم هرود یارب

 و درادیم ینازرا زایتما بحاص هب ار راک لیاسو زا یضعب ,هدنراذگاو یمومع ماقم

 یداعریغ و یلامتحا تارطخ و عفانم نیمضت .هدعاسم تروص هب) یلام كمک دناوتیم

 .دهدب (هدشن ینیب شیب دراوم رد

 :هوش داد یاب هک مد تیفک :تسف ) تا ده هع ره درد رایقفا تعناص ترا دو

 .تسا هدش تبث (یمومع تاماقم ربارب رد یهدب

 ار یمهم یاههنیزه تلود :درادیم هضرع حرش نیدب ر رک را بیاعم .زایتما

 هدیدرگ اطعا یو هب امسر هک درادرب رد راصحنا بحاص یارب ییایازم و دوش یم لمحتم

 شخب رد زایتما بحاص یاهتک رش .نارحب نامز رد هک تسا هدیسر تابثا هب نینج .تسا

 ناما رد میسقت لباق دوس رد یناهگان و تخس طوقس ربارب رد و دنراد رارق داصتقا نما

 دوخ نایاپ هب هک جیردت هب زایتما دادرارق دودحم ینامز تلصخ .هوالع هب .دنشابیم

 .ددرگیم یرادربهرهب رد یلهاک و یتسس بجوم و كرحم ابلاغ .دوشیم كيدزن
 .دیآ یم دیدپ ینف هویش رد تاقوا رتشیب هک یتارییغت تیاعر زایتما دادرارق رد .ماجنارس

 .دشاب یم راوشد

 ار هیامرس (اک رتشم رتشیب) یمومع تاماقم ای تلود .مفنیذ یتلود راصحنا رد (ب
 «عفانم رد كي رش مهس هوالع هب .دزمتسد) یرادرب هرهب دیاوع رد عفنیذ تی ریدم كي یارب

 تک رش ع وضوم رگا .عفانم رد تکراشم هوالع هب «هنیمک هرهب ؛دشاب صخش روظنم رگا
 و اهتفایرد ساسا رب ینامزو تسا عفانم اب بسانتم یهاگ .تکراشم .دننک یمهیهت (دشاب

 .دوش یم هبساحم هریغ و یرلصت رد ییوج هفرص

 و یمومع تاماقم تراظن تعسو هدراد ربارب رد یرادرب هرهب زرط نیا هک یتالکشم

 هب رگید یاهینارگن و یرکف تالافتشا هب هجوت نودب «ریدم هک تسا یلامتحا رطخ زین

 .ددرگ یم ور هب ور نآ اپ شاداب شیازفا ماگنه

 اب و لیکشت طلتخم یراذگهیامرس تکر ش زا طلتخم یرادرب هرهب نیون لکش (۲

 :دوش یم صخشم ریز حرش هب رصنع هس
 ؛تسا یناگرزاب قوقح دعاوق عبات هک یماهس تکرش لکش ب

 اهم راک نور عایتعا هام رخ شوم یاهنامز اس اب لود خنک راشف دم

 .یدصب رد ۷۳ تک راشم و یرادا یاروش رد تلود ی دنبافت تب

 و قیقد طابترا رگیدکی اب ءاموزل ءاههیامرس تیکلام عیزوتو یدصت تارایتخا میسقت



 بحاص طقف دنچ ره طلتخم یراذگ هیامرس یاهتک رش زا یضعب رد تلود ؛دنرادن مظنم

 .دراد یدصت رد یعیسو دوفن .دشاب هیامرس زا یزیچان اتبسن مهس

 درادیم ظوفحم دوخ یارب ار تک رش تیلاعف رب تراظن قح هشیمه تلود .نیاربانب

 تاسسوم تاماظن اب هک ییدصت دعاوق اب دناوت یم یمومع تاماقم تراظن ,هجیتن رد و

 درز لا لک ما اب توقع یا او ین ها هما لراف تک وصخ

 یاهیطایتحا یب بقاوع .تسا تیلقا رد یو مهس هک یماگنه هژیو هب هک تسور

 نلام:ی ابیتش از تک ره تشا ریارح اب تلود تروص نیا نهال من لمخت از یضاحتشا

 تلود هک یعقوم ,سکعرب .تساهنایز ندرک یعامتجا رب هدعاق دروم نیا رد ؛دنک

 رهاظ طقف طلتخم یراذگ هیامرس تکرش .دراد تیکلام رد ار هیامرس مهس نیرتشیب

 .دشاب یم اراد ار هدش یلم ای یتلود یرادرب هرهب یقوقح

 , _ صخا یانعم هب ,یمومع یاهیرادرب هرهب (ب
 و هدوب هیامرس هدننک هیهت هناگی .اهیرادربهرهب نيا رد یمومع تاماقم ای تلود

 «تلود هلابند» اهیرادرب هرهب نیا .دنراد هدهع هب ار اهنآ تیریدم تاماقم نیا ناگدنیامن

 یرادرب هرهب لکش نیرتلوادتم و نیرتیمیدق ابو دنیآ یم رامش هب (وورپ اوسنارف)

 .دنیامن یم تقباطم یمومع
 ای تلود تیصخش زا زیامتم و ادج یرادرب هرهب تیصخش .یتلود میقتسم راصحنا رد

 ای تلود ُهجدوب رد یرادربهرهب نیا یاههنیزه و اهتفایرد :تسین یمومع عجارم
 یتلود تاراصحنا تاقوا رتشیب .تسا هدش یکی و هتخیمآ رد یلحم یمومع اهن اهر اش

 ود ,هسنارف رد :دنا هدرک ادیب ی ۰۱۸۵۰ لاس زا هک دنوش یم هدید ی رهش

 رد ار اهنومک ۱۹۲۶ لاس ربماسد متشهوتسیب و ربماوت مجنی ینوناق نامرف

 نیمأت روظنم هب» یناگرزاب و یتعنص تامدخ میقتسم راصحنا تر وص هب یرادرب هرهب

 .«دنرادیم زاجم رهش یعامتجا و یداصتقا هک و

 بی وصن و یأر هب یقاحلا هجدوب هک رت بسانم عفوم ات ,یتلود تراصحنا ,یهاگ

 و تس دروم .هسنارف رد .دنوش یم یلام تارایتخا زا یضعب یاراد ,دسرب ناملراب

 هجدوب .دنراد رارق تاراصحنا نیا رامش رد یلم هناخیاچو هناخر وق ,نفلت و فارگلت

 .دنک یم ادیپ طابترا تلود هجدوب اب یفنم ای تبثم هدنامرد طقف یقاحلا

 لوصا و یمومع یرادباسح تاماظن بیاعم زا هکنا یارب ,یمومع یرادرب هرهب

 ۱۹۲۰ لاس زا .(صصخت و تدحو .ندوب هنالاس) دنامب ناما رد و خم تا هو هد

 و یتعنص یمومع یاههاگنب :تسا هداد رارق هدافتسا دروم ار ینیون ینف یاهشور



 هی دنتسناوت ماش اد تهایش یضوصت یاههاگس اب ینضت لکشزخ هک یناگرزاب

 هرامش هب .دندوب رادروخررب يلام عیسو یراتخمدوخ زا و دنزرو تردابم یناگرزاب روما

 ,دندش یم هدناوخ مان نیدب ابلاغ هک .یراعت رتافد :دنانیدرک ز دین هدنیازف

 ار دوخ یاهتفایرد ۳ ی اسم خنک وب بحاص نانیا .دندرک ادیب یصاخ جاور

 نا تش :ا رم ردص رد ییاههتیمک .دن ريگ یم میمصت دوخ جراخم هرابردو دنیامن یم یدصت

 عفانم تیحالصید ناگدنیامن درا وم زا یضعب رد هکلب ,نادنمراک طقف هن هک دن ریگ یم یاج

 لزع و بصن تلود طسوت و دنراد روضح اهنآ رد زین ینف یاهصصختم و یداصتقا
 شرادز یه قناا زا یر هه هسنارف رد ۱۹۲۲ لاس رد «بیترت نیا هب .دنوشیم

 و تمارغ ناونع هب ۳۹نلینا شیداب یوس زا هک " ؟رپاه شور هب تزا دیلوت زایتما زا

 :سا ههشداتا یتیدرک زادگاه ها رف هی رطاخب هی
 ثادافا بعوم مهسا رف رد ون هل ادم موم :یاههاخت ید ای رتافد ترتک

 و درک یمن لامعا اههاگنب نیا یدصت رب یتراظن هنوگ چیه ناملراپ نوچ :دیدرگ رایسب

 نوناق بجوم هب «رتافد نویسیمک» ,دومن یم فرطرب تلود كمك ار اهنآ هجدوب ی رسک

 فزوژ یاقآ هدننک نییعت و عطاق داهنشیپ ریثأت تحت ۰۱٩۳۳ لاس هیروف مششوتسیب
 ربماسد مهدزناپ نامرف حیشوت نویسیمک نيا یاهراک یساسا دین نشدن فاک

 تلود تراظن و یمومع ماظن یناگرزاب و یتعنص یمومع یاههاگنب رد هک دوب ۱٩۳۴ لاس

 رومآ ریزو بیوصت هب دیاب هریدم تئیه ریو رولت زا سپ .هجدوب .دنک یم رارقرب ار

 هاگنب ره اب یلام رظان و نیبزاب .تسا هقالعیذ ینف ظاحل زا هک دسرب یریزو زین و ییاراد

 لک سیئر .دنکیم افیا ار دهعت دروم جراخم تراظن و ینیبزاب شقن و دراد هطب ار
 هراشاطت ایدی ام هما ات ما زاو و میوه نام نجوم هب :هک وا دب اس
 یسرزاب تاقیقحت و یسراو دبق 9 یمومع نارادباسح ریاس

 یمسر همانزور رد دیاب هاگنب یاهباسح ؛تسا تابساحم ناوید تراظن و ییاراد ترازو

 .دوش رشتنم

 تیهام و نامزاس یتعنص و یناگرزاب ریس نام ی تنیس ونک نوا پا

 .ددرگ یم رادیدپ یمومع هاگنب
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 یسایس داصتقا ۳ ۰

 یلم یاههاگنب (پ
 یاهروشک رد ندرک یلم تیمها نایاش شبنج ۱٩۳۹-۱۹۴۵ گنج زا سپ

 فا دیدب ناتسلبآ روو هسنا رف رد هژیو هب «فلتخم

 ۱۹۳۲۰ لاس زا هسنارف رد .دراد یخیرات هقباس و تمدق ندرک یلم هشيدنا

 داهنشيپ تعنص رد ار ندرک یلم لوصا یارجا نویل هرگنک رد راک یمومع نویساردفنک
 و نا دکل «عقنید دارفا دوخ هب یلم تیکلام یاطعا» انامه فده .درک

 .تسا «كيرش ناگدننک فرصم

 ود كناب) رابتعا و رملق رد ندرک یلم دودحم تایب رحت ۱۹۳۸ ات ۱۹۳۶ لاس زا

 لقن و لمح لیاسو رد و (۱۹۳۶ لاس توا مهدزای نوناق) یتاحیلست عیانص رد .(سنارف

 هبش طقف لمع رد اما .دش ماجنا (۱۹۳۷ لاس رد هسنارف یتلود نهآ هار سیسأت)

 .تفای هعسوت هریدم تئیه اهنت سنارفود كناب رد .دوب هتفریدپ تروص ندرک یلم

 یراذگ هیامرس یاهتک رش لکش هب هسنارف نهآ هارو ییامیپاوه عیانص یلم یاهتکرش
 دا رفا باصتنا و هریدم تئیه رد یسرک هرات هاگ دید زا تلود و دندوب هدمآرد طلتخم

 ون آ رد تلود هک یا هتنتسام هیوب هد رک طمع دوخت یا رب ار مت ارب قو الاب تسف شوق

 هب میمصت .دنا هتفای صاصتخا روظنم نیدب هژیو هب هک ییاهییاراد مالقا شزرا دودح رد

 تکرش تسدرد ات دنک میسقت و هیزجت ار دوخ تیلاعف تسناوتیم .تفرگ یم تکراشم

 هک هاشم ناف یوم اه ی هک باما ی طاطتف یر لک هاش

 .دنامن یاج هب یرگید
 رترادهنماد مه ندرک یلم فده :درک ادیب یرگید تروص ۱۹۴۳۴ لاس زا نایرج نیا

 ۱ .دش رت لماک زین ارجا دراوم رد و

 یاههناخراک (۱۹۴۴) هلاکوداب و لامش گنس لاغز نداعم:ندرک یلم ,هسنارف رد
 ۱۹۲۶ یرب و زاک ۱۱۳۵) ناعا زا ۱۹۲۵۳ ی رعوک تک رب( ۱۱۳۵

 زد: تفنگ شرف ار( ۱۱۲۶۱ دهم تخت ها هیلک ۱۱۱۲۶ هه فرد اهیتاپمک

 هب ار ""میتیرام یروژاسم یناپمک و كيتنالتا سنارت لا رثژ یناپمک تلود ۱٩۴۸ لاس

 ۱۹۴۸ لاس نئوژ مهدزناش ن وناق .دنک یم لدبم یلم یاههاگنب هب و دزاس یم همیمض دوخ

 .دیامنیم سیسأت ار "*سنارفرا یلم یناپمک
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 ۴۳۱ یدیلوت یاهدحاو

 و لمح .قرب و زاگ .لاغز نداعم.ناتسلگنا كناب ۱٩۹۴۶ لاس زا ,ناتسلگنا رد

 تموکح هلیسو ۱٩۳۵ لاس رد ریخا هسسوم) یزاسدالوف و یروشک ییامیپاوه ,لقن
 .دندش یلم (دمآ نوریب یلم تروص زا راک هظفاحم

 .دنکمادقا قرب یژرنا ندرک یلم هب هک تفرگ میمصت ۱۹۶۲ لاس رد ایلاتیا تموکح
 هعومجم ای اههاگنب زا تلود طسوت تیکلامبلس نانوچ ندرک یلم تروص نیا رد

 هنیظو هتسا وب یضوصع نتکب هب قلفس نامش نآ اندک دسابم یتیلوت لیاش
 .تسا یلم حلاصم و عفانم تهج رد اهنامزاس نیا یدصت و هرادا دیدج یاهنامزاس

 و یقوقح تیصخش نانیا زا كي ره هب هک تسا نآ ناهاوخیلم فلتخم یاههاگنب همانساسا

 دهدب ار یصوصخ یاههاگنب یتابساحمو یلام یریذپ فاطعنا ,یدصت هب و دنک اطعا یلام یراتخمدوخ

 .دیامن نیمأت ار تیریدم یاههاگتسد عیسو رایسب لالقتسا ماجنارس و

 و ناوارف هب رجتاب وضع یدودحم هدعزا لکشتم ییاهتنیه یاراددوخ سأررد یسیلگنا یلم یاههاگنب
 بک رم یرادا هناگ هس یار وش دوخ ردص رد ,هسنا رف رد یلم تاسسزم نکل ؛تسارج و نوج یب تیثیح

 ِ ۳و عا یاهنیصخش زین و ناگدننک فرصم ًاتردن و نانکرراک تلود تاک دننامت زا

 .دناهتسج تکرش یلم هاگنب تیریدم رد اهاکیدنس بیترت نیا

 ی تن رد و تسا سناجتمان اتیسن یناگرزاب و یتعنص یمومع شخب «نیاربانب

 ۹ هاگنب مهم عون هس لماش :رضاح لاح

 :رارق نیدب یلم یاههاگنب (۱
 زاگ ." هسنارف قرب) یناگرزاب و یتعنص تلصخ یاراد یمومع یاههاگنب ای

 ؛(گنس لاغز نداعم یاهیرادرب هرهب و !هسنارف

 و اهکناب ءونر یاههناخراک یلم راصحنا) نیعمان یقوقح همانساسا دجاو یاههاگنب ای
 ؛( اه همیب
 یصوصخ تکراشم ,یمومع یاههاگنب ای تلود بناج زا تیرثکا مهس اب اهتک رش ای

 : .(۲"اواه و سنارفرا ,هسنارف نهآ هار یلم تکرش)
 ای "۳(یتفن داوم یوسنارف یناپمک) تلود بناج زا تیلقا مهس اب اهتک رش ۲

 یمومع تکراشم اب یصوصخ تاسسوم

 لنت تو بقس تکان طی ارس یه خ

 نارادماهس و تسا یرایبآ و یناریتشک ,قرب دیلوت روظنم هب نر شیامآ رادهدهع .ن
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 یسایس داصتقا ۳۳۲

 یاههو رگ و هسنارف یلم نهآ هار ,۳" نادر هقطنم یاهنومک و تالایا و سیراپ رهش.نآ
 .(دنشابیم هریغ و یناگرزاب قاتا دننام یمومع عفانم تا

 ناملراپ یارب ار یمومع شخب یاههاگنب یماسا تر وص هلاس ره یداصتقا روما و ییاراد ترازو)

 (.دنک یم هیهت

 یمومع شخب یداصتقا قطنم .۳ 8
 هدش لیکشت یرادهیامرس یاهداصتقا رد ,متسیب نرق نایرج رد هک یمومع شخب

 ین سا تام لاشه اقرار هم نیاز ی ات عا ینا ا

 و یمومع قوقح و رملق یقالت لحم ردو دراد رارق داصتقا و تسایس نایمز رم رد شخب

 هجیتن ح وضو و قفأوت هنیمز رد ییاههشدخ راک نیا زا .دريگ یم یاج یصوصخ قوقح

 دوش یم
 هک درک هضرع یداصتقا قطنم كي یمومع شخب هرابرد ناوتیم ایآ همه نيا اب

 ناعشا یارتهک ار قانونی شک اد ینازرا شب تا هم ناشی هک ار شش دهد مرا

 صخشم .دنبای صیصخت نادب دنناوتب هک ار ییدرکراک دعاوق و تفرگ رظن رد ناوتب نآ
 هما اه شوک اب رک راستش یاههاگ دید زا باب نیا رد هک یتارکفت دیآ یم رظن هب ؟دنک

 .د وشب نرو رو قد اش تان ها

 یمومع شخب شقن [فلآ
 طیا رش رد ار یلم داصتقا راک یارب دعاسم هنیمز هک تسا نیا یمومع شخب شقن

 شیازفآ و تلم عبانم زا رترثوم هدافتسا ینعی .دروآ مهارف یداصتقا هنیهب هب كيدزن
 و اههاگنب اب هسیاقم ماقم رد جیاتن نیا تسا مزال .دنادرگ ریذپ ناکما ار یلک لوصحم

 «نیا ربانب .دنیآ تسد هب رتمک ای ربا رب یدیلوت هنیزه اب ,یصوصخ شخب یاهیرادرب هرهب
 .دوش یبایزرا هنیزه و هدزاب بسحرب دیاب یمومع شخب شقن

 :ددرگ یم طابنتسا ای لیلحت و هیزجت ریز قیرط ود هب دوخ ,شقن نیا
 ؛ننازحب هرود رد .لاتم ناولع :هب. :یتضصوصخ :شخب ,لابق رد هدننک نآربچ شقت ۱

 یصوصخ یراذگ هیامرس كمك هب یمومع یاهیرادرب هرهب شخب رد یراذگ هیامرس

 ؛دباتش یم فیعض

 ریثأت دروم نیا رد یمومع شخب :یصوصخ شخب لابق رد روهظون راک قوشم شقن (۲
 راثآ تمیق نیرتهب هب شورف اب و هنیزه نیرتهب هب دیلوت اب ینعی .دراد لقتسم
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 ۴۳۳۳ یدیلوت یاهدحاو

 رازیا كرادت تلود فده .نیاربانب .دنکاربیم داصتقا هعومجم رد ار یدنمدوس

 .تسا یمومع شخب لیکشت قیرط زا یلم داصتقا تیریدم

 زین رگید یاههویش اب فده نیا هب ییایتسد هک تفریذپ ناوتیم .فصو نیا اب
 ایا فا لات ایام هیت تو ,مقاو رد .تسا ریذپ ناکما

 مینا تک هم سا ورامخا تساش نم ابلاتو یلامتس اس تا اراد
 رب و دنیآ راک هب رثّوم یز رط هب دنناوتیم ریبادت نيا .تاراصحنا رب تراظن ,یعامتجا

 یلمو یمومع یاهیرادرب هرهب سیسأت هکنآ نودب .دنباي طلست اهنایرج راتخاسو مجح
 ۱ .دنک ادیپ تزو رض یصوصخ یتعنص یاهتیلاعف ندرک

 یخیرات عضو هب اساسا ندرک یلم هار زا هژیو هب ,یمومع شخب هعسوت و لیکشت

 یداصتقا یاهتردق زا یضعب راو لگنا ذوفن تدش هب و یعامتجا و یداصتقا یاهراتخاس
 راک رک تلف

 ار یلم داصتقا یتایح و مهم ورملق هک دتفایم رثوم یتروص رد تلود ذوفن اذهعم

 ۲ دیگ برد
 یمومع شخب تعسو (ب

 هدیاف هطیاضدب شسوعغ یشخب:وارلق تنذوتم, یا رب ناگدتسمارت نا یراتشت
 هب و هدوب مهبم طابنتسا و روصت نیا .دناهدش لسوتم یناگمه تحلصم و یمومع
 هب .دبای رییغت دناوت یم هرود ره رد نآ یاوتحم اریز .تسا مهف و كرد لباق یراوشد

 زا یدایز هدع هب یناگمه عفانم بی رض كي یاطعا ءام رصع تایصوصخ زا یکی ,هوالع

 .دنا هدمآرد یصوصخ رامش رد یتنس ظاحل زا هک تساهتیلاعف

 مهف و كرد روخرد و ینعم دجاو رتشیب هک ریز هطباض هس هک تسا نی یا رترپ ام رظن هب

 .دوش هدرب راک هب تسا

 رد سوتلام شور هب هاوخ دنک یم مع یمومععفانمدضرب هک یراصحنادوجو (۱
 ی یگیپ .دزرو تردابم اهتمیق رد فالتخا و ضیعبتهبایو دیامن مادقا یداصتقا هنيمز
 راصحنا ضیعبت رانا شاتا بار یتتس نیمومع یاهیراد رب ه نهج دسر اید اما هتک

 0 تا هداد حیضوت

 رایسب لدرخ تعنص .درک یم هراشا نادب راک یمومع نویساردفنک وضع هدنیامن كي

 .تسین نآ ندرک یلم رکف رد سک چیه همه نيا اب و تسا زکرمتم
 .تعنص زا ر وظنم :میسریم طلسم شخب ای دیلک تعنص هطباض هب .بیترت نیا هب (۲

 رب دناوت یم یلم داصتقا تیعضو ربانب هک تسا دیلوت لیاسو زا یا هعومجم ای شخب كي



 یسایس داصتقا ۴

 كلمت رد ار اهشخب نیا ای عیانص نیا سک ره ؛دنک ییاو رنامرف یداصتقا تیلاعف هعومجم

 وونآ وا رفاهک ناتهتفرک ی راتعا زد او دهاضتقا هوس :تتف اردیراد قو

 :دشاب یم ریز تاهج زا یشان نایرج نیا .تسا هدرک تباث

 مامت تالوصحم ات هتف رگ هیلوا داوم زا ,یدومع بتا رم هلسلس تروص هب داصتقا (فلا

 ؟داوت ی داجیا هتخاس

 تینا وز دیر لار تاک | هک دراد دوجو یا هیاپ ةیلوا داوم .داصتقا رهرد (ب

 ناف هارد اسرع اهم تل نهار فرو افکت ات اه ااک تن

 .(رابتعا و لقن,و.لمح .قرب) دنوش یم دراو یداصتقا

 دنراد طابترا داصتقا هعسوت زا یا هرود اب دیلک یاهشخب ای دیلک عیانص .فصو نیا اب
 .دنا هدماین دیدپ هشيمه یارب راب كي و دنریذپب رییغت دنناوتیم دوخ لوحت یط و

 ,نامیس هناخراک ,یژرنا عیانص .ندرک یلم یاههمانرب دع نم هر ونک هروق زد

 رد دیلک یاهشخب هلزنم هب ار ییایمیش گرزب عیانص و رابتعا ,لقن و لمح .یزاسدالوف

 یداصتقا تسایس تمدخ رد لمع دا شو اکاب ی تا

 .دوش یم هدو زفا راصحنا اب هزرابم یفنم هطباض رب یمومع

 تامادقا انامه ندرکیلم (تسا هدرک فپ رعت ورپ اوسنارف هک) موس هطباض (۲
 تتشا ریز رارق زا ندرک یلم صاخ یی القع

 راگزاسان یرادهیامرس یروآدوس قطنم اب هک یا هزات یاهبیکرت ققحت ِ ( فلا

 هب ار یگرزب هدایز یلامتحا رطخ یصوصخ یداصتقا نیرفآراک یارب «ءا ریز ؛دش

ِِ 

 یاههاگنب زا , نرم راک ساک سم یاب نورت ودر کیه اه یقه توش

 نایز هب ار یگنهامه نیا اههاگنب هکنآ ایو تشادراظتنا نآ هدنهد لیکشت یصوصخ

 ؛دنا هدرک داجیا یعمج یایازم

 لقن و لمح و نهآ طخ ,نداعم و قرب الثم) لمکم عیانص نایم یگنهامه یرارقرب (پ
0 
 دنویب یمومع شخب صاخ یاهفده اب یقطنم ظاحل زا ,دش فی رعت هک یا هطباض هس

 رک رشت
 یمومع شخب درکراک دعاوف (پ "ٍِِ

 ز رط هس .دنک ییامنهار ار یمومع شخب درکراک نایرج دیاب یناگمه عفانم هشيدنا



 ۴۲۳۵ یدیلوت یاهدحاو

 دنن ام دنشاب صاخ فرصم رد و دودحم نازیم ثیح زا هک دورب یعفن لابند هب اي و دنک

 ینعی .دریذبیم ار یرادهیامرس قطنم یمومع یرادرب هرهب دحاو .تلاح نیا رد

 یصوصخ شخب رب یذوفن هنوگ چیه و دهدیم تسدزا ار صاخ موهفم هنوگ ره نآ لمع
 هاگدیف ناوصردپ تمتع رد تناوت یمیزاد رب هرهبانیشچ, مه نیا :التک یمن نلاغعا

 .دور راک هب «رظان

 ست ست ین یه :لداعتم یدصت (۲

 .دیامنیم طسوتم هنیزه هب ای هدش مامت تمیق هب شورف هب مادقا

 دیلوت ر رض هب ای و دشو رف یمررض هب یمومع یرادرب هرهب :هجدوب رسک اب یدصت (۳

 الثم ؛دروآ تسد هب یعامتجا ای یداصتقا تیزم راک نيا رد تلود هکنآ طرش هب ,دنکیم

 و نیعم حطس رد قرب ایزاگ ,لاغز یاهب تیبثت هب میمصت یلم دیلوت هب كمک یارب تلود

 راداو روآ نایز یراذگ هیامرس هب دناوت یم یمومع یرادرب هرهب نینچمه .دریگ یم ر رقم

 .دزیکنارب ار تلم یداصتقا تیلاعف و دشخب هعسوت ار تازیهجت هجیتن رد و دوش

 تار لوح نام قلمک ناب ار موم ار اهر ۵ روت هشت رک زوم نناروق

 هب كمک» اب یتسیاب یمن .دراد یدیلوت هبنج یلم حطس رد هک یکمک نینچ كي .دیامن

 رو رضا. یمومع:یرادرب هرهب هدنابز یدضت هک (ونرب اوشنارف) «یتقوم هراج :ناونع

 .دوش تان یکیتتسا هدرک

 یبدصت رد ار ناتی ینوتن و یتیفکیب .الومعم .یمومع یاهیرادرب هرهب نافلاخم

 دی دهن دن شا بلا یو یرادرب هرهب هک تسا ملسم .دنزاسیم ناشنرطاخ ملاس

 نیقي اما .تسا جراخم شیازفا راشف ریز یبیرف ماوع هب كيدزن یلیالد هب و یزاب ساطرق

 هک تساجب زی هتکن نیا یروآدای.دوش رادر وخ رب تلود ناوارف کكمک زا دناوتب هک تسین

 اب نهآ هار یرادهاگن) یمومع عفانم هب تمدخ یارب دیاب ,بلغا ,یمومع یرادرب هرهب

 هب تمدخ یارب ای .دنزب تسد روآدوس رتمک جراخم هب (باهذ و بایا فعض دوجو
 زا رتمک هب یلم داصتقا یارب دیفم تامدخ و اهالاک شو رف) تلود یداصتقا تسایس

 هک دوشن شومارف دیاب ماجنارس .دیامن هحد وپ رسک راجد ار دوخ (هدش مامت تمیق

 1 :توفطو هک ددرک يم .میصاوضط:هسننژف کی نیت اخب یهاگ ,یمومع یرادرب هرهب



 یسایس داصتفا ۳۳

 یاهتکرش یراذگ هیامرس نادقف رثا رب هک دراد یتازیهجت هسنارف گنس لاغز تو
 رد نآ رمع .دندرک یم یژادرب هرهب ۱۹۴۵ لاس زا شیب ار لاغز نداعم هک یصوصخ

 .دسریم لاس تسیب هب قمع رد و لاسیس هب حطس

 .تسین موهفم و روصت لباق هجدوب هتسویپ و یگشیمه یرسک اب یدصت ,همه نیا اب
 هیووراو اهن اب دق رکیقیررط سیا زا لود هک یک یداضتفا تشابش هدوتفتزف کم

 زی طلسم صانع ات دیامتب تبقا رمو دنک نآ ریج یتايلامو یلامهمانرب اب ار یمومع شخپ
 زا یشان یایازم ینعی .«ندرک یلم زا یباستکا ریغ یا هرود یاهدمآرد» دازآ شخب

 الثم :دنکن هرداصم دوخ دوس هب طقف ار هدش یلم شخب یاهتمیق اي اههنیزه شهاک

 زر یضخم نفت ف هد ی توت یو رد هم یاهب دیش فوت هک تا هتکنقشات

 رثا رب هنیزه لزنت و هدیدرگ راذگاو یصوصخ یرادرب هرهب هب ندعم هدش یلم یاهیناپمک
 تیمومع تسا هتسناوتن لاغز نداعم بناج زا لاغز شوررف نادیم دنچ ییالقع یدصت
 .دنک ادیب

 هک سیلگنا هنومن زا یو ریب ,یمومع یرادرب هرهب تیریدم یاهنامزاس باب رد

 را وضو نوع یا ما اه هک یو مدارا هر رک هوم

 و هدش نیعم اهنآ تیلوتسم رثوم و قیقد یزرط هب اما ,هدوب هنانیب هدرخ یاهتراظن

 :تسا تیمها نایاش ,هتفاي نامزاس

 اب یمومع داصتقا راوشد بیکرت هب یمومع شخب ییآراک متسیب نرق داصتقا رد

 رد .تلاح نیا ردو دیامن تیعبت رازاب نوناق زا دناوت یمو دراد یگتسب یصوصخ داصتقا

 بارخ ار رازاب داصتقا دناوتیم یمومع شخب .دریگ یم رارق یصوصخ شخب فیدر

 یمومع شخب .ددرگیمور هب ور یزیرهمانرب یاهیراوشد مامت اب دروم نیا رد اما .دنک

 شخب لمع رازاب بی رخت نودب و دیوجب هرهب رازاب مئالع و تاراشا زا دشوکب دناوتیم
 .دریگب ذوفن ریز و دیامن حیحصت ار یصوصخ

 هتس ویپ یداصتقا تسایس زا یشان یمومع شخب لمع تسا مزال .تروص ره هب اما

 نیو هک تسا هدرک تا تلف یاههرد رخ یون هتسآ فری رفت شش ابر تفآ یو

 زین تسایس دشابن تلود هک یماگنهو درادن دوجو یداصتقا تسایس .یمومع تسأایس

 ض 

 اه هیداحتا و گرزب یاهدحاو - مود تمسف

 یکیورادنزآرف نشیارگ رد ناب تعق قلرت خب نگاهش يافد اضتقا نا



 ۳۲۳۷ یدیلوت یاهدحاو

 و دوش یم وآ دیدی لیبل ون ی رب :یاهدخاو, لیکشک زنا نیک یک شتر سه نا رک

 .دروآ یم دیدب اههاگنب نأیم قفاوت فلتخم عاونا هک قافتا و شزاس یوس هب ی رگید

 تراظن لئاسموراثآ سپس و مینک یم هعلاطم ار اههیداحتا و زک رمت تایفیک تسخن ام

 ۱ .ميیامنیم یسررب داصتقا رد ار اههیداحتا نیا

 زکرمت تایفیک .۱ 8

 هاگنب داعبا هعسوت بجوم هک دوش یم یشان ینف زکرمت زا ای یدیلوت گرزب دحاو
 یاههورگ شرتسگ و داجیا تروص هب هک دی یم رب یلام زک رمت زا ای و ات رک

 توش یرادومن تی اعف یاههعاش ای تاسسوف ففادو هد ی طاسم 4 هدیفک تراظت

 ۱ گرزب یاههاگنب (فلا
 .نرق زاغآ زا ار گرزب یاههاگنب هدنیازف تیمها و شقن رصاعم یاهداصتقا یسررب

 هب زین و لغاش ناریگبدزم هرامش هب .دیلوت رادقم هب نانیا تیمها .دنک یم راکشآ متسیب

 رد ینعی ,یداصتقا یاههخاش همه رد اههاگنب تا راد ی تفب هدافتسا دروم  هش

 نیا یزرواشک لوحت .دنیامنیم تلاخد یکناب و یلام یاهتیلاعف ,یناگرزاب .تعنص
 هتشاد قوفت نآ رد كچ وک یرادرب هرهب زارد نایلاس هک .شخب نیا رد ار میظع تاسسوم

 یوسارف هب .دراوم زا یضعب رد یتح ءار ناشذوفن و دشخب یم تفرشیپ و یقرت «تسا
 رایتخا رد ار هتفاین هعسوت اي هتف رشیپ یاهداصتقا رگیدو دهد یم شرتسگ روشک یاهز رم

 یاهروشک ورملق» رد لاعف «گرزب یاهدحاو» اب ام راکورس عضو نیا رد ؛دریگ یم

 تالوصحم زا یخرب یللملا نیب یاهرازاب رد هک تسا "۹(هییب سیروم) «فلتخم

 .دنراد طلست (هریغ و ییایمیش تالوصحم «تفن)

 و ,طالتخا ای اههاگنب ریاس بذج ,زکرمت :یساسا درگارف هس قفاوم گرزب هاگنب
 دنچ هسسم» تروص مک مک رها یو وار .دباییم شرتسگ و دیآ یمدیدپ ع ونت

 هتک مدد از

 ی .تسا نکمم (فل
[۲ 

 نامه هب لاخ نیع ردو درّوآ یم درگ ارراک یورین و هیامرس شیپ زا شیب و دشخب یم

 تشونع رای یاک رز اب و تعتخ هع روم ند هتمف اوت نیا هد ی هماداتیلاعف

 .دراد
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 تحت رگیدکی لمکم یتعنص یاههاگراک عمجت» انامه .ماغدا ای یدومع زکرمت

 «دشاب یرگید هیلوا هات یکی لوصحم هک یمسق هب .تسا دحاو تیریدم

 درگارف نامه رت نییاب و رتالاب حوطس ریاس هب ار دوخ تیلاعف هاگنب .""(هیزور)

 هریخذ و كرادت هب هقالع دروم و هزات تیلاعف لحارم هاگره :درتسگ یم یدیلوت

 (دنک یم یرادرب هرهب ار وچوئاک تخرد لگنج ,یزاس كيتسال هی ]

 دشاب هسسوم شو رف یاهرازاب هرانزف رک آ قد مش و یدوعص ماغدا ,ددرگ طوب رم

 ماغدا ,(دیامن یم یرادرب هرهب ار كيناکم نامتخاس یاههاگراک ,نهآ دیلوت هسسم)

 راک نیا یارب بسانم یتعنص یاههخاش زا یضعب رد .هژیو هب .ماغدا .تسا یلوزن

 .دیا یم دوجو هب (تاجوسنم و تفن «تازلف جارختسا)

 ای یرگید طسوت هسسوم دنچ ای كي بذج رثا رب گرزب هاگنب تسا نکمم (ب
 .ددرگ داجیا دیدج رسوم كي داجیا هجیتن رد و هسسوم دنج طالتخا

 یاههاگراک ای دیلوت لیاسو اب دیاب گرزب هاگنب ناراذگداینب ,دراوم نيا همه رد
 هب و دنیامن عیزوت ون زا ار یدیلوت یاهو رین و ییالقع ار دیلوت هاگتسدو دننکب راک دوجوم
 ؛تروص نیا رد .دنریگب هزات یاهصصخت داجیا هب میمصت ای .دننزب تسد ون یاهزک رمت

 رادومن فلتخم و ددعتم یاههاگراک اب یهاگنب لکش هب .تاقوا بلغا ,گرزب هاگنب

 ۱ .دوش یم

 یدومع ای یقفا زکرمت لکش «رغاوآ نیا ات اههاگنب ذاعیا هعسوت هب نشیارگ (ب
۳ ۱ 

 لمکم ماغدا زین نایرج نیا و دروخ یم مشچ هب اههاگنب رد عونت ۰ لاس زا

 ار هسسّوم كي لوصحم یرامش شوررف اب دیلوت هک تسا تروص نیدب و دوش یم هدیمأن

 .دیامنیم نیمات

 هریک نه ماجنا تر وص ود هب ع ونت

 ؛دنیازفا یم دوخ دیلوت رب دیدج تادیلوت هب مادقا اب گرزب یاههاگنب هک تسا یماگنه ,یلخاد ع ونت

 تاعونصم هب یبایتسد یارب اههاگنب رگید تالوصحم زا اههاگنب هک تسا یماگنه ,یجراخ ع ونت

 ..دنیامن یم یرادیرخ دیدج

 اب و دراد یرترب دیدج تالوصحم جاورو دیلوت رثا رب .تاقوا بلغا .یلخاد ع ونت ,لمع هلح رم رد

 ادیپ طابترا .تسایوپ یاههاگنب تایصوصخ زا هک یروآون رد ششوک و یتعنص شهوژپ شرتسگ
 تک تق
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 ۴۳۹ یدیلوت یاهدحاو

 :دوشیم هیجوت ریز فلتخم للع هب هاگنب عونت
 .دهدیم شهاک اریراوداهژیو هب و یلصف تاناسوت « ون )۱

 دیر صصختم یاههاگنب هک تسا هدوب تلع نیدب ۱۹۳۶ لار زا هدحتم تالایا رد ع ونت دا

 نکی رما یناپمک لاثم ابلاغ دروم نیا رد .دنتشاد نارحب ماگنه هب دوخ  ریدن یا زا یخلت

 .دوب زور و ره شا اش اس۹ ات مامت رد هک دوشیم هدروآ " ۲ ی

 دوخ تیلاعفز | بسانتمان یزرط هپ تسا ریزگان یداصتقا تیلاعف یدنک رود رد صصختم سوم

 3 (دلالهتسا هژیو هب) دیامن نیمأت ار دوخ تبات یاههنیزه زا یشخب دناوت یمن رگید .هجیتن رد و دهاکب

 .دزاس یم فقوتم ار یشهوژپ و یراذگ هیامرس جراخم

 ور تادیلوت ی وس هب ار دوخ لاوز هب وز تادیلوت رد یراذگ هیامرس دناوت یم ع ونتم هاگنب .سکع رب

 لک یارب اضاقت ارز .دشابیم ریاخذ یطارفا مکارت دننیاپ رتمک رگید یوس زا و دهد لاقثنا قنور هب
 .دباییمن شهاک نامزمه هشيمه تاعونصم

 لاتم .هدحتم تالایا رد نادزگ نیم ریدب ناکما ار یلصف تاناسون ناربج .ع ونت ,نینچمه

 تاناسون حیحصت یارب و دنکیم دیلوت یگناخ لیاسو و مزاول هک دوش یم هدروآ *"كي رتکلاارگ كم

 هک تسا هدومن یرادیرخ ار ییاههاگنب .دوب هدرک نایز راچد ار یگناخ لیاسو هخاش هک یلصف
 ی دیل وت ار رادم عطق و لاقتنا تازیهجت ,اهروتامروفسنارت

 ار شورف لک ۸۶۵ ,هزوررما ,اهتیلاعف نيا) دنیامنیم یرادیرخ ار تادیلوت نيا هلاس ره .قرب و

 .(دهدیم لیکشت

 و قنور همش شن .دشاب رایتخا رد یدیلوت راکیب تیفرظ یرادقم هک یماگنه هژیو هب .ع ونت ۲

 لاس رد هک دوش یم ددزوآ نداشتم الان رخ ۳۳و ینایمک لاتم اجنیا رد .تسا هاگنب ییافوکش

 .دزاس یم لوصحم عون رازه زا شیب نونکا و تخاسیم یاهشیش ذغاک طقفف ۰

 باب نیا رد .تسا لاوز و یدوبان شوختسد و یمیدق یاههاگنب ددجم یایحا همشچ رس .ع ونت ۳
 یا .دنهذ" لیکش یاههاگتفزو ما .تسا هد تالابا رد نهآ هار هعت تعخ. لاتس نبی قهت

 تسد هب ,نهآ هار تازیهجت رازاب زجب «ییاهرازاب زا ار دوخ شورف مجح زا یمین زا شیب تعنص

 :تنر وا یف

 رظن هب تباقر رحم نیرتهب هلزنم هب هدحتم تالایا رد هژیو هب ,لکش ره هب عونت ,رضاح لاح رد

 و مکح ربارب رد ار گرزب یاههاگنب .ع ونت هکنآ لاح .دشاب زیگنا تفگش تسا نکمم رما نی ءا و دی یم

 دض نیناوق هک میریگب رظن رد هاگره ,همه نيا اب .دنکیم رت لقتسم و رتدنمو رین مه زاب ر ازاب یرواد

 دیدز رط و رکف نیا .دناشکب تسب نب هب ار تباقر هجیتن ردو دزاس فقوتم ار اهعونت تسا نکمم تسارت

 و ناگدننکدیلوت رد تباقر حور زکا هک تسین ناسنادب مهم و یلصا هتکن اما .دوش یم هیجوت

 مورد تا اه هزشاب شاد هوشو «تیافر هدسک تیامخت یاهداهت تیاب هوس هاتف .ناک دشورف

47. ۸۳6۲16۵8 ۲۵۵۵۴۵۷ 48. ۷ ۲2۵۷ ۰ 
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 یسأیس داصتقا ۰

 .دزاسب داصتقا یقرت یارب دنمورین رازبا كي عونت زا دناوتیم

 هتفای نامزاس ییاهتک رش هک تسا هدش هدهاشم مود یناهج گنج نایاب زا سپ (ت

 دنج رد ار یداصتقا عبانم هک دنا هدرک ادیب ی و :٩ هما دیدب یناهج سایقم رد

 یتر وص هب ای یلم یاهز رم یوسارف اردوخ تیلاعفو دنراد رایتخا و تراظن تحت روشک

 روشک دنچ رد هک یتاسسوم اي یتیلم دنچ یاههاگنب ار نانیا .دنهدیم ماجنا لقتسم
 .دنمأن یم ,دنراد تیلاعف

 ییاههاگنب طقف .دنراد تیلامف هجراخ رد یلم یاههاگن زا یرایسب نوچ «هزورما
 یمهم نازیم هب لک دیلوت هب تبسن ناشدیلوت هجراخ رد هک دنوش یم هدیمان یتیلم دنچ
 لباق شخب و دننکب یراذگ هیامرس هجراخ رد ار دوخ عبانم زا یمهم شخب و دسررب

 .دنروآ تسد هب هجراخ رد دوخ یاهتیلاعف زا ار عفانم زا یاهظحالم

 .تفن) یعیبط عبانم زا یرادربهرهب هب دنمهقالع .تسخن ,یتیلم دنچ یاههاگنب

 دنا هدناشک تامدخ و یلیدبت تعنصو رملق هب ار دوخ لمع نادیم سپسو دنا هدوب (ندأاعم

 عناومزا دوخ تابعش داجیا اب ات دنا هدمآ رب ددصرد .ادتپا روظنم نیدب و دنا هداد طسب و

 یلم یاهرازاب هب یبایتسد و (یزرا تاررقم ,یکرمگ یاهدس) تالدابم هار رس رب
 رپ .دیدرگ رهاظ تالدابم یدازآ هک یماگنه ,مود یناهج کشت سپ ها تا و اف

 ریکضت رد تمافر :تف رط شنا فا یاب ی تن اه املا تب می وا تام

 اهر وشک زا یضعب رد دوجوم یاههیامرس ایراک یو رین عبانمزا هدافتسا .دیدج یاهرازاب
 .دندوزفا

 لارنج کما و )ده نفت االاتیا و اههاگنب نیا نی رت فو رعم

 زن یاورا ییملتش تایر ام یا ناو هرات شا رم

 ها ورا ییفوشر تکرار یو لسعاخ لار رام
 .(هریغ و سنمیز ,سییلیف

 هب نا وتیم یناسآ هب .تسا هدروآ لمع هب ""هتوم هلرپ هک یزیامت و كيکفت بسحرب ار اههاگنب نیا

 ۱ :درک میسفت عون هس
 2 سا )۰ ف رد یزکررم هاگتماقا زا اقیقد ردام دنمورین تکرش كي «تلاح نيا رد :۹* یزکرم نورد هاگنب -
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 ۴۴۱ یدیلوت یاهدحاو

 ؛دراد تراظن ریز هجراخ رد ار دوخ یاهدحاو هکبش ای تابعش دوخ روشک

 یراتخمدوخ و دریدب یم ار تیزک رم مدع عیسو سب تر وص هب هسسم نیا :"  یزک رم دنچ هاگنی

 ؛دراذگ یم یقاب فلتخم یاهروشک رد رقتسم یاههبعش نالوئسم یارب ار یپسن

 ورک سا دا یک ام شا یک تا یاری ست اف موها

 .دنک یم ادیب یرترب .دراد رارق نآ رد زک رم هک یروشک عفن رب هاگنب عفن و دنراد تکراشم

 .تسا هتفای ققحت یللملا نیب یلام و یکناب یاهداهن شهج تازاوم هب یتیلم دنچ یاههاگنب هعسوت "

 دنلب ای (ییایورا یاهزرا رازاب) تدمهاتوک یللملا نیب یاههیامرس یاهرازاب هژیو هب ,ریخا یاهداهن

 .دنهدیم رارق هدافتسا دروم ار (ییایورا راداهب قاروا راشتنا رازاب) تدم

 رد ار عضوم نیرتهف رصاب دشوک یم ینعی .دراد ریگناهج و یناهج یزتارتسا یتیلم دنچ هاگنب

 ناکما و دبایب ناهج قطانمرد ار یراذگ هیامرس نی رتروآدوس و دریگب رظن رد عیز وت و یدیلوت یاهتیلاعف

 .دروآ مها رف فلتخم یاهر وشک زا یلام عبانم لاقتنا ای یلام نیمأت رثا رب ار یراذگ هیامرس نیا یارجا

 دن وش یم رود یلم یدصت قطنمزا شیپزا شیب .دنشاب هتشاد یلم ءاشنم رگا یتح .اههاگنب هنوگ نیا
 .دنتسیت یللملا نیب تراظن یاهتردق زا كي چیه عبات و دننامب نوصم یلم تاماظن و اهربج زا دنناوت یمو

 تسایس ایو دنزادرب یم تیلاعف هب ناشروشک رد هک ار ییاهتلم عفانم دنناوت یمن اههاگنب نیا همه نیا اب

 تاماقم و اههاگنب نيا نایم هک یطباور .دنریگب هدیدان .دنراد راکورس اهنآ اب هک ار فلتخم یاهتلود .

 تایب رجت زا یضعب هک نانج ,یهاگ و راشف هب یراکمه زا .دروم بسح رب .ددرگ یم رارق رب یلم یمومع

 .دنک یم دین نتفارگ یلم تاماعم دایقنا 4 هد یمتتیات هرات

 ك رحت تابجومو دنیامن یم لامعا داصتقا هعسوت تاهج رد هک یذوفن ببس هب یتیلم دنچ یاهتک رش
 نایم یلام طباور و یلخاد یدصت طیارش رد هک یتایلام رارف تاناکما و دنروآ یم مهارف ار اههیامرس

 اور اهتلود تسایس هب تبسن هک ییاهدیدهت تبسانم هب و دنروا یم تسد هب نآ هبعش و یلصا هسسوم

 .دنا هتفرگ رارق ناوارف تاداقتنا فده .دنرادیم

 و یرادرب هرهب هب ,لاغتشا هب «ینف یقرت هب ار یتیلم دنچ یاههاگنب كمك اهداقتنا زا یخرب هچرگا

 و ادیپان تردق ادهعم .دنهد یمن را رق یفکم هجوت دروم تیلاعف هزوح یاهروشک رد یراذگ هیامرس هب

 هب .دیامن یم شاف ار اهنآ تیلاعف رب یللملا نیب راکشآ تراظن هنوگره نادقف و اهدحاو نیا ریگمشج

 ار لکشم نیا یگزات هب .دحتم للم نامزاس هژیو هب و یللملا نیب یاهنامزاس هک تسا تلع نیا

 و نیعم اههاگنب نیا تیلاعف هرابرد ار «یزاب دعا وق» هک دنشاب یم یلیاسو یوجو تسج ردو دنا هتفایرد

 .دنرادب ررقم

 نامزاس هنیمز هس رد گرزب یاههاگنب ؟تسیچ فرزب یاههاگنب نیا هعس وت لیالد

 ۳ كچوک یاههاگنب هب تبس رتشیب تیرم .تلود اب طباور و رازاب رز عصو .ینورد
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 یسایس داصتقا ۲

 یاهییوج هفرص» هب ,لاشرامدرفلا لوق هب .تیزم نیا - ینورد نامزاس یرترب (۱
 تا طوب رم «سایقم یلخاد

 هیام رس رب دناوت یم عقاوردو درب یم ینف یقرت زا ار هدافتسا لامک گرزب هاگنب (فلا

 راک هب ار دیلوت یفارحنا و میقتسم ریغ هار نیرت یدیلوت .دیازفیب دوخ تازیهجت و تباث

 ترک

 هب دیلوت و دراذگب ارجا ةلح رم هب فیاظو میسقت هراب رد ار رلیت شور دنا وتیم هاگنب

 .دهدب نامزاس ار ی ریجنز راک و هعومجم تروص

 دربراک و یملع شهوژپ قیوشت و یسررب ریاود سیسأت اب دناوت یم ماجنارس .هاگنب

 .دزیگنارب ار ینف یقرت اهنآ یتعنص
 و یمومع یاههنیزه .دروایب نییاپ ار دوخ دیلوت هنیزه دناوتیم گرزب هاگنب (ب

 دحاو طسوتم هنیزه هک یمسق هب .درک نکشرس هوبنا دیلوت یور ناوتیم ار هاگنب تباث

 .تسا رتکچوک هاگنب رد هنیزه نیا زا رتمک یدیلوت
 مامت دوخ دوس هب ار دیلوت لماوع رترثوم بیک رت «ریغتم یاههنیزه دروم رد هاگنب

 هاگنب نیا یارب لقن و لمح یاههنیزه هرابرد دنناوت یم لقن و لمح یاهتک رش .دنکیم

 .دنوشب لئاق ییاهفیفخت

 شو رف و هلماعم رثا رب هیلوا داوم زا مامت و مات هدافتسا نمض ,گرزب هاگنب ,ماجنارس
 هک نانچ مهم هیامرس نادقف تلع هب كچوک هسسوم هک یراک ینعی ,یعرف تالوصحم
 .دنامیم ناما رد نایز لمحت زا .دهدب ماجنا تسین رداق دیاش و دیاب

 لا ورا اوت نیا نا رگ سم لک یوم داریم تک اه ک هاکب 6

 .دیوج زارتحا تمیق و دیلوت تاناسون و تاقافتا زا هجیتن رد و دهدب لیکشت

 رد ,گرزب هاگنب ,یقفا زکرمت تلاح رد (فلا - اهرازابرد تیعضو یرترب ۲
 :دنکیم نیمأت دوخ یارب ار یزاتمم تیعقوم فلتخم یاهرازاب

 هام ساواک ندا نه تی اضاق یا شر تشهآ با نیما امار

 رد هاگنب یارب ار رادیاپ یاهتمیق ای دعاسم یاههفرعت .مظنم هریخذ ناگدنشو رف ,ینف

 زا یناسآ هب ات دهدیم ناکما هاگنب هب نآ زا مهلم دامتعا و «یلام رهاظ» .دن ریگ یم رظن

 و دروآ تسد هب تدمدنلب اي تدمهاتوک یرورض تارابتعا یلام رازاب و اهکناب

 هجیتن رد هاگنب ,ماجنارس .دنکب دوخ عبانم زا یلام نیمأتهب مادقا دناوتیم نینچمه
 ای یلغش یایازم و (تشادهب - یعامتجا همیب) راک طیارش و عاضوا رد رتهب نامزاس



 تامدخ ,یروخادغ .كجوک یارسنامهم) یعامتجا یایازم و لاغتشا رد تابث

 شخب رد یدنمراک هب یقیقح لیمو دناشک یم دوخ یوس هب ار نا ریگبدزم (یعامتجا

 ؛دنک داجیا ار یصوصخ

 ار راظتنا دروم یاضاقت عضو هک دراد ار ناکما نیا گرزب هاگنب :تالوصحم رازاب رد

 هاگنب ؛(رازاب یاهیسرررب) دیامن یسررب صصختم یاهنامزاس هلیسو ای و دسانشب
 .دزر وب تردابم دوخ نایرتشم هو رگ شيازفا روظنم هب یناگرزاب تاغیلبت هب دناوتیم

 رد ,گرزب هاگنب .دهاک یم یبایرازاب و غیلبت یاههنیزه تیمها زا هاگنب شو رف مجح
 رتکیدزن هدننک فرصم هب ات دیازفیب هوش نت اتتس ات هر اه باب او نت زاد را

 فر صصحت اضاع تاهتسم با تساوی یا ان وقت

 كچ وک هاگنب هب تبسن یرتریذپ فاطعنا تسایس دناوتیم گرزب هاگنب ,نایاپ رد و
 رها توس | عمان سا اب تفت اف یاب فیفا اه اه اد

 رد هاگنب نوچ رگید یوس زا .دراذگ یمن یریثأت عفانم نازیم رد .دشاب زیچان دیلوت دحاو

 اهتمیق رد رییغت قی رط زا دناوتیم هدراد هبناج دنج راصحنا ای یراصحنا تیعضو رازاب

 دنچ راصحنا عضو رد هاگنب ؛دزاس دوخ بیصن ار اضاقت فلتخم یاهتیعضو یایازم هیلک

 تیدودحم راچد اهشنکاو نیا زا سرت ای رگید گرزب یاههاگنب شنکاو رثا رب طقف هبناج

 مرام دتنک دیلوت یاس ینوتاک دیک ته شا یو راز ابد اه یاس نیا توش و

 "كه .دیامن لامعا طلست رثا

 رد .تسا لقتسم رازاب لیاقم رد گرزب هاگنپ «ماغدا ای یدومع زک رمث تلاح رد (ب

 نابیقر تباقر زا بیت رت نیا هب و دنک داجیا مظنم و رادیاپ ریاخد دناوتیم هاگنب نیا «عفاو

 نآ لامعا هب كيرحت راصحنا تیعضو رد یو یارب الاک ناگدننک هیهت هک یرامثتسا اي
 ۱ .دیامن زیهرب .دندشیم

 یاهرازاب دوخ فلتخم یاههاگراک رد هک تسا نتمطم هشيمه هاگنب .رگید یوس زا

 تیمها نایاش نارحب نامز رد نایرج نیا و دنک یم ادیب ار دوخ تادیلوت شورف

 ۱ ۱ .دشأاب یم

 .یلاوتم تایلمع هع ومجم رد و دهاکب دوخ دوس ریفوت زا دناوتیم هاگنب نایاب رد و

 نامه هب تالوصحم شورف تمیق زا نایرج نیا و دربب نایم زا ار اههطساو دوس ریفوت

 ۱ .دنک یم مک نازیم
 دوخ داعبا شيازفا رثا رب یصوصخ هاگنب - تلود اب طباور رد تیعضو یرترب (۳



 یسایس داصتقا ۳۴

 تفا) یوامتفا تابش شر یاوورم شیب لی نون مقام هدنک نیما لا
 .(مادختسا رد ناریگبدزم هرامش) یعامتجا و (تسا هتخادنا راک هب هک ییاههیامرس

 ,نینچمه .دشاب هقالع یب و انتعا یب هاگنب نیا تشونرس زین و اقب هب تبسن دناوت یمن

 یتایلام .(یلام یاهکمک .ماو) یلام یایازم تاسسم نيا هرابرد تسا راچان تلود
 هب هداعلاقوف تالاح رد و ددرگ لئاق (هدننک تیامح یاههف رعت) یک رمگ اي (یگدوشخب)

 ریارب رد تلود یتوافت یب لصا» ,نیاربانب .دزرو تردابم نآ تیوقت و تایح دیدجت

 دوجو هک ضرف نیا اب هناشنمدازآ رایسب یاهشیارگ یاراد یتلود یارب یتح .هسسوم
 .(رتپموش) «تسارحا لباق ریغ .دشاب نکمم یتلود نینج كي

 و اروش سلجم ناگدنیامن رد نوگانوگ لیاسو اب دناوتیم گرزب هسسوم .یفرط زا
 بی وصت ار هتفگ شیپ ح رش هب فلتخم یایازم دنوش راداو نانیا ات دراذگب ریثأت اهتلود

 تیام

 تاسسوم هب تبسن گرزب هسسژم یروآدوس هک تسا دوهشم ینشور هب لیالد نیا هب

 دییأت ۲ دمآر د تردقو یقوقح تیصخش داعبا مان هب دوخ رثا رد مرک .تسا رتالاب كچ وک
 ی تفت تالابا رد ۱۱۳۶۰۱۵۲۲ هرود یک دنک یشتیات و دروآ یشریزامآ

 طس وتم دوس خر ینحنم یاالاب رد (رالد نویلیم ۱۰) گرزب رایسب یاههاگنب دوس جرن

 نییاپ رایسب (رالد ۵۰۰۰۰) كجوک یاههاگنب یارب خ رن نیا هک یتروص رد ,تسا

 یا هژیو دوس .تخس نارحب یاهلاس رد یتح ,گرزب یاههاگنب .بیت رت نیا هب :دشابیم
 رو عید نوت یا درک یر سو ران .دنا هتشاد
 تیاث *۱۹۴۹-۱۹۵۳(۳ .تکرش یلام روما و دمآرد ناونع تحت) ناتسلگنا

 و ات هدرک دشر اهتک رش مامت زا رتعیرس گرزب تکرش دص عفانم هک دنک یم

 لاح .دسریم ۱۵۸ هب ۱۰۰ زا ۱۹۵۳ لاس ات ۱۹۴۹ لاس زا گرزب تکرش دص عفانم
 .ددرگ یم غلاب ۱۳۱ هب ۱۰۰ زا اهتک رش مامت عفانم صخاش هکنآ

 .ریدیان بانتجا هن و تسا دودحمان دن هاگذب زک رمت همه نیا اب

 یلوزن .دنک زواجت نیعم نازیم زا نآ هزادنا نوچ ,گرزب هاگنب هدزاب ءوس كي زا ۱
 ده زگ نت رارقرب رک رمت رب یدودح ارق نیدب :دوش یم

 و رایتخا رد لماوع رادقم هب .نف حطس هب  نیعم ی دراد هنیهب هزادنا هسسوم .عقأو رد
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 ۴۴۵ یدیلوت یاهدحاو

 :درنکب دخترا هزادنا نیا نک یک نیم ادیب یتسپ هاش تب ری تناناکمادنبو ناتیا نکس یاهییک

 .یزاب ساطرف شيادیپ رثا رب ؛دریگ یم تروص لماوع لیمو فیح ؛دوش یم نیگنس یمومع یاههنیزه
 سرو سم ما ی هد سوز اردو رک شرق تیر ام کوک سازها شا

 عیانم زا یراذگ هیامرس تاناکما .تسا راوشد نانیا نایم یگنهامه داجیا و دوش یم مگ ناوا رف تامدخ

 :هکرک یمن ار ابن بل تیف طب تی یو یفاصا تا فینال (بعنوم دوش

 :تسا هداد تبسن ریز لماع هس هب ار هاش او یو ره هاگنب» هی رظن رد لاشرام درفلا

 :نیرفآر اتکا ترش اهدای ار
 ؛هاگنب یادت وب نا وای

 هب ار یرو رض هیامرس هشيمه هک یتیف رظ) «الاب هب نییاب تهج زا عیسو تکرح» دوجو ,ع ومجم رد سم

 .(دروآ یم تک

 بسک و راک باتک رد لدنیاتسا یوس زا هژیو هی) تسا هدش عقاو داریا دروم لماع هس نیا ,اما

 و نایرج .دیجنگ یم لاشرام روصت رد هچنآ هب تبسن .نی رفآراک یاهدادعتسا لاوز :"*گرزب و كحوک

 خ رن اب هجو چیه هب «الاب هب نییاپزا عیسو تکرح» ءرگید یوس زا ؛دیآ یم رظن هب رتدنک رایسب یدرگارف

 تدمدنلب رابتعا و هیامرس هب یبایتسد رد نانیا یاهیراوشد و كج وک یاههاگنب یدوبان .الاب رایسب

 .دیایمن رظن هب راگزاس یرورض
 یتروص هب داعبا نيا .درادن دوجو هاگنب یارب هنیهب هزادنا هک درادن داريا سک چیه ,فصو نیا اب

 زا هج و شو رف نازیم دید زا هچ ,هدحتم تالایا رد .دريذب یم رییغت ی رگید هب هاگشفلن» زا هظحالم لباق

 هتشاگنا یکی هنیشیب اب ًابیرقت هنیهب «تایناخد و یزاس نیش نام نم رو اغاشوآ رقا هرامش رظن

 اب طسوتم اي ثج وک یاههاگنب رد شخب تیاضر رایسب یلام جیاتن .كاش وب عیانص رد .سکع رب .دوش یم

 .خ رن .مزک رظن هب .دوشیم هدهاشم رفن ۷۵ ات ۵۰ لغاش دا رفا هرامش و رالد ۱ و ی هاشم
 رد رز نیابدیت یاههاس هو ونک یمادشر امظتس داف مع تارا وهم امعخ ابو داعش زد هاگش دوس

 .دباییم شیازفا رتمک تعرس اب ,یگناخ و یمومع تامدخ رد ,یناگرزاب تاسسم

 طسوتم ای كچ وک یاههاگنب ماودو یگدنز یو رین هک نانچ ءزک رمت ,رگید یوس زا( ۲

 تاناکما زا هنوگچ دننادب اههاگنب نيا هاگره .دنکیم تبا نیون یاهداصتقا رد

 .تسین یریذیأن بانتجا رما .دنیامن هدافتسا دوخ صوصخم

 :دهدب حیصوت ار كچوک یاههاگنب یرادیاپ و تابث دناوت یم ريز لیلد ود

 و ثحب لباق ریغ یایازم زا نآ رد كچوك هاگنب هک تسا یاهنیمز دوجو رد تسخن لیلد (فلا
 و تسورهبور تخاونکی اي تباث و دودحم سب ییاضاقت اب دیلوت ینعی ؛دوش یم دنم هرهب ارج و نوح یب

 .دیا دیدپ دننامه و كرتشم راجنه ساسارب دناوت یمن دیلوت نایرج
 راب هب ار هیامرس رد ییوج هفرص هک تسا زک رمتمان دیدج ینف یاههوپش هعسوت رد مود لیلد (ب

65, [05600 ۱6۱۴0۱, 5۲۲۸۵۷ ۵۲۷ 8 | )(20۲ ۰ 



 یسایس داصتقا ۶

 دیلوا داوم زا هدافتسا ؛ددرگ یم دالوف نیشناج كبس تازلف ؛دوش یم راخب نیزگیاج قرب .دروآیم

 هکلب .تسا طسوتم ای كجوک هاگنب دوس هب طقف هن دیدج ینف یاه هویش نیا .دباییم شرتسگ كيتسالپ
 هب :دروآرد ارجا هلح رم هب ار هاگراک تیزک رم مدع یاههمانرب ات دنک یم قیوشت زین ار گرزب یاههاگنب

 ۱۹۴۰ لاس رد دحاو ۳۶ زا ار دوخ یاههاگراک كي رتکلا لا رنج ,هدحتم تالایا رد هک تسا بیت رت نیا

 .درامگ یم راک هب ار رفن ۱۰۰۰ ات ۵۰ طقف دیدج یاههاگراک .تسا هدیناسر ۱۹۴۷ لاسرد دحاو ٩۷ هب

 و هاگراک حطس رد ءاجنیدب ات .دراد رگراک ۰ ۰ ؟* یدتکنش رد ینایمک هاگراک نیرت یمیدق هکنآ لاح

 و[ هنیشیشنآ ناو شه تراط و تیکت امزک مت هرابرب دیفتیاب نوک | هتتسا هدشل لدتس] یتف تعاو

 یاهتیلاعف زنم هب ای .تسا ددعتم یاههاگراک یاراد هک یاهسسوم یازجا ناونع هب زک رمتمان یاهدحاو

 هک هدروآ مها رف یرامآ نوگانوگ یاهیسر رب زا یشرازگ ۰" ریلب ؟دراد رتشیب ییاراک ,لقتسم یداصتقا

 ماجنا ""یلم یتعنص سنارفنک تئیه طسوت هک ییسررب .دوش هتفرگ رظن رد هلئسم نيا دهدیم ناکما

 یبلاج تیزم زا فلتخم و ددعتم یاهدحاو زا بک رم یاههاگنب هک تسا هدیسر هجیتن نيا هب هتفرگ

 هخاش راهچ یارب هک رتکچوک یاههاگنب و گرزب یاهتک رش نایم هنیزه هسیاقم :دنشاب یمن رادروخرب

 رد هک هداد ناشن اهراب .هدمآ لمع هب اهتافسف و طولخم دوک ,یزاسكيتسال ,نان تعنص
 | رت نییاپ هنارس لک هنیزه تیمها مک یاهتکرش

 اه هی هک و )۳ ,ماجنا رس (ب

 ای هدننک هیهت بین رت نیا هب و دنک یم یسررب شو رف تاناکما و هدش مامت تمیق «دیلوت 9

 .دنوش یم اهنآ ءزج راک هعطاقم و گرزب یاههاگنب هدننکعیزوت

 یلام یاههو رگ ( تب ۱

 لیکشت زین یلام رک رمت رثا ی هک یاهدحاو

 بحاصو دفنتم تک رش كي .دوریم راک هب یلام تکراشم شور تلاح نیا ردو دن وش یم

 ماهس زا یا هعومجم , تالماعم كناب كي تاقوا رتشیب و یلام هورگ كي و نالک هیامرس

 تیلاعف دنناوتیم بیترت نیدب و دنراد كلمت رد ار یناگرزاب ای یتعنص یاهتکرش
 .دنیامن ی ربهر و دن ریگب رظن ریز ار یلام تایلمع و یداصتقا

 دراز وی تنک رم اب ناسا یار اهاسک رشت نت ار تانک ورک

 »و یلس یاهه اس رد تکراشم فاش راداهن یاریا را لکشقم اراده دیار رقاف

 ینف هطبار نودب ,فلتخم عاونا هب اي و عون كي اههاگنب نیا تشا .نرکمعآ ءلنک .شالتضت

 .دنشاب ناشدوخ نایم

 .دنیامن یم ظفح ار دوخ یقوقح تیصخش كي ره هک فلتخم یاههاگنب نورد رد
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 ك رتشم تسایس و رارق رب ار یگنهامه هو رگ »ِب بوصنم ناریدم ای یرادا یاسر

 و
 ناوتیم یلام تاطابترا رب ینتبم یاهیدنب هورگ هنوگ نيا هرابرد ناوارف یاهلاثم

 نیر تووقف یا یک وههک ۱۹۲۷/۵۱۹۰ یاسر املا نر هرفا

 رتشیب رد تالماعم یاهکناب قیوشت هب زین ییاههورگ ؛تفای هعسوت رور رد «دوب نآ

 نیاز رد «یگداوناخ یاهتسارت» دننام ؛تسا ها دیدب اهروشک

 نیا زا .دنراد دوجو یتلود همین اي یتلود یاههو رگ ؛ءاهر وشک زا یضعب رد ,نینچمه

 هک یمومع یلام نامزاس ءایلاتیا رد (1.8.1) یتعنص یزاسزاب یوتیتسنا تسا رارق
 تراظن ار یلام گرزب تک رش شش هژیو هب و دراد اهتک رش زا یخرب رد یمهم یاهتکراشم

 ۱ .دنیامن یم هرادا و یدصت ار یتعنص تک رش نیدنج دوخ 1 هب زین نانیا و دنک یم

 یداصتقا یاههیداحتا .۲ 8

 داحتا هب شيارگ نیون یاهداصتقا رد دیلوت یاهراتخاس هدننک صخشم هدیدب نیمود
 اردوخ یداصتقا و یقوقح لالقتسا ,لاح نیع رد .نانیا .دشابیم اههاگنب نایم قافتا و

 .دننک یم ظفح

 یداصتقا گرزی یاههاگنب هعسوت یقطنم هجیتن شیارگ نیا ,تسخن هلحرم رد
 تباقر هب هدربیب و هتخآ خالس اب هکنآ یاج هب ,یداصتقا گرزب یاههاگنب .تسا

 ار دوخ یتسه .دیلوت هفاضا زا یشان ,اهتمیق شحاف طوقس رثا رب نایاب رد و دنزادرپب
 دحتم رگیدکی اب دنهدیم حیجرت رتشیب .دندرگ ور هب ور رطخ و موش تشون رس اب و دنزابب

 .دننک داجیا یداصتقا یاههیداحتا ای و دنروا لمع هب ییاهقفاوت ناشدوخ نایمو دنوشب

 .دنادپ رترب نابیقر یدوبات رب ار هیداحتا و قافتا یژتارتسا .دناوتیم گرزب هاگنب

 لیامت زا یداصتقا هنداجتا لیکشت و قافتا و داحتا هب شیارگ , مود اجر رد

 یاههاگنب تباقر ریارب رد دوخ زا تیامح هب طسوتم و كچوک ابلاغ دوجوم یاههاگنب
 ۱ هرابرد و دنهدیم تیاضز ییالقع و یقطنم عفانم هب اههاگنب ؛دنک یم ادیب هیجوت دیدج

 ظفحب از دوخ تیلاعف رت یاب, ییآ راک حطس زف ذتنا وتی:ناگ دشنک دیل وت هک یتمیق حس
 رک هک ی یکم ار یک هر ی ید افرا ی اه
 تا شا نی رتهب مارا یگ دنز راصحنا عفانم همه اشنا | تهمت

 یوجوتسج زا الوصا .دادرارق داقعنا ای یداصتقا هیداحتا لیکشت .نیاربانب

70.126 71. ۳۱۷۸۵20 5 



 دوخ رد یروهرهب شيازفا رثا رب ای یروادوس نيا .تسا هتفرگ هیام هنیشيب یروآدوس

 تب 1 یاههاگنب

 لتراک یاهقفاوت

 1 یدنب هو رگ ككي .لتراک

 .دنراذگ یم یتقوم و دودحم قفاوت رارق دوخ نایم یلام و ینف .یداصتفا

 باحجیا ار راصحنا لتراک .تسا رازاب رد راصحنا هب یبایتسد قفاوت نیا فده

 رگا .دهدیم ناشن اررازاب تیبثت و شزاس و حلص یرارقرب هدارا و دصق راصحنا .دنکیم

 بیت رت نیا هب ؛دوش یم لحنم هک دیاپیمن یرید ,دیامن رارقرب ار راصحنا دناوتن لتراک
 اما نوع اه ۱۱۳۲۲ لار هوا همای ) اف ناتراف هک شا

 تیام مات درب یاوجلل ۶ ۳۵م و ی

 نآ و رملق , .ینعی .دنک ییالقع ار دیلوت هک تسین هشيدنا نیا رد لتراک .دیدرگ ورهبور

 .دشاب یم یناگرزاب الوصا

 هب ار نآ تیففوم ترو رض و و رگ نیا لیکشت یارب بسانم طیا رش لتراک تیهام

 دهد یم:جیصوت ری حوت
 تایفیک و هدوب لکشمه لتراک تخاس لوصحم هک تسا تیمها نایاش , ته

 تسا مزال رگید یوس زا .دشاب یصصخت رایسب ایو دوشب نیعم دناوتب یناسآ هب نآ

 هتشادن (هدشن هیفصت رکش و هدش هیفصت دنق الثم) كيدزن رایسب نیشناج لوصحم هک
 ؟اشاب

 نیا و) رامش رپ رایسب هنو كچوک هدایز هن اههاگنب هک تسا نیا مهم ,یداصتقا هنیمز رد -
 دشابن رباربان دح زا هدایز اهنآ هدش مامت تمیق و دنشاب (یگنهامه هنوگرهزا عنام رما

 یلیلد .دنتسه نییاپ هدش مامت یاهتمیق یاراد هک ییاههاگنب .تلاح نيا رد ءاریز)

 .(دنرادن تباقر زا سرت یارب

 :دشاب ساسح عیاقو تاناسون هب تبسن لتراک لومشم هخاش هک تسا مزال ,نینچمه

 رد ؛تساهتمیق لزنت تیدودحم و دیلوت رادقم شهاک لتراک شش وک ,نارحب هرود رد

 اهتمیق شحاف یقرت زا و دنک ككبس ار دیلوت 3 لتراک ,ییافوکش و قنور
 تسا نا رحب یاههرود اما .تسا یزاب هتفس هیحور هنوگ ره فلاخم لتراک :دزیهرهب

 فردا راک ات و ی هیامآ از هتراک نایک اه ات ار هک

 72. ۲۱و ۶۷



 :دمأن یم «یتخبدب نارفد

1 

 یناملا نانیرفآراک یناور تلاح اب ار ناملآ رد لتراک یناوارف ترابموز هک تسا

 ۱ .دنادیم طوب رم

 .دنک یم هیجوت زین ار لتراک تیقفوم و تیدوجوم ابلاغ .یسوتلام هیت نینچ كي

 ار بایان و كچ وک یاههسسوم یاقب گرزب یاههاگنب هک هسنارف دروم تسا رارق نيا زا

 فرش یاههاگتب دنا یدایر «یب اشک ا ریغ تیات دیا وعف ناتیا اریر هتک ی قیوشت

 .دنزاس یم

 دادرارق .دوشیم رادومن فلتخم یاهلکش هب ءاشنم و یوتحم بسحرب .لتراک

 مع ات مظن هب و دریگب رب رد ار حرش نیدب یدراوم دناوتیم

 تیبثت) دیلوت مجح ؛ (لیوحت تلهم و دادرا رق یاهلکش) شو رف و دیرخ طیارش ؛شو رف

 ۱ ؛ ءاضعا نایم عیزوت و هنالاس دیلوت همانرب

 هب قطانم صیصخت) شو رف یاهرازاب میسقت اي, (تسا هدیدرگ رارقرب نیشیپ تادیلوت

 .(ناگدننکرداص لتراک دروم رد تارداص یاههیمهس نییعت و فلتخم یاضعا

 نا یک سا ما ارد دادرا رف تاعو شش تی ال اه ی اهن امر اب

 عفانم میسقت یاههاگتسد اي شوررف ریاود اي شرافس عیزوت ریاود زا دنترابع اهنامزاس
 هوجو ؛دنزادرهب لتراک هب ار شورف دحاو زا یعوطقم عفن هک دنوشیم دهعتم ءانضعا)
 «نيا ربانب .دوشیم میز وت كي ره هیمهس اب بسانتم اههاگنب یلام لاس نایاپ رد یلوصو

 .(دنهدب قیبطت دادرارق اب ار دوخ هک تسا نیا رد اههاگنب عفن

 .دیا دیدب ءاضعا نایم دراد ناکما هک یتافالتخا لح یارب .دادرارق .تاقوا بلغا

 هردو مکس ابرو آداب استاک بیشه ست یاهو
 ناوت یم هنیمز نیا رد .دراد رایتخا رد توافتم تعسو اب لمع نادیم لتراک ماجنا رس

 :داد صیخشت ار ریز دراوم

 یاهبت اس تارا یاس .یلم یاهلتراک -

 یرابحا ار نایرج نیا دناوتیم «دراوم زا یضعب رد .تلود .دننک یم تیلاعف یکرمگ
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 ی ی سس ست : هک .یللملا نیب یاهلتراک

 هدنیامت نا وتعهب ,یللملا نیب یاهقفا وت رد ابلاغ ,اهتلود .دن وش یم رارق رب یللملا نیب

 :ننیامن یم.تلاخد یلم ناک دننک دیل وت ماتم



 یسایس داصتقا ۴۵۰

 یداصتقا سنا رفنک :دناهدش یبایزرا فلتخم یاهلکش هب یللملا نیب یاهلتراک
 تالدابم یصوصخ نامزاس بولطم لکش كي ار لتراک ۱۹۲۷ لاس یللملا نی

۱ 

 .دنا هدومن موکحم یناهج یناگرزاب ییافوکش و قنور هار رس رب یعنام
 مجنپ لصف .تسا هدیدرگ نیودت یناهج مود گنج زا سپ هک «۲"ناواهال روشنم

 دهدیم صاصتخا یدیدحت یناگرزاب تایلمع باب رد یمومع تسایس لئاسم هب ار دوخ

 ای یدارفنا تامادقا اب ات دیامن یم دهعتم ار یللملا نیب یناگرزاب نامزاس وضع یاهتلودو

 .دنرادرب نایم زا ار تالکشم نیا یعمج

 یدادرارق دنويب یاههتشر (ب

 تروص هب قفاوت زا تسا نکمم .دندرگ یم داجیا اههاگنب نایم هک یدنویب یاههتشر

 یا هراپ زا كرتشم هدافتسا هب دودحم یاهنامیپ ءاشنم زا هکلب .دنوشن یشان لتراک
 .دنشاب رازاب رد نامزمه ای گنهامه یعمج لامعا و یناگرزاب ای یلام ,ینف تامدخ

 .یناگرزاب غیلبت ای یقوقح لکش رهزا نوریب «تاقوا اسب هک تسین رارکت هب تجاح

 رد هک «یناهنن یاهقفاوت ,یهافش یاهدادرارق دننام .دنراد دوجو یداصتقا یاههیداحتا

 تسا ناروتسر ردراهان فرص تروص هب مه یداصتقا هیداحتا» تسا هدش هتفگ هراب نیا

 .«هدوب قفوم شراک رد هک تسا نیتک :زشز هل تم اب یهو

 داصتقا راک زرط رد یداصتقا یاههیداحتا و گرزب یاهدحاو ذوفن 8

 اي یاهرذ یرادهیامرس .اههاگنب یاوزنا تلاح و زیچان داعبا .مهدزون نرق رد

 و زک رمت یاههدیدب اما .دنیامن یم فیصوت و صخشم ار كچوک یاهدحاو یرادهیامرس

 او «گرزپ یاهدشاو:نرا دهن ام رسا فیش لیلحت ننوتکا مه هک ییداصتقا یاههیداحتا

 گفت رداصتقا رک زرط ریز حر هب فلتخم قرط هب و زا شکاف یو ای
 :دنا هداد رارق ریثأت

 شيازفا هب دنناوت یم ,یداصتقا یاههیداحتا و گرزب یاهدحاو هکنآ تسخن (فلا

 .دنناسرپ كمك داصتقا ذهن اراک

 یدیلوت یاهتیل اعف دیکا و قیقد ییالقع شور دناوت یم نیون گرزب هسسم «عقأو رد

 نامزاس دوبهب .مسینیشام طسب ,ینف تافاشتکا هدعاقب و یلوصا دربراک ..ددنب راک هب ار

 ار تالوصحم تیفیک دوبهب ,هنیزه شهاک و هدزاب شيارفا ,یراذگ هیامرس دایدزا راک
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 .دنزاس یم ریذب ناکما

 .رت قیقد ای و هتشاد ریذپ رییغت یتدش هسسم ره رد ندرک ییالقع نایرج رثا «هتبلا
 رتزیچان ی ریثأت گرزب هاگنب اب هسیاقم ماقم رد و نایرج نیا رد یلام ای یناگرزاب بیکرت
 | یه و ی ۱۵: نسب همه زنا دوش یه عنام اما و .درادیم هضرع رتزاوشد اب

 تا مک هه ام و ته اه نک رمت یداصتفا تلع

 و تیاقر زا یشان یاههنیزه شهاک رثا رب دنناوت یم یتح ,یداصتقا هداس یاههیداحتا

 ندرک یراجنهو ءاضعا رتهب صصخت و یناگرزاب ای ینف یاهشهوژپ رد كرتشم ششوک
 . .دنیآ دیدب ,تالوصحم

 کر اوت هیت ی ی آرا ورا یار
 ناوتیم قیقد لیلحت یارب .دوشیم هدوزفا ندرکییالقع رثا هی ,گرزب هاگنب

 رظن رد .دروآ یم دیدب دوخ نوماریب رد گرزب دحاو هک ار یجراخ یاهیی وج هفرص

 تر وص هب ینف یاهیی وج هف رص .یلوب ایو تسا ینف ای یجراخ یاهییوج هفرص .تفرگ

 تامدخ دنناوت یم نانیا :دد رگ یم رادیدپ رگید یاههاگنب ای عیانص دیلوت بیا رض لیلقت

 راشتنا زا ایو دننک داجیا یشهاک «لقن و لمح یاههنیزه رد ای دنیامن یرادیرخ ار یصاخ

 .دنروا تسد هب یدوس رت یقرتم ینف یاههویش

 تالاح اجنیا رد :دوش یم رهاظ ییاقلا عفانم تروص هب یلوپ یجراخ ییوج هفرص

 :تفرگ رظن رد ناوتیم ار نوگانوگ

 نیا هاگ ره ؛دروآ یم نییاب ار نآ لوصحم تمیق گرزب هاگنب رد یراذگ هیامرس (فلا

 .دور راک هب (اههاگنب زا یهو رگ رد ای) رگید تعنص رد دیلوت لماع هلزنم هب لوصحم

 ؛دوش یم ی

 دروم لماع هک دوشب یتعنص رد دوس شیادیپ بجوم دناوت یم گرزب هاگنب هقب و اش

 ؛دنک یم دیلوت ار هاگنب رد هدافتسا

 :دروآ راب هب ار یعفانم زین ریز عیانص رد دناوتیم اهییوج هفرص هنوگ نيا (پ

 ؛تسا هاگنب لوصحم لمکم نآ لوصحم هک یتعنص رد -
 سا نا سزورود اهسآ هرس ما نیت انا ل وضتص هک ره

 لابند هب.اهنآ دمآرد هک دسریم یصاخشا فرصم هب نآ لوصحم هک یتعنص رد

 دور ال راز دادن دن

 ,هسنا رف رد :دنک یم افیا اهتلم ای قطانم دشر رد یعطاق شقن یهاگ .گرزب هاگنب



 یسایس داصتفا ۳0۲

 ار شقن نیا ۲ ناو نومرلک هیحان رد نلشیم ای " "نیروم د ناژ نس هیحا رد هنیشپ

 ۳ تنه

 گر ناهار اش اوج جوک نازق هر یار رویت یکم

 یداقتنا هاگ تواضق میناوتیم رتقیقد و رتهب اهنآ یراصحنا هبش تایلمع هرابرد هژیو

 نیا هب (یسارکومد و مسیلایسوس ,یرادهیامرس باتک رد) رتیموش .مینک

 نکمم هک اهتمیق یاهتسایس زا یخ اي اهیزتارتسا زا یضعی هک دنک یم هجوت تیعقاو
 یرو رض تدمزارد رد مه رگا .دنیا رظن هب هدعاق فالخ و ماجرف دب تدمهاتوک رد تسا

 و یگدزباتش زا ات دنهدیم ناکما و دنتسه دنمدوس دیلوت شیازفا یارب .دنشابن

 نیا رد .دنشخب یم رترادیاپ و رتمظنم یگنهآ دیلوت هب و دیآ لمع هب بانتجا یراگزاسان

 ةکیا :تلع هب :لیبفوتا» هدر رو مع ترذایم اسروو ابوک رایشپ یا هسی اعسذیا شیموش در قم

 ,دشر هاگدید زا «.درادن زمرت هک دنکیم تکرح ینامز زا رتعیرس تسا زمرت هب زهجم

 یاسر ما سر یرز ورد هو یی فوت آ نشت یو هنر نر و قایق هاگ جیه نایرج

 نی رتی وف تروص هب ماجنارس اسآ لوغ هاگنب هک مینادب دیاب راجان هب أم» دسی وتیم

 هک مییوگن رگا اما و .تسا هدمآرد تدمزارد رد لک دیلوت شیازفا هژیو هب ,یقرت كرحم

 رثا رب هک مینک ناعذا میناوتیم .دنا هدمآ تسد هب یژتارتسا نیا دوجو اب طقف جیاتن نيا

 دریوم رد نوجن هک هدنا هتف رگ رارق شر عایق تا تی یا

 ۲۳.«دننک یم ادیپ یسوتلام هبنج دنوش یسررب نیعم نامز رد و صاخ

 و گرزب یاهدحاو تارطخ اي بیاعم دیابن هجو چیه هب تبثم یاههبنج نیا (ب

 .دنرادب ناهنب و هدیشوب داصتفا یارب ار یداصتفا یاههیداحتا

 دیدپ هک ی ریذپان فاطعنا لماوع اب ار قابطنا لامعا دنناوتیم گرزب یاهدحاو
 .یلام یاههنیزه هجیتن رد و تباث یاههیامرس تیمها .دنیامن لاکشا راجد .دنروآ یم
 بلس گرزب یاهدحاو زا ار اهرازاب تالوحت اب قیبطت یارب یرو رض ی ریذب فاطعنا

 حالطصا هب و دننزب تسد.یرادرب هیامرس هب دنناوت یم یراوشد هب اهدحاو نیا و
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 زا یضعب یریگ لکش تیلباق دنشابیمیماد و هتسوپ بیرقت هعسوت هب موکحم

 ها یاب تب توت یر نص یاهخ اشیا یر ضارفحتم ریاضفا موقت
 .دریگب رارق تانایرج

 یارب تسا نکمم هک تساههیداحتا و تک یاهدحاو دیدش لامعا هژیو هب اما

 :دنشاب كان رطخ داصتقا

 ای گرزب یاههاگنب یداصتقا یسوتلام شور زا ناگدننک فرصم تسا نکمم -

 نر الا اف اتو ام یورو اه هرات ا یاهو رگ
 .دنوشب ررضتم .دنراد هاگن یداع ریغ حطس رد ار دوخ عفانم

 هاگنب هب و هتشاد ررقم هیداحتا هک ار ییالاب یاهتمیق ناگدننک فرصم تسا نکمم

 .دنیامنب لمحت .یاهفرح یاهتازاجم هب دیدهت ربارب رد .تسا هدرک لیمحت

 دروم نيا و ؛دنوشب تمیق ضیعبت یناب رق ناگدننک فرصم تسا نکمم ,ماجنارس
 ینکش تمیق هک ییاههاگنب طسوت یلم ناگدننک فرصم هک تسا یماگنه صوصخب

 ینابرق .دنرادروخرب یدیدش کمک تیامح زا یلم ورملق رد و دننک یم

 .دنوشب یجراخ ناح دنتک فارضم

 طلسم گر تم اهدعار 6رابتناردر یوم هدر تو و ام وا کیش

 .دن ریگ رارق راک ای هیامرس یاهرازاب رب

 یاهدحاو یراذگ هیامرس هفاضا هجیتن رد .دیلوت لماوع هنیهب عیز وت تسا نکممس

 هب ییاهن یوسارف یاههاگنب تیدوجوم ظفح اب ای دوخ یلام عبانم زا رادروخرب گرزب
 یباستکا ریغ تباث یاهدمارد و 1 رارق ریثات تحت .یداصتقا یاههیداحتا كمك

 .ددرگ ناو راحت یدابع عفانم نیشناج

 زا گرزب یاهدحاو راتفر هجیتن رد ,یداصتقا یقرت تسا نکمم .نایاب رد و

 نیدب طقف ار عارتخا یاههناورپ گرزب یاهدحاو ,تلاح نیا رد .دنام زاب یو رشیب

 دیدج یاههاگنب داجیا زا ای .دنرایسب یشومارف هتوب هب هک دنیامنیم یرادیرخ روظنم
 .دنروآ لمع هب یریگولج

 هب یرو هرهب یاه هزیگنا ریثأت تحت یهاگ گرزب دحاو تسا نکمم .بیترت نیدب

 هعسوت نأیز هب یروف یروآدوس ینامز و نآ عفانم نیمأت لاح نیع ردو داصتقا دشردوس

 .دوشب نومنهر یداصتفا

 ای دنمدوس راثآ هب هجوت نودب .یداصتقا یاههیداحتا و گرزب یاهدحاو )ب

 .دنهدیم رییغت .دنراد تیلاعف اضنا رو هک 8 ییاهرازاب راک طیارشء كان رطخ



 یسایس داصتقا ۴۳0۴

 ناتیا ریز هدیآ یمن قیذب درفتم وکاعیوک هدشنک دل وت :یدابز راسش نایف تباقر

 ساب سزاراب رد لک سم هات و تکاب دوم لاععا کیک نم نا ی
 ور هب ور رباربان یاهوری اب «رگیدکی اب اههاگنب هو رگ و گرزب یاههاگنب ,سکع رب

 یرتشم هرامش شیازفا یارب و دننک یم نیعم ًابقر شنک او هب هجوت اب ار اهتمیق و دنوشیم
 دنشخب یم شرتسگ ار شو رف نازیم یقرت یاهتسایس و دنهدیم رییغت ار لوصحم تیفیک
 رد دوخ لیم هب و دننک یم كي رحت ار اضاقت هکلب .دنهد یمن قیبطت اضاقت اب اردوخ اهنتو

 نوا

 رصنع یاراد هک ییاههاگنب نایم یراصحنا هبش دننام .تباقر دیدج یاهلکش

 زا «هتسب» تباقر .گرزب یاههاگنب زا یمک رامش نایم تباقر ,دنشاب یم رازاب رد راصحنا

 نایم یناهنپ تباقر «یلامتحا بیقر یاههاگنب ربارب رد دوجوم یاههاگنب یوس
 تباقر زا رتیمجاهت و رتتخس یهاگ ,قفاوت بجوم هب ای لتراک كي وضع یاههاگنب

 .دننک یم زو رب لماک ای مات تیاقر هب فو رعم

 و داصتقا تاقابطنا یور ,رصاعم یاهداصتقا رد ار رازاب یاهلکش ریثأت ,هدنيا رد

 .درک میهاوخ یسررب یداصتقا عبانم زا هنیهب هدافتسا

 روف یز رط هب دنرداق هک ییاههو رگ ای دنمو رین و گرزب یاههاگنب لابق رد ,یراب

 زییاع تم ار اهنا یهایهناک ریرط ها و بالن را دکب نان واضتفا عمو

 هدافتسا ء وس و هدافتسا دنناوت یم هک یداصتفا تردق زکارم ربا رب رد ینعی .دنهدب رارق

 تراظت هات تیوتاضتما نت دنا هاب یاشابت و اتعا یونان یاود:تتیافتب

 هاتیتنا حرطم یداصتقا یاههیداحتا و کراذپ یاهدحاو رب

 یداصتقا یاههیداحتا و گرزب یاهدحاو رب تراظن . 58

 ایآ هک دوش یم.ح رطم شسرپ نیا ءاهنآ ذوفن و گززب یاهدحاو هعسوت ربارب رد یهاگ

 .تسا طلسم تلود رب داصتقا ای دراد تسد رد ار داصتقا تلود

 ای و دریگ یم ماهلا یتسیلایس وس اي هنایا رگ یدازآ یتدیقع تاطابنتسا زا یهاگ تلود

 .دراد رارق «هداوناخ تسیود» ای «یلوب تردق» اب هزرابم ریظن ییاهراعش ریثأت تحن

 هب یعقاو ناهج رد .دوشب میظنت و هیهت یداصتقا یاههطباض ربانب تلود تسایس رگا

 گرزب یاهدحاو روآ نایز ای دنمدوس راثآ قیقد و تمحز رپ صیخشت و كيكفت تالکشم

 و هعماج یتسپ رهب:نآ یوسا رف یداضتفا ترتف ره هک یدولج. یییعتهب اب اههبیداسنا و

 تهج رد تامادقا هک دنک یم نشور نایرج نیا .دروخ یمرب .دنک یم دیدهت ار تلود

 یاهلکش .ناکم رد و نامز رد ,یداصتقا یاههیداحتا و گرزب یاهدحاو رب تراظن



 ۱ .دیامن یم ادیب فلتخم

 )زا تعا و هنواشتا یک مک هراترف ناف اهژیشک نیش رک هوم قلا

 تا هدید رگ عصو یبلطراصحنا

 لاس رد .تسا هتفاي شرتسگ تسارت دض مهم نوناق مهدزون نرق نایاب زا .هدحتم تالایا رد

 ۰۱۹۱۴ لاس رد ,نوناق نيا .دنک یم منم ار هدنزاس دودحم تایلمع و راصحنا"*نمرش نوناف ۰

 هک "لاردف یناگرزاب نویسیمک ار نوتیلک نوناق تاررقم .تسا هدش دیدشت ""نوتیلک نوناق هلیسو
 یرتسگداد ترازو تسارت دض تمسق اب تلاخد و یبتک قیقحت یارب و هدش لیکشت ۱۹۱۴ لاس رد

 لباق شقن هدحتم تالایا یلاع ناوید .تسا هدروآرد ارجا هلح رم هب ,هتشاد كرتشم تارایتخا و قوقح

 .دیامن یم ءافیا تسا رب دض نیناوق ریسفت رد یا هظحالم

 هداد رییغت ار نآ ۱٩۲۶ لاس ربماسد موس خروم نوناق هک ارج نوناق ۴۲۰ و ۴۱۹ داوم .هسنارف رد

 نیا هب ات دیآ رب ددصرد ایدنک مادقا اهتمیق یگتخاس لزنت اي یقرت هب سک ره» هک تسا هتشاد مالعا نینچ

 ماجنا رازاب رد .دوس لیصحت روظنم هب فالتئا و قافتا ایو یهو رگ ای یدرف تر وص هب هاوخ یلمع بیترت

 | رجا در وم هب رتمک نتم نیا .«دشاب یم تازاجم لباق ,دشابن اضاقت و هضرع یعیبط راک هجیتن هک دهد

 یارجا زا یریگ ولج هب هک ...یعمج لامعا هیلک» هک درادیم ررقم ۱۹۵۳,لاس توا مهن نامرف .دمارد

 مامت یاهتمیق لزنت ربارب رد هک بیت رت نيا هب .دروا راب هب ار هجیتن نیا دناوتب ای دوش رجنم تیاقر لماک
 هکنآ رگم .تسا عونمم .دزاس هدامآ ار اهتمیق یگتخاس یقرت هنیمز ای و دنک داجیا عنام شورف ای هدش
 رفع و هیماع ایل رخ نشو رف عاهزاراب شرک ووویهپ لاعفا ها رتارهک دیابت هیوپ تینا وب نالماع

 دراوم یسر رب ر وظنم هب ینف نویسیمک كي .«دشأب یم صصخت و ندرک ییالقع قی رط زا یداصتقا یفرت

 نسل نوتسیفک نیا تست هدیدرگ داجیا .دروا دنها وخ مها رف عفنیذ نیف رط هک یداصتقا هیجوت و فلخت

 نایم زا هدیزگررب و نامرف بجوم هب یباصتنا وضع هدزاود لماش و دراد ار ربخ بسک و ییوجزاب نامزاس
 راد ها تم هی نویسمک مناظر شاپ اراخ ار یک ده ات هسرخ شیپ هک ما ی اهتتضحش

 یتافیارشت هدیقع راهظا زا ی ریگ هجیتن ةلزنم هب هکلب .دهدیمرا رق تواضق دروم ار نآ هن و تسا طوب رم
 هتسا یا راک تق ات

 هک تسا هداد ینویسیمک سیسأت هب نامرف ۱۹۴۸ لاس هیوژ مایس خروم نوتاف «ناتسلگنا رد

 هب نویسیمک نيا "".دوش راک هب توعدرازاب طیارش هراب رد قیقحت یار یناگرزاب ریز هیتر لب ین رش

 لمع دراو (۱۹۵۶)٩"ناتسلگنا یفییضت یراجت تامادقا نوناق نآ لابند هب هک هدرک مادقا قیقحت دنچ

 دنا هک قاب شم شف خو یک یع هاو ی عمار ابوو اس تای شا قوت اق کت هک

 5 شاه یا فاش زن یمومع عفانم اب فلاخم یاههیداحتا ؛دیامنیم ۳ اهقفاوت هنوگ
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 یسایس داصتقا ۶

 یاههاگنب .دش دهاوخ ع ونمم .دروآ دهاوخ لمع هب *" یقیبضت لامعا هاگداد ربارب رد هک یتافیرشت

 مان هب یصاخ نویسیمک عبات (دنراد رایتخا رد ار رازاب موس كي لقا ال هک ییاههاگنب ینعی) رگراصحنا

 تا تاراضتا نیک

 .تسا هدرک بیوصت ارلتراک دض نوناق ۱۹۵۷ هیوژ رد .دوخ هیون هب ,لاردف ناملآ
 هراب رد یتار رقمزین ایورا یداصتقا هعماج و دالوف و گنس لاغز ییاب ورا هعماج ییاپورا یاهدادرارف

 .دشاب یم اراد زک رمت و هیداحتا

 نایم ار اهتکراشمو اهقفاوت مشش لصف رد .دالوف و گنس لاغز ییابورا هعماج راذگ هیاب دادرارق

 میسقت و اهیراذگ هیامرس و دیلوت تراظن و تیدودحم ءاهتمیق نییعت ر وظنم هب ,یعمج تایلمع و اههسسم

 یمسر یلاع تاماقم .همه نيا اب .دنکیم عنم ار یتاکرادت عبانم ای نایرتشم .تالوصحم .اهرازاب

 دعارف نیا دن راذب و اه ارافآ رم شورف والب رو یصشخت ی اهتفا روت یی ا رشت تتا خش

 هم تر نا هک از ناف و هما تم ایا تا امک تینا له یا هایت شومغ

 میز وت یاهتک رش ایو یتعنص زک رمت روظنم هاوخ .دنس رب هنالاس دیلوت نیعم تیف رظ هب ایو دنیامنب زواجت
 تک یی تاماقم نلیف هناو تب نوه طرتم رک ابا لاعر)

 مهرب ار تباقر لمع هک یعمج تایلمع و اهقفاوت ةیلک ٩۰( ات ۸۵ هدام) ییاپورا هعماج دادرا رق

 یقرت كيرحت رد و تالوصحم عیز وت اي دیلوت دوبهب رد 9 یاههیداحتا اما .دنک یم عنم ,دنز

 لومشم .دنیب نایز نایرج نیا زا وضع یاهر وشک نایم یناگرزاب هاگ ره .دريذب یم ار یداصتقا و ینف
 عضوا زیمآ طارفا یشک هرهب رد اربیداصتفا هوم دنچ ای فی هدام نیا ,دوش یم دادزا رق ۸۶ هدان
 .درادیم ع ونمم رازاب نیا زا یمهم تمسف رد ای كرتشم رازاب رد طلسم

 دنا هدف دن اهدا هیابوف ارس رز ایوزآ یداصتقا هعمان وضع اهر وشک ۱۹۶۲ لات یوقزد

 ور اسم هبخ فا ششم نواب .دنا هدرک ینیب شیب ك رتشم رازاب نویسیمک رد ار اههیداحتا یرابجا مالعا و

 زا یطارفا یرادرب هرهب زین و عو رشم ریغ و زاجم ریغ یاههیداحتا ؛درادیم مالعا ار هیداحتا عو رشم

 فلخت هب ات دزاس ریزگان ار فلختم دناوتیم ییاپورا نویسیمک و دنشابیم لماک قح دقاف طلسم عضو

 روظحم راچد ار "وضع روشک شش نایم تالدابم هک قفاوت هعومجم ره یارب مالعا نیا ؛دهدب نایاب

 یاهعضو و اههیداحتا هرابرد صاخ تاقیقحت هب دناوتیم نویسیمک ماجنارس ؛تسین یرابجا .دنکن
 .دنزب تسد طلسم

 رد راصحنا لماع و گرزب یداصتقا تاسسوم ندرک یلم هرابرد ءاهتلود زا یضعب (ب
 باش راک اب راک راس تیم او یاهزادنا اعاب یلمماضتفا قایق تا نت گپ

۷۱۵۴۸۵۵۵۱۱6 ,84 ۳۲۵۵۱6۵8 ۲۹۵۹۱۲۱۵۱۱۷۵ .83 

 او و اد ات 3 ,دنله 9 ؛ایلاتیا ۳



 دنا وت یم هیداحتا زک رمت ربارب رد دعاسم راتفر .درا وم زا یا هراب رد همه نیا ۳ )ب

 نگروک یادق تلود شریذب دروم

 یزاسون و ندرک ییالقع .دیلوت رد صصخت روظنم هب ار زکرمت دناوت یم تلود
 دیل وت تعنص رد زک رمت هب ۱۹۴۵ لاس زا تلود هسنارف رد بیت رت نيا هب .دنک قیوشت

 هفرک فامک اهتک رش رد تک راشم قوقح و طالتقا دراوم رف ینابلام نضراوع لیلفت اب نهآ

 هتسب رگن دعاسم رظن ای ار هبنپ تعنص ددجم لیدبت و رییغت و یدنبهو رگ همانرب زین و
 نا

 یفرت و دنشخبب دوبهب ار دیلوت شو رف رازاب هک ییاههیداحتا ,لاح همه رد .تلود

 او شا فر ۱۱۵۲ لاشه فرید نا ون یه مس اریداصتفا

 یلم یاههیداحتا شیادیپ هنیمز دناوت یم ءایازم یضعب زا ی ریگ هرهب روظنم هب ,نینچمه
 یگتفشآ زا .دنیامن یم را رقرب طابضنا ناگدننک دیلوت نایم اههیداحتا نیا ؛دروآ مهارف ار

 رد ؛دننک یم ءافیا عیاقو نایرج رد ار هدننک تیبثت شقن و دنزرویم بانتجا لیمو فیحو
 رتمک لزنت و یلتراک یاهتمیق رد دیدش یقرت یکدنا ,یداصتقا شهج ماگنه هب ,عقاو

 هیوناژ ات ۱٩۲۹ لاس هیوناژ زا ناملآ رد) نارحب و ضابقنا عقوم ءاهتمیق نيا رد شحاف

 تالوصحم ردو:4۵۰ دناهدوبن یلتراک ماظن نرود رد هک یتالوصحم تمیق ۲

 یماگنه .تلود .تسا هدش ساسحا (تسا هتفای شهاک ۱٩ طقف یلتراک ماظن لومشم

 .دریگ یم دوخ تراظن تحت ار اهنآ لاح نيع رد .دنک یم داجیا ار اههیداحتا هک

 نئوژ مهدزناش خروم ۸۴ یلم تعنص دویهب نامرف بجوم هب .تلوزور روهمج سیئر ,رارق نیدب

 لماش «ینوناق تباقر نیناوق» هلیسو هب یا هفرح همان نییآ هدحتم تالایا رد تساوخ یم ۱۹۳۳ لاس
 راچان هب هدحتم تالایا یلاع ناوید,۳۶٩۱ لاس رد اما .دیامن نیودت ار هنیمک تمیق نییعت طیارش و داوم
 .تسا یساسا نوناق اب فلاخم هدحتم تالایا نیناوق رظن زا نوناق نیا هک تشاد مالعا

 .دش رادیدب ۱۹۱۴-۱۹۱۸ نارود یاهمویس رسنک اب نراقم یرابجا هیداحتا هشيدنا هسنارف رد

 موس ود و هخاش كي رد رگا هک درک یم ینیب شیب ۱۹۳۵ لاس رد *"ودناشرام - ندنالف حرط

 "ده دناوت یم تلود .دنزاس اب رب ار یا هیداحتا و دنشاب هتشاد رایتخا رد ار دیلوت مراهچ هس ناگدننک دیلوت

 ینوناق نامرف اما .دیسرن بیوصت هب حرط نیا .دندنویپب هیداحتا هب ات دزاس ریزگان ار هخاش نیا عیانص
 ار رکش ناگدننکدیلوت و ردنغچ ناراکتشک نایم یداصتقا هیداحتا ۱۹۳۵ لاس ربتکا مایس خروم

 بیوصت از شفک ناگدننکدیلوت نایم قفاوت ۱٩۳۶ لاس سرام هام مودوتسیب نوناق .درک یرابجا
 .دومن

 ناگدننکدیلوت /۷۰ .نیعم دیلوت یازا هب رگا ۱٩۹۳۲ لاس نئوژ مهدزناش خروم نوناق ,ایلاتیا رد
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 ,دیدارگ یمدامیا مویسرشنک دن درک نم اضاقت دیآ و۷۰۰ فارخم

 رب قافتا و داحتا هک دسريم ۱٩۱۰ لاس هب یرابجا یاهلتراک یخیرات هقباس ,ناملآ رد

 ار لتراک داجیا نای رج ات درک بیغرت ار تلود گنج ۰۱٩۱۴ لاس ردو دش لیمحت ساتپ ناگدننک دیلوت

 تخاس یرابجا ار لتراک داجیا نایرج موس شیار تموکح رامیاو یر وهمج زا سپ .دنادرگ یرابجا

 داصتقا ترازو هب .دوب اهلتزاک هاک داد اب نامز نآ انهک ار اهلتراک رب تراظن و (اهنیا ذج و نوباض ؛تمت)

 .دومن لوحم یلم

 :دراذگب قرف ,دنیامن یم لامعا داصتقا راک زرط رد نالک یاهدحاو نیا هک یراثآ نایم

 هدامآ ار دیلوت شیازفا و طسب هنیمز و دنهدب شهاک ار اههیداحتا و اههاگنب نیا هاگره

 .دنیازفیب هدننک فرصم یتسیزهب رب ینعی .دنروآرد ارجا هلحرم هب ار اهیروآون و دنزاسب

 .دو رن نایم زا داصتقا رد (دوش هظحالم
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 1 9 مو ۵ماهه منم دهه (۳۳هودمم الصت هد امت 46 ۲۳۵۵6۵,

956(. 
 1. (2۳۲0۵4تتعم رهن رهام 0 ام >ههیمدملوهمو 0م

 (2۲60:عتعم ۰)1950
 ۳۱, 8۸۵0, اصع جاعهع 0 ام همیام»ج هان هصتحم صباهآع (۳60۵86, ۰)1950
 ۱۷۲۰ ۸۰ ِ (۳۵۰) مانتو نگ ۷ هیمومآ دوم دمی (شللمص هص4 ۵ ذصم

1952(۰ 
 ۳۰ ظ۸ تر ۳۳۵۵۳۵۵6 مبادا وتم ۵4 هام (ظ0. (هتژوقو ۰)1962

 یمموم»»خم تک تجومجتصم هد ماطانک مچ هموامصتصمنمماوم 1953 هه ۶
 2006420 همدم ۵ : گیم روباناذع ددقبعاجدمآ ب ۳۵64م 06 ۵۵۵



 یسایس داصتقا ۳۶۰

 6) 5عع اعم متدصهم هتک اعم هتتاهجاعم

 ۸. ۲, ام هتعص00 اتصنا6 ۱۱۵۳ هصنمملمم لدصف ۲۱۳۱۵۵۳6 6۵۵۵ 4
 5ههزوآ (اسلدمهاهمغنم رهن هاع6م ۵. 12)

 ل. ۲۱۵0991۸>ب و ممیتمخ۲ م دهمجمومام (ظعتاعب 5۱۳۲6۲, 1958)-
 1,۳۳۸, ۵۳/۵ ۶ ۳۵/۶ (ظعتفعم ۰)1260618

 ل. ا۸اظر ارمف توتعمصو طصعصتغمم تان 16و متوصمو هناتهرواذممو (ع0 خم
 هورمون, ۵۷11]-و601, 1962

 ۸م هم ۳8ت, 16 ۱۵۵۳۵۵/- نمیسو صرع زیمماستم» (1ههنلادم»
 1955) + ۰-۲ ؟:ههوعنعه, ام «مرمخاهآ 09۳6۳۱عهد ها اه هد ۲۵۶ (۸۵. (صانص),

 ۱۰ 1,۹۵۲, 76 یمومهجنهینمد نگ یعمجم»م ومو۲ (۱۵۷۲ 2۲۵۴اکب ۰)1946
 مس 6000و اقا 1958 00ص 6۲۵ و6 . ههدمفم6 2 ۲

 60000۳ تتت
 ٩۰ ۷8۲۵ نوع 6۳۵۲۵۳۵۳۵ ۹ (۳وعتعب تماصمصص-م, ۰)1971
 ی 1۳۷۵0۵ ار امیامص >مجفقملم هب امع رحم >:تایجمامجملمع (۳9۲۵8,

 1,0. 00 5عثل, ۰)1973

 8نم ] مصومهصطام لعق م:هاطاخصوعف 0م ]مداتهرمتمم مصف 1۵ هحمص06 مصع600-
 ۳عاصو هج یمصعجلاهتع 2۷۲۵۵ بتا ۱عاایهم دصامصواتموملو امص6ع و ۰
 مایع 12 لنسهماتمص 0 ۲۰ ظام 1-۳شتتظ 6۲ 06 ۳۰ ۳58۵005, اب ید ۲۳۵0۳8۵ 8
 ۱عهطصتوتمف ۵ دوم هات همدم (1ع0۵»م همای 1964, ۵0 3-2 ج 1964,

 20 4 : 1965, ۲۹۶ 2-1 : 1965و 20 ۰)3



 مود لصف

 یک ارتشا زکرمتم داصتقا رد یدیلوت یاهدحاو

 یمومع تایصوصخ - لوا تمسق

 ح رش هب هصخشم ود ساسا رب یا همان رب یکارتشا داصتقا رد یدیلوت یاهدحاو شقن

 :دوش یم نیعم ریز

 دیلوت لیاسو یعمج تیکلام (فلا
 :دنک یم ادیب لکش ود تیکلام نیا

 نآ هدنیامن تلود و مدرم مامت ییاراد دیلوت لیاسو.نآ بجوم هب هک یتلود تیکلام

 ۱ :تختنا

 تسا هدزک ر رقم نوئاف هک یدودح زد هدیل وت لیاسو نآ بخوم هی هک ینواعت تیکلافدس

 نیدب .دنراد قلعت (ینواعت یاهتکرش و اهز وخلک) ینواعت ع ون زا یعامتجا نامزاس هب
 و یر وعلک :تکلاع 2۱۱۳۶ لاشه ۷ یاهو یا نوت زار

 ها شو سرا یافت اتاق اهز وخلک دیلوت هب و هدش راتشک و هدنز ماد هب» ار ینواعت

 و هدوب تلود كلم نیمز هک هدرک حیرصت ۸ دام دکن | لاهب هه اس هوم فا رقم

 هشيمه یارب ینعی ,دودحمان تدم یارب اهز وخلک هب ناگیار عافتنا ناونع هب» طقف
 ۱ .«تسا هدش هداد

 رد ,ضامغا لباق و زیجان رایسب تروص هب طقف دیلوت لیاسو یصوصخ تیکلام

 داصتقا» هک درادیم مالعا یوروش یساسا نوناق ۷ هدام) یزوخلک نوناک دو

 (یزرواشک لیاسو زا یا هعومجم و یگناخ نایکام ,یدیل وت ماو .ینوکسم هناخ ,یکمک

 راک ساسا رب ,ناروهشیب و درفنم ناناقهد یصخش كج وک یاهییوج هف رص» لکش هب و

 .دراد دوحو یر ووض ساشا نام اه ا ییوراک ناف مپ هه یخی



 یسایس داصتفا ۳۶۲

 یداصتقا یاهتیلاعف یزیرهمانرب (ب
 رازاب هطساو اب یرادهیامرس رازاب داصتقا رد یدیلوت یاهدحاو نایم یگنهامه

 یقالت مه اب رازاب رد فرصم و دیلوت راتخمدوخ زکارم تامیمصت هک .دوش یم رارقرب

 یاهمانرب داصتقا رد یگنهامه یاهمسیناکم هکنآ لاح .دنباییم قابطنا و دنیامنیم

 و دیل وت نایم طباور و دوش یم راژاب نیشناج همانرب ؛دریذپ یم ققحت تلود همانرب هلیسو

 ارجا یارب ار دیلوت نوگانوگ یاهدحاو فیاظو و دنکیم میظنت و صخشم ار فرصم

 .دیامن یم نیعم ار دیلوت ینف طیارش زین و دهدیم صیصخت
 هب ار اهیرادرب هرهب و اههاگنب رازاب داصتقا رد هک انار ایر یک تسمه رب ینتبم یراکمه

 یدیلوت یاهدحاو نایم یراتخاس طابترا هب ار دوخ یاج .تخاسیم طوب رم رگیدکی

 یدک رس ناماس.فک تسا یحطع عام نما دعا هلو هز اهتخاد نیا هد
 زگ نهتماب ماظن» زا رک و تقح "میاهلتب مغر هب هجیتن رد .دراد تراظن ریز یزیرهمانرب

 ا ریز .تسا یداصتقا زک رمت مدع رس رب تحب گلی (تیتسیپ نایم رد «یداصتفا یدصت

 یرادا رایتخا و تردق طقف دنا هتفای صاصتخا اهنادب هک یلاوما رب یدیلوت یاهدحاو
 :تختنا هدرک نیعمههان رب هیت ار نا یارجا زرط و رایتخا و تزتف نیا یوتحم و دنراد

 هدید دیلوت ینف یاهدحاو هکلب ,درادن دوجو حالطصا دودحم یانعم هب ,یداصتفا هاگنب

 .دن وش یم

 فله هتک راک یاس اب ناسا و نا سی رضا ریاخ اههاز تا

 رب نوزفا و دیلوت ماجنا زا یشان عبانم قی رط زا هدش مامت تمیق ناربج یداصتفا هاگنب

 یارجا رب تراظن و تقبس و ارجا نیمضت یارب لداعتم یدصت .تسا دوس بسک نآ

 یارب هک یداصتقا یاههاگنب زا یخرب .دراوم زا یضعب رد .دوریم راک هب اههمانرب

 یرای هب یلام یاهکمک اب تلود .دنروایب یرسک دنناوت یم .دنراد ناوارف تیمها داصتفا

 .دیازفیب اهنآ یروآدوس رب دشوک یم لاح نیع رد و دباتشیم اههاگنب نیا

 رد ار تلود عبانم زا یضعب هک دوش یم یقلت یلقتسم دوجوم هلزنم هب یداصتقا هاگنب

 ؛اههاگنب هب یصاصتخا .یلوپ و یدام عبانم .درب راک هب همان رب قبط رب دیاب و دراد تیکلام

 هوجو اب تباث یاهییاراد یگدوسرف :دنشابیم دیلوت یراج و تباث یاهییاراد انامه

 لماش .نادرگ هاوخنت و قودنص هنیدقن اههاگنب ,نینچمه .دوشیم ناربج كالهتسا
 تخادرپ و هیلوا داوم دیرخ یارب زاین دروم یلوی عبانم و شورف هدامآ تالوصحم"

 1. 0۵:اعو ظع6۱۳6۱۲۹۰[۱ 6۵۳۵۳۸۸۵ 509۵4, ۵. ۰



 .دنراد رایتخا رد ار درمتسد

 :دنک یم ادیب طابترا دادرارق ع ون ود قیرط زا اهدحاو رگ یک اب ات دحاو ره

 بیت رت ار یتلود یتعنص یاهیرادرب هرهب نایم تالدابم هک یا همانرب یاهدادرارق

 دوح دهعت بحوم هب اما ,دنش اب یم یکتم همان رب تامیمصت رب ینعی .دنهد یم

 یدومع ریسم رد» اجنیا رد همانرب دوفن .دننک یم لیمحت ار یتامازلا یرادرب هرهب

 یزیرهمان رب روتسد فالخ رب ؛ددرگ یم لامعا یقفا تر وص هب هکلب .دوش یمن رارقرب

 هلسلس رد رت نییای هقلح ناونع هب یداصتقا دحاو هلیسو ار همانرب یا رجا هبناج كي هک
 ربانب همان رب نیمه یارجا هب ار دحاو نیا دادرا رق .دزاسیم یرابجا ,یریجنز بتارم

 همه نیا اب .هدرادیم:تلکم دهعتم هل زثم هب رکید یداصتفا نامزاس ره اب قفاوت

 دادرا رق یلصا رصانع و دنا هدش بوصنم و نیعم همانرب یوس زا البق دادرارق نیفرط

 ؛دنا هدیدرگ لیمحت و هتفرگ رارق یریگ میمصت دروم شییاشیب

 یکارتشا داصتفا و یتلود عیانص نایم تالدابم یندم قوقح رب ینتبم یاهدادرارف

 هتشاد رایتخا رد دناوت یم هنادازا دحاو نيا هک دیلوت زا ءزج نا یارب ار یزوخلک

 رد و دنیامن نیعم ار دوخ نامیب دافم هنادازآ دنناوت یم نیفرط :دننک یم هرادا .دشاب

 را رق تلود ذوفنریز و تراظن تحت ميقتسم ریغ یتروص هب زین تالدابم .تلاح نیا

 ۱ .دن ریگ یم
 و مسجت زا یتر وص هب» اساسا .لکش ره رد .دادرا رق هک دوش یمن عنام رمآ نیا اما و

 لالقتسا ینوناق موهفم ظفح رد همانرب .(فو رتائت یفما) دنامب یقاب «همانرب ققحت

 هب نانجمه همانرب طلست .عقأو رد هکنا لاح .دیامنیم تکراشم یدیلوت یاهدحاو

 ر وظنم هک دوش یم كرد تقیقح نیا مهزاب اجنیا رد .دنامیم اجریاب یساسا تر وص

 ۱ .تیزک رم مدع ات تسا یداصتقا زک رمت مدع رتشیب

 نی رفآراک هزیمم تفص ینعی ,میمصت یدازآ رگید یدیلوت یاهدحاو یاسژر
 فلتخم یاهرازاب رد هک ار یلماوع یداصتفا بیک رت دنناوت یمن و دنرادن ار یداصتفا

 ِ مئالع رادربنامرف هکلب ,هدوبن رازاب یرواد و مکح عبات و دننک نیمأت .دنروا یم مها رف

 هیلوا داوم رادقم و ر رقم تمیق ساسارب یدیلوت دحاو سیئر .دنشاب یم همانرب تاراشا

 لوئسم یو ؛دیامن زواجت یا همان رب یاهدزمتسد نازیم زا دیابن و دنک یم لمع یصیصخت

 :مياهلتب باتک رد (06۵1۳018)۸:۱۲۳) فو رتائت یفمآ زا لقن هب .۲

1, 660۲۷۵۱6 50۷/6۱904۵, 0. ۰ 



 یسایس داصتقا ۳۶۴

 سیئر هفیظو .تسین دوخ یدیلوت یاهالاک شورف زین و تازیهجت و هیلوا داوم دیرخ
 تیصخش نیا تقایل و یگتسیاش ۲.تسا هاگنب یلام و یتعنص ,ینف همانرب یارجا دحاو
 .دوش یم راکشآ نآ رب تقبس اي همانرب یاهفده هب یبایتسد رثآ رب

 نانیا ربارب رد و دنک یم ارجا ار نازیرهمانرب تامیمصت هک یدنمراک ینعی .ریدم

 هل ریدم نیریگنا دوش یمیداضتفا نبرف اراک نیشناج و دراد ییارجو یرادا تیل وئسم

 هب لیم رد هکلب ,(اههمانزور رد یو سکع شیامن) یعامتجا و یسایس لماوع رد طقف

 دز رد ما اطقا نا زا شریک تن یاب هژیو هب و همات رب یارجا هب هک تسا یزیاوج ذخا

 را زا رتمک از اهم یاتش وک سنا یه رآ یضعت اردک لک یه یشلور را هتکت
 ۱ .دنروآ رد ارجا هلحرم هب «دهدیم ناکما هاگنب تیفرظ

 " رتیل رب هک و دن .داضتم یاهفده زا یهوبنا اب ريدم

 یک راد هیت فروم عسو یا ریش اهر ساک تشبیه ش
 لیکشت اب ءالتم) دریذب ققحت رتشیب یناسآ هب یا همانرب فده هک یمسق هب تینما یوجوتسج

 ؛(هیلوا داوم زاجم ریغ و ینوناقریغ ریاخد

 و دنوشب فرحنم تعفنم مک دیلوت رد لامعتسا زا دیلوت لماوع) لوصحم ندرکر وج رد ریوزت و بلقت

 ؛(دننک ادیپ لاقتنا همانرب هاگدید زا رتدوس رب تالوصحم تخاس هب

 ". دنک یم قیفلت یصخش ذوفن اب ار نوناق اب تریاغم هک ییاهتیلاعف هب لسوت

 هراشا (لاس هس ات ود) دنامیم یقاب راک رس رب ریدم كي هک یهاتوک اتبسن نامز هب مه زاب رنیلب

 رد رتشیب هک یناسدنهم اب ابلاغ جیتت رد :دراد یمک تعسو یو یداصتقا قفا هک یمسق هب .دنک یم

 یک ما دین نتک مک یو یر هیت ناکتم تتفدتلب همان نو هتندتا

 اچ تعزیه مایا لی ها ۱۵ نمک ساعات
 .تسا هداد نا ریدم

 هابتشا و رملق رد الوصا .داصتقا هع هفت یارب ینامزاس نینج كي جیاتن )ب

 :ددرگ یم رهاظ یداصتفا

 یاهدحاو هک یطابترا یاههتشر ببس هب «یاهمانرب داصتقا رد یداصتقا هابتشا ۱

 ؛دباییم راشتنا .ددنویب یم رگیدکی هب یدومع و یقفا یاههنیمز رد ار دیلوت فلتخم

 داصتقا هب تبسن زک رمتمان تامیمصت و یزتارتسا نادقف رثا رب .یداصتقا هابتشا (۲

 ؛ددرگ یم ناربج رتشیب یراوشد اب ,ازاب

 ار دوخ یاهینیب شیپ دیاب یرادا میظع هاگتسد فای هکتا هباذخ وب اب عداضتفا هایتشا ۲

 3. [6۵۵۲۵8/8ظ

 4: 1:5:۳56۲ ۱۱۵6۲ منم ۵ ۱۷۸۵۵6 ۱ ۱وع ال۵۵ 1997, . . 3.۲



 تعرس اب .دهدب رییغت داصتقا هرابرد ار دوخ یرادقم یاهروتسد هیلک و دنک حالصا

 ۳ درو ریدبت و فالتا یلامتحا رطخ اجنیا رد .دوشیم حیحصت رتمک

 تلود هجدوب قیرط زا هناراکدوخ هک دروآ یم راب هب ییاهنایز یداصتقا هابتشا (۴

 یبسن تیزک رم مدع ,رازاب داصتقا رد رکن ۱:لاهتدنک نم اس عام شر وض

 .دنز یم همطل یصوصخ یاهییاراد هب طقف هک تسا ییاهنایز نمضتم

 یوروش ریهامج داحتا رد ار تالدابم و دیلوت نامزاس .یمومع تاظحالم نیا
 هدرک ادیب رییغت یگزات هب نامزاس نیا تایفیک ,هوالع هب ؛دراد طلست تحت یتسیلایسوس

 دایز رایسب یراتخمذوخ دنا هدمآرد ارجا هلحرم هب ۱۹۶۵ لاس زا هک یتاحالصا .تسا

 دوس .اههاگنب نیا رد .دنک یم هارمه زک رم كي زا یزیرهمانرب اب ار یدیلوت یاههاگنب

 .دراد ار هدننک كيرحت و قیوشت شقن

 یتعنص دیلوت نامزاس - مود ِتمسق

 :دریگ یم ماجنا یدیلوت دحاو عون ود هلیسو یوروش داحتا رد یتعنص دیلوت

 ۱ .دیل وت یاهینواعت و یتلود یاهیرادرب هرهب
 شیما رزق سا یا ی اعاوش اهراک ترحیم ین ت

 و دنیامن یم بصن و لزع ار یو رتالاب تاماقم هک دراد رارق ريدم كي یتلود یرادرب هرهب

 زا شیب یتسیلایسوس یور وش ریهامج داحتا رد نونکا .دشاب یم لوئسم نانیا ربارب رد

 و وفا راک 11 شیپ ست
 رد تلوهس داجیا یارب زکرمت ؛دنراد قوفت گرزب یاهدحاو .هعومجم نیا رد

 لاس رد «یوروش یاهراما ریانب .دوریم راک هب هیامرس تشابنا و یروهرهب شیازفا ,

 ۱۱۲۷۰۱۸۱۲۶ یاس سقز اور نیس ۵ را شبه الاسهک یياههاطب ۲

 ارت از سل را ۱۲ ودادش افشا ار نارگ راک زا ۵۱ مقا هتشاد تلاوت
 هنر نه

 هب تسارت .دنیآ درگ " تانیبموک ای تسارت تروص هب دنناوت یم اهیرادرب هرهب نیا

 ناسکی دحاو تیلاعف هب هک دنک یم عمج ار ییاههاگنب و دنزیم تسد یقفا زکرمت

 - لاروا تانیبموک نیرتروهشم :دروآ یم لمع هب یدومع زکرمت تانیبموک .دنزادرپب
 .ددنویپیم مه هب ار كستنزوک گنسلاغز و لاروا نهآ نداعم هک تسا ۲ككستنز وک
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 یسایس داصتقا ۳۶۶

 .دنراد ییایفارغج یانیم احمق ,اهتانیبموک و اهتسارت

 زن ساق نانیا .تسا یروهشیب یاهینواعت باغ ایا .دیلوت یاهینواعت شخب

 رارق داف روم ار« یلحم خب ام هزنو هاو زاد ی یراجمق رعم یه ٩5 دیلوت

 رد یرو هشيب ینواعت ام .دنراد كلمت رد ار دوخ دیلوت لیاسو اهینواعت نیا .دنهدیم

 .دیسریم ۱۳۰۰۰ زا شیب هب ۴ لاس رد .یتسیل ایسوس یوروش ریهامج داحتا

 یاهتروص نیرتمهم زا یکی هک «یتلود یتعنص یاهیرادرب هرهب شخب نامزاس

 یاهشور ردو هدید یتیمها نایاش تاحالصا ۱۹۵۷ لاس رد .تسا یوروش یزیرهمانرب

 :تسا ريز ح رش هب ینعم رپ یلوحت هات ؛(یوووش 2 یدصب

 ۱۹۲۸-۱۹۵۷ ینامز هرود رد «یوروشداحتا شریذپ دروم یزیرهمان رب ماظن (فلا

 .تسا هدوب ریذیان فاطعنا و زکرمتم تا

 میظنت و هیهت (نالپسوگ) یزیرهمانرب یزکرم نامزاس هلیسو هک ,تلود همانرب
 نیعم ار یراذگ هیامرس و لاغتشا .دیلوت یاهفده و دوب لصفم و حو رشم رایسب ,دش یم
 یاههمانرب زین یتعنص یاههناخترازو .دادیم بیت رب ار هیلوا داوم عیزوت و درک نی

 .دندرک یم ع البا دوخ عبات یدیل وت تاسسوم هب یرت قیقد

 مره سأر رد یمنی پ نم نکس اهتاتواس زا لکشتم یمره دننام یدیلوت هخاش ره

 لماش لک یاهتیریدم ای *اهیکوالگ سپس ,تشاد یاج یصصخت رایسب یتعنص هناخترازو یس زا شیب

 .تفرگ یم رارق اههناخراک ماجنارس و اهتانیبموکواهتسارت ؛اهتسارت

 نانیا .درک یم دودحم ار هاگنب ناریدم راکتباو راک لیاسو ,هاگنب ره فیاظو رد قیهد صصخت

 نا ی ید یو نایت کی ی هه هات فا سیا مرا نو تا ت

 رد تلود كناب اي "كنابیسوگ تراظن .نالپسوگ تراظن دننام دنتشادرارق ناوارف و ددعتم یاهتراظن تحت

 ۰پزح یسایس تراظن + نایاب رفو 6تلود تراظن» هناخترازو تراظن :( توت بیس نراظت ]ام هنر

 :دروا راب هب دیلوت یارب .ریز حارش هب یماج رفذب جیاتن .لکش نیدب ,تعنص یدومع نامزاس

 ارجا زکا رم زا ار یزیرهمان رب زکا رم .كان رطخ یر رط هب ,یتعنص یاههناخترازو رد میمصت تیازک رم

 ؛تخاس یم رود

 یا هقطنم ای یلحم یاههاگنب نایم و بتارم هلسلس سأر رد ,یتعنص یاههناخترازو نایم یگنهامه
 .درک یم لاحم ار یلحم دیلوت لیاسو زا هدافتسا و دما یم رظن هب نکممریغ

 و تخاس یم ورهبور تسکشابار نالپسوگ نآریدم ی رک هتشب د وط ه یتعنص یاههناخترازو نکن رک

 رد شیا رو .دومن یم ناسا شو رف ای دیرخ یتلود یاهنامزاس .دیلوت و رملق رد ار یراک هرابود

 هک تسا یا هناخترازو لاتم دهاش .دروآ یم راب هب یا هظحاالم لباق لیم و فیح زین لقن و لمح دروم
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 رهش هب .تشادرا رق ی رتمولیک ۳۵۰۰ هلصاف رد اهنآ زا یکی هک اههناخراک زاین دروم داوم هیهت یا رب

 .۵ وب هتسباو فیک

 ادیب ترورض یتاحالصا.«تفرگ یمرارق رظندروم دشر فقوت زا بانتجا هک یتروص رد «نینچمه

 رت سوسحم زور هب زور فرصم راشف اریز .دش یم ساسحا رتشیب هچره زین ترورض نیا و درک یم

 بیک رت یارب شور نی رتهب .دوش اهر یزک رم یزیرهمان رب هکنآ نودب .دوب هتسیاش ,نیا ربانب .تشگ یم

 .ددرگ فشک اههاگنب و یا هقطنم یداصتقا یاهنامزاس یراتخمدوخ یعو اب تیزک رم نیا

 ریهامج داحتا یلاع یاروش هب وصم ۰۱۹۵۷ لاس هم هام مهد خروم نوناق ب

 داحتا رد نامتخاس و تعنص یدصت نامزاس دیدجت بجوم یتسیلایسوس یوروش

 .دیدرگ یوروش

 داحتا سایقم رد یتعنص یاههناخترازو لالحنا ,نامزاس دیدجت نیا هناشن نیرت مهم

 یاهز وخرانوس ای یاهقطنم یداصتقا یاروش داجیا و لاردف یاهیروهمج و یوروش

 یوروش ریهامج داحتا ناریزو تئیه و اهیروهمج ناریزو یاهاروش هب هتسباو
 هم تل شوق

 ام اب یاههاک راک هبعرب و نت یاههاگن هیلک رب اوووفتخ رفت ۱۴ امشب اهزوخراتوم

 : دنیامنیم لامعا ریز دراوم رجب

 یاهاروش ای یرادرهش تاماقم تراظن تحت هک یلحم تیمها یاراد یتعنص تاسسوم (فلا

 ؛تسا یتعنص لک دیلوت ۱/۴ دودح .رضاح لاح رد ,یلحم تعنص دیلوت :دنراد رارق یلحم ناگدنیامن

 .طسوتم یاهنیشام ,ییایمیش عیانص) دنا هدشن لحنم هک ییاههناخترازو عبات تاسسوم (ب

 تعنص .ییامیباوه نامتخاس ,یناگرزاب ناگوان :نهآ هار :یرت زکارم .لقن و لمح لیاسو نامتخاس

 دیابن .دننامیم یقاب هک ییاههناخترازو ,نوگانوگ دراوم نيا رد ءاذهعم .(كينكت-ویدار تعنص «یگنج

 تدمدنلب رد اههخاش شرتسگ هب دودحم ار دوخ شقن تسا مزال هکلب هرکی تلاخ و تاسف زاک ید

 .دنزاسب

 یهت ,هقطنم لک یا رب تدم هاتوک و تدمدنلب رد دیلوت یاههمان رب یارجا و هیهت اهز وخرانوس هفیظو
 و دیلوت و رملق رد یدیل وت یاههاگنب نیب یراکمه لیهست .یدیلوت یاههاگنب صصخت یارب اههمان رب
 یاههاگنب زا لکشتم یاههو رگ یلام تیلاعف رب تراظن و هقطنم هب هقطنم ای هقطنم نورد رد هریخذ نیمأت

 .تسا یدیلوت

 یمومع یاهدومنهر هیاپ رب نالیسوگ .دنراد تلود همان رب میظنت و هیهت رد یمهم شقن اهز وخرانوس

 قفاوت تیاعر اب ار همانرب رتگرزب یاهفده ,ماقرا نيا .دروآ یم مهارف ار تراظن ماقرا نآ ریزو یاروش

 هب مادقا اهز وخرانوس .دیامن یم غالبا اهز وخران وس هب سپس و یروهمج یاهنالپسوگ هب و دنک یم نیعم

 یروآدرگ ار تاسسوم یاهداهنشیپ تراظن ماقرا نیا زا ماهلا اب و دننک یم دیلوت رت حو رشم یزیر همان رب

 ار اهیروهمج یاههمانرب .یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا نالپسوگ .دنزاس یم گنهامه و

 .دنک یم رارق رب یوروش داحتا همان رب رد ار قفاوت و دیامن یم لامعا ار اهیرواد و دنادرگ یم گنهامه



 یسایس داصتقا ۴۳۶۸

 قطانم رد دیلوت ندرک ییالقع یارب هنیمز ُةیهت اهزوخرانوس داجیا زا فده
 هوجو و ریاخذ رتییالقع عیزوت ,یلحم یدیلوت تیفرظ زا رتهب هدافتسا ,یداصتقا
 .تسا هدوب هقطنم نورد رد یلام لیاسو زین و یرادرب هرهب

 ار «كيتارکومد تیزک رم لصا» ات دشوک یم ۱۹۵۷ لاس تاحالصا همه نیا اب

 .دیازفیب تراظن ییاراک رب ودر اب رطخ اپ هجاوم

 و یوروش داحتا رسا رس یارب و هدیدرگ تیوقت و هتفای نامزاس دیدجت یوروش داحتا نالپسوگ

 هایش (راک یو رین ؛یجراخ تالدابم ؛لقن و لمح ؛یناگرزاب ؛یزرواشک ؛تعنص) اههنیمز هیلک رد

 هب ار همان رب .دنک یم هیهت ار تراظن ماقرا نعوووش نانا نالیسو :تسا هتنشاقداصتفا ایزی رمان رپ

 نیعم حورشم یتروص هب ار تالوصحم تمیق و ون یاهیراذگ هیامرس .دزاسیم هدامآ یعطق لکش

 تراظن ریز و مظن هب "" اهتیبسا ینعی ,هزیو یاهنامزاس قیرط زا ار اهیر وهمج نایم تالدابم و دیامن یم

 دوخ سایقم رد ار یرواد و بیک رت ,یزیرهمانرب فیاظوو یعاسم نامه یر وهمج نالبس وگ .دروآ یمرد

 .دهد یم ماجنا

 مه و یراج تخادرب شیازفا رد مه ار دوخ تراظن تارایتخا و قوقح زین ( تلود كناب) كنابسوگ -

 .دنک یم لامعا تدم هاتوک رابتعا دایدزا رد

 هدرک ادیپ طسب «تلود تراظن» هناخترازو فیاظو و هتفاي شرتسگ رامآ یزک رم تیریدم لمع

 تا

 جیاتن تیزک رم هتیمک نیا شقن :تسا هدش داجیا نالپس وگ رانک رد ینف و یملع ششلزد هتیفک كلي

 .تسا ینف تاعالطا شخپ و ینف ,یملع یاهشهوژپ

 نامرف ءاهز وخرانوس رد نایرج نیا زا بانتجااییگدنسبدوخ یاهشیارگ بیرخت یارب .ماجنارس

 هب اي تلود هب لیوحت یاههمانرب یارجا مدع هک درادیم ررقم ۸ لیروآ مراهچو تسیب خروم

 یاسور یارب و دوشیم یقلت یتلود طابضنا زا فلخت هلزنم هب ,یداصتقا هقطنم هب اي و یروهمج
 .دروآیم راب هب ار ییاضق و یدام یطابضنا بیقعت تیافک یب یاهزوخرانوس ناربهر و تاسسوم
 .تسا هتفای نامزاس ون زا اهیروهمج نایم عیز ون لک تیریدم تروص هب تاکرادت لک تیریدم

 یزیرهمان رب زکارم نایم دوجوم یدصت لیاسو ناونع ٩ اهز وخرانوس ,بیترت نیا هب

 ۰۱۹۵۷ لاس تاحالصا هک مينادب تسا مزال .دنوشیم رادومن یدیلوت یاهدحاو و

 نارسفم زا یخرب برغ رد هک تسا یرابتعا دقاف .مینک راکنا ار نآ تیمها هکنآ یب

 یورووش یزیرهمانرب رد یساسا رییغت و لیدبت فده :دنهدب تبسن نادب دنهاوخیم

 هم هام مهد ن وناق دافم هک نانچ .تسا هدوب یدصت یاهشوررد فاطعنا داجیا هکلب ,هدوبن

 و تعنص زا لصفم و حو رشم یدصت لقث زک رم لاقتنا» ر وظنم .دراد تحارص زین ۷
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 ۴۶۹ یدیلوت یاهدحاو

 :6اتشنا هدوب یرادا و یداصتقا قطانم هب نامتخاس

 سنا را هک امامت مه کیا نون ۱۱۵۷ لاس-تاتالا

 ۳۲-2 )ات ربما و رد «برح رک رم هتیمک ات تا دیدن یا هزات یاهیراوشد

 ِ هتف رگ «دیلوت هیاب رب» داصتقا تیریدم یاههاگتسد نامزاس دیدجت هب میمصت

 :دریث یم رب رد ار یزاوم نامزاس ود اههدرو بتا رم مامت رد .سپ نیازا .تسینومک بزح "

 گرزب هقطنم ۴۷ نورد رد اهز وخرانوس .یزرواشک یارب یرگید و تعنص یارب یکی

 یاههاگتسد .تسا هدش داجیا تلود و بزح تراظن هتیمک .دنا هدمآ درگ یداصتقا

 یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا نالپسوگ :دنا هتفای صصخت یزیرهمان رب یزکرم

 یوروش ریهامج داحتا رد اهزوخرانوس ؛تسا تدمزارد یزیرهمانرب راد هدهنع

 :تسافدرک یا سا مر هات یلاع یار هایت تک او له هاضتقا

 1 4 یتاحالصا تایصوصخ (ب

 .تسا «یداصتقا یاهک رحم» ماظن یرارقرب و یدیلوت یاههاگنب یراتخمدوخ

 تا هداد هحیت ۳ دوحو هی یور وش داحتا رد

 مجح :دننک یم نیعم فده صخاش جنب طقف اههاگنب یارب نازیرهمان رب ,سپ نیا زا

 زا هک یغلابم و نا خ رن و دوس .یتخادرب یاهدزمتسد لک .دیلوت هیاپ یروج .شو رف

 دیاب رت مهم یاهیراذگ هیامرس .تسا هدش زیراو تلود هجدوب هب ای هتخادرب تلود هجدوب

 .دنس رب یلاع تاماقم بی وصت هب

 .دنیامن یم میظنت و هیهت اهصخاش نیا بسح رب یی راد ی شب هاب ایه

 ۱ :دنا هدش عیزوت ریز زرط

 هب لوقنم لاوما شزرا اب بسانتم هک هیامرس تیاب تلود هجدوب هب یتخادرپ
 ؛دشأب یم یرادرب هرهب عباتم و ل وقنمریغ

 .دنرادن یگتسب اههاگنب تیلاعف اب هک یلماوع ذوفن عفد روظنم هب تباث یاهتخادرپ
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 یسایس داصتقا ۳۷ ئ

 هک لقن و لمح عاضوا و طیارش .یداصتقا ای ینف ,یعیبط عاضوا و طیارش دننام

 ؛دنوش یم تیعقوم یباستکاریغ دیاوع ءاشنم
 زیاوج) شاداپ و قیوشت قودنص :تسا هداد لیکشت حرش نیدب قودنص هس هاگنب

 ؛دیلوت یاهشور دوبهب یلام نیمأت یارب دیلوت هعسوت قودنص ؛(نارگراک یارب
 ؛ینوکسم نامتخاس و یگنهرف و یعامتجا یاهیدنمزاین قودنص

 .دوشیم زیراو تلود هجدوپ هب هدنامیقاب
 شرتسگ یتعنص شخب رد جیردت هب .هدیدرگ اب رپ ۱۹۶۶ لاس زاغآ زا هک دیدج ماظن

 فصن زا شیب هک دریگیم رب رد ار اههاگنب زا یرایسب ۱۹۶۸ لاس نایای رد و تسا هتفای

 .دنروآ یم مهارف ار یتعنص دیلوت

 یوروش ریهامج داحتا ناریزو یاروش و تسینومک بزح یزکرم هتیمک

 .دنا هدرک بیوصت ار یتعنص یاههیداحتا سیسأت ۱٩۷۳ لاس لیروآ رد یتسیلایسوس
 لکشاار اههاگیو اههاتترازو رو یاضتا تری متبا رها کی اههیداصت ازت ا

 هک از هناخترازو كي یتاعلاطم ریاود و قیقحت یاهوتیتسنا .اههاگنب زا یرامش و دنهد یم

 و رملق رد هیداحتا .دننک یم یروآدرگ .دنراد یشخب و ییایفارغج تاطابترا دوخ نایم

 یعون یاراد هک هیداحتا :دراد ییاهتیل وئسم ثلاث صاخشا اب طباورو یلام نیمأت .دیلوت

 نیا هب .دیازفیب یروهرهب رب و درب راک هب رتهب ار عبانم دناوتیم .تسا یراتخمدوخ
 یاهراتخاس یریذپان فاطعنا زا مه زاب هک دنددصرد یوروش یلاع تاماقم ,بیترت

 یزرواشک دیلوت نامزاس - موس تمسق
 هدرک دروخ رب کشم یاهیراوشد هب .یزرواشک و رملق رد ,یور وش یزیرهمأنرب

 یعون و هنادبتسم ندرک یعمج و یکارتشا نیب هتسویب یزیرهمانرب یاهشور :تسا

 :تمسا ةتشاد ناو شا رو یفازآ

 تنتدغاش هعبع رد (اهکالرک) لمس و هود نانافهدزآ هقیط قاب نایکشت

 هدنیازف تیزک رم اب دازآ هعرزم ۲۰۰۰۰۰۰ دودح دوجو و (یداصتقا دیدج تسایس)
 شیت, نیل اتسا ۰۱۱۲۰۰۱۹۱۲۹ قاهلاس زاغا را «تیفاذ تاب نتعتض یت

 یوروش ریهامج داحتا تسینومک بزح خیرات .دروآ دیدب ار یزرواشک ندرک یکارتشا
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 ۳۷۱ یدیلوت یاهدحاو

 هنر ریال ناف اب تفارخوسها نوه راک يا یار

 تموکح ؛دنروآ تسد هب ار یرتشیب یاهیدازآ ون زا ات داد تصرف اهیزوخلک هب گنج
 یزرواشک رد هناماکدوخ تامادقا رب دش ریزگان ۱۹۴۵ لاس یزورریپ زا سپ .یوروش
 و یتعنص شخب نایمز ونه هک «یتوافت» یور دوخ گرم زا شیپ بد یک دنا نیلاتسا و دیازفیب

 دیکأت .دوب امرفمکح یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا رد یزرواشک شخبب

 عضو ربارب رد یشوپمشچ تسایس ""فکنلام تموکح هک یماگنه :""دیزرویم

 شا لیهیش یفرصن یاه الا دیار تهج عام هتسرا هیهت غرب ار ییاتسور

 یدنب هو رگ روظنم هب میمصت نیا هک دیسریم رظن هب ,تفرگ شیپ یگدنز حطس یقرت

 هزو رما .تسا هدیدرگ ذاختا «یزرواشک یاهرهش» تروص هب یکارتش نا عرازم ددجم

 رمآ نی با و تسا هدنامیقاب یور وش داصتقا فعض هطقن تر وص هب زونه یزرواشک شخب

 .دهدیم حیضوت ربخا یاهلاس یط ار یپایپ تاحالصا تلع
 قوفت. :اهزوخوس یرگیدو اهزوخلک یکی .یرادرب هرهب لکش ود ,یزرواشک رد

 یاهلکش لوحت ریز لودج .دنشاب یم یدوبان فرش رد یدارفنا یاهیرادرب هرهب :دنراد

 :دنک یم هصالخ ۱۹۵۷ لاس ات ۱۹۲۷ لاس زا یوروش یزرواشک رد ار یرادرب هرهب

 ۱۹۵۷ لاس ۱۹۲۷ لاس

 ۳۹۰۰ ۱۴۰۰ اهز وخوس

 ۸۹۰۰ ۱۳۹4۸۰۰۰ اهز وخلک

 ۱۰۰۰ 1۳۱۳۷ ۰ ۰۰۰ لاحهنایم و ریقف ناناقهد هب قلعتم یاهیرادرب هرهب

 ۳۵ اهکالوک یاهیرادرب هرهب

 اهزوخلک . ۱ 5

 ]۱ زا یا هدع هک :تشا کا رتش شا یرادرب هرهب كي زوخلک

 عافتنا قح و دننک یم راک .تسا لرد ام هک میششز رد اک تم ناتیا ءدویک نیشارف

 .دنراد دودحمان

 .تسا (ردب هیهت و لیدبت یاههاگنب .هعرزم هینبا ,نایاپ راهچ) دیل وت لیاسو ةیلک كلام زوخلک

 دونم تک رم تنها شاد اد یصخش تیکلام رد نایابراهج و هدوب هناخ كلام طقف اراصحنا اهیزوخلک

 14. ۴۳0۳/۵ 60070۳۵۱ 0 دهها مو ۱۱

15. 0۷ 



 یسایس داصتقا ۳۷۲

 نک شا تعار تی وق اهن هک تا نصخت نیم هعطف یارادیز وعلک هداوناخ ره هتبنا

 یاروش هیلاع تسایر .درادرارق اهیز وخلک یمومع عمجم هدیزگرب .یرادا یاروش زوخلک ارگ

 .دریگ رارق ینوناق بیقعت دروم دناوت یم ییاضق ظاحل زا یتح و تسا لوئسم عمجم ربارب رد یرادا

 هرود یارب طقف لقاال هک یرفن ۰ ۰ ات ۵۰ یاههتسد هب ءاضعا میسقت زا ز وخلک ره رد راک نامزاس

 رد ات تسا هدمآ رب ددصرد هتسویب تلود دنچ ره :تسا هدیدرگ داجیا دنا هدش بوصتم شیآ كي ینامز

 ار راک رد ماود و تابث هلئسم یدنب هو رگ دیدجت اما .دروآ دیدپ رارمتس ا یعون راک یاههتسد لیکشت

 .دزاس یم ح رطم

 لاس زا .دوش یم یرییگ هزادنا راک یاهراجنه یرامش یارجا اب قفاوم ۱*راکزور» ساسارب راک

 دین او نیا .دنک ی نیک نهی و خیفیک هو تین یهانک هراددومز اگزوز فلشم شر

 .لمع.هب:یزمراک تخادرن یزرواشک رد ان دهد يم:ناکما هدراد توافت راک هنازور اب هک یریگ هزادنا

 لا

 ۸۰۰۰ زا اردوخ جایتحا و دندوبن روتکارت و یزرواشک یاهنیشام بحاص .رخاوا نيا ات ,اهز وخلک

 یزرواشک دیلوت هدمع یاهرازبا ,زکارم نيا رد .دندرکیم نیمأت تلود روتکارت و نیشام هاگتسیا
 نیا یوروش تلود .دندوب تلود ناریکیدزم زا روتکارت و نیشام یاههاگتسیا نانکراک .دوب زک رمتم

 رب تراظن رازبا هکلب .تسنادیم یزرواشک ندرک ینیشام یارب بسانم یا هلیسو طقف هن ار اههاگتسیا

 ,روتکارت و نیشام یاههاگتسیا .تشادنبیم زین اهنآ لوصحم تشادرب نازیم و اهزوخلک تیلاعف
 ییاهدادرا رق .دندادیم لیکشت اهاتسور رد ار تلود كيزتا رتسا یلصا عضوم :تتتسا هدش هتفگ هک نانج

 .تفرگ یم لیوحت ار یسنج یاهتخادرپ هاگتسیا نيا و دشیم هتسب هاگتسیا و اهز وخلک نایم

 :دیدرگ یم عیز وت ریز زرط هب ۰۱۹۵۸ لاس اجلاس ایا لک هیات تیوب

 تیاب یسنج تخادرب و دیلوت رادقم هب هجوت نودب ,یرابجا لیوحت ؛دش یم تلود دیاع تمسق كي
 روا یو نام مایا تامل

 هک یناسک یارب شاعم نیمأت هوجوزین و دب یاهتشادرب و نمرخ عقاومورذب یا رب هریخذ ,تمسق كي
 ؛دننکب راک دتنا وت یمن

 رازاب رد ای و دش یم هتخو رف اهینواعت هب ایو تلود هب اي یمومع عمجم میمصت هیاپ رب .دیلوت هدنامیقاب -

 عیز وت «راکزور» ساسا رب یسنج تلخادرپ ناونع هب ز وخلک یاضعا نایم ایو تفریم شو رف هب دازآ

 .دیدرگ یم
 ره ی

 یاهیراذگ هیامرس یارب هک (/۱۵ ات ۰ زا) میسقت لیاق ریغ هیامرس نیمأت ؛دمآردرب تایلام تخادرپ

 :ماجنا رس ]0 نأیم هیقب عیز وت .دوریم راک هب یعامتجا و یداصتقا

 وز وخلک رد راکزور شاداب و تسا هتفرگ ماجنا هک دراد یگتسب یراکزور هرامش هب یزوخلک ره دمآرد

 .دروآیم تسد هب دوخ یصخش یرادرب هرهب زا هک ییاهدمارد

 .ددرگ اطعا اهیز وخلک هب لاس ن نایرج رد تسناوتیم یسنج و یلوب یاههدعاسم

[ 0. 0 



 ۴۷۳ یدیلوت یاهدحاو

 :تسا هدرک فرطرب ح رش نیدب ار یوروش یزیرهمانرب یاهینارگن یز وخلک ماظن

 دار :بعومو هع اه شب ناکمآ ار رفتیم رد روش سرم و اهزاس های تب
 ؛تسا هدیدرگ یتعنص ییافوکش و شرتسگ یارب مزال راک یوررین

 هجیتن رد و ی رهش هقوذا كرادت و هیهت روظنم هب یزرواشک تالوصحم یروا عمج

 تر چت همی وا هتسا هدرک رابرف رها نامهد هم ناو تلوف طلسم اباب نگو تب

 ورزغاسس امار الباک تیلرت هم زد یانت نیک دسر طناب هه نیا
 هس ینیمز بیس هربارب جنپ مدنگ دیلوت ۱۹۵۶ لاس ات ۱٩۱۳ لاس زا .تسا هدوب دنمدوس

 ۳ و

 راظتنا زا رتمک .تعنص و مدرم تاجایتحا هب هجوت اب ,یروهرهب یقرت و دیلوت شیازفا

 ۰۱۹۵۸ و ۱۹۵۷ یاهلاس یط هژیو هب و ۱۹۵۵ لاس زا نینجمه .دوب یوراوش تم وکح

 راشف و ربج هیور كارت تروص,هب یرو رپمادو یزرواشک دیلوت ككي رحت دصق هب یتامادقا
 .تسا هدمآ لمع هب ناناقهد یدرف عفن قیوشت و اهزوخلک رب

 :تسا هتفرگ ماجنا ریز حرش هب یحالصا مهم راک ود ۱۹۵۸ لاس رد

 و نیشام هاگتسیا تاموزلم هک تسا هتشاد ررقم ۱۹۵۸ لاس سرام مکیویس خروم نوناق (فّلا

 تروص اهز وخلک یارب یتخادرپ تالیهست ؛دش دهاوخ هتخو رفءدی رخ هب لیام یاهز وخلک هب روتکارت
 جنپ ؛لاح هنایم یاهز وخلک یارب لاس هس ات ودو دنمتو رث یاهز وخلک یارب لاس ود ات كي) تسا هتفریذپ

 یراذگ هیامرس و یروهرهب تامادقا نيا رثا رب هک تفریم راظتنا .(ریقف یاهزوخلک یارب لاس

 لاس زا .دندش لیدبت تظفاحم و میمرت زک ارم هب روتکارت و نیشام یاههاگتسیا .دبای شیازفا اهز وخلک
 .دنا هدروآ رد دوخ كلمت هب ار اههاگتسیا نیا یاهنیشام یدوجوم /.۸۵ زا رتشیب اهز وخلک ۵۸

 زا ار اهز وخلک طسوت یرابجا لیوحت یاغلا ۱۹۵۸ لاس نئوز هسلج رد ,یزک رم هتیمک (ب
 ینعی .دحاو لکش كي اهلی وحت یارب و هتشادررقم نیشیب نوید لاطبا اب هارمه ینونک لوصحم تشادرب

 .دومن بیوصت ار تلود هلیسو دیرخ

 دهعت طسوتم روط هب لاس ره یتسیابیم اهزوخلک و دنا هدش یزیرهمانرب اهدیرخ ,اهنیا همه اب

 .لوصحم تشادرب تیمها اب بسانتم .همانرب یاهیبایزرا ؛دنراپسب ار لوصحم ینیعم رادقم لیوحت

 نوچ ار هطقن ره زا رت نازرا تالوصحم دیرخ قح تلود .دنیامن رییغت شیازفا تهج رد دنناوتیم
 تسایس هلیسو ,تلود .دسریم رظن هب .درادیم ظوفحم دوخ یا رب .تسا رت نییاپ اهنآ هدش مامت تمیق



 یسایس داصتقا ۳۷۴

 دراذگب ریثأت .تساهز وخوس رد تمیق نیازا رتالاب ح وضو هب هک اهز وخلک مامت تمیق یور ,دوخ دیرخ
 .دنک تیاده و داشرا ار اهز وخلک دیلوت و

 .تباث یاههفرعت رد صخشم تروص هب راک شاداپ و دزمتسد دیدج ماظن جیردت هب .نایاپ رد و

 زا شیب زوخلک ,رارق نیدب .دیا یم رد ارجا هلح رم هب یدقن تخادرپ و اهتخادرپ یا هرود یدنب نامز

 راک یو رین .ینعی .دنک یم بسک ار یزرواشک گرزب یرادرب هرهب یاههناشن و تایصوصخ شیپ

 .دوش یم كيدزن زوخوس هب بیترت نیا هب و دهدیم لاغتشا ار ریگبدزم
 هدمآ دیدب یرادهنماد رایسب تارییغت اهز وخلک راک ز رط و نامزاس رد ۰۱۹۶۵ لاس زا

 :تسا

 ل ومعم اهیز وخلک یارب سنج و دقن تر وص هب هدش نیمضت دزمتسد ۱۹۶۶ لاس رد

 .دنشاب هتشاد یتفایرد هام رد راب كي لقاال دیاب اهیز وخلک ,سپ نیا زا :تسا هدیدرگ
 شزرا ماجنا رس دوبن مولعم هک تسا راکزور زا رت یلاع ح وضو هب ,شاداپ ماظن نیا

 ؛تسیچ یلوصو یلوپ یاهدحاو

 شود رب هک یتایلام راب شهاک لماش اهزوخلک دماردرب تایلام تارییغت

 هن و هژیو دمآردرب تایلام یرارقرب و درک یم ینیگنس رت قنور مک یاهیرادرب هرهب

 ؛هژیوان رم ازورت

 ؛اهز وخلک نید زا یمهم رایسب شخب یافلا -
 تمیق اب همانرب یاهفده زا هک ییاهلیوحت ربارب رد تخادرب و دیرخ یاهفده لزنت

 ةنرذکب تاک رادت-یاهتیف زا الا ۰

 تیکلام و یصخش نیمز تاعطق داعبا هرابرد فجشو رخ هک یتخس تاقییضت فیفخت

 .دوب هدرک عضو نایایراهچ یصوصخ

 اهزوخوس .۲ 8

 هرادا ترازو بوصنم .ریدم كي طسوت طقف هک دنتسه یتلود عرازم اهز وخوس

 ی«اهرازتشک یاههناخراک» و دنراد تعسو راتکه ۵۰۰۰ زا رتشیب الومعم و دن وشیم

 هب و دنا هتفای نامزاس عیسو سایقم رد دیلوت یارب عرازم نیا .دنهدیم لیکشت ار یقیقح

 .دناهدش ینیشام رثکادح نازیم

 .تسا هتشاددوجو زوخلک ۲۴۰۰۰ رپارب ردزوخوس ۷۵۰۰ رامش ۱۹۶۲ لاس رد

 یدصت و هدمآ لمع هب اهزوخوس نامزاس رد مهم رایسب حالصا كي ۱۹۶۷ لاس رد "

 :تشاآ هتش ل وععم یداصتفا رک راک



 ۴۷۵ یدیلوت یاهدحاو

 عبانم اب اهز وخوس :تسا هدیدرگ دودحم دنا هدرک نیعم رت یلاع تاماقم هک ییاهفده

 ادیپ ار یدیلوت یاهیراذگ هیامرس و دیلوت یاههنیزه نيمأت تیلوئسم دوخ یلوپ
 شاداپ و قیوشت قودنص دیاب ,هیامرس ۱ هرهب تخادرب زا سپ ءاهزوخوس .دنا هدرک

 و عفانم لحم زا دیاب اهیراذگ هیام رس .دنهدب لیکشت ار (یتعنص یاهیرادرب هرهب دننام)

 هب دودحم و هتفأاي شهاک هجدوب لحم زا یلام نیمات .ددرگ یلام مات تدمدنلب تارابتعا

 داجیا ,یرایبآ) ییانب ریز یاهیراذگ هیامرس و یعامتجا تازیهجت .ینوکسم یاههناخ

 .تسا هدش (یضارا دوبهب «قرب هکبش

 تهج رد شیب زا شیب یتسیلایسوس یوروشریهامج داحتا رد یزرواشک لوحت

 .تساهز وخوس و اهز وخلک یکیدزن
 كيدزن زوخوس هب اهیزوخلک یارب هدش نیمضت دزمتسد دربراک رثآ رب زوخلک

 .دوش یم

 ز وخلک هب ببس نیدب و دروآیم تسد هب ی رتشیب لالقتسا .دوخ هب ون هب زوخوس ب

 هدافتسا اهز وخلک هب یتخادرب تاکرادت راد دنا نیس منا را و دف رک مو کيدزن

 :ننک یه

 تسا یلصا ود .نازرواشک یاهدمآرد دوبهب و اهیرادرب هرهب دایز رایسب یراتخمدوخ

 وزملم را یورو امام یافت یخ اما دف هک ات تي هک

 .دننک یم ییامنهار یزرواشک

 عیزوت نامزاس - مراهچ تمسف

 مهس .دشاب یم یز وخلک یناگرزاب و ینواعت یناگرزاب «یتلود ینائرزاب شخب هس لماش
 و ۲۸ ۰/۶۵ هب بیت رت هب ۱۹۵۶ لاس رد یشو رف هدرخ یناگرزاب رد اهشخب نیا زا كي ره

 .دسر یم ۷

 یتلود شخب . 8

 عبات و هدوب عونتم رایسب یشورف هدرخ و هدمع یاهنامزاس .شخب نیا

 لاس رد یناگرزاب لاردف ترازو .تسا لاردف یاهیروهمج یناگرزاب یاههناخترازو

 داحتا نالیسوگ ار اهیروهمج نایم یناگرزاب طابترا :تسا هدیدرگ لحنم ۸

 .دنک یم رارقرب یتسیلایسوس یوروش ریهامج

 یدیلوت یاهالاک هیلک عیزوت یتسیلایسوس یور وش ریهامج داحتا ناریزو یاروش



 دیاب ان عزت هک یتالوصحم لک درد یمررقم دوش زر یو یودص هدیه

 ینعی ؛نالپسوگ شورف یاهتامزاس هل تاب امور هشت یرلاتسقک یو و

 دقعنم اهز وخران وس دی رخ ریاود اب ییاهدادرا رق نانیا :دوش هتخو رف ۱ تی

 .دنیامن یم

 یاههناخترازو یشورف هدمع یاهنامزاس هب اهزوخرانوس ار یفرصم یاهالاک

 میمصت رب انب اهنآ عیز وت هک مهم تالوصحم زا یضعب یانثتسا هب ,دنشو رف یم یناگرزاب

 .رکش .درآ) یک تروص یتسیلایسوس یوروش ریهامج داحتا ناریزو یاروش

 .(هریغ و یخن یاههجراب

 یاه هزاغم و ۱۹ گروب یاه هزاغم دا هفتم افرا او یئزج یناگرزاب

 .دنهدیم ماجنا (۱۹۵۶ لاس رد هزاغم ۱۳۷۵۰۰) یصصخت

 .تسا هداد نامزاس زین ار گرزب یاههزاغم یناگرزاب ترازو

 ترازو هب هتسباو ییاذغ یمومع یاههزاغم هلیسو اي ییاذغ تالوصحم یناگرزاب

 .ددرگیم نیمأت ییاذغ تعنص ترازو عبات یاهنامزاس طسوت ای و یناگرزاب
 یاههخاش یتعنص یاههناخترازو ار هنومن یاههزاغم زا یخرب ,نایاپ رد و

 .دنا هدرک داجیا یفرصم یاهالاک هدننکدیلوت

 ینواعت شخب .۲ 8 ۱
 ات نامز نیا زا .دونب دودحم ییاتسور قطانم هب ۱۹۴۶ لاس ات نآ تیلاعف هک شخب نیا

 فرصم یاهینواعت» هکنآ یارب .نآ یرهش هکبش و هتفاب رد تک اه ۱٩۹۴۹ لاس

 لحنم خیرات نيا رد ,«دنزاسب زک رمتم ییاتسور یاهراک و تامدخ رد ار دوخ یعاسم

 ]و

 رب تراظن و یزیرهمانرب رادهدهع "۲ ینواعت یناگرزاب لوئسم یزک رم نامزاس

 ۱ .تسا عیزوت

 رد هقطنم ای شخب هدودحم رد ابلاغ هک تسا "۳هد ینواعت شخب ةیابو یساسا دحاو

 همین و یشو رف هدمع نامزاس شقن و تسا هدش ماغدا ""زویاسیر مان هب یدنب هورگ
 .دنک یم افیا ار یشو رف هدمع

17. 0۱۵۷5۵۷ 18. ۵5 19. ۵ 20. ۲۵۷۵, 4 ۱ ۰ 
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 ۴۷۷ یدیلوت یاهدحاو

 یزوخلک دازآ شخب .۳ 8
 دیلوت دازام دناوتیم .دهدب ماجنا تلود ربارب رد اردوخ تادهعت ز وخلک هک یماگنه

 دن ییش دار سا درک نسش تافم اهم یاهتیت هر دوش
 كجوک و تعسو مک یا هزوح هب ای راوجمه رهش هب دودحم یزوخلک رازاب

 دنا هتفرگ رارق یرهش یاهرازاب زا رود عرازم زا یرایسب نوچ ,همه نيا اب .تسا
 کادر ۱۱ام ۱۹۵۶ اهرم ات دا را اه یا تای

 .تسا هتشاد دوجو یز وخلک

 تالوصحم شورف زکارم رد ار دوخ یاهتیلاعف هک یتلود یاههزاغم رد اهتمیق

 نارحب هرود رد طقف و دننک یم افیا دازآ رازاب رد ار امنهار شقن ,دنهدیم ماجنا یزوخلک

 .دن رب یم هدافتسا یدازا نیا زا اهیز وخلک هک تسا یبایمک ای

 ییاذغ و یئزج یناگرزاب هاگنب ۶۱۶۰۰۰ رامش ۱۹۵۶ لاس رد ,عیز وت یسور ماظن

 لک تیعمج ۸۱/۳ ینعی «رگراک نویلیم ۲/۶ خیرات نیا رد ءاهدحاو نیا .تفرگیمرب رد ار

 یناگرزاب هدرخ شو رف لک نازیم ۸۷/۸ هب عیزو یاههنیزه .تشاد مادختسا رد ار

 .تسا هدش یبایزرا

 تن 1

 نیا «دشاب یناگرزاب ای و یزرواشک ای یتعنص یاهیرادرب هرهب هاوخ روظنم نیا ربانب
 رادتقا نویدم طقف نانیا هکرحم هوق و اهنامزاس نیا نسیس ات هک دوش مقر تفرقت
 تالوو همان رب اطاعت (ریز ی ریغ نوط هیدای [میقتشیم شیعه اهن آ درک راک و تا تتلو
 .دنامیم یقاب

 اههنیمز نیا رد هک دنا هدیدرگ یعونت و تیزک رم مدع نیزگیاج تدحو و تیزکرم
 .دنیامن یم فیصوت ار رازاب داصتقا

 ناجا 1۱۳811۵۲۵ ان عمرم هک (51۳07, ۰)1950
 ۳۱, 502۲۲۸۵۲۲2, تومن و کممجمب یعمجم»» (1950, ۲۳۵۵۱۲6 ۰)1)112

 ۳۸۰ هدهنس:تعب هجموهجهجب ن۴ جم جیم و رج 6 ۱.5.5.1. : ه 5۱۳0)
 زر کوزه عمجم»صخع رامججتجع (ظ۱ع# ۷۵۳, 1954)

 ]۰ ۳۳ظم وممو هجق هجموف۲ ذصج 6م کیک ((ضصط1066, .۰»)1957



 یسایس داصتفا ۳۷۸

 ۸. ۷۲۵۵ کن صمد آه اامدم (هامصگه۲4 ۰)۱952
 3188۲0 تکر 501۲۸2۲2 6 ۳۲۵۵۲, [همموم ج ۱یعوه» بم ۵

3 
 (ط. 7300۳۵ ام یانمعتهخعهءتم» كم هومن (۸ب (هانصب ۰)1957
 ۳۱۰ ۲۷۲50۳۲۵۳۲۱ 16۵۱۵۳۵۵۵۵ ۵ هه 40 0۶۵ مطک هم 1 هلو نومو : ۱و 3

 (۳عتتعم 5.ظ,1)ی.گ,و 1957۰
 1), ۲۸0, اب زا هالرمجم هد کمنآلبمعم (۳هتتف, ۰)1958

 7. ۳ 0991۳0۴-5۵2۲, . لتماوتعف . لمدديعم هو 16 :یعمعتب 0۵ نعاتتلطتاتم»
 هد ۲7:15:۵, (ظناافجمم عمجمماویفقر 1961م 2 680),



 تسخن ناونع زا موس ءزج

 دیلوت لماوع بیک رت

 یاهدحاو .دننکیم یراکمه رگیدکی اب یدیلوت یاههخاش همه رد دیلوت لماوع
 اب ار لماوع نیا .دشخب ققحت ار نکمم ییآراک نیرتشیب هک ییاهتبسن هب یدیلوت

 تیقفوم طیا رش و دنیامن یم یو ریپ یلوصا هچ زا اهبیک رت نيا .دننک یم بیک رت رگیدکی

 ؟تسیچ اهبیگرت نيا رد
 رارق رظن دروم هلئسم هعومجم هس تسا مزال اهشسرپ نیا هب ییوگ خساپ یارب

 نیش اهو تیوب اگر تب اه لوضا ی لآع یک رتتامک تت وک
 .دوش یم یسررب لماوع

 ی آق مات را دیش اات یاههوزاب رشاق ایرتک تیک رخ درو نیس
 در وم هدوش یم ی ریگ هزادنا یرو هرهب نماشا بک همیک ما اراک موس هلح رم رد

 :درک یراق نتیامزآ

 لئاسم لیلحت دیدج ینف شور .ریخا یاهلاس یط هنوگچ دوش یم هظحالم ماجنا رس

 .تسا هتفای شرتسگ یطخ یزیرهمانرب هب فورعم و موسوم دیلوت

 بیکرت تایفیک - لوا تمسق

 لماوع یتیشناج تیلباق و ندوب لمکم .۱ 8

 ار رگیدکی و دنریگ رارق هدافتسا دروم لدابتم یاهبیک رت رد دننآ وتیم دیلوت لماوع

 .دن وشپ رگیدکی نیشناج ریذب رییغت یتروص هب اي و دنیامن لیمکت

 دننا وت یم اما ؛دنشاب یم مه لمکم یدیلوت یاههخاش مامت رد «الومعم .دیلوت لماوع

 هیامرس و راک اب ناوتیم ار نيمز :دنوشب زین رگیدکی نیزگیاج عیسو سب یسایقم رد



 یسأیس داصتقا ۰

 رد درک یادی هری نیخطش تشک) دنا هیامرس و راک اب ای (یقمع شیفک] ناواق

 .دومن نیشام لامعتسا نیزگیاج ار نارگراک راک انزج ناوتیم هاگنب
 زا لمع نیا و دوشب یرگید نیشناج دناوت یمن هشيمه دیلوت لماع كي ,همه نیا اب

 :دراد ریز ح رش هب رصنع دنج هب رک و هدوبن بولطم زین یداصتقا ظاحل

 صاصتخا نیعم لامعتسا هب هک تسا هژیو یماگنه لماع كي - لماوع یگزیو (۱

 دنا ون دن رگید اما خو دقرک رکید لماوع نی رجیاج تنا رتت هک یریوط هب ,تتشابهتفاب

 .دنوشب نآ نیشناج
 .هوالع هب ؛دنک یم نیعم ار دیلوت ینف بیارض زا یخرب «ینف هویش -- نف عضو (۲

 و ییوجهف رص هیامرس ای راک لماوع رد ای دنشاب یثنخ هکنا ربانب ینف تاعارتخا

 تاب ماد تیام را اما یی راک یر شب و ی فت روا تب یادت شف

 یتروص رد هیامرس و راک نایم ینیشناج - دیلوت لماوع یاهتمیق نایم هطبار (۳
 یتخادرپ تمیق زا رتمک نیشام هدش مامت تمیق .ربا رب یروهرهب اب هک تسا ریذپ ناکما

 .دشاب راک یو ری تباب

 ار نفت سراک فاتا تار یا نا ها را ی اهر تک

 زا هدافتسا .تسا نارگ و بایمک راک یورین هک ییاهروشک رد هکنآ لاح .دیآ یمن لمع هب یقیوشت
 تا هتفاب تست ییشام

 دننام «یا همان رب یاهداصتقا رد .دوش یم هدهاشم رازاب یاهداصتقا رد طقف لماوع تمیق شقن

 ناکما بیارض نیا :دراد یساسا هبنج («بسانتم دادعا» ای) دیلوت ینف بیارض شقن ,یور وش ةیسور
 .ددرگ هبساحم دیلوت یارب یرورض و مزال یا هیامرس یاهالاک و ةیلوا دا وم هراک یورین رادقم ات دنهدیم

 یلمع ار دیدج ینف یاههویش بیک رت و دیازفیب یروهرهب رب هک زین یداصتقا لوحت تسا یرو رض اما

 :قریک رارق هجوت دروم .دیامن

 دوجو یماگنه راک یو رین یاج هب هیامرس زا هدافتسا هب شیارگ - دیلوت تیمها (۴

 رادقم یور (كالهتسا و تاریمعت) تباث یاههنیزه هجیتن رد و دشاب هوبنا دیلوت هک دراد

 .دوش عیزوت و نکشرس لوصحم یرتدایز
 شف یتیشناج نششک هلیسو 3 و ۸ لماع ود نایم ینیشناج تیلباف «یلک روط هب

 :دهد یم تسد هب ار ششک نیا شر فا .ددرگ یم نیعم

 ۸ و 3 نایم ینف ینیشناج ییاهن خرن رد یبسن رییغت
 زن



 ۲۸۱ دیلوت لماوع بیک رت

 ه)/(م)
 ۸3۷۹و م / )6 م
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 و دنتسه رگیدکی لمکم الماک دیلوت لماوع ,دشاب رفض اب ربارب ینیشناج ششک رگا
 ادا ره تش اب تیاهت يک .واک ره رزق رک نیم یارف هخافتسا فوروم کیا تییتت هی

 ناوغ نام شیشن اب تیلب اف شب تمایز یییسک رده ره هد رک یدکی, لماک نیشاخ

 دیلوت غبات .۲ 5
 زا یفلتخم :یاهبنک رت 9 دیلوت نیعم رادقم هب یبایتسد یارب ,هاگنب سیئر

 .درب راک هب ار لماوع

 حاد احدی لس دوم لا اد نم یکی طب دیلوت عبات
 :تنما نامز

۳۲-۵, ۱.۸ 

 نوگانوگ یاههویش .دهدب رییغت و ۶ و « لماوع رادقم رییغت اب ار ۴ دناوتیم هاگنب

 هویش هاگنب هک تسا نیا رب ضرف اما .تسا یرگیدزا رترثّوم یخ رب ؛دراد دوجو دیلوت

 لمحتم ار دیل ی ی ی تم یی 4
 .دوشب

 صخشم ار دیل وت لماوع نکمم یاهبیک رت .دیلوت رترثوم ینف هویش یارب .دیلوت عبات
 دن هجرت اب «یواضتفا هلئسم هلهدیم ناشت ار هاگنب سیئر «ینف شناد قفا» و دنک یم

 .تسا دیلوت عبات رد هطقن نیرتروآدوس شنیزگ .دیلوت لماوع تمیق
 لکش زا میناوتیم نیاربانب میسریم دیو باختنا رد هتشذگ لیلحت هب اجنیا رد

 .مینک هدافتسا ربارب لوصحم یاهینحنم

 یارب ار ظو ۸ لماعود نوگانوگ یاهبیکرت ,ربارب لوصحم ینحنم ره ۲۰ لکش رد
 (۱۷۷ هحفص هب دیئامن عوجر) دهدیم ناشن نیعم رادقم هب لوصحم دیلوت

 لک هنیزه یازا هب .لماوع نکمم یاهبیک رت .دشاب نیعم 8 و ۸ لماع ود تمیق رگا
 یگتسب 8 و ۸ یبسن یاهتمیق هب طقف طخ نیا بیش ؛دنک یم تقباطم 06 طخ اب ,نیعم

 ینحنم هلیسو .رظن در وم لک هنیزه یازا هب ,هنیزه نی رتمک اب نکمم دیلوت نی رتشیب .دراد

 نیک ۲ ره ی ورا ی ی ارم را را



 ۴ نلیاع تیم هیت نا تعیم هاک ره هک ی ناشر اعم ره ماغ هو

 طخ نیا و تسا ار ربارب رادقم ینحنم رب سامم )۷ هطقن رد ۳ تمیق طخ .دبای شهاک

 یتات  ا تیعضو رد لماوع بیک رت نی رتهب دیه ناب
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 :تسا ریز تروص هب دیلوت عبات

(۲<),۵ 

 دا هجرد ۸ سناجتم عبات نیا

 ۲۵, 0)ع ۵,0(۲) >عرط

 .تسا یقیقح تبثم ددع » و تباث ددع 7 .دشاب

 وتو هدیمان یطخ سناجتم عبات و تسا كي هجرد سناجتم عبات ,دشاب» کا

 هسار لماوع مامت رگا و ربارب ود دیلوت ,(-۲) مینک ربا عوخ ار لماوغ هک هاک شه

 یاه هدزاب مییوگ یم تلاح نیا رد :هد رد نه-دونآ رپ هس دیلوت .(>۲ ) مییامن زار

 ۱ ,تسا تباث .سایقم

 ار لماوع هاگ ره هک ینعم نیدب ؛تسا یدوعص .سایقم یاههدزاب ,دشاب /۱>>۸7 رگا

 ۱ . .دباییم شیازفا ریارب ود رب نوزفا لوصحم .میزاس ربارب ود
 هدنیا رد ار تلاح نیا .تسا یلوزن ,.سایقم یاههدزاب .دشاب << هاگ ره

 .درک میهاوخ یسررب
 - باک عبات .دریگیم رارق هدافتسا دروم تاقوا رتشیب هک یطخ سناجتم دیلوت عبات

 هب و هتفر راک هب دیلوت لیلحت یارب هک تسا ییاکیرما نادداصتقا ود مان هب ۲ رسالع

 1. ماطاط-[)هادبماوع



 ۳۸۳ دیلوت لماوع بیکرت

 :تسا ریز لکش

۶.4 ۳ 

 < ۱و وه شا یا ین امت الا ارمف

 :تشا

 :میروآ یم تسد هب ار ریز هطبار .مینک برض ۷ تباث ددع رد ار ( و اب هاگره

 ۷۱ )0)کرف

 .تسا یطخ سناجتم عبات روظنم هک دوشیم هظحالم .نیاربانب
 :درادیم هضرع ریز ح رش هب یفلتخم تایصوصخ عبات نیا

 نت تفایرد دوخ ییاهن یروهرهب اب ربارب یشاداب دیلوت لماوع ۳19

 .دشابیم لک دیلوت رد لماوع مهس اب یواسم بیترت هب لماوع
 ور فع راک نما دن شوش ار مارا لا

 :دیآیم تسد هب دیلوت عیات قتشم زا راک لماع ییاهن یروهرهب

 ۵8 یو مس
 لماع ییاهن یروهرهب اب ربارب راک لماع هب یتخادرپ دزمتسد ,ضرف هب انب ,نوچ

 :زا دوش یم ترابع دزمتسد هجو .تسا راک

۱-۵] <- 161-0 

 :دیآ یم تسد هب ریز هطبار هحیتن رد

۷ 
۳ 

 درد هیام رس در وم رد نا وتیم ار لالدتسا نیمه

 ییاهن یاهیروهرهب عمج .تسا تیاث سایقم یاهدزاب لماش دیلوت عبات نوچ (۲
 یسررب میزوت ثحبم رد رترود هک تسا رلیوا هیضق نیا .تسا لک لوصحم اب ربارب
 فک میهاوخ

 هیامرس و راک لماوع نایم ینیشناج ششک هلیسو سالگاد-_باک عبات ,نایاپ رد و (۳
 .دوشیم صخشم كي اب یواسم

 نوک انوک :تاخرد بل هت تو افت عاونا رد هک دهدیم ناشن ینیع تادهاشم

2, ۵۲ 



 رد هک دنا هدرک هیهت ار یسناجتم عبات ,ناگدنسی ون زا یضعب ؛دراد دوجو ی ریذپ ینیشناج

 عبات نیا .دشاب یم دحاوزا رتمک و تباث راک و هیامرس لماعود نایم ینیشناج ششک اهنا

 ۳ داهنشيب و میظنت ۱ یو ساق ۱ رت ۱ هک تنش ۳0۳۹

 تیک رث دورح بس مود تمسق

 بسانتمان یاه هدزاب نوناق

 لماع كي رادقم .میرب راک هب مه اب ار دیلوت لماع ود هاگ ره هک دهدیم ناشن هب رجت

 رادقم هکنآ نودب ءدنامب تبات تست رگید لماع رادقم و دبای شیازفا هتس ویب دنا وت یمن

 نازیم هک تسا نیا زا یشان یفاضا یاههدزاب لزنت نیا .دنکن ادیب شهاک یفاضا دیلوت

 نوناق ,هدیدب نیا .دیامن یم قفاوت تباث عیانم رتمک اجردتم ءزج اب ریغتم لماع شیازفا

 نودب و هداتفا اب شیپ تقیقح» .دسی ون یم هکیور .دهدیم حیضوت ار بسانتمات یاه هدزاب

 .دسر یم یزرواشک یرادرب هرهب هرابرد وگروت هشیدنا هب نوناق نیا ءاشنم

 هدناشفا یزاس هدامآ هن وگ چیه نودب و یعیبط ر وط هب زیخلصاح نیمز رد هک یردب «دسی ون یم وگروت

 لوصحم .دوش هفاضا مخش كي طقف نادب رگا .دوریم تسدزا یلک هب ابیرقت هک تسا یدوک .دوشیم

 هد وراهچ هب و دنک رت نوزفا ربارب هس ایودزا ار لوصحم رادقم دیاش موسو مود مخش ؛دش دهاوخ رتدایز

 ینامز ات نایرج نیا و دبای شيازفا دوک زا رتدایز رایسب تبسن هب لوصحم نازیم ینعی .دناسرب ربارب
 ز رم نیا زا هاگ ره .دیایب تسد هب رتشیب رادقم هب دوک اب هسیاقم ماقم رد لوصحم هک دیامن یم ادیب همادا

 زا رتمک هشيمه و رتمک ینازیم هب اما .دوشیم دایز لوصحم مه زاب ؛میيازفیب دوک رب مه زاب و میرذگب

 ره .تلاح نیا رد .دیازفیب نادب یزیج دناوتن تعنص و دسرب مامتا هب الماک نیمز هوق هکنآ ات ,شیپ

 :وو فا نهار لوضحم رب یخ افلطم قدرک دقاضا

 ناتسلگنا رد تالغ تمیف یقرت حیصوت یارب ار بسانتمان یاههدزاب نوناق ودراکیر

 3. نمهعاعصا ۳اهعانتاب ۵۶ ینادعانتتمج

 4. ختو»ب .. 5 عمر (. مطقف 7. 010۷۷

 8. 1:۰ ۵۷ :عاب ۵۴ 6۵۶۵0 هل گاهالعااعو, هام. 1961. 0. 2۰



 ۴۸۵ دیلوت لماوع بیکرت

 یاهیرادرب هرهب هدزاب .تعارز شرتسگ لابند هب :درب یمراک هب ۱۸۱۴ لاسزا سسب

 رما نیا .دشابیم یدوعص نآ دیلوت یاههنیزه هکنآ لاح .تسا یلوزن یزرواشک

 .دوشیم اهتمیق شیازفا بجوم
 رد ؛درادن رابتعا و شزرا یزرواشک رد نوناق نيا هک دراد هدیقع لیم تراوتسا

 .تسا هنیزه زا رتبسانتم الومعم هدزاب .تعنص

 و یدوعص یاههدزاب هلحرم كي تسخن .رما تیعقاو رد ,یناسنا تیلاعف ره
 هنیشیب هدزاب .دیلوت لماوع هنیهب بیک رت یازا هب سپس .دیامیپیم ار یلوزن یاههنیزه
 رد .دسر یم | رف یدوعص یاههنیزه و یلوزن یاه هدزاب هلحرم ماجنا رس .دیآ یم تسد هب

 تعنص زا رتعیرس یزرواشک رد یلوزن یاههدزاب دودح هک تفریذپ ناوتیم طقف اجنیا
 :اتسشا مود شخب زا رتمک تسخن شخب رد ,تعیبط رب رشب تردق | ریز .ددرگ یم رهاظ

 :دوش نایب ریزز رط هب دناوت یم و دراد تیمومع بسانتمان یاههدزاب نوناق نیا ریانب
 رهن راز وزن تیام شل اما ایه راک اف تست را قم کا
 رادقم ,لاح نیع رد و ددرگ دایز جیردن هب و تبس نامه تا هتفر راک هب لماع كيزا

 دحاو ره هدزاب ینعی) ریغتم لماع ییاهن لوصحم .دیامتن رییغت رگید لماوع ای لماع
 .دهد یم لزنت سپس و درب یم الاب نیعم هطقن ات ار (لامعتسا دروم ریغتم لماع زا یفاضا

 .دهدیم همادا شیازفا هب یلوزن خرن هب لک لوصحم ,هطقن نيا زا سپ
 هکلب .هدوبن طوب رم لک لوصحم هب یلوزن یاه هدزاب هکنيا زا یکاح رتهب نایب یارب

 لزنت نوناق یهاگ بسانتمان یاههدزاب نوناق ,دراد طابترا ریغتم لماع ییاهن لوصحم اب
 .دوش یم هدیمان ییاهن لوصحم

 .دیامن یم مسجم ار بسانتمان یاههدزاب نوناق دعب هحفص لودج

 زاغآ زا شیپ یتح و دباییمن شیازفا تیاهن یب ات لک لوصحم هک دوش یم هظحالم
 .دهن یم لزنت هب ور نآ دشر خرن ,شهاک هب

 لماع زا دحاو كي دایدزا هجیتن رد یلک لوصحم رییغت ؛ریغتم لماع ییاهن لوصحم
 .درادیم هضرع .تسا دیلوت عبات بیش نامه هک ار لک لوصحم رییغت خرن و تسا ریغتم

 ,دبای شیازفا یدوعص خ رن هب لک لوصحم هاگره هک دوش یم كرد تقیقح نیا نونکا
 خ رن هب لک لوصحم هک یماگنه .سکعرب و دوش یم دایز ریغتم لماع ییاهن لوصحم

 .دوشب مک لک لوصحم هاگ ره .دیامنیم لزنت ییاهن لوصحم .دبای شيازفا یلوزن

 .(دهدیم ناشن ار یفنم رییغت لک لوصحم لزنت اریز) درگ یم یفنم ییاهن لوصحم
 هب ریغتم لماع یاهدحاو رب لک لوصحم میسقت زا ریفتم لماع طسوتم لوصحم



 لماع یاهدحاو. | لماع یاهدحاو .

 ریغام تباث

۳۰ 

۱ ۳ 

۳ ۳ 

۳ ۳۰ 

۴ ۳۰ 

۵ ۳ 

۶ ۳۰ 

۷ ۳۰ 

۸ ۳ 

۹ ۳۰ 

۳ 

 .دیایم تسد

 دشر ییاهن لوصحم زا رتمک تعرس اب ادتبا طسوتم لوصحم هک دوش یم هظحالم

 اب سپس .دوشیم ییاهن لوصحم اب ریارب عضو نیا رد و دسریم هنیشيب هب و .دنکیم

 هرابرد یمومع دعاوق دریراک هب ءاجنیا رد .دنک یم لزنت ییاهن لوصحم زا رتمک یتعرس
 :میسر یم طسوتم ریداقم و ییاهن ریداقم نایم طباور

 هدنبای شیازفا طسوتم رادقم .دنک زواجت طسوتم رادقم زا ییاهن رادقم رگا (فلا
 ی ارز نا یاب اقا تا

 دباییم لزنت طسوتم رادقم ,دشاب طسوتم رادقم زا رتکچوک ییاهن رادقم رگ غش

 ازای اهدای هوم ادروا سمیپ اب او ظفر هقم نم اهت نا دم

 ؛(دشاب تباث ای و یلوزن اي یدوعص ییاهن
 تباث زین طسوتم رادقم .دشاب طسوتم رادقم اب ریارب و تباث ییاهن رادقم رگا (پ

 ؛تسا

 .دشاب طسوتم رادقم اب یواسم نیعم هطقن ردو یو اب یدوعص ییاهن رادقم رگا (ت

 سو ی هک ایم ایا اه ها ی ید سا

 میس رتار طسوتم لوصحم و ییاهن لوصحم .لک لوصحم یاهینحنم میناوت یم ككنيا



 ۳۸۷ دیلوت لماوع بیکرت

 ریغتم لماع
 ۲۱ لکش

 هک تسین یطباور اب دننامه تسرد دیلوت و لماوع نایم طباور .دراوم زا یضعب رد

 .میدرک یسر رب

 شيازفا ار ریغتم لماع یاهدحاو هکنا ضحم هب .ییاهن یاههدزاب تسا نکمم

 لوصحم یاهینحنم زا ییاهتمسق اب ۰۲۲ لکش رد ,تیعضو نیا .دیامن لزنت یهاگ .میهدب
 تمسق یازا هب دنناوتیم تباث ییاهن یاههدزاب یهاگ .دنک یم تقباطم 0۸ زا سپ

 دشر تیاث خ رن هب لک لوصحم .(۲۲ لکش) دنشاب هتشاد دوجو .دیلوت تایلمع زا یمهم
 دهاوخ یقفا ییاهن لوصحم ینحنم ؛دسرب ارف دوجوم دیلوت تیفرظ دودح ات دیامنیم

۰ 

 .عقاو رد .دوش یم یکی ییاهن لوصحم ینحنم اب و یقفا زین طسوتم لوصحم ینحنم ؛دش



 نیشام رامش ,عیانص هن وُگ نیا رد .دوش یم هدید نآوارف یلیدبت عیانص رد تلاح نیا

 .دننک یماضاقت ار تخم زاک نیو ریف یلقت امت نم قیلاوت نیعم رادقم هب كي ره و هدوب تباث

 ات و دوش هدوزفا راک یورین ینیعم رادقم و نیشام كي تسا مزال .دیلوت دایدزا یارب

 و رز یاههواب تینا سس شنا ها :تنات رادهب دیل وب تتراد زیارت اراک اهتتضام

 راک هب رتمک ییاراک اب دیلوت مرگامرگ رد اهنیشام زا یضعب هک دندرگیم رادیدپ یماگنه
 : .دنتفا

 هک .دیلوت درگارف ره رد هک دنک یم نایب ار تیعقاو نیا بسانتمان یاههدزاب نوناق

 یاهتبسن تلاح .دنشاب یمن ریذب نیشناج الماک دیلوت لماوع ,تسا مولعم نا نشاتقف

 دیلوت لماوع .عقاو رد .تسا ینانثتسا دراوم زا ,لماک یریدب نیشناج دروم دننام .تباث

 دوجو ,نی رتهب ناونع هب ,لماوع نیعم تبسن كيو هدوب ریذپ نیشناج نیعم نازیم هب طقف
 ۱ .دراد

 هک تسا نآ مزلتسم نای رج نیا :دبای شيازفا دیلوتاب هارمه تیاهن یب ات دناوت یمن ییاهن لوصحم
 ات هتشاب رک دوش سابنک شما اب هک تباغ ماط شک شاکی یاماع دا تار
 دیل وت .تخاس زک رمتم رتگنت یاضف رد ار ناقهدراک ناوتب ردق ره ینعی ؛دروآ مها رف ار لوصحم ی رتشیب

 ۱ .دوب دهاوخ رتشیب یزرواشک

 ینعم نیا هنرگو ؛دریذپ شهاک دناوت یمن رگید .درذگب هک نیعم رادقم زا ییاهن لوصحم ,روط نیمه
 رها نارت ش ریعتع لماغ ی اهدا راهش ییازف آ اب طتق تیک لماص نیعمرادعم رها هک دهد از
 .درادن یتیمها یزرواشک دیلوت یارب نیمز تعسو «رگید ریبعت هب ؛دروآ تسد هب ار دیل وت رادقم

 یرو رض دیلوت یارب لماع ره هک دناسریم ار تیعقاو نیا بسانتمان یاههدزاب نوناق .نیاربانب

 .دنشابیم رگیدکی لمکم نیعم هزادنا رد دیلوت لماوع و تسا



 ۴۸۹ دیلوت لماوع بیکرت

 بسانتمان یاههدزاب نوناق .فیرعت .۲ ٩

 تست او تشیو موش مس نا رس زجاطقم بینا ات یاهو ناف

 ؛رتفا یصات اقدام مار هک مزال ۱

 .دنراد دوجو فلتخم یاهلکش هب هیامرس و راک لماوع هک درک شومارف دیابن اما و

 نیا قفاوم دیاب راک نوناق .تیریدم راک الثم ؛تراهم اب راک ؛تراهم نودب راک دننام

 ؛دریگب رظن رد ار ناوارف یاهبنک. رز لاکشا

 زا یفاضا یاههزادنا .لماع كي تباث رادقم یازا.هب هک دراد لوبق نوناق نیا (۲

 لماع في طقف کا تن وت یاهدرگارف زا یضعب .رد نکل .دوش یم هدوزفا رگید لماع

 الثم) لماع هتسویپ رییغت طقف .دیآ یمن تسد هب یفاضا لوضحم چیه .دبای دایدزا دیلوت
 .دبای شیازفا هدزاب ات دهدیم ناکما (رازبا ای راک

 هب دیلوت یاهشور دراد رابتعا ینف هویش صخشم و مولعم عضو یارب , طقف نوناق (۳

 بیغت.دسریم ار یلوزن هدزاب هلحرم سپ نآ زا هک یاهطقن «دریذپ لمأکت هک جیردت
 ۱ ۱ .دوش یم رود و دهدیم ناکم

 دوریم راک هب یدروم رد و دشابیم هدنزرا دیلوت نیعم سایقم یارب طقف نوناق (۴

 .دوش هدوزفا نیعم لماع تباث رادقم كي رب ریغتم لماع كي یلاوتم یاهدحاو هک

 تسا نکمم ؟دتفایم یقافتا هچ .دنبای شيازفا تبسن كي هب لماع ود هاگ ره اما "

 :دیآ دیدب فلتخم یاهتیعضو

 | دبای شیازفا تبسن نامه هب لوصحم تسا نکممس

 دایدزا هلزنم هب تبسن كي هب لماوع هیلک شيازفا .عقاو رد .دراد دوجو سایقم تبات

 .تسا دیلوت نایرخ سایقم

 ۰ ,سایقم یاههدزاب مییوگ یم :دبای شیازفا یرتدایز تبسن هب لوصحم تسا نکمم
 .تسا یدوعص

 ۱ میوگ یم :دبای شیازفا )و

 ۱ .تسا یلوزن

 سایقم یاههدزاب رییغت زا ار مولعم سایقم یازا هب هدزاب تقد هب تسا مزال ,نیاربانب
 ریغتم لماع كي و تباث لماع كي یاهتبسن رد رییغت هب تسخن هدزاب .میهد صیخشت

 .دراد طابترا هاگنب داعبا هب و سایقم هب مود هدزاب .تسا طوب رم

 .(۲۳ لکش) ددرگ یم رهاظ ریا رب رادقم رادومن رد ینشور هب زیامت و كيکفت نیا



 یسأیس داصتقا ۴۳۹ ِ

 ةهلیسو هب .درذگ یم ءادبم زا هک 0۸ رطق ,دشاب تباث سایقم یاههدزاب هک يماگنه

 .دوش یم میسقت ربا رب تاعطق هب (06, ۵, موعهوموع 6و6 م) ربا رب لوصحم یاهینحنم

 شیازفا هک یعضو دننام .تسا سناجتم دیلوت حطس كي فیرعت زا یشان تیصاخ نیا

 .دوشیم دیلوت رد ربارب و بسانتم شیازفا بجوم لماع ود رد ناسکی و بسانتم
 .خلا (۵,۵<,2< 20و :تشاد میهاوخ نینچ .دشاب یلوزن .سایقم یاههدزاب رگا

 یاههدزاب هاگره .دنوشیم رود رگیدکی زا شیپ زا شیب ربارب لوصحم یاهینحنم
 .دنوشیم كچوک شیپ زا شیب اهطخ هعطق .دنشاب یدوعص سایقم

 .مییامن مسجم مولعم سایقم یازا هب ار بسانتمان یاههدزاب نوناق میهاوخب هاگ ره

 شیازفا راک یو رین رادقم هک یماگنه .میشکب اه روحم اب یزاوم ار 01 طخ میناوتیم

 یاهطخ هعطق یازارد .دنامب تباث هیامرس نارسیم و دبابی
 هب یبایتسد یارب هک دراد نا رب: تل الد رما نيا و دوش یم دایز 702و و ۱2۱۷۱2 و۱

 .دزیگ رارق هدافتسا دروم راک یو ریت دیازتم رادقم ذیاب یفاضا لوصحم

 همه اما ,دنشاب هدشن نییعت لماوع زا یضعب هک یماگنه .هک دسریم رظن هب نینچ

 هک یتیعضو .دریذپب رییغت دناوتب دیلوت سایقم هک یعقوم ینعی .دنیامن رییغت دنناوتب
 مه زاب .عفاو رد .دنکب ادیب ی رتشیب شزرا دناوتیم دشاب تباث نآ رد سایقم یاههدزاب

 هدیدپ. رد نایرسج نیا حیضوت و تسا یلوزن سپس و یدوعص اههدزاب تسخن
 (ییوجهفرص فالخ یاهنایرج) یلخاد یاهنایز و سابقم یلخاد یاهییوجهفرص

 1 .تسا سایقم

 ریز نوگانوگ للع هب و هدوب هاگنب دشر زا یشان سایقم یلخاد یاهیی وجهفرص



 ۴۹۱ دیلوت لماوع بیکرت

 :تسا طوب رم

 ؛دیلوت دیازتم مجح یازا هب نارگراک صصخت
 یارب زج دناوتن هجیتن رد هک ریذپانمیسقت ابلاغ و رتدمآراک ینف ُيامرس 0

 ؛دور راک هب یداصتقا یلکش هب دیلوت یالاب حوطس

 نیا ,لاثم ناونع هب :دیامنیم رترثوم ار دیلوت رتگرزب یاهسایقم هک ینف لماوع -
 یدیلوت هاگنب كي رد مزال یاهنیسیناکم ای ناراک ریمعت هرامش هک تسا دوهشم تقیقح

 ؛دباییم شیازفا نیشام هرامش زا رتمک بسانتم روط هب

 یاههکبش زا هدافتسا) شورف و (هدمع یاهدیرخ) دیرخ رتهب نامزاس یایازم
 .(رثوم یناگرزاب
 گرزب هاگنب هک جیردت هب :تتسیت :لحانودن سایقم یلخاد یاهییوجهف رص اما و

 اهیی وجهف رص نیا .دراذگب شیادیب هب ور سایقم زا یشان یاهنایز هج رگا .دوش یم

 یاهو هوم تای سایستا سایه ز تک مات هک هی هنر

 رایسب هاش داعتا هک تا یماگنه هب تراظن و یگنهامه داجیا رد .تیریدم هدنیازف

 ًیرقت تلصخ ار یلوزن یاههدزاب .یناسنا لماع .بیترت نيا هب .دوشیم گرزب

 :قیادرک هتیل وت یا

 بی نوا هر مت

 یروهرهب

 ی رکف تالاغتشا و اههشیدنا رد ییالاب رایسب ماقم یروهرهب موهفم .رضاح لاح رد

 ردق هب و تامدخ و اهالاک لیصحت یارب ار یدیلوت عبانم زا رثوم هدافتسا و دراد اهتلم

 .دناسریم هنیزه نیرتمک اب ناکما

 ؛دزاسیم ناشت طاق راک نیللملا نیب رتفد لک ریدغ ۱۱۵۲ لاس شرازک هک .نانج

 عاونا دوجوم ریداقم بیک رت :وروطتم دتتسآ .نامر اش تش نیجرهزا شیب یروهرهب»

 نیرتدنمدوس دیلوت یارب تروص نیرترثوم هب یعیبط عبانم و هیامرس راک نوگانوگ
 .«دشاب یم تامدخ و اهالاک هعومجم

 یبایزرا تلم سایقم رد مهو هاگنب و رملق رد مه دیاب دیلوت نامزاس ییاراک نیا ربانب

 تک

 9, ظنعواب آماعصحاتمطهآ لب ۲۱۵۷۵۱۱ (ظ۰۱.1۰)



 یسایس داصتقا ۲

 ۱ یروهرهب هزادنا و فیرعت .۱ 8
 فیرعت دیلوت لماوع و لوصحم نایم هطبار تروص هب یرظن ظاحل زا یروهرهب

 راک هب دیلوت نیا نایرج رد هک یعبانمرادقم و هدش دیلوت هک یتورث رادقم ینعی .دوش یم
 :تسا هتفر

 نرو ساز ایت ات کتیا ای اهالاک لک اشتل ز رضعشز را نوش
 . ؛(تامدخ دیلوت ,یتعنص دیلوت ,یزرواشک دیلوت)

 یاسور راک :تسا دیلوت نایرج رد اهیراک ادف و اهششوک هیلک .دیلوت لماوع زا دوصقمس
 ان شاد دنا یک مدت سس کناف زا راظتا نا ییاق واکسن

 هب ریذپان نیشناج و ریذپ نایاپ یعیبط عبانم زا هک ییاهتشادرب ؛دنزاس یم ریذپ ناکما
 .(یندعم داوم .تفن) دیایم لمع

 رایسب لماوع هب و دشابیم راوشد یلم سایقم رد یروهرهب یریگ هزادنا نوچ
 «تعنص) تیلاعف هخاش بسحرب یروهرهب الومعم .دراد یکشب فلتخم و نوگانوگ

 .دوش یم نيعم دیلوت دحاو رد ای (یناگرزاب ,یزرواشک

 یعیبط عبانمو هیامرس ,راک یاهدحاو عمج و دیلوت فلتخم لماوع یریگ هزادنا نوچ

 نایم یاهطبار ینعی .دوریم راک هب یرت یبیرقت و رتهداس شور .تسین نکمم رگیدکی اب

 .ددرگ یم رارقرب (هیامرس ای نيمز ,راک) هدافتسا دروم لماع رادقم اب لوصحم
 یناسنا راک یروهرهب انامه تاقوا رتشیب .لامعتسا دروم یروهرهب موهفم (فلا

 :دوش یم ی ریگ هزادنا ریر دراوم رد راک یروهرهب اتش

 ؛راک لماع هب لک لوصحم میسقت رثآ رب :داصتقا رد -
 .دریگ یمرارق هدافتسا دروم هک راک لماع هب هاگنب نیا لوصحم میسقت رثا رب :هاگنب رد -

 .دراوم زا یضعب رد .دوش یم یبایزرا یکیزیف ریداقم بسحرب دیلوت .تاقوا رتشیب

 ینعی .هدوزفا شزرا .تروص نیا رد :ددرگ یم نیعم صلاخ دیلوت شزرا بسح رب دیلوت

 رگید یوس زا یفرصم هیلوا داومو اهالاک هنیزه و وس كي زا شورف لک مقر نایم توافت
 .دوش یم نییعن

 زا یقیقد تاحالطصا ةعومجم.راک هورگ كي ,یداصتقا ةعسوت و یراکمه نامزاس قیوشت ربانب
 :تسا هدرک هیهت حرش نیدب یرو هرهب

 دوش یم نیم کراک راک .تفاس تی عام یروفرهب

 قی رط ود هب دناوت یم و دور یم راک هب ینف للع رثا رب یروهرهب رییغت نازیم ناونع هب یروهرهب نیا

 :ددرگ هبساحم



 ۳۹۳ دیلوت لماوع بیک رت

 هر یصاصتخا اهم یی میس راک یورت ناهتسا یکم هکر اک کزواک تعاس تسخخرپ دما
 ,یزاسهریخذ .تظافح یاهراک زا تسا ترابع نآ تیلاعف هک) ميقتسمريغ راک یو ری و دیلوت

 .دش لئاق توافت (یمومع یاهراک رگید و یلخاد لقن و لمح

 , تامدخ ؛شهوژپ و یسررب ریاود) نانکراک مامت راک دروم نيا رد :تعاس رد راک یوریث لک .ب

 .دوش یم باستحا (یلام و یرادا تامدخ ؛یرادباسح تامدخ .نانکراک

 .(اهتبیغ و تالیطعت رسک نودب) تسا لاس رد رگراک راک ائامه هنالاس یروهرهب (۲

 .دوریم راک هب راک یورین تاجایتحا می وقت ی یلم دمارد یبایزرل یارب یروهرهب نیا

 لک عمج و (میقتسمریغ ای میقتسم) یراک لاس طسوت .نیشیب در وم دننام دناوت یم هنالاس یروهرهب

 .دوش هیساحم لاس رد راک یو رین

 لماوع .تشادنپ یکی دیلوت لماوع یروهرهب اب دیابن ار راک لماع یروهرهب (ب

 ۱ .دنوریم راک هب تلم كي اي تعنص كي رد دیلوت

 .تسا هتفرگ تروص یتاقیقحت هیامرس و راک هتسویپ یروهرهب نیبعت یأ رب .نینچمه

 ود نیا ۱۰ .دناهدروآ لمع هب ناتسلکنا یارب تیمسا و یوادر ار تهج نیا رد ششوک نیتسخن

 صلاخان هیامرس لیکشت هنالاس ماقرا ساسا رب ار ۱۹۵۴ ات ۱۹۴۸ لاسزا لامعتسا در وم ةیامرس رییغت

 هب .دنا هدومن لیدعت یلیدبت تعنص صلاخ لوصحم رد ار هیامرس وراک لماوع مهس و دنآ هدرک هبساحم

 هاگنب رد هدافتسا در ومو دیدج هیامرس ۱۵ هدزاب ح رب رگید یوسزا و دزمتسد وس كيزا هک بیترت نیا

 .دنا هتفرگن رظن رد ار (كالهتسا نودب ریاخذ و اهتایلام لماش)
 ۱۰ یخ اه را نام تص- رد راک لماع یزروهرهب ۱۹۱۵۲۱۲۱۲۸ یاهلاش هریک قاب

 «یقرت» «هرود نیا نای رج رد .دوریم الاب ۱۰۴ هب ۱۰۰ زا هیامرس یروهرهب ؛دسر یم ۱۱۸/۳ صخاش
 7۱۳/۲ (دشیم هجیتن یفاضا هیامزس و راک لافتشا زا طقف هجنآ زا نشیب یعقاو دیلوت شیازفا یتعی)

 رد ۱/۱ و ۱۹۵۱ ات ۱۹۴۸ اهینوگ رگد یاهلاس رد ۸۳/۳ و/۳/۱ هرود نيا رد یقرت هنالاس خ رن .تسا

 سا هووب ۱۱۵ ۱۵ لاست

 و دور یم الابراک یو رین یروهرهب زا رتمک هیامرس دحاو یروهرهب هک تسا نیا نیبم هلصاح جیاتن

 تینا فلتخم عیانص رد یبسن ییأراک بسانم صخاش راک لماع یروهرهب هک دنهدیم ناشن زین

 ۱ تا ۰/٩۱ هتفرگ ماجنا هک یتابساحم رد رصنع ود نيا نایم یگتسبمه بیرض)

 ییاهششوک زین تلم ای 5 سایقم رد دیلوت لماوع یلک یروهرهب هبساحم یاب
 :تسا هدیدرگ لومعم حرش نیدب

 .صلاخان یعطق دیلوت رسک تروص رد هک تسا هدرک داهنشيپ ار یلومرف ناسنو یاقآ ,ر وظنم نیدب

 رارق تادراو و یلم ةیامرس كالهتسا .تعاس رد راک یورین تیلاعف رسک جرخم رد و تادراو لماش

 .دنشاب یم تباث تمیق هب ینعی «مجح» بسح رب دناهدش دراو هبساحم رد هک ی رصانع هیلک .دراد

 10۰ 6002۷۷۵2۷ 290 نا, ۴6۵۲۵۴۱ 0۷۲۱۵۷, ۱۷۵۲۱ ۰



 یسایس داصتقا ۴

 زر تینا ورک هیراک یاغ اش کمک زور یروض و کا وف راک تاهاسیاتزف
 ناذنتراک راک. .تامخ - تفت هع مجم ؛یزرواهک ددرک لندفت یاس ظس و ی اههتی ها تسخزب

 .دوش عمج اههورگ نيا راک تاعاس طقف ای ؛روشک
 و ددرگ یم باستحا (كالهتسا لکش هب) هیامرس هک تسا نيا لماوع یلک یروهرهب موهفم هدیاف

 تفاسع هن ین اهننخب ییاشز | یراج یاهدی رخ .ددرگ لامعا داصتقا شخب ككي رب موهفم نیا هک یم اگنه

 هیامرس نیا یداصتقا كلالهتسا هایسو اعیحص هل الاس دیلاوت رد ماهی اهرس تک راشم مهلش ,فیآ نم

 فلتخم عاون : ریش لر هک چاق شا یا هاوتسا هيات شش کا

 .دراد یم روظنم ار یتازیهجت یاهالاک

 داصتقا یا رب ,داصتقا هعومجم یارب ,هسنارف رد ار یلم یروهرهب شیازفا «هیاب نیا رب ناسنو یاقآ
 هتسناوت بیترت نیا هب و هدرک هبساحم ۰۹-۱۹۶۱ هرود یط .یزرواشک ریغ داصتقا و یزرواشک

 داصتقا زا رت می رس (لاس رد /۳/۲) یزرواشک داصتقا رد یلک یروهرهب هک دیامن مولعم تسا

 حطس رد لوحت نیا .تسا هدومن یقرت (لاس رد /۸۳/۶) یلم داصتقا و (لاس رد ۸۳/۴) یزرواشک ریغ

 ح رطم یلم داصتقا رد هجیتن رد و هسنا رف یزرواشک رد هزورمآ هک دهدیم حیصوت ار یلئاسم هتسیاش
 ۱ ۱۱ ییتسه

 هدش ینغ ,هفاضا یاهباسح شور ینعی ,نیون شور اب لماوع یلک یروهرهب لیلحت .یگزات هب

 رد «اههنیزه و اهدمآرد یاهیسررب زک رم» هلیسو .هتفرگ ماهلا هسامریپ هشيدنا زا هک شور نیا .تسا
 ۲۳.تسا هدیدرگ هیهت هسنارف

 شیازفا .تسا هدرب راک هب هک یدیلوت لماوع رادقم و هدرک دیلوت هاگنب لاس ره هک ییاهالاک رادقم

 یفاضا لماوع شزرا و هلصاح یفاضا تالوصحم شزرا نایم توافت یلک یروهرهب هفاضا .دباییم

 خ رن نینچمه .تسا هدش هبساحم لوا لاس یاهتمیق هب توافت نیا شزرا .تسا هتفر راک هب هک تسا

 هاگنب هدوزفا شزرا و هفاضا نیا نازیم نایم یتبسن هک بیترت نيا هب ,دش دهاوخ هبساحم زین هفاضا
 .ددرگ یم رارق رب

 ,دشاب یم اهتمیق رییغت و دیلوت فلتخم لماوع شاداپ رییغت انامه یلک یروهرهب هفاضا نيا یازابام
 و عفان نایرتشم هو رگ یارب هک یتالوصحم شو رف یاهتمیق شهاک ؛رتشیب دوس ؛دزمتسد شیازفا ینعی
 .تسا دیفم

 طباور هراب رد و تسا یتابساحم هطبار كي هفاضا نیا فراصم اب یلک یروهرهب هفاضا یواست

 .دهد یمن تسد هب یتامولعم و دز ومآ یمن یزیچ یلیلحت

 اب دیاب یروهرهب لر نقنا تاسف .دشاب یفنم اي تبثم تسا نکمم ی یزون ره هفاضا

 نیمأت تالوصحم شورف یاهتمیف یقرت هلیسو ای (دشابن الاب دایز دوس) لماوع زا یضعب شاداپ شهاک

 ۸۰۷:,11.1 186606, ع 0۳۵۵  هو 196اب 20 ۱961, فا ۰

 12۰. ۸۲۲۵ 0۳۳۵06 لعو 16۷6۵اند ها عح نماد: صد 60۳۵۱6 06 اسمان 0و
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 ۴۹۵ دیلوت لماوع بیکرت

 داجیا» دیلوت لماوع زا یضعب ار هفاضا نیا تفگ ناوتیم هک تسا تروص نیا رد .دوشب یلام ۱

 .«دنا هد رک

 ".دنک یم ریذپ ناکما ار یلک یرادربهرهب هفاضا باسح مسیناکم كرد ,هداس لاثم كي

 و یلوپ دحاو ۱۰۰۰۰ تمیق هب كي ره ,لیبموتا رازهدصکی ۱۹۶۷ لاس رد هاگنب كي مینک یم ضرف

 و هرهب یاههنیزه ؛تسا یلوب دحاو ۶ یتعاس دزم .تسا هتخاس راک تعاس نویلیم ۱۰۰ فرصم

 :تسا ناو دخاو نریم ؟*ووسو لو دخاو نویس ۲۶۰: لالهقنا

 نویلیم ۱۰۲ و دیلوت لیبموتا هاگتسد ۱۰۶۰۰۰ تباث هنیزه نامه اب روبزم هاگنب ۱۹۶۸ لاس رد

 - هب ار هاگتسد ره تمیق و هدرب الاب یلوپ دحاو ۶/۲۵ هب ار یتعاس دزم یلو ,هدرک فرصم راک تعاس

 .تسا یلوب دحاو نویلیم ۴۱/۳ هدر هک ار یدوس و هدروآ نییاب یلوپ دحاو ۰

 :تسا رارق نیا زا هدروآ تسد هب هاگنب هک یاهفاضا

 ۲ اب مر )۱۰ اس( هوم میس ۲۳ )۶2۳۲۸ نویلیم

 :دوش یم طوب رم دیلوت نایرج رد دراو رصانع هب ریز بیترت هب هفاضا نیا
 ۱ >(۶-۶/۲۵)-۲۵/۵ نویلیم :ناارگراک یارب -

 ۴۳۱۳ ۱۳ ی 2۱/۳ ۵ ول ارام اه نعآ فلج

 ۱۰۶۰۰۰۱۱۰۰۰ ۹۸۰-۰ ۰)-۲۱/۲ نویلیم : ناگدننک فرصم یاررب

 :تنفا یونان رام عمو

 یبایزرا .تازیهجت یداصتقا كالهتسا نازیم هرابرد هژیو هب دنچ یلئاسم هفاضا یاهباسح شور
 .دزاس یم حرطم ار لوصحم تیفیک رد دوبهب تیاعر و یلام یاههنیزه

 تشات زا یشان الثم هفاضا و هاگنب یدصت رثا رب هفاضا ینعی .هفاضا مقرود نایم تساجب هوالع هب

 .دیآ لمع هب كيكفت هاگنب دوس هب و نیشیپ هرود رد دوخ عبانم ز ۱ نام تیفات

 رتهب مون هاگتیراک طبا ربغ ات دهدیم ناکما هفاضا یاهباسح شور هک دنامیم یقاب هتکن نیا « ءاده عم

 ناشن ار عیزوت نازیم و دیلوت رادقم نایم دنویپ هتشر «هتفای ماجنا یاهراک یامنهار هناشن» و دوش گرد

 یروهرهب طیارش .۲ 8
 دیک ی دن یتس تلس نا ره هی ی یلاوت خو ای شل دو ات رد رو ت

 :دراد دوجو ینف عضو تم

 هنیزه اب عیرس دیلوت انامه مهم و نیگنس تازیهجت - تازیهجت تیفیک و رادقم

 دن وش یم هتخاس تهج نیدب دیدج یاهنیشام :دشاب «نیشام یراکیب» نودب تازیهجت

 13. ۲. 1۷12556, (0۳06ان0ط هل 0۲۳0۵166[6۲ع5ر [ر ۲۵0607, 2۷۲۱۱ ۰



 .دننکی راک هنالاس نیعم گنهآ اب ,لاس دنچ یط .هتسویب و موادم یز رط هب هک

 هب رثوم یتروص هب هک دوش هدیزگرب یمسق هب دیاب تالا نیشام ,رگید یوس زا

 فیس کوک اه ها و تاهاکما استار کافک راک هویت
 .دیازفیب دیلوت رب دناوتیمن راک یورین یاهفرح شزومآ هب مادقا نودب

 هنیشیب هدافتسا ؛تایلمع و تادیلوت یلوصا صیخشت فده راک یملع نامزاس (۲

 هعومجم تروص هب دیلوت یارب دننامه یاهدرگا رف یدنبهو رگ ؛یرارکت یاهدرگارف زا
 :تسا اف اس دقت ی تر

 هنر اس را ,هیلوا داوم رب تراظن ینعی .دیلوت رب تراظن )۳

 ,هدش ۱ تمیق ینیبشیب رد تقد و تبقارم) «یاهجدوب تراظن» یاههویش زا

 .(ریاخد و یمومع یاههنیزه

 یناسنا طیارش (ب

 رد هژیو هب ملع نیا .دریگیم رارق «یناسنا طباور» ملع هریاد رد یناسنا طیارش

 :تسا هدیدرگ نیودت ریز حرش هب هدحتم تالایا

 ؛هاگنب نورد رد یصخش كيدزن یاهسامت و اهتیلوئسم میسقت

 ؛رگراک شناد حطس یقرت و یزومآ و و یاهفرح شزومآ شرتسگ

 هچ ره رد رگراک تکراشم هعسوت قیرط زا هاگنب نورد رد یراکمه طیحم یرارقرب

 ۱ هدافتسا نمض ؛تسوا هقالع دروم

 یناور طیارش (پ
 هب وس كي زا و تسا «تایقلخ» و یحور تلاح نیبم زیچره زا شیب یروهرهب

 هب رگید یوس زا و ینف و یملع لوحت اب قابطنا رد دادعتسا هب .مدرم یرکف یاهشیارگ

 هکر اد: کتب ددجت و رییغت رد هقیلس و قود

 یداصتقا طیارش (ت

 یرزوهرهب شیازفا دیلوت و دشاب رتشیب ییافوکش و قنور رد داصتقا ردق ره

 و قنور :دراد دوجو لباقتم هطبار یروهرهب و یداصتقا قنور نایم .دوشیم رتدایز
 ار یعتصا ناهر اش نی تهت اف هرات نیم ناسا ار له هوینش نیت هراتددزت راک : ياف وکش

 و دنادرگ یم ریذب ناکما ار تميق و هنیزه شهاک و ات دروآ یم دیدپ

 دیلوت لیلقت ,سکعرب .دیامنیم هدامآ رب وای یو فا یی هو

 دور تورو اراک خش
 رد ۳ ب او نوک ابر تاکت نیا نفر هحاشا قالب اوه یا یایوادو یر



 ۴۹۷ دیلوت لماوع بیکرت

 تعنص فلتخم یاههخاش یروهرهب رد فیعض ای دیدش تارییغت ۱۹۵۴ ات ۱۹۴۸ لاس زا ناتسلگنا
 رد هک تسا یتعنص اهنت هک مرچ تعنص .,هوالع هب .تسا هدوب دیل وت رد فیعض ای دیدش تارییغت زا یشان

 .(/-۳/۸) دهدیم ناشن یفنم «یقرت» هک تسه زین یتعنص هناگی .دراد دیلوت شهاک هرود نیا

 یارب ینامز هرود نیرتدب هک دراد نيا رب تلالد ناسنو یاقآ هتفگ شیب یاهیسررب .هسنارف رد

 یقرت خرن یزیچان .تسا هدوب (/۱/۳) ۱۹۵۸ لاس و (/+۲/۳) ۱۹۵۲ لاس انامه یروهرهب تایقرت

 هب یتعنص قئور رد دایز یدنک رثا رب رگید یوس زا و ل وصحم زیجان رایسب تشادرب زا یشان وس كي زا

 .تسا یمروت یاهراشف لابند

 دا

# ِ 

 نیا دیابن نآ یریگهزادنا یارب ششوک و نامز نیا رد یروهرهب موهفم هدیاف

 ؛تقد تیاعر اب مه نآ ,یداصتقا یروهرهب هرابرد ام هک دربب نامدای زا ار تقیقح
 .میراد رایتخا رد طولغم و بسانمان رایسب یتامولعم

 ینعم دقاف یداصتقا ظاحل زا اما ,دنا هدش هبساحم یکیزیف ریداقم بسح رب اهتبسن

 و دنوشب دراو رصانع زا یاهعومجم رد هک دننک یم ادیب ینعم یماگنه ,طباور نیا .دنتسه

 .دشر .دنیامن فی رعت ار تلم كي اب تعنص كي «هاگنب كي یدصت یداصتقا تلصخ دنناوتپ
 و دروآ تسد هب عیز و و شخپ ,دیلوت یاهراتخاس نوردرد ناوت یم ار یکیزیف یروهرهب

 رد و دنتسه عبانم زا بسانمان هدافتسا و لیموفیح ءاشنم یداصتقا یاهنایرج نیا

 .دنیامنب ههبش ءاقلا دنناوتب یتسیاب یمن «هجیتن

 یطخ یزیرهمانرب رب همدقم - مراهچ تمسق
 اب هاگنب هک میدرک یسررب ار یطیارش .دمآ الاب رد هک یحرش هب .دیلوت لیلحت رد

 یلوصحم هنیشیب رادقم رب تلالد دیلوت عبات ؛دنک یم بیک رت ار دیلوت لماوع اهنآ تیاعر

 .دروا تسد هب ناوتیم دیلوت لماوع زا ینیعم رادقم لامعتسا رثا رب هک دراد

 م مان هب دیلوت لئاسم لیلحت هزات هویش شرتسگ دهاش ام ,ریخا یاهلاس یط
 .میاهدوب یضایر یسیونهمانرب هب فو رعم اي یطخ یزیرهمانرب

 هب رتمک .دیلوت هب میمصت هک تسا نیا :تبسا یطخیتیر همان ب هناب یباهک شا هفقکا

 دز وبیاهعیل عقب ای اهوزگآزف هب رتشیب و نیعف ل وصحم لیصعت یارب مزال لماوع راذقن
 .دشاب یم طوب رم هدافتسا

 .دریگ ماجنا یراک ات دهدیم راک ا هک تشنا یاهژیو شور «ءایشا تخاس» درگارف

 اه توت ین لا یو رب وناص عسل ویرف دنا



 خب

 یسایس داصتقا ۳۹۸

 ای عیانص بلغا رد اما ؛دراد رارقف فتو شف رک یدایز رامش .دراوم زا یضعب رد

 یدودحم هرامش طقف ,دن رب یم راک هب صخشم و هتف رشیب رایسب یاهنیشام هک ,اههخاش

 یاهنیشام اهن «نینچمه .دیآ تسد هب یاهجیتن ات دنهدیم ناکما دوجوم درگارف

 داوم) لماوع رادقم رب مکاح و نیعم تایصوصخ قفاوم نیشام ره ؛تسا كدنا دوجوم

 یراکمه نیشام اب دیلوت لماوع نیا .دنک یم راک (هریغ و یژرنآ راک یورین ,هیلوا

 و هتسویپ دوخ یتنس لیلحت رد نوییاهن هک دیلوت لماوع نایم ینیشناج تیلباق .دنیامن یم
 هکنآ رگم .دیای ققحت دناوت یمن لمع هلح رم ردو عقاو رد ,دناهتشاگنا نکمم لاح همهرد

 .دن ریذپب رییغت .دنرب یم راک هب نیعم یاهتبسن هب ار لماوع هک دیلوت یاهدرگارف دوخ
 بیک رت هرابرد قیقحت و دیلوت لماوع نایم ینیشناج ,یضایر یسیون همان رب ,نیا ریانب

 زا هاگنب باختنا ح رش هب هکلب .دهدیمن رارق ثحب دروم ار تالوصحم و لماوع هنیهب
 نایم طباور زا یاهعومجم هلزنم هب درگا رف .دزادرپ یم (اهتیلاعف اي) درگارف ینیعم هرامش
 فیرعت فلتخم تالوصحم دیلوت یاهخرن و نوگانوگ لماوع زا هدافتسا یاهخرن
 حوطس هنیهب بیک رت و تیلاعف ره هنیهب حطس نییعت یوجوتسجرد یزیرهمأن رب ؛دوش یم

 .دوش یم یشان باختنا نيا زا لوصحم و لماوع رادقم :تسا تیلاعف توافتم

 ۳:درک هصالخ ریز تروص هب ناوتیم ار یطخ یزیرهمانرب «هاگدید» رارق نیدب

 و لماوع هنیهب ریداقم بسحررب دیلوت فده لابند هب طقف هن یطخ یزیرهمانرب (۱

 هب هجوت اب هک دنک نیعم ار ییاهتیریدم تحارص هب ات تسا نآ رب هکلب .تسا لوصحم

 ؛دنادرگ نکمم ار فده نیا هب ندیسر هاگنب نوگانوگ (یاهدرگارف اي) اهتيلاعف

 دناوت یم لوصحم ره و لماع ره رادقم هک تسا نیا هب ضو رفم نوییاهن لیلحت (۲
 رامش ,هجیتن رد .دریذپب رییغت ریذپكيکفت و كچوک هزادنایب تامیسقت ساسا رب
 و هاو یاهتسن رف شیت نمک ایی نه هک .تسنا شرف نو هک ارف یدواتفمات

 عبات هک دراگنا یم نینچ یطخ یزیرهمانرب ؛دنوش یم یشان هباشم درگارف زا تالوصحم

 ریانب اهتیلاعف نیا زا ككي ره و دوشب هبزجت تیلاعف یدودحم رامش هب دناوتیم دیلوت :

 .ددرگ یم صخشم تالوصحم و لماوع نایم نیعم یکیزیف طباور

 افرا ایا ناشی امار یاسر سس را ین فک اگر

 هب ,اهتیدودحم نیا ؛دیآ رد شزاس رد زا .دنزاس یم دودحم ار باختنا یدازآ هریاد هک
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 ۳۹۹ دیلوت لماوع پیک رت

 یارب یفیک یاهصیصخت ؛اهتیفرظ زا یضعب رد تیدودحم :دنرارق نيا زا «لاثم ناونع
 زج ای یدادرارق تادهعت هک تالوصحم ای لماوع ةنیمک رادقم ؛تالوصحم زا یاهراب
 حیرص تایصوصخ و اهصیصخت نیا هک یماگنه .یلام تامازلا ؛دناهتشاد ررقم اهنیا
 لیلعت یاههویش اب ندارد هنیهب همتا کیش( دشاب ۲۰ اب یراسسدناب )دتشات

 دنشاب هنیمک طیا رش تیاعر رب ینتبم طقف هاگرهو تروص نیا ریغ رد ؛دوش لح نوییاهن

 هن و) هلداعمان و یواسمان تروص هب تامازلا ,(دشاب ۲۰۰ زا رتمک دیابن 26 الثم)

 رظندر وم دناوت یمن یواست یانبم رب نوییاهن لیلحت ,هجیتن رد و دنوش یم نایب (تالداعم
 ته تام تاشو ال تم اس تیدو نامه رفاه یک را رق

 «دیامن یمن ضقن ار اهیواسمان تروص هب اهربج یوس زا ررقم دودح هک تسا

 .۲۵(لماب)
 و مولعم تالوصحمو لماوع تمیق هک تسا راوتسا هیضرف نیا رب یطخ یزیرهمانرب

 تالوصحم رادقمو لماوع رادقم نایم :تسا تباث زین سایقم یاههدزاب و دنش اب یم تباث

 دیلوت درگارف .دنکب ادیپ ماود رتشیب دوجوم لماوع ردق ره ؛دراد دوجو قیقد بسانت

 دیلوت حطس اب بسانتم .دوس و یتفایرد .هنیزه نایاب رد و .دوش رارکت دناوت یم رتشیب

 .دب ای یم شیازفا
 همه نيا اب .دنراد یبیرقت هبنج طقف دراوم زا یضعب رد اههیضرف نيا مامت

 ح رطم نیون یاههاگنب ربا رب رد هک یاهدیجیب لئاسم ات دهدیم ناکما یطخ یزیرهمان رب

 روادای ار هتکن نیا هسامریب هک نانچ ؛دنریگ رارق وگوتفگ و ثحب دروم دنوشیم

 نیا نورد رد ...دنک یم باجیا ار فده ددعت «[۷ ] داوم و نیشام ,ناسنا ددعت» گرد

 فده نیا .تسا تیلاعف فلتخم هوجو هناک ریز بیک رت نمضتم اهدادعتسا عونت ءاهددعت
 ی یطخ یزیرهمانرب

 ؛دنهد یم را رق هدافتسا دروم ار یراوشد یضایر هاگتسد و دنشاب یم هدیجیب یزیرهمان رب یاههویش

 تسا یرورض ءام نامگ هب .یطخ یزیرهمان رب شرتسگ ببس هب اما .درادن دروم اهنآ یسر رب اجنیا رد

 .میزاس ح رطم ار یدنج یساسا یاههبنج

 .دنشاب دودحمان دیلوت لماوع هک یماگنه .نوگانوگ یاهدرگارف زا یکی شنیزگ هلئسم ادتبا (۱
 .تسا حرطم

 .دروآ مهارف تباث دحاو هنیزه هب ار دوخ زاین دروم لماوع زا رادقم ره دناوت یم هاگنب .تلاح نیا رد
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 یسایس داصتقا ۵۰۰

 و راک لماع ود هک دنهدیم شيامن ار درگا رف راهچ ()1) ,(20 ۰13 ۰۸ طوطخ .۲۴ لکش رد

 عبانم نایم هطبار هک دنک یم باجیا .دنتسه میقتسم طوطخ ()[) و (7«0 ,013 ,00۸ هک تیعقاو نیا

 .تسا طخ بیش اب ربارب و هدوب یکی دیلوت حوطس هیلک رد راک عبانم و هیامرس

 رادقم و ل وصحم رادقم نایم قیقد بسانت ینعی .تسا تباث سایقم یاههدزاب هک می ریدب یم اجنیا رد

 .دراد دوجو لماوع

 ؛تسا ربارب رادقم ینحنم رگشیامن 1 1< 1,۷4 ۷ هک مینک یم تباث ,بیترت نيا هب .دنیآ یم تسد هب

 ربارب رادقم ینحنم كي تسا 11 1,۷1 عالضا اب یزاوم نآ عالضا هک ۴ 0151 ] نینچمه

 .دشاب یم

 مییامن یم میسرت یياهدیشک ربارب رادقم طوطخ رادومن رد البق هک یطخ دننامه ار 2626 تمیق طخ

 .تسا هنیهب ( درگارف .دنکیم نیعم 266 هک یبسن یاهتمیق ماظن یازا هب ؛میروآ تسد هب (

 هک ددرگ | رجا یدرگارف هلیسو هب تسا نکمم هشيمه ,هنیهب همانرب كي هک دوش یم هظحالم نیا ریانب

 .دراد اهتمیق طخ بیش هب یگتسب

 لماوع زا یضعب هک تسا ح رطم یماگنه هب نوگانوگ یاهدرگار ف زا یکی شنیزگ هلئسم ,نونکا (۲

 ۹ دودحم دیلوت

 اما و دروآ تسد هب تباث تمیق هب و هتیشیب نیعم رادقم هب ار لماوع نیا دنا وت یم هاگنب تلاح نيارد



 ۵۰۱ دیلوت لماوع بیک رت

 .(۲۵ لکش)
 .دنهدیم شیامن ار دوجوم هیامرس رادقم اب قفاوتم یاههمان رب ۴۳ ریز رد و ۳۳ رب عقاو طاقن همه
 ربا رب رادقم طخ رب عقاو هطقن زا دنادرگ یم ریذپ ناکما ار هنیشیپ ل وضحم هب ییایتسد هک یاهمانرب

 راک هب ۵ درگارف و دشاب یم 3161۷1۳ ربا رب رادقم ینحنم :دوش یم نیعم ۳ طخ رب سامم .رتالاب

 .دور یم

 .دنشای دودحم هیامرس و راک لماع ود هک مینکیم ضرف نونکا (ب

 طخ یالاب رد هک یطاقن .تسا راک تیدودحم طخ (0 و هیامرس تیدودحم طخ ۰۲۵ لکش رد ۳

 زاین ,دروآ تسد هب ناوتب هجنآ زا رتشیب هیامرس هب هک دنیامن یم تقباطم ییاههمانرب اب دنراد رارق

 هچنآ زا رتشیب یراک هب هک دننک یم تقباطم ییاههمان رب اب (263 طخ تسار تمس رد عقاو طاقن ؛دنراد

 .دنراد زاین .دروا تسد هب ناوتب

 زایتشا رد لماوغارادقم اب راک زاس یاههمان رب رکشیاهت ,()۲(۳[ لیطتسم نورد رد عقاو طاقن طقف

 .دراد مان «لوبق لباق یاههمانرب لیطتسم» شوگ راهچ نیا «تسا

 .ددرگ باختنا لیطتسم لخاد رد مقاو طاقن زا یکی رد همان رب كي تسا نکمم

 رادقم ینحنم نیرتالاب هک دوش یم هدیزگ رب یاهطقن دشاب لوصحم نیرتشیب رظن دروم فده رگا
 ربارب رادقم ینحنم نیا هک دوشیم هدهاشم ,لکش رد ؛دنکب ادیپ سامت لیطتسم اب نآ ربارب

 .درادیم هضرع ار هنیهب لحهار ۳ هطقن ؛تسا ۲

 .تسا هتفرگ یاج 0019 طخ و 00۸ طخ نیب هکلب .درادن رارق درگارف رگشیامن طخ یور 1[ هطقن

 ۲1 هطقن زا :دهدب را رق هدافتسا دروم ريز شور هب ییاهتبسن رد ار درگارف ود یتسیابیم هاگنی نیا ربانب

 ۷11 حطس رد ار 01 درگارف و ()) حطس رد ار (0۸ درگارف و میشک یم 013 اب یزاوم ار ۲1۷ طخ

 .میرب یم راک هب (()1 اب یواسم)



 یسایس داصتقا 0۰-۲

 :میسریم ریز مهم رایسب یریگ هجیتن ود هب بیترت نیا هب

 دنتسین دودحم لما وع زا رتدایز هک درگا رف یرامش زا هدافتسا اب دناوت یم هشيمه هنیشيب دیل وت (فلا

 نیا یلع يیرغمات رب رف یساننا هیضع .تشاب رفض زا رتگرزب هراسش نیا هکبآ طرشتهب یا تشدآهب

 ای اهدرگارف) یفنمرریغ یاهریفتم لماش هجو چیه هب هنیهب همانرب .تسا دودحم لما وع رادقم ات هک تسا

 راهچ لماش هنیهب همانرب ,دشاب هتشاد دوجو تیدودحم راهچ رگا ,لاثم ناونع هب :دشاب یمن (اهتیلاعف
 لماع ود .دریگب رب رد ار درگارف ود طقف هنیهب لحهار رگا .هوالع هب .تسا (لوصحم راهچ ای) درگارف

 راکیب تیفرظ رگید لماع ود هک یتروص رد .تفرگ دنهاوخ رارق هدافتسا در وم تیفرظ مامت اب بایمک

 .تشاد دنهاوخ

 هیامرس رگا .دنراد یگتسب لماوع تیدودحم طوطخ تیعضو هب هدافتسا دروم یاهدرگارف (ب

 [» و ( .دن ريگ رارق هدافتسا در وم دیاب هک ییاهدرگارف .(6) یاج هب (۵۳۳) دشاب رایتخا رد رتشیب

 کد ی نفس ار یناهو کا فااهتآ رای ام تستی نشاب هوم اما و رک ایوب هدر

 .قلطم ریداقم ات دنور راک هب هنیهب همانرب رد دیاپ

 تسد هب ار هنیشيب «صلاخ شزرا» دهاوخب هکلب .دشابن هنیشيب لوصحم لابند هب دنا وتیم هاگنب
 طوطخ یاج هب رادومن نيا رد و میزاسب میناوتیم ار ۲۴ لکش اب دننامه رادومن تروص نیا رد .دروآ

 هکنآ رگم تسین نکمم رما نيا :مییامن میسرت ار ربارب شزرا طوطخ ,(ربارب رادقم) ربارب لوصحم
 رگ ایت طور ها را یناود شاپ تیام لاط دن او ره ده ول ضجم نما شورا

 صلاخ شزرا اب زین و دیلوت نيعم هنیزه اب .لوصحم نیعم شزرا اب و نيعم یکیزیف لوصحم اب درگارف
 .درک دهاوخ تقباطم نیعم

 لوصحم اب تسا ربارب لوصحم صلاخ شزرا .درگارف كي رگشیامن طخ ره یور ,هوالع هب
 .دوب دهاوخ یکیزیف دیلوت اب بسانتم نیاربانب و لوصحم دحاو صلاخ شزرا رد برض یکیزیف

 و ريارب شزرا طخ سامت هطقن رد .دیآ تسد هب هنیشیب صلاخ شزرا ات دهد یم ناکما هک یاهمانرب

 .دش دهاوخ نیعم نکمم یاههمان رب یاههقطنم

 هنیهب دیل وت همان رب كي نییعت هک دنراد ار هجوت نایاش تیصاخ نیا یطخ یزیرهمانرب یاهیراوشد

 تیصاخ نیا .دنزاس یم دودحم ار دیلوت هک تسا یبایمک عبانم شزرآ باستحا و نییعت هب هتسباو ادیدش

 . .دشاب یم فورعم اهتمیق نییعت و عبانم زا هدافتسا یگناگود لصا مان هب

 یمود هلئسم كي اب یلصا هلئسم ره :دوشیم حرطم تروصود هب یطخ یسیون همانرب هلئسم .عقاو رد

 رو هب درک نیودت یسوتهمات رپ هم لکش هیرذنا شب یداضتفا هلئبتم فی رگا هدیامت ی تفیاظم

 زا یکی .تسا یلصا هلئسم مود تروص هک دراد دوجو نآ هب هتسباو و رگید یداصتقا هلئسم كي یلک

 یا درک هک هاش سیو برگ هست هم ات ام لب اتش

 نتفای زا تسا ترابع نآ و دشابیم عبانم زا هنیهب هدافتسا هلکبس ان اه .ند رک هتیشنپ .هلعتم

 ار ریز ح رش هی طرش هتسد ود لاح نيع رد و دنک هنیشیب ار هژیو دوس هک تیلاعف حوطس زا یاهعومجم

 :دیامن تیاعر



 ۵۰۳ دیلوت لماوع بیکرت

 عبانم نیا زا كي ره یدوجوم رادقم زا دیابن نوگانوگ یاهتیلاعف رد لامعتسا دروم بایمک عبانم نازیم-
 .ددرگ نوزفا

 دیلوت ار و و 2۰, یالاک هس دناوتب و دشاب (وو (ن, عینمود بحاص هاگنب كي مینک یم ضرف

 :دوش یم هتشّون نینج ندرک هنیشيب هلئسم .دروآ تسد هب ار ۲٩ و 8 ۶, دوس بیترت هب و دیامن

 :زا .تسا ترابع ۳ دوس ندرک هنیشیب

 ۳-۳ + ۳رالر+ ۳6
 :تسا رارق نیا زا طیارش

 هر, 2۱۵۱22۵۵ ردروگکاب

 هدر + هرجا + ۵رورکوک (م

 26 >> 0 ,26م2 0 موج

 عبانم نازیم هوالع هب 26 دیلوت یارب هدافتسا در وم نر عبانم نازیم هک دهدیم ناشن لوا یواسمان)

 عبانم یدوجوم زا دیابن 6 دیل وت یارب هدافتسا دروم (:, عبانم هوالع هب .ا6ر دیلوت رد لامعتسا دروم (ن)

 (.دیامن یم نایب ابد یارب ار هباشم طرش 1 بس ابا نسب 6و

 :دنک یم نیعم ار هاگنب ریتخا رد بایمک عبانم یاهشزرآ و هاگنب هنیشیبهژیو دوس هلئتسم نیا لحهار

 «تیلاعف ره یارب و دیامن بذج ار عفانم مامت عبانم لک شزرا هک دنشاب نانچ دیاب ییاستنا یاهتمیق

 نيا هب .دروا یم راب هب ار تیلاعف نيا هک دشاب یدوس اب یواسم لامعتسا دروم بایمک عبانم شزرا

 .دنیامن یم سکعنم ار بایمک عبأنم ییاهن یاهیروهرهب ,اهتمیق نیا « پین رن

 دوش یم هداد بایمک عبانم هب هک یشزرا زا تسا ترابع و تسا ندرک هنیمک هلئسم انامه یمود هلئسم

 هتیمک لک هنیزه ریز طرشت ود تیاعو نم هک یزرطهب تسا بایمک مبانم تمیق یوجو تسج زین و
 ۱ و

 ؛دشاب هتشادن یفنم شزرآ یعبنم چیه

 عفانم هیلک هک یمسق هب .دشاب الاب دحاو نیا دوس نازیم هب دیاب تیلاعف ره زا دحاو كي يافت هه

 .دبای قلعت بایمک مبانم هب

 :دوشیم هتشون نینچ ام لاثم دروم هاگنب یارب ,ندرک هنیمک هلئسم
 ؛گیسا تاروص نیم, یباتسا .هتبره نم رک هنیمک
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 تسا ریز طیارش تحت بایمک عبانم یباستنا یاهتمیق ۷ و ۱

 4۱۷۱۵ ۷در

 4۱3۷ ۱ هدد ۷و2 د

 هرجا +۵جج ۷2
۷0 (0<, 



 یسایس داصتقا ۴

 هب 2و 262 ۰26, زا دحاو كي دیلوت هب یصاصتخا عبانم رادقم هک تسا ینعم نيا نیبم یواسسان ره)

 هتشاد 6و و 26 26, دحاو كي زا هلصاح یاهدوس اب ربارب یشزرا دیاب دو ۷, یاهتمیق هب .بیترت

 (تنخ اپ

 و دنوشب نیعم دنناوت یم اهتیلاعف هنیهب هدافتسا حوطس .ددرگ لح ندرک هنیمک هلئسم هک یتروص رد

 .دنراد طابترا عبانم زا هدافتسا هلئسم اب هک تسا یاهنیشیب شزرا اب ریارب هلصاح هنیمک شزرا

 هلتسعءام لاس رد ,دناسو يم ار نکناگرد و تسا هسوت نایاش یاب دیو رگ هود نزاقت

 یوابتما مس مود هلتسم تا یادی و نا مکن امت یو رو رفتم مس یاراد درک هزیشیپ

 هدراذگ بایمک عبانم باسح هب امامت دیاب تادیلوت زا كي ره رد ۳و ۳۰۳, عفانم هک ینعم نیدب .دراد

 و تسا (یباستنا یاهتمیق) ا۷لدو ۷ رفته ود اراده هیروت هب زا یفود اب خدرک هک هل توش

 .دشاب یم (لو 6 عبانم تیدو دحم نیبم یواسسان ود یاراد نقرگ هبینطیت هلتسم

 :دراد دوجو ریز حرش هب یگناگود مهم رایسب هیضق هس

 دیاب هک (/ یمود ریفتم زا (بآ شزرا و دشاب هنیشیب دیاب هک . ریغتم زا ۳ شزرا هکنآ ضرف هب (۱

 بایمک عیانم یباستنا لک هتيزه زا زگره لک دوس التم) دوشیمن رتشیب ۲ زا زگره ۳۱ .دشاب هنیمک
 ؛(درک دهاوخن زواجت

 همان زا یشان لک دوس ممیاهدید هک نانج) تسا (: هنیمک شززآ اب یواسم ۲ هتیشیب شزرا ۲

 ؛(تسا عبانم هنیهب یباستنا هنیزه اب ریارب هنیهب
 .دشاب تیفرظ زا مامتان و یئزج هدافتسا نمضتم هلئسم كي رد یواسمان كي ,هنیهب لحهار رد رگا )۳

 یاری که آ سام نیرو هاتسم نزاع نیم هتهبنارا

 لماک تیفرظ اب عبنم كي هاگ ره هک دناسریم ار موهفم نیا و دراد یمهم یداصتقا یانعم ریخا هیضق

 عبنم نیا ؛تسا رفص .دوشیم هداد نادب هک یتمیق .دریگن رارق هدافتسا در وم هنیهب لحهار كي رد

 هک تسا نیا دوصقم نینجمه .ددرگ یقلت بایمک ریغ یالاک كي ای «دازآ یالاک» كي هلزنم هب دنا وتیم

 رد ریفتم هنیهب شزرا .دزاس دیاع یصاصتخا عبانم یباستنا هنیزه زا رتمک یدوس دیلوت رادقم كي رگا

 عبانم هک دراد تلالد هجیتن نیا .تفای دهاوخن ققحت دیلوت نیا ؛تسا رفص اب یواسم یمود هلئسم

 :دتشابت :تضرف هبیده زا رک اهتآ دو هک دن وش هدافشنا نیاهالاک .دیل وت رد تیاب-طقف بایمک

 ربانب ار ندرکهنیمک ای ندرکهنیشیب ةلئسم لح اهتمیق نییعت و عبانم زا هدافتسا یگناگود لصا
 هب زین رگید لحهار نامزمه .ددرگ باختنا هلئسم زا تروص ره .دنک یم ریذب ناکما تایلمع تلوهس

 هلئسم لح زا ؛دهدیم تسد هب ار بایمک عبانم شزرا انامه عبانم زا هدافتسا هلئسم لح .دیآ یم تسد

 .دوشیم هجیتن دیلوت هنیهب همان رب مه اهتمیق نییعت
 ره .ینعی :ددرگ یم نایامن ینشور هب و حوضو لامک اب ,یگناگود لصا یداصتقا یانعم .نیاربانب

 .دیامن ریذپ ناکما ار بایمک عبانم زا رثّوم هدافتسا دناوتیم .مولعم ینف طیا رش یازا هب .اهتمیف ماظن



 ۵۰۵ دیلوت لماوع بیکرت
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 مود نآ ون

 و یفرصم تامدخ و اهالاک ,یلک هدعاق قباطم و دنتسه بایمک یداصتقا عبانم

 تیافک یداصتقا صاخشا فلتخم و نوک ؟اتوک یاهیتزاب اضرا »ناب نو

 باختنا هب دوج وم یداصتقا عباتم زا هدافتسا رد دیاب یداصتقا صاخشا نیا ریاتپ

 رایت ابا سو لک هریک اسیر ناک اک بر تا ترپاتم

 هک ۱ ,نکمم و فلتخم تادیلوت ٍِ | یشتیزگ

 و فرصت رد ار :هیامزسن و راک نیمز) دیل وت لماوع هک یداصتقا نالماع .دنروآ لمع هب

 نو یار اه اسان ,دنراد كلمت

 ِِِت ۵ ۱۳ و ذی ذی اهباختنا تب تامدخ و تن جنس ع ون

 رد یگس نت نا هی انآ درب راک و

 هب خساپ ؟دریگ یم ماجنا یطیا رش هچ رد یبای تهج و صیصخت هک تسا نی دا لاوس

 :دنک ی. تواقت :دشاب تیزکرم اب ای تیزکرم نودب داصتقا هکنآ ریانب رگ و

 یاهروتسد هب و هدوب دازآ یداصتقا فلتخم نالماع میمصت هک یداصتقا رد - لوا

 ماظن ساسا رب یداصتقا عبانم دربراک .درادن یگتسب یزکرم تاماقم عطاق و حیرص

 یاهمیمصت نایم قفاوت و دنک یم را رق رب ار یگنهامه ماظن نيا و دریگ یم تروص اهتمیق

 .دنادرگ یم ریذب ناکما ار یداصتقا نالماع

 ره «ءرگید یوس زا یدیلوت تامدخ و اهالاک و وس كي زا یفرصم تامدخ و اهالاک



 یسایس داصتقا ۸

 .دنوش یم هلدابم ناشدوخ نایم هیاب نبا رب اهنآ یا هلدابم شزرا ینعی

 دو اشک هتسالاک نا ا یزاقم یی یولاک هشت لاک فیبقا هل دام نتترا
 اب الاک هو اعم اب هل وا را ویو آ تی دز او کی یالاک را تو قاب ات وا پ زوخت

 .دراد طابترا میقتسم هلدابم ای الاک

 تر وص هدیچیب یلکش هب تالدابم و دشاب ام نمکح نآ رب راک میسقت هک یداصتقا رد

 لاک اب الاک هلداخ تیاسم نام وقت الاک اب" لاک .یفتسم هلداش بیاعع ال وت فک

 ینامز نراقت هشيمه هدنشو رف و رادبرخ یاهیدن.زاین نایم هک تسا نیا هب ضو رفم

 شزرا انامه تمیفق و دزاس یم ناسا اردتسوداد .باسح دحاو ناونع هب لوب ؛دراد دوجو

 .تسا لوب و الاک نایم هلدابم خرن زین و لوپ بسحرب الاک

 راک شقن طقف و هدوب «فرطیب» لوپ هکميريذبیم ار ضرف نيا .ینونک ثحب رد
 نا رگ ماج رفدب یاهلداعت مدع هکنا نودب .دیامنیم افیا یداصتقا ماظن رد ار زادناهار

 شزرا «یلک روط هب ءالاک تمیق هک می ریگب رظن رد میناوتیم .هجیتن رد ؛دروآ دیدب

 .دنک یم نیعم رگید یاهالاک اب ار نآ یاهلدابم

 تمیق رد رییغت :تسا ناگدننک فرصم تامیمصت رب مکاح تامدخ و اهالاک تمیق

 :الاک .تفیق ی زت هدهد شم نییغت از اهنآ فن ی رادقم او رراب اتم یاهالاک ین
 :نمکع ربواد وبش ما الاک نآ دی رخ رادفع شهاک بجوم :رکید یاهالاک تمیق هب تین

 ربانب ,نانیا .دشاب یم زین ناگ دننکدیلوت تامیمصت رب مکاح تامدخ و اهالاک تمیق

 لیم .دیایب نییاب اي دو رب الاب هدش مامت تمیق هب تبسن تالوصحم شو رف تمیق هکنا

 و دیلوت یاهشور شنیزگ یارب ناگدننکدیلوت .دنهدب شهاک ای شيازفا ار دیلوت دنراد

 هراجا ,هیامرس ,هرهب .دزمتسد ینعی .دیلوت لماوع یبسن یاهتمیق .دیلوت لماوع بیک رت
 ناف ریک رها رظن زا زی ار تالغتسم ای نیمز

 درا وم شنیزگ هرابرد یداصتقا صاخشا تامیمصت رب دیلوت لماوع تمیق ,ماجنارس
 دیلوت لماوع تمیق .بیت رت نیا هب .تسا رثومو دفان اهنا یضارا و هیامرس راک لامعتسا

 .دراد تیک ر اتم دیلوت لماوع دما رخ نییعن رد

 لیکشت هضرع اب اضاقت یقالت ماگنه هب ءاهرازاب رد دیلوت لماوع و اهالاک تمیق
 یاسک رس :تسا یاهقب رخت نشزرا هزاره ناز اه سو اتررا تاتراب وات شش
 «یبایمک یاهشنت».تمیق ,نیاربانب .دنک یم سکعنم ار اهنآ هنیزه ینعی ,لماوع و اهالاک
 دراوم یوس هب عبانم و اهالاک ییامنهار .تمیق لمع . (وسوروما)دهدیم شیامت از

1. 1/0 



 ٩*۵۰ تامدخ و اهالاک تمیق ۱

 هب .تمیق .دشاب رترثوم.اهنآ زا هدافتسا و دنیآ رظن هب یرو رض هک تسا یلامعتسا

 دودحم هضرع و ناگدننک فرصم نایم ار تامدخ و ًاهالاک زا یدودحم رادقم ,یوحن

 باختنا .تمیق «نیاربانب .دیامنیم یدنبهریج ناگدننکدیلوت نایم ار دیلوت لماوع

 رگید هب ای «رتدنمدوس یاهیراذگهیامرس و تادیلوت یوس هب ار یداصتقا صاخشا
 نیا رد» :دسی ون یم هسام ریپ .دوش یم نومنهر رتهب ریثأت و رتشیب ییاراک یوس هب ,نخس

 نم دروم رد» دی وگ یم لاک نابز زا و «تسا رادشه و رطخ مالعا تمیق یقرت ءهاگ دید

 ینعم نینچ رتقیمع یز رط هب هلمج نیا .«متسه نارگ اریز .دییامن یی وج هف رص

 .«متسه بایمک اریز .دی رب راک هب طایتحا و هظحالم اب ارم» :دهدیم

 یداصتقا نالماع تامیمصت نایم هک تسا هدنهدتمالع ماظن كي اهتمیق ماظن

 .دنک یم داجیا قفاوت و یگنهامه

 اموزل اهتمیق ماظن درکراک زا یشان عیانم صیصخت هک دوش یروآدای و نکا تساخف

 .تسین تروص نیرتهب هعماج یارب

 ید درا مرف هاش ی ؛ دراوم زا یضعب رد تسا نکمم ماظن نیا

 رارق رب فلتخم یداصتقا نالماع یاهتساوخرد نایم هک یاهحلاصم زا تسا نکمم

 .ماجنارس .دیآ رظن هب كانرطخ داصتقا یدعب لوحت یارب ای دنک ادیپ فارحنا دوشیم

 رک تا یمن اهیومروآ ناتو ع اهنا تام ی الس ییات تا یتیم اوتسق

 و دنک یم لمع همانرب ای هشقن بجوم هب نیون یاهداصتقا رد تمیق و رازاب مسیناکم
 ناکما داجیا و مسیناکم نیا هب ككمک اهنآ فده هک تسا ییاهتسایس ای اهتلاخد اب هارمه
 ار عبانم عییضت و فارحنا دصق و تسا هعماج عبانم زا ینامز هدافتتیا و رظنتو دهب یار

 .درادن

 یداصتقا نالماع تامیمصت نایم یگنهامه و یداصتقا عبانم زا هدافتسا رد - مود

 هدارا و دیامن یم هیهت یزک رم ماقم هک تسا همانرب ماظن نيا :دراد دوجو یرگید تیفیک

 .دنک یم لیمحت یعقاو تراظن قیرط زا ناگدننک دیلوت و ناگدننک فرصم همه رب اردوخ
 عیانص نایم ار یداصتقا عبانم و هدرک نیعم ار فرصم راتخاس و یلک رادقم ,یزک رم ماقم

 مجح ماقم نيا .دنکیم عیزوت فلتخم لغاشم نایم ار راک اوت روا فا

 رب دیلوت قابطنا نت نینچ كي رد .دیامنیم نیبعت ار 1 عیز وت و یلک یراذگ هیامرس

 هو یک یو اه نم ناو در ا تناخاضعا
 شقن و تسا یداصتفا تسایس رازبا .تمیق ,تیزک رم رب ینتبم داصتقا نینچ ككيرد

 .تسا لووئسم تاماقم میمصت بجوم هب یداصتقا عیانم لامعتسا همان رب ققحت نیمأت نآ



 یسایس داصتقا ۹۰

 نیعم ار اهتمیق یزیرهمانرب تاماقم .دهدیم ناشن یوروش داحتا لاتم هک نانج

 هب اضاقت یبایتهج و ییامنهار رد رتشیب هکلب .درادن یگتسب اضاقت هب تمیق و دننکیم

 ناگدننکدیلوت اریز .دریگ رارق هضرع ذوفن و نان تحت دناوت یمن تمیق ؛دوریم راک

 ثیح زا ماظن نيا رد تمیق .نیاربانب .دنهدب ماجنا همانرب قباطم ار دوخ فیاظو دیاب

 یبایمک یاهشتت و دراد توافت رایسب تیزک رم نودب داصتقا رد تمیق اب درکراک و تیهام

 سا ی نام آ نرم هلو یی ات زا اه هام لک مات

 .دنک یم ییامنهار همانرب دوس هب ار عبانم زا هدافتسا تمیق

 نآ راک زرط و اهتمیق ماظن یسر رب هب .دمآ دنهاوخ هدنیآ رد هک یلوصف - موس

 هی رظن .دراد یاج «شزرا هی رظن» حالطصا هب و رملق رد یسر رب نیا .دنباییم صاصتخا

 بیک رت و هعماج كي عبانم لامعتسا رد هدننک صخشم یاهورین ات تسا نآ رب شزرا

 , .دهدب حیصوت ار یلک لوصحم

 :دوش یم لابند ,دش دنهاوخ هدراذگ رانک هب ادعبهک :هیضرف هس رپ انب «یشررب نیا

 موادم یتروص هب دوجوم عبانم مجح هک مي ریذپیم ار هیضرف نیا .تسخن هلحرم رد س

 ؛دریگ یم رارق هدافتسا دروم الماک

 ؛تسا «فرطیب» رصنع لوب هک مینک یم ضرف .مود هلحرم رد س

 اب ار روشک طباور هکنآ نودب ,مینک یم هتسب داصتقا رد ار لالدتسا نیا نایاب رد و

 ۱ .میریگب رظن رد هجراخ

 ناشنرطاخ تیافکردق هب ناوتیمن ار شزرا هیرظن رد ثحب دروم لئاسم تیمها
 لاش سا یط هک نیامد رخ راک داضتفا هبرظن سیا ری وفطن طب ما یورو را تام

 لئاسم ,یلک دمارد هی رظن .تسا هدرک ادیب یعرف هبنج .هتفای ناوارف لیصفت و طسب

 تیلاعف و لاغتشا حطس) یداصتقا یاهدادیور و تدمهاتوک هب رت هتسباو و رتیروف

 ناک ابهک از سادنا ایا تر را هه خام تهب شراره زار یارفا

 .دزاسیم حرطم .دنراد راکورس ییوجهفرص لصا دوخ اب هجیتن رد و عبانم

 رد دیلوت لماوع تمیق یسررب ؛میهدیم حرش ار تامدخ و اهالاک تمیق ءادتبا ام

 تساجب همه نیا اب .تفرگ دهاوخ ماجنا عیزوت هیرظن اب طابترا رد .باتک نیا مود دلج

 :دنشابیم هتسباو و طوب رم رگیدکی هب تمیق هلوقم ود نیا هک میشاب هتشاد رطاخ هب

 هما یک رماط بیلرم لی حیف استایل یاس ک ات
 ناشن ار تامدخ و اهالاک تمیف رد هداعلاقوف ع ونت .یب رجت تادهاشم - مراهچ

 :داد صیخشت ناوتیم ار ریز دراوم .دهد یم



 ۵۱۱ تامدخ و اهالاک تمیق

 یاهتمیف .یتعنص یاهتمیق ,یزرواشک یاهتمیق :هلدابم عوضوم و تیهام ربانب

 ؛تامدخ

 وه هه اتم ۱ اوت اس سل اد اینم هک دلواتس همتا اوت

 ؛یئرج یاهتمیق
 تلاخد و رازاب لکش اب ایو دنوشیم لیکشت اهنآ تیاعر اب اهتمیق هک یطیا رش ریاتب
 .دنراد طابترا تلود

 .لاح نیع رد و دنک داجیا ار لیلحت یمومع هاگتسد ات دشوک یم یداصتقا هی رظن

 تله ید تا تا :هلش نتشاوک نسل صف نگیرد زوف رظن ناو عیاقو عونت

 .د وش هدروآ رب

۰ 

 1) ۲س امموجع [ع2۵هعمنمو

 (ب ۸8۳هتفتک 6۲ ۸م ۲8034۸9 ۵ (۳ظ2عادو 10000, 1966).

 ماتم  ظمات دان ام ههمججمخم 64 [م هم و ۳۳۶۵ (2* 60. 1947)»

 9 ِ ۳ امع مع (60)). < ()۵م هدنف-زو 2 ه, ۳وصنو, طعموومو 1۳1 ووزوزجمم
 ج [۳۳۵9۵)

 ل. ۷, ۲۱۳۳0۳۳۲90۳۲ 6۲ ۰ ۳. تفتااطتو ۷۶6۳۵ -قعمعم»6 (طوتتفو 1)صم4, ۰)1967
 ی, 1۷۸1۵۲۷۸۲۲ ارعجموع 06 ۵6۵8۵-۱۵6۳۵ (ظوتتقو ۰)۳۱02۵۵0)1

 ل. ۷۸۳ هاتهتنب ابو ۱6602۵6 لود ص۳ (ظوتتقم 6011[1۷ف)۰
 ۳. ۳91۸0۲ صویمو 0660207 جهات, ۲, 111 (ظوتتوو ۵)1عجع( 1۷[ (طع مو (۰)16۳0

 42. ۳1۳0۲۲, 1۳۵۶66 066080۵ مهاااابوم ۲, ۷11 (۳تاقوم ۰)51۳6۲

 2) ۲س ۱م: 0

 ل. 5. ظ۸تحت, )دم 1۶607۲ (۲۱016, ۰)1952
 ی. ۳. ۳۵2691581 16 1/۵۵۳۷ نه :۵۵۵0ممانعام (0مم 1 60. 1956 +

 (۱۳۵0 گو 1953و طعتنقو ظعوفعف [هن۵1۲68(۷۵۳۵۱ 00 ۰)۳۲۵۲۵۵
 سم 10100۳09 ۵ ۳۵۲۵ 668۵۳۵1 1۳عمجزب هز ۲هلبم ((02گ0۳0 دن متون )قوم ۰)1957
 بم 3۱۰ ۳۸۵18۲۸ ۵0.ر 0ماهه هم هم هم ۳ع۵امم0۲ (یهظ 0۲65,

.1954 
 1۳. )08۳۸, 1۶6 ۳۳6۵ گرو (۳۲۵8۵۲۱6۵ اولا ۰)1964

 1۷۰ ۳۸:0, دمو 1۱۵۵۳۲ ((نطنععع0, لو ۰)1967
 ۲ام ۸ نتناتطو 1۳ عمهجم»جزمو هر کهاامو هجوم (ل هطص ۱مرجاعاصوو ۰)1952

 س 1 ۳ن[لومعا عمجم» نه ههجممماب (. ۲۱۵ماعتطقو ۰)1952
 ]هد ۳0990, ۳60هم»همه نر ۲۵۵6۱ (0رمهم (صولععوم ۰)1933

 ۱۲۷, لر. اسم ظ۸فتتو 1۳۳مع 7 عممت» (صج0۲عوو ٩۷۱۵ ینالافصو ۰)1958
 طب. وصجصاصصطم ظعخدو هصق وب[: (ایهطتهوو ۲۱006, ۰)1952

 1۲ 501۲0۲۷ ۱۲ام هو مه( ۰)1951
 6۶, 5. 5۲[عاتتتر 1۳۵۵0۳ ۵ ۳م, 28 60. (۱۷۵۷ ۷۵در ۱ ۱همصصو)۰

 ۲۲۰ ۷۵۲ 5۸ ناصر ۱۵م هوم یامنمهمممزم (۷ مهم 6 ظععاتصو ۰)1935
 شهوت حج عمصمصصنم ظووههتدتمهم مع دمو و مع 1۳60۲ (1ستطوم ۰)1952



 زاراب رو تمیق هدننک نییعت رصانع

 لیکشت .دیآ یم لمع هب اضاقت و هضرع هک ییاهرازاب رد تامدخ و اهالاک تمیق

 رف رییدکع ای تتخ یلیاسو اب هک تسا نارگ هلدابم نایم طباور زا یا هکبش رازاب

 ینیعم یاج رازاب دروم رد نانادداصتقا رظن» :دسیون یم ونروک .دنرادرارق كيدزن طابترا

 یازجا هک تسا یو رملق رسا رس روظنم هکلب .دریگ یم ماجنا شورف و دیرخ هک تسین
 ناسا هب ارد هتک سم ین یو هی بار ایا اتهام سوشا

 هو رگ ره» یانعم هب رازاب هژاو هک دنک یم حیرصت زنوج 16ت وش یم زا ره تع رم هی

 ل وکحم فی یورو دنراد تشک و راک تكیدن نایب طیاور رییدکی ابهک تسا نهاششا

 "«.دنهدیم ماجنا مهم یاهدتسوداد

 .تسا یللملا نیب ای یلم «یاهقطنم .یلحم رازاب

 تا هیت انار دارا ها اضاع و همت یا ته ناراپ نو یف
 هب تمیق نییعت ردار رترب شقناهنآ زا یخ رب یا دن نیزه ته

 .دنا هداد اضاقت هب ینامز و هضرع

 هب و دنا هتسناد دیلوت هنیزه رب ینتبم ار تمیق مهدز ون نرق زاغآ و مهدجه نرق كيسالک ناگدنسیون

 ناسون یداع تمیق نوماریب الاک یرازاب تمیق اپ یراج تمیق :دناهداد یرتشیب تیمها هضرع

 هیبشت و هراعتسا .دوشیم میظنت الاک نيا دیلوت هنیزه ساسا رب تدمدنلب رد یداع تمیق .دنکیم

 یاههطقن تا رییغت اب یراج شزرا هکنیا هب رعشم .دسریم رظن هب ینعم رب باب نيا رد لیم تراوتسا

 1: ۸۵: ۵۵۲۵۱ ۵۵۱6 لنع ی اه موم ۱۵۵ص 4ع ۱۵ ۱۱۵۵۳۱۶ 5
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 2. ؟دصاعا ژعبوصع,. 1ع00 ۳۵ام ۵۱0۵, هه ۷۰



 ۵۱۳ .ناراب رد تمیق هدننک نیت رضاتع

 طسوتم حطس اب و تسا دیلوت هنیزه اب بسانتم ,یعیبط شزرا ؛دیامن یم قیبطت ایرد هدنهد لیکشت ریثک
 .دنک یم تقباطم سونایقا

 شزرا هک بیترت نيا هب .دزرویم لک اب او تا و نوییاهن بتکم ۱۸۷۰ لاس زاغآ زا

 یارب .زنوج یلنتسا .دنادیم هدننک فرصم یارب رازاب رد الاک ییاغ هدیاف هب هتسباو ار تمیق ای هلدابم

 ایرد یافرژ هب دیراو رم دیص و وجو تسج یارب ای لیتر وقت رک مش ار ریز لاتم .رظن نیا زا عافد

 هکنآ تهج هب.دراد یدایز شزرا دیراو رم ایو ؟دراد یدایز شزرا دیراورم هک بیس نیا هب میوریمورف

 ماجنا هک یراک .دروایب الاب ار یگنس صاوغ رگا ؟تفرورف اهایرد قامعا هب دیاب نادب یبایتسد یارب

 راک شزرا مه و دیراورم نیا شزرا مه هک تسا دیراورم هدیاف .نیاربانب :تسا شزرا نودب ,هداد

 ۱ .دنک یم داجیا ار صاوغ

 هک دنراد لوبق اما .دنریگ یم رظن رد هدننک نیعم و كرحم رصنع هلزنم هب ار اضاقت هچ رگا ,نوییاهن

 هتخاس لوصحم ینهذ هدیاف ینعی ,یعطق یاضاقت .دیامن یم راکشآ ار دیلوت لماوع تیدودحم ,هنیزه

 .ددرگ یم نییعت دیلوت لماوع تیدودحم ینعی ,هنیزه هلیسو شزرا مقر اما ؛دنک یم داجیا ار شزرا هدش

 زو رمآ و زر (هدیاف)اضاقت و )یوم «نتحفتک قیا

 ماوت و هتسویپ لمع ناوتیمن رگید هک تسا هدرک تباث قحب لاشرام درفلا .تسا هدرک شکوررف

4 ۱ 8 ۱ 3 

 هب رظن :دهدیم ناشن فلتخم یاهتمیق هب ار اضاقت دروم ریداقم ینحنم نیا .دهدیم حیضوت ار اضاقت

 یگتسب هنیزه :دراد تقباطم دیلوت فلتخم ریداقم اب ینحنم نیا و دنک یم صخشم ار هنیزه ینحنم ,هنیزه
 .دشاب یم اضاقت هب هتسباو دوخ زین دیلوت رادقم و دراد دیلوت رادقم هب

 ای هدیاف بسحرب ار نآ و دناهدیشخب لامک ار هنیزه لیلحت دیدج نوییاهن بتکم ناگدنسیون
 وب اهالاک. ریید"لامعتسا زا فا رضا نآ و .تسا تیب ولطمان كي هنیزه ؛دناهدرک حیرشت تیب ولطم

 .دناهتفای صاصتخا نیعم دیلوت هب هک تسا یتامدخ

 و دنیآ یم رامش هب تمیق هدننک نییعت و یساسا لماع ود اضاقت و هضرع .نیاربانب

 :دراد ریز حرش هب یتامدقم رکد هب زاین اهنآ شو وب

 و دن ریگ یم ماجنا یعامتجا و یداهن نیعم هدودحم رد الاک یاضاقت و هضرع (فلا

 هد یا اهرم اره یر ناشران هارو ناو وام

 هنیشیب هدیاف یوجو تسج رد هک لقاع و یقطنم صخش راتفر طقف هن هک دشک یم شیب ار

 .طیحم زا رثأتم ناسنا راتفر هکلب دوش هتف رگ رظن رد دیاب تی تفک هلن یا ره زک

 درک زا رف هیت روم تب ات ی اه ماهر : و اهتنس

 3. ۲۰۱۸۰۲۵۱۷۳۵۵۵۱ 6۵۵0۳۵۳۸۸۵ 00196 6۱ 0 0ا0عاع 6۲۱۴۱6۴۱۵6۱ ۰

 4. 1.۱۷۵۲60۵۱, ۴ععقت هو عزوتمم 0ع اه ۱۵60۲۱6 لعع م۳ب ۵ ۱2 ۱۷۳۱۱۵۲۵۰ 165 5

 4ع ۱۵ مجاعصهمامعتع ۵0686 , ۷۵/۵826 ظلم ۸۷/۵۷6۲



 یسایس داصتقا ۳

 تدش رج رالی یه ناف سو تار ارز ا درخت زا هک نییاصاقت

 .دوش یمن زواجت نآ زا هک هنیشیب كي و دیآ یم تسد هب انیقی هک یاهنیمک نیب ,اهک رحم

 هاسوهب تاپ يه تهیف بس رب اضامتاو هض زغ یشبامت :تلاجت نیا رد :هجیت رخ

 یکود یاهینحنم ای (ونیر) قطانم تروص هب و (وریاوسنارف) نهب و گنر رب یاهینحنم

 هلیسو هب ییالقع یاضاقت و هضرع شيامن هکنآ لاح .دریگ ماجنا (لاشرام ناژ) لکش

 و رملق رد نامز نیا و دی یم لمع هب نامز رورم هب الاک یاضاقتو هضرع (ب

 ناگدننک هضرع ینیب شیپ «نیا ریانب .دراد رارق یژتارتسا و یلامتحا رطخ ,یرگن هدنیا

 هدیدان ناوتیمن ار اضاقت و هضرع قابطنا تلهم ای شتکاو نامز زین و ناکدننکاضاقت و

 فرد

 یاهووه ترس ات ار ها تای یه هو ها راک

 .دن ریدب یم رییغت مه اب رازبا و دیلوت تدمدنلب رد ؛درک دهاوخ رییغت

 یاهی رگنهدنیآ :تخاس ناشن رطاخ ح رش نیدب ار مهم و هدمع لماوع دروم نيا

 ای یق رت ربا رب رد ناگ دننک فرصم شنکاو نامز ؛اهتمیق هدنیآ حطس هرابرد هدننک فرصم

 یناور یاهز رم ای و تاداع ای و هدنرادزاب هوق اي یکرحت یب تروص هب هک اهتمیق لزنت
 .دن وش یم ات یعامتجاو یداصتقا یاههدیدب رب یهاگا یا رب زاین در وم

 و هضرع شزاس فلتخم یاهتعرس دیاب اهتمیق لیکشت رد ایوب لیلحت نیا ربانب

 .دریگب رظن زد ار اهنآ طباور و اضاقت

 یبایب تمسق ودرد ار هضرع و اضاقت ام تادهاشم نیا یدنمدوس و ی رترب هب هجوت اب

 .درک میهاوخ یسررب

 را وتس ییاضتا مار یاس ایهاک اتش عزا رد
 نیعم تمیق هب دناهدامآ .دنریگ رارق طیحتم ربات تحت ای دننکب لمغ ییالقع یزرط

 .دنیامن یرادیرخ



 ۵۱۵  رازاب رد تمیق هدننک نییعت رصانع

 ای هدننکدیلوت تعنص زا هک تسا ییاضاقت عوضوم تمدخ ره اي لوصحم ره
 مزال :دشاب یم تعنص زا اضاقت انامه لوصحم یاضاقت .دیا یم لمع هب هدنهدلیوحت

 .ددرگ نشور و یفاکشوم موهفم نيا نونکا مه تسا

 نیا اریز .دوشیم حرطم هاگنب ربارب رد هک تسه زین ییاضاقت تیمها نایاش اما

 .تسوا یاهینیب شیب یساسا و یلصا ع وصوم و هدوب هاگنب سیئر هقالع در وم اضاقت

 تعنص زا اضاقت اب الاک كي یاضاقت .۱ 8

 رد ناوا رف رایسب ع ونت ,ناگ دننک فرصم تاجایتحا یاضرا روظنم هب ,رما تیعقاو رد

 ار یضعب .دنرادن ینیشناج تیلباق هجرد كي هب .دوخ .تادیلوت نیا .دوشیم هدید دیلوت

 درک یک ری هکن ا لاه.اس ی ین هضم لیاف قبل اهم ناک دیک فرم

 ی اه با نی هم مو یا هفت رد کی کن اه یه او

 تعنص بک رم دیلوت ؛دنهدیم لیکشت ار گو مان هب یهو رگ ,دنشاب رگیدکی كيدزن

 یمومع هطباض ,نیاربانب .دوش هدیزگ رب الاک كي ای یناگرزاب لام كي ناونع هب دناوتیم
 تیلباف ,تسا كيدزن رایسب ینیشناج تیلباق انامه تعنص كي هب تالوصحم دورو

 نیا لماک یریذب ینیشناج .هزورما :تسا ییاهن و صاخ دروم طقف لماک ینیشناج

 ظاحل زا .دنروآ یمرب ار ناسکی جایتحا هک ییاهالاک هک دریک یغدرظن زد ار:تیفقاو

 رییغت ؛دنشاب یم توافتم (راگیس .لیبموتا لثم) تیفورعم و تمالع .تیفیک .لکش

 نیا هب .دوشب یرگید هب لوصحم كي زا نایرتشم ییاج هباجبجوم دناوت یم اهتمیف

 رییغت ریثات تحت مهم یوحن هب اهنا هب تبسن اضاقت هک ار یتالوصحم هیلک تعنص .بیت رت

 ور[ لک نو رانک هب .درادن رارق تعنص نیا نورد رد اهتمیق

 رازاب رد الاک كي یلک ياضاقت و یدارفنا یاضاقت (فلا
 هب ۱۷۰ تاحفص) ميا هدرک یسررب ار هدننک فرصم باختنا هیرظن ام ,هتشذگ رد

 .(دعب

 دوخ هنیزه .3 و ۸ یالاک ود نیعم یاهتمیق و یف رصم جراخم یازا هب ,هدننک فرصم
 اب یواسم اهالاک نیا نایم ینیشناج ییاهن خ رن هک دنک یم عیزوت یمسق هب ود نیا نایم ار
 .دشاب الاک ود نیا یاهتمیق نایم تبسن

 .دنشاب یفرصم لک هنیزه 8 و .ظ8 و ۸ یاهالاک تمیق " و ۲م مینک یم ضرف
 هک تسا 9و ۸ یالاک ود یاهبیک رت ةیلک ناکم ,هدننک فرصم هجدوب طخ اب ۷ طخ

 .دنک یرادی رخ دناوت یم هدننک فرصم

 هدیزگ رب بیک رت هدننک فرصم یتوافتیب ینحنم رب ۷ طخ سامم هطقن



 یسأیس داصتقا ۶

۳۹ 
 ۲۶ لکش ۱ یر : 8

 طخ بیش نامه ۲ هطقن رد یتوافتیب ینحنم بیش .دهدیم ناشن ار هدننک فرصم

 0 ست
 (جر)یتوافت یب ینحنم بیش اب یواسم ۸ و ظ نایم ینیشناج ییاهن خرن نوچ

 تی میهاوخ نینح

 بیترت نیا هب و میرگنیم رتشیب تقد اب هدننک فرصم باختنا هیرظن هب نونکا
 نیسززپ اهتف ی یار رک و دو دما روت صهت یا تندر هتک رم یاهشکاو

 هاگنآ و یدارفنا یاضاقت ,لیلحت هیاب رب .هنوگچ هک میهدیم ناشن سپس .مینکیم

 .میسانشب میناوتیم رازاب رد ار الاک كي یلک یاضاقت

 دوخ دمارد رییغت ربارب رد هدننک فرصم شنکاو (فلا

 یلو .دباییم شیازفا هدننک فرصم دمآ رد هک میریگ یم رظن رد ار یتلاح تسخن

 .دنامیم رییغت نودب ۲ و ۸ یالاک ود تمیق

 ۲۸ لکش

 طخ تازاوم هب هجدوب دیدج طخ.دوش یماجهباج تسار هب اهتمیق طخ اي هج هوب طخ



 ۵۱۷  رازاب رد تمیق هدننک نییعت رصانع

 ریف + تمیق نیم تبسن ارز .نرد ناسکی بیش طخ رد عتورد سا ,لیف دعفون

 :تسا :هتف ریدبت

 .دهدیم ناکم رییغت بج هب هجدوب طخ .هدننک فرصم دمارد شهاک تلاح رد

 ینحنم یور «دیامن رییغت یو دمآرد هک یماگنه ,هدننک فرصم لداعت یاههطقن ناکم

 یاهشنک او زا یهاگآ .دشابیم (۲» ینحنم ۷ کش رو دم رد هب تبسن فرصم

 دمآ رد دایدزا :دهدیم حیضوت ار ینحنم لکش اهدمآرد شیازفا ربارب رد ناکدننک فرضم

 هدیدرگ نکشرس و عیزوت دنا هدرک یرادیرخ ناگدننک فرصم هک ییاهالاک رتشیب یور

 .تسا

 الاب دمآرد هک یماگنه :دنک یم قرف ینحنم لکش .دراوم زا یضعب رد .همه نیا اب

 دننام ,دیامن یرادی رخ ار الاک نیا زا یرتمک رادقم ات دراد شیا رک هنگ تفرضم دوو نیم

 .تسا «تسب» ییالاک .8 یالاک میی وگ یم تلاح نیا رد .۲۸ لکش رد [ یالاک دروم

 و ینیمز بیس ,نان رتمک ,دبای شیازفا ناشدمآرد هک یتقو ,ناگ دننک فرصم ,بیت رت نیدب

 .دن رخ یم هویم و هرک .تشوگ رتشیب و یتابنهرک

 لوصحم كي تمیق رییغت ربارب رد هدننک فرصم یاهشنکاو (ب
 تمیق یلو .دنکن رییغت هدننک فرصم دمآرد هک مييامنیم یسررب ار یتلاح نونکا

 .دریذپب رییغت تالوصحم زا یکی

 الاب .قثس تبسن «تلاح نيا رد كن ات نییاپ ۸ لوصحم تمیق مینک یم ضرف

 هاو تشکر و تک .تسا تباثآ* | ریز «دوریم

 گر

 نا تی سی ی ی ی ناکم

 ینحنم ۷۵ ۰۲۹ لکش رد .دوش یم هدیمان اضاقت ینحنم اي تمیق بسحرب فرصم ینحنم

 .تسا ۸ یالاک یارب هدننک فرصم یاضاقت

 دنک یم مسجم تمیق لزنت ربا رب زد ار هدننک فرصم شنکاو نیرتلومعم ۲٩ لکش

 -لکش یلو (دباییم شيازفا ۸ یالاک دیرخ رادقم .دریذپ شهاک ۸ تمیق هک یماگنه)

 .دوش مک ۸۵ تمیف هک جیردت هب :دهدیم ناشن ار هدننک فرصم رکیفت نشنک او ۲

 تربار رس مان هب «نفیگ یالاک» ار الاک نی دا .درخ یم ۸ زا رتمک زاب و رتمک هدننک فرصم

 .دوریم الاب نان تمیق هک یعقوم درک هدهاشم راب نیتسخن یارب یو .دناهدیمان *نفیگ

 دیس ی رو

5. 91۲ ۳۵۲6۲ 016 
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۳۸ ۳ 

 ۳۰ لکش ۲۹ لکش
 منکر افت ار تمتق نآرک ۵ تیال وضخس ناسا تو رک وات رشت نوا یقف

 راب هب شکتمحز یاههدوت یعقاو دمآرد رد ار طوقس نینچ كي نان تمیق یقرت .عقأو رد

 نیا اب ؛دنهاکب تمیق نارگ نا و سم ی :گروآ

 .دنیامن یم فرصم نآ ز ۱ رم له تن اب میم نار وا ازت لاک ات ی

 هوش نا نا شام مر نکا یانگ ناب تمیق ها رنک

 هک دوش یم یتالوصحم هب طوب رم نفیگ دروم نیا ربانب .دنروآ مهارف رگید ییاذغ داوم

 نیا زا شخب نیرتگرزب ,دشاب هتشاد رارق الاب حطس رد یکدنا یصخش دمآرد هاگره

 .دعلب یم ار دمآرد

 .دبای شهاک 3 یالاک تمیق هب تبسن ۸ یالاک تمیق هک یماگنه میا هدید هک نانچ

 تیعضو «نخس رگید هب ؛دنک یم ادیب لاقتنا یرتالاب یتوافت یب ینحنم هب هدننک ف رصم

 یراق بیس ارب نقش تحمل وط رو هتک فرم افت هظفب .دريذب یم دوبهب یو

 :دشاب یم رثا ود زا یشان تکرح نیا .دوش یم اجهباجاضاقت ینحنم

 ار یلبق رادقم نامه ات دهد یم ناکما هدننک فرصم هب ۸ یالاک تمیق لزنت :دمارد رثاس

 دمآرد هک تسا نیا لثم .دنامب یقاب شیارب مه یلوپ هوالع هب .دنک یرادیرخ

 ؛تسا هدنام یاج هب حطس نامه رد اهتمیق هیلک و هتفای شیازفا هدننک فرصم
 هب ار شی وخ جراخم دوخ دی رخ هوق شیازفا باستحا اب هدننک فرصم :ینیشناج رناا س

 زا رتمک و تسا هدنآ نیابررآ تسیف هک :نالاک زا رشتیب هک دهد یه رییغت )یر رط

 لیدبت 0۳ هب دوب 0 البق هک هجدوب طخ .دیایب نییاب ۸ یالاک تمیق هک یماگنه

 .تسا اد رتالاب یتوافتیب ینحنم یور هدننک فرصم لداعت هطقن ۳, و دوش یم



 ۵۱٩ رازاب رد ثمیق هدننک نییعت رصانع

 حس

 ۳۱ لکش

 تمیق رگا هک تسا 13و ۸ نوگانوگ یاهبیک رت هدنهد ناشن ,یضرف هجدوب طخ 0

 ءاضرا حطس هب هک دوب هدرک ادیب شيازفا ینازیم هب هدننک فرصم دمآردو هتفاین شهاک ۸

 طخ هعطق .تسا دمارد بسحرب فرصم طخ .درذگب 1 و ۴ زا هک یطخ .تسا ام ینحنم

 رگشیامت 1و یتوافت یب یتحتمزا 1[, مرغ دهد یم ناشن ار دمآ رد را هنماد و تهج 1

 .تسا ینیشناج رثا

 هب تبسن اضاقت رادقم دایدزا بجوم ۸ تمیق لزنت :تسا تبثم هشيمه یتیشناج رثآ

 .دوش یم 3 رادقم لیلقت و ۸ یالاک

 نشان نه اب تیغ تسا نم تاوق زا

 :گنک نیم ققت ار نتیشن اس شا ورتشاب ی ته ره زا: یداغ اهالاک قروه

 .دنشاب یفنم دناوت یم دمارد رثا

 لعشرد ؛دراد یفنم بیش اضاقت یتخنم .دشاب دمارد رثا زا رتکرزب یتیشناجرثا رگا

 رنازا یک رب ییشن اخ را نوع ما تا ها ریز «تشا یه ارق تا وا

 هلق دیر غالاک زا اضاق ادقم شا فا نعوب ه الاک تشیق نا هاو

 .دراد یفنم بیش ۳,۳ یاضاقت ینحنم .دوش یم ۳ دیدج لداعت

 رت مهم ینیشناج رثا هب تبسن اما. (0۸<0۸9:)تسا یفنم دمآرد رثا ۳۳ لکش رد

 ادا همت تستر ادم رخ نیدج لداعت هطقن ردالک .ینسق هاتف

 یاضاقت ینحنم هک دوش یم هظحالم رادومن نیا رد .دوب دهاوخ رتمک (۲):00۸<0۸2,

 .دراد تبثم بیش ۳۲,
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 اضاقت ینحنم قافتشا و الاک كي یدارفنا یاضاقت (پ
 یگدنز هب تسا یر رض ها یناهدزک لالدتسا ظ و۸ یالاک ود هرابرد نوتکات

 ریزگان الاک ود نایم زا شنیزگ هب طقف هدننک فرصم هک میوشب كيدزن یداصتقا یراج
 .دراد باختنا رایتخا تامدخ و اهالاک زا یرامشیب نایم زا هکلب .هدوبن

 و هدیچیپ راک نیا اما .دروآرد فصو و ح رش هب ناوتیم ار الاک ۵ و ۴۰۳ یاراد ییایند

 نسکافه اتو ها کیم کش وا کت ناف

 ,یدومع روحم یورو ۸ یالاک ریداقم یقفا روحم یور تسا یفاک روظنم نیدب
 هکنآ یاج هب و می ربب ۸ یالاک زجب اهالاک هیلک دیرخ یارب اراهدتنک قتل وب ها رف

 دمآ رد هک تسا نآ رت یلوا .مینکب نیعم امیقتسم ار رگید یاهالاک فلتخم ریداقم میش وکب

 میناوت یم ,بیترت نيا هب .میریگب رظن رد ار رگید یاهالاک هیلک دیرخ هوق ینعی ,یلوپ
 راک هب الاک ود هراب رد ار نیشیب لیلحت اجنیا رد و مييامن میس رت ار یتوافت یب یاهینحنم

 ج رخ دناوتیم هدننک فرصم هک تسا یلوپ رادقم رگشیامن 08 ۰۳۴ لکش رد .میدنب

 .دنک
 دحاو كي كنا رف بسح رب كنا رف كي تمیق اریز .تسا ۳,۱ هزات شیامن نیا رد

 ینیشناج ییاهن خرن .دوشیم ۳۸/۱۳ (هجدوب طخ اي) اهتمیق طخ بیش ؛دشابیم
 3 نا اتفاق هفت ود

 ۳۴ لکش



 هژه ار ارت: هدنک تی رصانع

 ی اب
 0 ۸م اه ۸ ۲ ۸

 ۳۵ لکش

 .هدننک فرصم دمآرد هک مینک ضرف و مينيزگرب ار ۸ یالاک فلتخم یاهتمیق نوج

 ار ...4د شد شر یاضاقت لا حتم ریداقم ادتبا .میزاسب ار ۸ یالاک تقتف بسح رپ

 : .(۳۵ لکش) میيامنیم نیعم

 ار ۸ یالاک ریداقم یقفا روحم یورو فلتخم یاهتمیق ,یدومع روحم یور سپس

 تر وص نیا 5 ؛دناهدش نیعم تمیق طخ ره ساسارب ۸ یالاک ریداقم .می رب یم

 .(۳۶ لکش) میروآ تسد هب ار 9 ینعی ۸ یالاک یاضاقت ینحنم مینا وتیم

 رظن دروم یالاک هک یماگنه .تسا یدارفنا یاضافت ینحنم كي ءاضاقت ینحنم نیا "

 هک یتقو .تسا تسار یوس هب و نییاب هب لیامتم ینحنم نيا .دشاب یداع یالاک كي
 هع رتخش یازا هب ضامن یخ با فک دریم) سا تسز الاک فی رظب در و الاک

 هب اضاقت .دبای شیارفا اهتمیق هک یعقوم .دراد لیامت پج هب و نییاپ یوس هب ,اهتمیق

 .دوشیم دایز اهتمیق نیا یازا
 لک یا تا شش

 دیآ یم تسد هب بیترت نیا هب ,رازاب رد اضاقت ینحنم اي ءالاک كي لک یاضاقت یتحنم

 هب .دنا هدرک اضاقت تمیق حطس ره رد ناگدننک فرصم هک ار الاک نیا فلتخم ریداقم هک

 ۱ .مییازفیب مه

 هدننک فرصم ,كنارف ۱۰ تمیق یازا هب هک دنهدیم ناشن اضاقت یدارفنا یاهینحنم

 را اوج یادت 6 دقک فرصت لعنت راس یک لک ضش نخاو نام

 .دحاو # رادقم ۸ هدننک فرصم «كنارف ۱۵ تمیق یازا هب و دننک یم اضاقت ار لوصحم

 اضافتاو لوصحم زا دحاو 2 رادقم ( هدننک فرصم و دحاو را رادقم 13 هدننک فرصم

 .دنیامن یم
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 و یقفا روحم یور ار ر++2رادقم و یدومع روحم یور ار كنارف ۱۰ تمیق و یقفا

 اضاقت لک ینحنم طاقن هیلک هجیتن ردو ؛میرب یم یدومع روحم یور ار كنارف ۱۵ تمیق

 .میروآ یم تشد هب ار

 ۳۸ لکش ۳۷ لکش
 اضاقت ینحنم لوط رد تکرح اضاقت ینحنم ناکم رییغت

 << .  .دناهدش اضاقت توافتم

 . .دباییم شیازفا اضاقت

 :میریگ یم تباث و مولعم ار ریز رصانع تزس

 ؛ناگدننک فرصم دمآرد

 ؛رگید تالوصحم تمیق س

 حمد ی دم یا تیوب ری مان زا یکی اره
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 نانیا هک یمسق هب دوش نوگ رگد ناگدننک فرصم هقیلس رگا .دش دهاوخاجهباجتسار

 رییغت پچ یوس هب امامت لوصحم نیا یاضاقت ینحنم .دننادرگب یور لوصحم كي زا

 ۳" .داد دها وخ ناکم

 زدتکرح اضافت یتعتم ناکم رفت نایک تسا نایسبتیمها نایاش «نیاریافب



 :میراذگب قرف اضاقت ینحنم لوط

 یاهتمیق زا كي ره یازا هب هک دراد ینعم نیا رب تلالد اضاقت ینحنم ناکم رییغت

 تیلش و نمارد ریز متف نها رقم صاف شش نگ دنا اب شی ناف کم

 رب نخس تروص نیا رد ؛تفای دنهاوخ رییغت رگید یاهالاک تمیق ای ناگدننک فرصم

 ؛(۳۷ لکش) دشاب یم الاک یاضاقت شهاک ای شیازفا رس

 هدش اضاقت یفلتخم ریداقم هک دراد ینعم نيا رب تلالد اضاقت ینحنم لوط رد تکرح

 شیازفا هرابرد ثحب تروص نیا رد :تسا هتفریذب رییغت لوصحم تمیق هکنآ تلع هب

 : :(۳۸ لکم) :تناضاقت راذقم یهاک اب
 زا الاک كي لک یاضاقت ینحنم نییعت هک میزاس نشور ار هتکن نيا دراد تبسانم

 هطبار ات دهدیم ناکما هک تسا یرظن مادقا یدارفنا یاضاقت یاهینحنم عمج قیرط

 یاهینحنم هرابرد ,لمع هلحرم رد .میپايرد ار اضاقت یعمج و یدارفنا یاهینحنم نایم
 تاعالطا هک سا ها رب ی اش ۶تا تیدوک كدنا رایسب تاعالطا ,یدارفنآ یاضافت

 دوش :هدروا تشک هب نازاب زا اشاعغ یشتجتم هرایزفت

 لوصحم یاضاقت لماوع (ب
 :تساتود لوصحم رازاب رد اضاقت لماوع

 هب یکتم هک دریگ یم رارق رظندر وم ییاضاقت طقف رازابرد - «دی رخ تیف رظ» (فلا

 .دنوشب ءاضرا تخادرب تردق اب هارمه تاجایتحا تسا مزال ؛دشاب دیرخ هوق

 عیزون و فرصت لباق یلک دمآ رد حطس هب موکت داصتقا رد دی رخ تیفرظ ,نیاریانب

 .دهدیم شرتسگ ار اضاقت ,تاواسم هیاپ رب عیز وت .دراد ناگدننک فرصم نایم دمآرد نیا

 كمک الاب دمارد نابحاص یزودنا لوب ای زادنا سی هب عیز ون رد ی رباربان هک یتروص رد

 .(زنیک «یناور» نوناق) .دنک یم

 :دراد یگتسب ح رش نیدب دنج یلماوع هب زین نیا  «دیرخ هدارا» )ب

 یاراد تالوصحم هکنا بسحرب .تالوصحم یاضاقت - اهیدنمزاین تدش ۱

 .دننک یم ادیب تیمها مک و شیب .دنشاب یلمجت ای دیفم تالوصحم ای ,لوا هجرد ترو رض

 :دیامن یم نشور ار اضاقت راتفر نوگانوگ یاهلیلحت باب نیا رد

 نازا اضاقت دراد یعامتجا - یناور عضو رب تلالد هک ,ریدیان شهاک فرصم لیلحت

 ؛دیا یمن رت نییاپ
 ی هفیک دین: نکنا فا هدا وتاع دم ارد هاک ره نا .بتشوم هی هک ۶ هوا نون اه تن

6. ۳۵۵1 



 لگنا زا سب هک ییاهیسر رب .دباییم شهاک .تسا هیذغت هب صتخم هک هداوناخ دمآرد
 الاب دمآرد هاگ ره هک دنهدیم ناشن .دنا هدرک دییأت ار ینیع یسررب نیا (۱۸۵۷)

 هکنآ لاح .دیارگیم شهاک هب زین تسا نکسم هب صتخم هک دمآرد زا یشخب .دورب
 .دراد دایدزا هب لیم (كلاشوپ دننام) فرصم رگید عاونا هب یصاصتخا دمآرد زا یمهس

 و اهالاک نیزه .دمآرد نیعم حطس یوسارف نآ قفاوم هک .كرالک نیلاک لیلحت -
 .دنک یم ادیپ شيازفا هب لیامت موس شخب تامدخ
 عیز وت یارب و دنوشیم طوب رم هدنیآ دمآرد حطس هب تسخن اهنیا س اهتشب نت ۲

 یواست یرارقرب تروص هب یعضو ینامز هرود هلسلس ككي نیب ناسون رد و ریغتم دمآرد

 .دننک یم داجیا اضاقت رد
 ششک هب هدننک فرصم تلاح :دنشاب یمزین اهتمیق هدنیآ شيارگ هرابرد اهینیب شیپ

 ینونک یاهتمیق یقرت و راظتنا دروم یاهتمیق یبسن یقرت نایم هطبار ینعی .اهینیب شیپ

 هرود یط اهتمیق نوچ هک تسا كي اب ربارب یماگنه ششک ,لاثم ناونع هب :دراد یگتسب
 ۷.دشاب ۸۵ زین هدنیآ هرود یط اهتمیق یقرت ینیب شیپ دورب الاب ۵ یراج

 رظن رد هنشا یاههرود زا شاه ومضتم زد از هدننک فرصم یاهینیب شیپ میهاوخب رگا

 هرود یاهتمیق هب یگتسب .تسا هدرک یزیرهمانرب هدننک فرصم هک ییاضاقت می ریگب

 :دنک یم ادیپ یراج هرود ریاخذ هب و هدنیآ هرود رد راظتنا دروم یاهتمیق هب ,یراج

 ]) >](یطرب ۱, مبج,...رای)

 سا یداهفا نشدم نا هشهب هتساو اضاقت یی ووک تلف ط

 .ریاخذ نیعم حطسیازا هب و یراج + هرو هد مولعم یاهتمیقیازا هبیراج هو مات

 هکنیا ری طو رشم) دو رب راظتنا اهتمیق لزنت رگ ا :دشاب وه هتسناو اهتنق تن فا کاپ

 شهاک تدش نامههب اضاقت .دشاب رتدیدش لزنت نیا ردق ره * امت زی یو ضاتع

 .سکع رب و .دب ای یم

 عبات ,هدنیآ یاهتمیق نیعم شيارگ و یراج یاهتمیق یازاب ,یراج هرود رد اضاقت

 رت فیعض هرود یاضاقت ,دشاب رتالاب هرود زاغآ رد حطس نیا ردق ره ؛تسا ریاخذ حطس
 دوب دهاوخ

 هب لیامت بیس هب ,.تسخن «طیاور نیا بس یدارفنا فرصم عباوت نایم طباور ۳

 نلبو) .دنکیم داجیا ار ییامندوخ نیبم فرصم و ددرگیم رهاظ یعامتجا یمشچمه

 1.۲۰۳16, ۷۵۱۲۵ 00 ۵۵1/۵, 080. ۰ :هب دینک عوجر ۷
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 ۵۲۵۰ .دارابهرخ تمیق هدنک نیم رصاتغ

 :(تسا هدش روآدای ار هتکت نیا البق

 هدرک مسجم یربنزود هک "(ییامندوخ رثا) دیلقت رثا رب ,مود هلحرم رد طباور نیا

 و فرصم رتالاب حوطس اي رتیلاع یاهالاک اب مدرم هک یماگنه .دوش یم رادیدب ۰" تسا

 یدونشخان یعون .دننک ادیپ راکو رس تاجایتحا یاضرا هزات لیاسو ای دیدج یاهالاک اب
 .دبای یم شیازفا فرصم هب لیم و تی نی دیدب دیدج یاهوزرآ .دنیامن یم ساسحا

 دروآ یم لاثم هدحتم تالایا رد ار یرهش طسوتم هداوناخ «رثا» نیا ساسارب ,یربنزود

 یاهلات رد و تشاد نمارد ۱۹۳۱ لاس.عافتف) زالح ۱۵۰ هه الات هک

 یعقاو دمآرد نامه اب ,لمع رد و درک یمزادنا سی ار دوخ دمآرد زا ۸۰۱۹ ۱۹-۷

 .دومن یمن زادناسپ ۱٩۳۱ لاس زا رتشیپ

 تباث فلتخم یاهیسررب -- تسا هدمآ تسد هب البق هک فرصم حطس ریثأت (۳

 یرتالاب فرصم رادقم عبات .هرود نایرج رد ,یداصتقا صخش فرصم حطس هک دننکیم

 وی دیاب تشک رث بیت رت نیا نیشیب یاههرود یط هک تسا

 .دوش یم هدید یفرصم یاه هنیزه

 اضامت نشت ات

 بسح رب خساپ نیا ءاما ؛«دهدیم خساپ» الاک نیا تمیق تارییغت هب الاک كي یاضاقت

 .میوشیم نومنهر اضاقت ششک لیلحت هب ,نیاربانب .دنکیم قرف رایسب الاک ره

 ششک» هک دسیون یم لوصا باتک رد .تسا هداد طسب ار موهفم نيا هک ,لاشرامدرفلا

 ای تدش هب تمیق مولعم لزنت یازا هب اضاقت رادقم هکنا ربانب ,ازاب رد اضاقت (تیساسح )
 .«دشاب یم فیعض ای دیدش .دیای شیازفا فیعض یز رط هب

 ششک مات هب رگید یالاک تمیق هب تبسن الاک كي یاضاقت ششک رب یهاگآ ابلاغ اما

 :؛تسا تتفهآ نان اش اضاقت عطاقتم

 .مینک یم یسررب بیترت هب ار ششک عون ود نيا ,نونکا

 نگار مت شک ای( ) لاک نیا تتیف کیش الاک فی یاشامت رک ۱
 5 کف سود اه اتاق

 .دنشاب مولعم هدننک فرصم دمآرد

 تمیق رییغت دصرد و اضاقت رادقم رییغت دصرد نایم تبسن تروص هب ششک نیا
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 .مییوگ یم .ددرگ اضاقت شیازفا ۸۱ بجوم تمیق شهاک ۱ هاگره .دوش یم فی رعت

 ۰ ب ۰ 9

 ۲۳ ۰ 4 ۰ لو
 رابعا اه تسبیح واسم نآ رد او یک درس ووو قفل 0

 ۱ .دراد

 رییغت رگیدکی فلاخم تاهج رد رادقمو تمیق اریز تسا یفنم اموزل ششک تمالع

 نیا رد :(نفیگ دروم) دشاب «تسب» الاک هک تسا تبثم یماگنه طقف تمالع .دنیامنیم

 .تساضاقت رادقم شيازفا اب هارمه الاک تمیق یقرت ره «تروص

 :(۳۹ لکش) دراد فلتخم تالاح اضاقت ششک

 نودب اضاقت مییوگ یم .دشاب كي زا رت نییاپ یددع ششک هزادنا هک یماگنه (فلا
 هب و دوش یم دایز رتمک تبسن هب ششک .دیایم نییاب تمیق هک یتقو .تسا ششک

۳ 

۰ 

 دم تس وخ یو جت سم تمبر
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 نخناو نیک اب اضاقت ریذیان فاطعنا یاضاقت شک نود ااماک اطاق

 ۳٩۹ لکش



 ۵۷ رازاب رد تک هلن هی رصانع

 ادیپ لیلقت جراخم .دبای شهاک تمیق هاگره .دیوگ یمن خساپ اهتمیق یقرت هب هجو چیه
 .دوش ی دایز عراخم دو رب لای تمیف هک یعقوف ونک ما

 اضاقت شیازفا .دراد ششک اضاقت ,دشاب كي زا رتگرزب ششک هزادنا هک یماگنه (ب

 دایز جراخم .دیآ یم نییاپ اهتمیق هک یتقو :تسسا رتتیب اس اتشتمیف شهاک رب با رب رد

 .دوش یم مک جراخم .دو رب الاب اهتمیق هک یعقوم اي .دوشیم

 .تسا تمیق لیلقت اب بسانتم اضاقتدیدز :دشابعاو ابا شک ها ره تب 1

 یلولذه لکش اضاقت ینحنم .دنامیم تبا .تمیق تارییغت مغریلع ,لک هنیزه
 .دنک یم ادیب ار عالضالا یواستم

 نی اد اف هک میگم .دشپتیاهن یب اب یواس شش هک یماگنه ت

 .تسا لماک

 اب قفقاز تاتو اش ار تک نهم

 .تسا ریذپان ششک

 یماگنه و تسا -۱ و رفص نیب ششک یربج شزرا «دشاب ششک نوذب اضاقت هاگره
 .تسا تل و ایه نششک رخ نتررا هتشاب تشک .یاراد اضافت هک

 زا .تسا دوهشم ریز لودج رد هک نانچ .یفرصم جراخم لوحت ,بیترت نیا هب
 و دا ی

 کت ۳۳ همی امت یا ۳ لاک كي یلضاقت ششک "

 ۱ مقر

 ی شیامن 25 طخ هکار 2 الا یاضاقت ۰ لکش) دعب رادومن رد

 .دنکیم نیعم 9 تبسن ار بیش ةادنا :دراورت یک تق دوش یا اتش فا بنا

 :دوش یم هتشون نینچ )۳, هب 00۳ زا تمیق لزنت یازا هب .تمیق هب تبسن اضاقت ششک
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 رادقم

 ۴۰ لکش

 بسا 00 9 یهسم ) و را ات رپ یا یا و ی ی هویآ رد

 ره رد مجح به خ .دشاب یم اضاقت ینحنم بیش سوکعم رد برض جو اب یواس اضاقت ششک .نیاربانب

 یمسق هب هتسا رفص اب یا زب ٩ هطقن رد ۳ هک یمزرسم یجبد طه ها یو را

 رفص ربا رب ۰ ٩[ هطقن رد .دوش یم رفص یواسم زین اضاقت ششک ودوشیم رفص یواسم زی ج6 هک

 ینحنم یور 8 هطقن زا هاگره .دوش یم تیاهن یب اضاقت ششک و تیاهن یب جج هک یمسق هب دوشیم
 .دوشیم گرزب شیپ زا شیب اضاقت ششک شزرا ,میورب الاب اضاقت

 ششک شزرا كي ,دسرب شورف هب دناوتب الاک هک تمیق ره اب طابترا رد هک ذیآ یم رظن هب ,هجیتن رد

 طقف ششک هزادنا ,رارق نیدب .دریذپ یم رییغت اضاقت ینحنم رگید هطقن هب هطقن كيزا ششک ودراددوجو

 هطقن كي رد طقف ار اضاقت ششک ؛دشاب كدنا رایسب تمیق رییغت هک دریگ رارق هدافتسا در وم دیاب یماگنه

 .(یا هطقن ششک) تفرگ هزادنا ناوت یم اضاقت ینحنم زا

 یازارد رسا رس رد هک دراد دوجو ییاهینحنم هک تسا هدیاف هب نورقم یروآدای نیا .فصو نیا اب

 ششک هک تسا (بناوجلا یواستم ای) عالضالا یواستم یلولذه دروم نیا و دنراد ششک كي اهنت دوخ

 تروص هب هچ .تمیق رییغت ءاریز) دشاب یم تیاهن یب اب ربارب یقفا طخ ششک .دشاب یم كي اب ربارب نآ

 هک نوچ) تسا رفص ششک نآ یازا هب هک یدومع طخ كي دروم نایاب ردو (تسا رفص ,یبسن ای قلطم
 .(تسا رفص «یبسن هج و قلطم هچ ءاضاقت دروم رادقم رییغت

 رک دتم و مییامن هجوت هتفگ شیپ تالیصفت هب تساجب ۴۰ لکش رد اهرادومن تسرد ییایشزرا یارب

 شیامن رگا اما .دنرادن ناسکی ششک طخ كي طاقن هیلک تاصتخم یضایر هاگتسد رد هک میوش

 .دهدیم تسد هب ار عبات ششک ,طخ بیش .دور راک هب یمتیراگل

 یا هعطق یور ار ششک .تمیق رد دیدش رییغت یازا هب هک تسا نیا هجوت بلاج .دراوم زا یضعب رد

 .اضاقت ینحنم زا هطقن كي رد هن .مینادب نیعم سوق یور اي ینحنم زا



 ۵۲٩ رازاب رد تمیق هدننک نییعت رصانع

 :دوش یم نیعم ریز لومرف اب 4+ 6 و + ۳ و 4 و م ریداقم نایم یسوق ششک
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 ریز ح رش هب .دنهدیم حیضوت ار الاک كي یاضاقت دایز ششک مک و شیب هک یلماوع
 :دنا فلتخم

 یاهفیشاخ لاک ینادف تسا هتس قک یاراد یر وضرف لاک قلب اش اب

 .دشاب ماودای ای یشیامن ای یلمجت یاهالاک رامش ردو هتشاد رتالاب تمیق و ددعتم و كيدزن

 نیا ایو دریگیم ماجنا ریخأت اب نادب تبسن اضاقت .ترو رض تروص رد دوم نیا رد هک
 ۱ ۱ هک

 .دنباي بیترت
 ایهتشاد دان تمیق الاک هاگ ره تسا ضشک نوتیو ریدنات یاطمتا اعیست اضاقس-

 :دشاب رکید:یالاک اتم اب وه اد قلع رو نطایاه لاک هودرخ هی و هعشادت نیست خب

 ینعی .رگید ششک ود هب تمیق هب تبسن اضاقت ششک هک تفگ ناوت یم .یلک ر وط هب
 اد کشم ی ات نفشک یا روس تست ات اهنگ

 لابند هب الاک كي فرصم هک دهد یم ناشن () دانا اضاقت ششک (فلا

 هک ین یه ریه برکت هدننک ف رصعم دمآرد رد ریخت

 :دراذ, نما ادعا رد یییق ریخت و ضامن ادم یتتسن سیعت نایم هطن ازاد شنشک خییا

4 6 
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 نازیم رد رییغت و هدننک فرصم دمآرد رد رییغت :تسا تبثم الومعم یدمآرد ششک

 نیا :دنراد ناسکی تمالع ءءاننتسا كي اب طقف ,لومعم قباطم ءالاک كي یلرب هنیزه

 دوش یمدیرخ رادقم شهاک هب رجنم دمآرد یقرت هک تسا تسپ یاهالاک یارب اتش

 وه ۱) یساسا یاه لاک یصیخمت هطناض نا رتع هبرلنا ون ی شدم ارش نشفک هرادنا

 مزال هک میزاس یم ناشنرطاخ همه نیا اب .دوش هدیزگ رب (۱>۶,2) یساسا ریغ یاهالاک

 دمارد نیعم حطس یازا هب هک ییاهالاک :دریگ رارق هجوت دروم دمآرد حطس تسا



 یسایس داصتقا 0۲۰

 .دنوشب «یساسا» دمآرد رگید حطس یازا هب تسا نکمم .دنشاب یم «یساساریغ»
 دناوت یم نآ ساسارب الاک كي هک دهد یم ناشن ار یتبسن : (6,) ینیشن هناج ششک ب ب

 نامه ینعی .دنامب یفاب یتوافتیب طخ نامه رد دهاوخب هک یا هدننک فرصم هلیسو
 ديشناج ششک یربج هزادنا .دوشب رگید یالاک نیشناج .دنک ظفخ ار یلک تیاضر
 تسد هب ریز لومرف زا یتوأفت یب ینحنم زا هطقن ره رد ۷ و 26 یالاک ود نایم دوجوم

( ( 1 ۱ 
۹ 1 ۷ ِ 0 

 6 سپس

۳1 7 

 رگیدکی نیشناج دنناوت یم الاک ود ,دشاب رفص اب ربارب ینیشناج ششک هک یماگنه

 هب نیشناج ناونع هب لامعتسا ایو دریگب رارق هدافتسا دروم تبسن گي هب ای دیاب و دنوشب

 الماک الاک ود .تسا تیاهن یب ینیشناج ششک هک یعق وم 5 رف نوه ققحت هجو چیه

 .دنشاب یم رگیدکی لماک نیشناج و هدوب دننامه

 ینیشناج ششک و (۵,) یدمآرد ششک و («,) اضاقت یتمیق ششک نایم تسا نکمم
 رد هک نت ی رظن رد ار یا هدننک فرصم روظنم نیدب .درک را رقرب ار یا هطبار ()

 دشاب یا هدننک فرصم دمأرد تبسن 166 مینک ضرف .دراد یاج ۷ و 6 یالاک ود ربارب

 .تسا هدشجرخ )< یالاک یارب هک

 :میسی ونب ار ریز یواست میناوتیم

 هر ]62.6 (1-16 )6,

 لابند هب ءالاک كي یاضافت رادقم شیازفا هک دهدیم ار ینعم نیا هلداعم لوا فرط

 اکیا هرکی یش تیرا یا شا ور دما یر و ها

 2 اریز .تسا هتسباو تسا سرتسد رد هزات جراخم یارب نونکا و هدش جرخ ۸6 یارب

 فرط .دنک یم ادیپ یگتسب اضاقت یدمآرد ششک هب رگید یوس زا و دشاب یم رتنازرا
 ۷ زا رت نازرا نونکا 26 هک دریگ یم رظن رد ار تیعقاو نيا زا یشان تارییغت ,یواست مود

 عبات ,رگید یوس زا و ۷ هب تبسن ۱ ینیشناج ششک عبات وس كيزا تارییغت نیا :تسا

 شا یازآ هب هک دمارد زا یتبسن ینعی .هدشن جرخ ۶۶ یارب هک تسا یدمارد تبسن

 ۱ .(162-1) تخاس ۷ نیشناج ار 26 ناوتیم

 نتشسک تکاتشم الا نیا تتمیف هی :تیش لاک کی. یاصاقت نسشک ب هفالط ۲

 نایاش زین (0,) اضاقت عطاقتم ششک ای هویت ع لاک تفت لاک نا عااق



 ۵۳۲ ۱ راواب نه تفیق هدننک نیت رضاتع

 ناسا تتمها

 :دوش یم نایب شل وفرق هل و نت ,ششک نیا

4 0 

>, )0.۸(- 0 

 ضرف مولعم رگید یاهتمیق و هدننک فرصم دمآ رد)

 نا رک اف شو ی هم لا تفت هک یماگنه ,اضاقت عطاقتم ششک

 .دجنس یم رگید یالاک هب الاک كي زا دوخ یاضاقت لاقتنا هب ار نا ات

 تسا تالوصحم زا یهو رگ تعنص :دنک یم حیرصت ار تعنص كي فی رعت موهفم نیا

 ششک «تالوصحم ریاس هب تبسن یلو .تسالاب رایسب اضاقت عطاقتم ششک اهنآ نایم هک

 :دیا یم راک هب زین لمکم و ریذپ نیشناج تالوصحم فیرعت یارب موهفم نیا

 اضاقت عطاقتم ششک هک دنشاب رگیدکی نیشناج دنناوتیم یماگنه لوصحم ود

 .(دوش یم 3 شو رف رد شهاک بجوم .۸ تمیق رد شهاک ) تسا تبثم تمالع یاراد

 یتروص هب ,رگیدکی هب تبسن اهالاک هک دراد نیا رب تلالد تبثم و فیعض مطاقتم ششک

 رایشب یاهتشن ام هدتهدناشن تیر دی لش عطافتم ششک ؛دنراد ینیشناج تیلباق دیعب

 تا كيدزن

 دایدزا بجوم ۸ تمیق لزنت) دشاب یفنم تمالع یاراد عطاقتم تک .هاک دهن

 رگیدکی (هحفص و توص طبض هاگتسد لثم) لمکم اهالاک نيا .(دوشیم 13 شورف

 ۱ هاگنب زا اضاقت .۲ 8
 ترا اضاقت بز صت یاهافک یادت یورو وکا یههک اضافخ سفت
 یا یاس داف ندا تساوی تم یا واست

 .دنک یم ادیپ طابترا ,دنسرب شورف هب رازاب رد دنناوتب هک لوصحم

 زد شیب امآ نا مدت ار ل وصخت نیا هخرکا (یزل وصخش نی هدیشو رگ اما

 رد دناوتب هک یدیل وت رادقم هدنهدنایشن ینحتم یتعب تا :اگسرا اطاعت تعهد ا

 زا یاهعومجم هدنشو رف ,یلک روط هب و عقاو رد .دوش هتخو رف نکمم تمیق ره هب رازاب
 درف هب رصحنم هدنشو رف دناوتیم هتبلا :دروآ یمن مهارف ار یناگرزاب یاهالاک دیلوت

 هب ار رازاب زا یئزج طقف .دراوم رتشیب رد اما .دنکب ادیب ار شو رف راصحنا تیعقوم و دشاب

 ناگم یه ام ست یعهدک شاه تتسا اهاس شما ید راتتعا



 یسایس داصتقا ۳۲

 ناکم رییغت ,هاگنب زا اضاقت ینحنم ؛دنک یم سکعنم ار تعنص نیا زا اضاقت ینحنم

 و دراذگ یم شیامن هب تعنص كي نورد رد یرگید یوس هب ار هدنشورف كي یاضاقت

 هک درک دهاوخ ادیپ تن یناسک و هدنشو رف نایم دوجوم یتباقر طباور هب نیارباتب

 .دنیامن یم دیلوت ار نیشناج یاهالاک اي الاک نامه

 ریز دروم راهج رد و وفا تایصوصخ عبات هاش وا اضاقت ینحنم

 :دوش یم هصالخ

 دیس مقیاس اه او فاش لا
 ریثأت دوخ یابقر و تعنص یلک راتفر رب دنناوت یم نازیم هچ هب یدارفنا ناگدنشو رف هک
 رامشو هتتشو ق نمک منع اور ره قاب طقفا کیا ی ای تسا شو :ت راذحب

 ؛دیامن یم قرف تیعضو .دشاب هتشاد دوجو هدنشورف یرایسب

 :(لیبموتا نوگانوگ عاونا الثم) تعنص كي نورد رد ,لوصحم رد فالتخا (ب

 رادارع طعم جم دی ی یا ناسا هر فک تا فا رو مایا یتشها

 ؛دیامن یم نیعم .نآ ظفح اي شو رف مجح رد ذوفن لامعا یارب دوخ رایتخا رد لیاسو زین

 هک تعنص دیلوت زا ییاهتبسن ینعی ,ناگدنشورف نایم دیلوت زکرمت هجرد ب

 ؛دنا هدرک نیمأت فلتخم ناگدنشورف

 .دنروآ یم یور تعنص هب هک ینارادیرخ راهش ات

 رد و میباییم زاب ار نوگانوگ رصانع نیا ,مینکب یسر رب اررازاب یاهلکش هک یماگنه

 زا اضاقت ربا رب رد ءرصانع نیا هب هجوت اب هنوگچ ,هاگنب یاسژر هک مینیب یم عفوم نآ

 رصحنم هدنشو رف هک میيامن یم افتکا رکذت نيا هب طقف اجنیا رد .دنوش یم رهاظ اههاگنب
 ینحنم .ینحنم نیا نوج دریگ یم رظن رد ار تعنص زا اضاقت ینحنم .(رگراصحنا) درف هب

 امر هو سا یراق اه رام هک یو مام اتفاق

 تعسض ل وصطس تمق هطب ار تیف ندا رشمک .تیراد نفراتقتا کیتی اب اهن ال ونک

 هجو چیه هب و دنیامن یم هیهت ار تعنص دیلوت زا زیجان یئزج طقف كي ره اریز .دنشابیم
 نخ و اضعتا) هدنشو رف مک هرامشپ سکع رب :لنک لامعا نیشوشحم دوفن دنناوت یمن

 یاهلکش هب دنناوت یم و دنتسه هاگا دوخ لامعا ینورد جتفاو طباور رب (هبناج

 رارق روج و بک رم تادیلوت یارب تعنص زا اضاقت ینحنم ششک ریثأت ریز فلتخم

 ان تک

 نآ طسوتم یتفایرد ینحنم ای هاگنب شورف ینحنم نامه هاگنب زا اضاقت ینحنم
 :میهدیم صیخشت ار یتفایرد ینحنم هس اهتمیق لیکشت یسررب رد .تسا



 ۵۳۳ رازاب رد تمیق هدننک نییعت رصانع

 شو رف و دیلوت فلتخم خم حوطس رد ار هاگنپ یتفایرد نازیم «لک یتفایرد ینحنم ۱

 لک یاههنیزه رگشیامن یتحعم نامه ,هاگنب هاگ دید زا نی | ربانب و دهد یم ناشن

 ۱ تا هات ل وضجشزا ناک دیک فرم

 دا هاگنبیتفایردو دیآ یم تسد هبنیشیپینحم زا ودر زا
 .دهدیم ناشن لو عطس رهرد ار( یناه) لوصحم دحاو تمیق ای ,لوصحم دحاو

 یفاضا دحاو كي شورف رثا رب لک یتفایرد شيازفا «ییاهن یتفایرد ینحنم ۳
 .دهد یم ناشن ار لوصحم (ییاهن)

 یتفایرد یاهینحنم یسدنه یسررب (فلا

 .(۴۱ لکش) دومن یسررب یسدنه شور هب ناوتیم ار اهینحنم نيا

 اهتفایرد ۱ ۷

 ۳ هم دم یو و اچ و
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 ۴۲ کش

 2 فرا

 ینعی .دشاب 6013 نازیم هب دیلوت هک دهدیم ناشن ینامز رد ار الاک تمیق (۸(جر- طص ) طخ بیش
 .دراد یتفایرد رب تلاع

 هب الاک دحاو ره تمیق :میشک یم (0۸ اب یزاوم ار ([0 .دشاب لوصحم دحاو كي (713 مینک ضرف



 یسایس داصتفا 0۳۴

 زخسنا ناتهذپ (1):بیش هدنک نایباز الاک زا دعاو فای تفیق 0۸ بیش رگآ مفاد رها یم تسسد
 013 تمیف 13۸ هک نانچ .تسا دحاو كي تمیق ةدنیامن 131 .دشاب یم دحاو كي رگشیامن (/13 نوچ

 6013 دیل وت هاگ ره هک تسا هاگنب طسوتم یتفایرد ینحنم یور یا هطقن ]» ,نيا ربانب .دهد یم شیامن ر

 نیمه هب ار 121 طسوتم یتفایرد ینحنم رگید طاقن هیلک .دهدیم ناشن الاک دحاو رد ار تمیق .دشاب

 .دروآ تسد هب ناوتیم شور

 ۱ ییاهن | یتفایرد بیش

 و تسا 0018 ذیلوت یارب لک یتفایرد رییغت خرن رگشیامن ۷۷ بیش .تسا ۸ رد 18[ رب سامم ۷

 :تنارو را تل یحنار و آ مک ده یمن افت ارز ییاهت یتقارف یعب (یتفایر دف اضا ضلع
 هب ار 31. ینعی .تسا هدش هفاضا (9 دحاو طسوت هک یتفایرد ؛میشک یم ۷۷ اب یزاوم ار (لآا طخ
 از یناهت مادر یتیم طاق هیلک بی نیبه هی رگا رانا یافت یفایرت اهل نيزوآ یماتسد
 هاگنب كي ییاهن یتفایرد ینحنم تخاس یارب ,نیاربانب .دوب دهاوخ 1377 ینحنم نیا «میریگب هجیتن

 از اهنا بیشز هیشکی نآ فلتخم طانت رد ار ماگتی نیا لک یتفایرف یختمرپ نماعم طوطخ تا نفاک
۳ 

 ییاهن یتفایرد ینحنم و طسوتم یتفایرد ینحنم نایم هطبار (ب
 .دراد دوجو یمهم هطبار ییاهن یتفایرد ینحنم و طسرتم یتفایرد ینحنم نایم

 ینحنم .دشاب میقتسم طخ ییاهن یتفایرد و طسوتم یتفایرد یاهینحنم هک یماگنه

 .دریگ یم رارق اه۷ روحم و طسوتم یتفایرد ینحنم هار همین رد ییاهن یتفایرد

 :شاب سرازف رپ نادر ۲۲ نکشوفک جک تباق تینا یماک هی نیا تان یازب
 :تشون ریز تروص ود هب ناوتیم ار لک یتفایرد

 ۱) لک یتفایرد >(0)» ۴ >>« 3[ >>(

 ۲) لک یتفایرد >> هدش دیلوت فلتخم یاهدحاو ییاهن یاهتفایرد ممج 72-0
 0۸۳3-031 :نیاربانب

 0 ّل و ۳۲ کش



 ۵۲ ۵ رازاب رد تمیف هنتنک افت رصانع

 .دنراد ربارپ تحاسم (1ظ و ۸16 شوگ هس عضو نيا رد

 یواسم ۸ هیواز تاب ندا هنوا) ود ره ارپ .ز .(.۳)1 هیواز اب تسا یواسم ۸19 ُةیواز

 3۸۵ هموار هم رد تسمه لیاقت رکیقب ایینار زد هوا همی یر هر سا

 .(نظ(» ینعی .دنشاب یم یواسم (7آ) و ۸8 یاهشوگ هس .۳)1 ةيواز اب تسا یواسم

 طخ ,ییاهن یتفایرد ینحنم ,دشاب رعقم تاصتخم ءادبم هب تبسن طسوتم یتفایرد ینحنم هک یعقوم

 عطق طسوتم یتفایرد ینحنم زا اه ال روحم لصاف طخ طسو هب هدیسرن هطقن رد ار اهل روحم رب دومع
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 ره ییاهن یتفایرد ینحنم .تسا بدحم تاصتخم ءادبم هب تبسن طسوتم یتفایرد ینحنم هک یتقو

 عطف طخ نیا طسو و طسوتم یتفایرد ینحنم نایم رد عقاو یا هطقن رد ار اهل روحم رب دومع طخ

 .(۴۲ لکش) دیامنیم

 ۲۳ ام

 اضاقت ششک و هاگنبو اهتفایرد نایم طباور (پ

 ی و و ا یق

 ترس ی ی یسر رب ار (60)
 :اب ِِ ا یواسم طسوتم یتفایرد ۱

۵ ۳ : 

 ییاهن یتفایرد» هر -1

 :اب تسا ربارب ییاهن یتفایرد ۲
6 

 7م
 :ییاهن یتفایرد .هجیتن رد ۲
 دیش يا فی تقی نیسک ها هو شنا تب
 و ناب اند ی یک بتا قضات

 ۳ قوا ی یک .تسا یفثم س

 طس وتم یتفایرد»



 یسایس داصتقا ۶

 ار ینحنم نیا زا هطقن ره رد (طسوتم یتفایرد ینحنم ای) تمیق هب تبسن اضاقت ینحنم ششک

 .(۴۴ لکش) درک هبساحم ریز شور هب ناوتیم

 نت ادم
 ۴۴ لکش

 رب ار 16 سامم . هطقن رد ششک هبساحم یارب ؛دشاب طسوتم یتفایرد ینحنم ۷6*1 مینک ضرف

۷ ۴ 

0۷ 

 0۵۲ ۴ _ ورق 2 ۵۳ ب ۳۷

 گو دع

 مر ج حصحب

0 0 ۴ 0 ۴۳ 0 ۶ 

 4 ]21 _ٍِب ۱ 2
 ادب - اب ربارپ 10۳ 7

 :میراد ار ریز یاهیواست .نیاریانب

 ۱۷ ۳ ح
 0۵ و شف بم و ۱۲ اف هک تب نوح

۱ 2 

 ینحنم نیا رب ار [/ سامم 1 هطقن رد و می ریگ یم رظن رد ار 1 طسوتم یتفایرد ینحنم نونکا (۲

 تا ۶ اب ربارب زین نيا و دوب دهاوخ کس انامه 13 رد ینحنم نیا ششک .(۴۵ لکش) میشک یم 4

 نا نیمه



 ۵2۳۷ رازاب رد تمیف هدننک نییعت رصانع

 ۲ .ادقم
۳4 

1۸ 
 ۴۵ لکش

 یاهشوگ هس رد .دنکیم عطق نآ طسو رد عقاو 26 هطقن رد ار ۳۱۵ طخ نیا .میشک یم ار (] طخ

 .۳ >) ۶۲6۵ و
 ۳۳ نیس

 0-۳ (همئاق یایاوز)

 0-۳ ( ساری انا انار

 .تسا /۳1۸6) هجیتن رد و دنّتسه یواسم رگیدکی اب 18260 ۳۸ یاهشوگ هس .نیاریانب

 هر ۵14 ۷
 ۶ رم 0 [ ۸-0

 :میراد نینچ هجیتن رد .تسا ۷1 ییاهن یتفایرد و ۲4۱ طس وتم یتهایرد ۱۷1 دیل وت یازا هب ءاما و

 طسوتم یتفایرد ۵

 ِ طسوتم یتفایرد - ییاهن یتفایرد ده

 :میروآ یم تسد هب ار ریز طباور .ماجنارس
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 یسایس داصتقا ۵۳۸

 ؟تسا نفت :ریآ نت ییاهن یتفایرد تشنات 6 2۱ رگا

 :دشاب «رع۲ رگا ,لاثم ناونع هب :تسا تبثم هشیمه ییاهن یتفایرد ,دشاب هر>۱ رگا

۱ 
 2 3 ۸-۷ جلع -۸۵

 رگا اللهم :تسا یفتع ییاهت یتفایرد ؛دشاب رک ۲ رگا
 ها ۱

 ۱۷ مگ سس -۸

 ی
 یقفا میقتسم طخ كي طسوتم یتفایرد ینحنم ,دشاب تیاهن یب تمیق هب تبسن هاگنب زا
 تباث (تمیق) طسوتم یتفایرد رازاب رد یراج تمیق هب شو رف رادقم ره یازا هب :تسا

 یتفایرد ینحنم .تسا طسوتم یتفایرد اب ریارب و .تباث زین ییاهن یتفایرد .تسا

 .دنوشیم یکی ییاهن یتفایرد ینحنم و طسوتم
 مک و شیب ؛تمیق هب تبسن اضاقت ششک بسح رب .طسوتم یتفایرد ینحنم ,سکعرب
 یاس سو یاد دوی اس اهم یه یه ایام اهرگ نریم یوم

 درب مار اهن نفر یتیم سو ینایود

 هصرع - مود تمسق

 هضرع ینحنم و هضرع موهفم 8

 هتخو رف رازاب رد مولعم تمیق هب دنا وت یم هک تسالاک نیا زا یرادقم ءالاک كي هضرع

 .د ریگ یم ماجنا نیعم تمیق یازا هب هشيمه هضرع .دوش
 كي باتش و قوش .تسا رازاب رد تعنص هضرع زا زیامتم ءاضاقت ریظن ,هاگنب هضرع

 ۱ نریاد اف یی نا سل هست و و و ی

 تمیق ردق ره هک دهدیم ناشن هب رجت .دشو رفب فلتخم یاهتمیق هب اردوخ یالاک تسا

 ی رادومن تروص هب لودج نیا .تسا رتشبب شو رف هدامآ یداصتقا صخش .دشاب رتالاب

 ها سوت ون ین
2 

 درگ یار پا لا در یخ سر هر و ِِ



 ۵۲ ۱۰۰. ته هتک تی ات

 .(۴۶ لکش) دشو رفب رازی زف تسا هدامآ

 ۰. م

 ۴۶ لکش ۵
 تا رو ری

 رثا سکیه ار اهتیعضو نیا .دنکیم نایب تمیق شهاک ماگنه هب ار شو رف رادقم شیازفا

 هب ۲ زا تمیق هاگ ره هک دوش یم هظحالم ۴۷ :ایش رده تدشا هدرک یراذگمان دمآ رد یفنم

 .دوریم الاب 00 هب 00 زا هضرع دیايب نییاب ۴ر

۵ 

 ۴۷ لکش

 :دباییم حیضوت ریز لیالد هب هدیدپ نیا
 ؛(یندشدساف ییاذغ داوم) لوصحم هریخذ ناکما مدع تلع هب

 کیم دواد ار نوا هحرذ وو ص هضرظ نیا هدتشورف یا ریتهکنا:تلغ هب ایوب

 ایو ؛دشاب هتشاد ار دیلوت كي طقف و طقف دمآرد همشچرس ناونع هب هدنشورف تسا
 راک یو ری هک یرگراک ) دهدب لیکشت اروا دمآرد اهنت دیامن یم هضرع هک یتمدخ شادای



 یسایس داصتقا ۰

 .(درادیم هضرع راک رازاب رد ار دوخ

 هدامآ هدنشو رف هک تسا لوصحم كي زا فلتخم ریداقم هدنهد ناشن ,هض رع ینحنم

 دیلوت ح رش نیدب یصخشم طیارش تحت و دناسرب شو رف هب فلتخم یاهتمیق هب تسا

 # تا هدرک

 ناگدننکدیلوت .دبای شهاک اههنیزه نیا رگا :تسا مولعم دیلوت یاههنیزه
 یاهتمیف هب ار رتشیب رادقم اي رت نییاپ یاهتمیق هب ار یلبق رادقم نامه هک دن ریذپ یم
 .دنرادب هضرع یراج

 .تسا مولعم لوصحم نیشناج یاهالاک تمیق ,رگید یوس زا

 زا نکمم راک اهنت هلزنم هب تمیق رد نيعم رییفغت ره هک دوش یم هتفریذپ ماجنارس س

 تمیق یدعب رییغت راظتنا رد نانیا رگا . عقاو رد .ددرگ یم یقلت ناگدننکدیلوت یوس

 ینیب شیپ ِتلاح رد و دنزاس یم دودحم یقرت ینیب شیپ ماگنه هب ار دوخ هضرع ,دنشاب

 .دنیازفا یم دوخ هضرع رب .تمیق لزنت
 ییاج هباج .دنک ادیپ رییغت دش هراشا اهنادب هک یعاضوا و طیارش هک یماگنه

 رییغت بجوم فلتخم یاهتمیق هب هضرع ریداقم شيازفا :دریدب یم ققحت هضرع ینحنم

 هب هضرع ریداقم شهاک و دوشیم نییاپ یوس هب و تسار هب هضرع ینحنم ناکم
 .ددرگ یم الاب یوس هب و پچ هب هضرع ینحنم ناکم رییغت ببس فلتخم یاهتمیق

 زد ربع تعنوم اهتمیف رگ رییعت :نیام رییعت هط را نت خاش طحا مش ها رزق

 ون موج رم هضرغ تست ل وظ رو هک رواقم

 ششک نیا .دنکیم نیعم تمیق رییغت ریارب رد ار هضرع شنکاو نادیم هضرع ششک

 :تسا تمیق رییغت دصرد هب هضرع رییغت دصرد تبسن

۱۳ 
# 

 تبثم هشيمه هضرع ششک ,دریذب یمتروص تهج كيرد تمیق ردورادقمرد رییغت نوچ

 .(۴۸ لکش) داد صیخشت ناوتیم ار هضرع ششک دروم جنپ ءاضاقت ریظن .دشابیم
 نآ یبایمک هب زین الاک هضرع ,تسا نآ هدیاف زا یعبات الاک یاضاقت هک روط نامه

 تسا یماگنه نآ و قلطم تروص هب یکی :تسا ع ون ود یبایمک ,همه نیا اب .دراد یگتسب
 یاهولبات الثم) دبای شیازفا یداصتقا تامیمصت رثا رب و دشاب مولعم اهالاک رادقم هک

 یراپ هب دناوتب الاک هک تسا ینامز نآ و یبسن تر وص هب گی ؛(ناداتسا یشاأقن

 هضرع یکی ,هضرع تیعضو ود اب یبایمک عون ود نیا ؛دوشب هتخاس ون زا دیلوت لماوع

 ع



 ۵۴ ۲ رازاب رذ تمیف هدننک نییعت رضانع
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 راد, فک تک الماک هضرع راد بس ب اتش : هض رع دحاو نس ۸
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 ششک نودب اتبسن هضرع  ریذپانفاطعنا هضرع
 ۴۸ لکش

 : میمصت ,تسخن تیعضو رد .دننک یم تقباطم ریذپ فاطعنا هضرع رگید و هدش تیبثت

 .تسا هدننکاضاقت یداهنشیپ تمیق هیذاج ریثأت تحت ناگدنشورف

 .دیامن یم ادیپ یگتسب ریاخذ دوجو هب تسخن .هضرع ششک مود تیعضو رد

 الاک نیا دیلوت شیازفا و طسب ناکما زا یعبات هضرع ششک .ریاخذ نادقف تروصرد

 :تسا هتسیاو ریر حرش هب يداصتقا تیلاعف یمومع طیارش هب رما نیا و دشابیم

 .یئزج و صفان لاغتشا تلاح رد :سرتسد رد دیلوت لماوع تیدوجوم هب وس كي زا

 بیسم و دجوم یبایمک .لماک لاغتشا رد ؛دنشابیم ناوارف دیلوت لماوع

 ؛دوش یم هضرع یریدی ان فاطمنا

 سرتسدردو دوجوم لماوع تسا نکمم :دیلوت لماوع كرحت و نالیس ,رگید یوس زا
 ناکم هب هقطنم كي زا ای و رگید یاج هب لامعتسا دروم كي زا یراوشد هب اما .دنشاب

 نیا یم نایفقب لما وع# ک دنستهن) را مت ابلاغ تلاح نیا رد :دن وشباج هباج رگید

 بل وت یا رب رابتخا زج:نامر هراب رد فلخم خاناکما هب هضرع هعسوت شی فا اما

 هداد صیخشت توافتم یاههرود هضرع دایدزا باب رد لومعم قباطم .دراد یگتسب

 :د وش یم



 یسایس داصتقا ه)زفز

 سس

 رد میب وگ یم دشاب هاتوک هدایز .دیلوت رادقم رییغت ی )0

 و رازاب یراج تمیق هب تالوصحم زا یتباث و نیعم رادقم هدنشو رف ؛میراد رارق رازاب هرود

 ,دیامن ینیب شیب هدنیا هرود رد ار تمیف یفرت ۳ التم) دراد راظتنا دروم یاهتمیف هب

 .دریگ یم هضرع هب میمصت و (دناسرب شورف هب ات دنک هریخذ دهدیم حیجرت رتشیب
 رادقم نآ یط ناوتب .تازیهجت تاب ضرف هب هک تسا ینامز .تدم هاتوک هرود س

 ؛دریذپ یم ربیغت هک تسا دوجوم تازیهجت زا هدافتسا خرن نيا ؛داد رییغت ار دیلوت

 نیا و دیامن رییغت دنا وتب های دل وه تف رظ نا طه تسا يام زوم اپ مر

 .دراذگب ریثأت هاگنب داعبا و تازیهجت مجح رپ رییغت

 ترش ی اس تیز هی وه یه رک لاک اشاره زا

 اب می وقت نامز .تعنص ره رد .هوالع هب و میوقت نامز ات دنوش یم فی رعت تایلمع نامز
 ۱ تک ی ق رقبا تقلب

 گاو نا موقت رم ی لاک قایهصرظ شاقک هک فک نآفک ف

 تن ترقوه و و ی ته قد

 دیلوت یاههنیزه .۲ 8
 هک ییاههنیزه و دیلوت نیا زا یشان یاهتفایرد نایم هسیاقم هب مادقا اب ,هدننکدیلوت

 ۱ .دنک یم نیعم 1 شو رف یارب دیلوت رادقم .دروا یم راب هب دیلوت نیا

 ای عبانم هیهت و كرادت یا رب هاگنب نیا هک تسا یجراخم عمج هاگنب كي دیلوت هنیزه

 ی تا ی :دهدیم ماجنا یرو رض دیلوت لماوع

 .دنمان یم

 دشاب الاب ی تخادرب لماع دحاو رد دیاب هات هک یتمیق تسا مزال

 دعناو ای) لماع دحاو نیرخآ .رتقیقد یتروص هب هاگنب جایتحا دروم لماوع رادقم ات

 هک دزادرپب ار یتمیق دحاو نیرخآ هب دیاب هاگنب ,نیاربانب .دنک بذج ار (ییاهن

 رد .دنیامن یم تخادرب دوخ لامعتسا دروم لماوع ییاهن یاهدحاو هب رگید یاههاگنب

 نیا لماع ییاهن دحاو و دشاب رارقرب دوجوم عبانم لماک لاغتشا ضرف هب رگا .مقاو

 تب رک .«لاتمناوتع هی تک ادیب رییدلامعتسا درا وم تنا وت نم هدرادب تفایرخ ار شاداب

 هب ار دوخ زاین نوه راک دنا وتب ۰ ۵

 .درادن هضرع ار خرن نیا رگا هک دهدیم ماجنا ار راک نب رب یی یر .دروآ رد مادختسا

 .درادب تفایرد هتفه رد كنا رف ۱۰۰ و دنکب راک و دو رب رگید یاج هب تسا نکمم رگراک

 دیاب هاگنب هک دیآ یم رظن هب ییاههنیزه هلزنم هب فلتخم لماوع تمیق بیت رت نیا هب



 20۳۳ رازاب رد تمیق هدننک نییعت رصانع

 لصا نامه نيا :دریذپب لماوع نيا زا (ییاهن ای) یفاضا دحاو كي بذج یارب
 الاب نازیم نادب تسا مزال هدزادرپب دیاب هاگنب هک ییاهتمیق .تسا تصرف یاههنیزه

 رارق هدافتسا دروم هک یدیلوت لماوع ییاهن یاهدحاو یارب رگید یاههاگنب کنن ات

 یلغاشم یوس هب دیلوت لماوع هک میریذپب هاگ ره عقاو رد .دنیامن یم تخادرپ ,دنهدیم

 رد هک دنراد لیامت اهتمیق ,تسا حطس نیرتالاب رد اهنآ شاداپ خرن هک دنروآ یم یور

 .دندرگ ناسکی رگیدکی اب .دنوشیم هضرع اهنادب هک لدابتم دریراک نآ اي نيا
 نیا .دنک یم نایب ار هاگنب كي دیلوت یاههنیزه قیمع موهفم تصرف یاههنیزه لصا

 هتسناوت نه هک .یرگیدت دیو فرا وه تفت رخ ازت و ما ویزا اههتیکه

 سکعنم ار یفاضا یتفایرد .تصرف یاههنیزه ؛دنهدیم ناشن .دنبايب صیصخت

 دیاع لدایتع دزنوم نا اب.نیا یدریراک نیرفقپ رک لماع ییاهن دحاو هک دنیامنیم

 .دنادرگ یم رگید یاههاگنب

 هب هک تسا نآ حیرص هنیزه .دشاب ینمض ای حی رص تسا نکمم هاگنب كي ديلوت هنیزه
 و هیلوا داوم تمیق .دزمتسد) ثلاث صاخشا هب تخادرپ لماش .یعفاو جراخم تروص

 امار هیزاک ایه نیا دراد دوجوهت دل رث شش هنیده اما ورک یماهتا (هرویغ
 تی اف رز هک ی جور تا وب مای مو ان اهزوش یر کت هواکب وه یا
 ادیب طابترا .دهدیم ماجنا هاست اهدمک راک و:تشا هل را دک بام تم هاحلت

 هدای ز زار عفانم دنا وتیم .دشاب هدشن روظنم هاگنب لک هنیزه رد ینمض هنیزه رگا تک زی

 زن ده : نما دین نه هو اب .دنک دروآ رب عقاو زا رتمک ار هاگنب نایز ای و دیامن یبایزرا

 راک هب رگید یاج رد تسناوت یم هک هاگنب دوخ عبانم دننام .دهدیم شیامن زین ار تصرف

 تسرد ییایزرا هب طقف هن میهاوخب را یاب اش وا کپ تفایرد یلماک شاداب و دور

 رظن رد اردروم نيا دیاب .مییامن مادقا زین یداصتقا مبانم بسانم صیصخت هب هکلب 80

 .می ریگب
 تمیق رد رییغت .دیل وت مجح دننام .فلتخم لماوع بسح رب ,هاگنب کكي دیلوت 4 هنیره

 نیا اب ,قنک یمرییغت .نآ تیفیک ای لوصحم لیدبت و رییغت ,ینف تا ریبغت .دیلوت لماوع

 ار دیلوت مجح تا ربیغت ریثأت .لصا ناونع هب دیلوت یاههنیزه رییغت یسر رب یارب همه

 لماوع ریاس .دریذهب رییغت دیلوت مجح هاگ ره ,هک ميريذپیم انمض و میریگیم رظن رد
 .دنامیم یقاب تبات هنیزه رد رثوم

 هک ) تدم هاتوک هرود كيکفت و صیخشت اب ار دیلوت رادقم ربیغتهب هتسپاو هنیزه رییغت

 یط هک ) تدمدنلب هرود و (دنشاب یم تباث و مولعم تازیهجت مجح و هاگنب + سایقم نآ یط



 یسایس داصتقا ۴

 .مینک یم لیلحت و هیزجت (دن ریذپ یم رییغت تازیهجت مجح و هاگنب سایقم نآ
 تام رک هرردارف دیلوت یاهدیزهن(فاا

 ,یلک یاههنیزه زیامت و كيکفت هب .تدمهاتوک هرود رد هاگنب یاههنیزه لیلحت
 هب دوش عوجر لیلحت نیا هرابرد) .دوش یم یهتنم ییاهن هنیزه و طسوتم یاههنیزه

 .(دیامن یم مسجم ار تالیصفت هک یدعب یددع لودج

 هود رد ,اههنیزه نیا .دراد نوت یاه هنیزه هاگنب ره تب وک یاههنیزه ۱

 هب دیاب ,دهد همادا تیلاعف هب دهاوخب رگا و دشاب یم دیلوت مجح زا لقتسم .تدمهاتوک

 و هراجا جراخم لماش.لاثم ناونع هب ,اههنیزه نیا؛دریدپب ار نآ هاگنب تر وص ره

 نودب ,هنیزه نیا .تساهنیا زج و یرادا و یراج تظافح ,همیب كالهتسا ,ییانشور

 .دنامیم ناسکی هاگنب نیعم سایقم یازا هب و دیلوت رادقم هب هجوت
 یکیدزن و یگتسب دیلوت رادقم هب یا هزادنا ات ناشنازیم هک تساهنآ ,ریغتم یاههنیزه

 اه اهر و ها را دا مد لماوع همه تباب ج رخ ءاههنیزه نیا ؛دراد
 ریغتم هنیزه عون ود اجنیا رد .دريذب یم رییغت تدم هاتوک هزودزد اهنآ نا تماقک تشا

 لک رییغت اب بسانتم اقیقد اهنآ رییغت هک ی ریغتم یاههنیزه یکی .داد صیخشت ناوتیم
 اهنآ رییغت هک یریفتم یاههنیزه یرگید و (هیلوا دا ومءالثم) دیامن یم رییغت دیلوت رادقم
 یاههدزاب نوناق عبات هک دزمتسد جراخم الثم) تسین دیلوت رادقم اب بسانتم اقیقد

 .تسا ریغتم یاههنیزه و تباث یاههنیزه عمج مرگ هنوزم نا تسا بسانتمان

 هنیزه

 خیات هنیاتق

 لکش ۴٩

0 0 

 دوش طاها ) تف رک هنتت هات هعیجذق ریتمزا نا وت یم ار ریغتم یاه هنیزه ینحنم ۱



 ۵۳۵۰ نازاب رس تسیف هتک نیت ران

 نآ ءادبم هک دهدیم شیامن ینحنم كي ار لک هنیزه .دوش یم هدید ۴۹ لکش رد هک نانچ

 دیلوت حطس یازاآ هب .تباث یاههنیزه دوجو اب رما نیا و تسا تبثم اه روحم یور

 هب | ریز .دوریم الاب تسار یوس هب لک هنیزه ینحنم ؛دنک یم ادیپ حیضوت رفص اب ریارب

 و یلوزن خرن هب تسخن لک هنیزه اما .دوریم الاب هنیزه .دوشیم دایز دیلوت هک جیردت
 درب راک نامه نیا و دوریم الاب (دباییم تدش ,ینحنم بیش) یدوعص ج رت هب سپس

 هب تباث لماوع رب ریغتم لماوع دربراک نا قفاوم هک تسا بسانتمان یاههدزاب نوناق

 هطقن زا رذگ زا سب سپس و یلوزن یاههنیزه و یدوعص یاه هدزاب تسخن ,مولعم رادقم
 .دروآ یم راب هب ار یدوعص یاههنیزه و یدوعص یاههدزاب ,نیعم

 ینشور هب مه زاب دیلوت دحاو رد طسوتم یاههنیزه یسررب رثا رب ,اههدیدپ نيا
 .دنوش یم هدید رادومن رد رتشیب

 دنیا یم تسد هب لوصحم دحاو هب تبسن اههنیزه نیا طسوتم یاههنیزه (۲
 ۵ * لکش)

 0 ۵۰ لکش

 تسد هب نآ اب قفاوم دیلوت رادقم رب یلک تباث هنیزه میسقت زا (۳) طسوتم نیزه
 لزنت امظنم .دباییم شيازفا دیلوت هک جیردب هب .طسوتم تباث هنیزه ینحنم الت | رق

 دوش یم میسقت .دیلوت رامشرپ شیپ زا شیب یاهدحاو رب ناسکی هنیزه اریز .دیامنیم
 .(دوب دهاوخ عالضالا یواستم یلولده ینحنم ,نیاربانب)

 تسد هب نآ اب قفاوم دیل وت رب یلک ریفتم هنیزه میسقت زا ((۷4) طسوتم ریغتم هنیزه



 زاو دنک یم.لرلت تسخن بس اشمان یاههدژابنوناف هیاذخبوت ابن ییعتم هتیزه :قبا یم
 .دیامنیم یقرت سپس و درذگ یم هنیمک

 هب طسوتم ریفتم هنیزه و طسوتم تباث هنیزه عمج زا اي ((738) طسوتم لک هنیزه
 یتعم:دبآ یمتسد هبننآ ای یناوم دل رپ لک هنیزه بسقب زا اب ون نیعف دیل ون یازا

 ۱ ی ی

 دن وه تحت رد مک هی تست شعب لیلا آ دي طسا وم لاک هیتهت سقم رخ هک

 لا رب نق همم تسلیم ناب هاش یا اه یا ات سم تش

 .دریذپیم شهاک هنیزه نيا .دبای شيازفا
 یاههئیزه و تباث یاههنیزه یبسن تیمها هب یگتسب طسوتم لک یاههنیزه ینحنم

 رادقم هک جیردت هب .دهذب لیکشت ار لک هنیزه زا یمهم ءزج تباث هنیزه رگا .دراد ریغتم

 و دنک یم ادیب قوفت اههنیزه راتفر رب طسوتم تباث یاههنیزه شهاک .دبای شیازفا دیلوت
 ریغتم یاههنیزه هاوخ .دوش یم مک لک طسوتم هنیزه .دیل وت دایز رایسب رادقم ربارب رد

 رییغت .دشابن نیگنس تیاث هنیزه هک هاگنب ره رد ,سکعرب .دنشابن ای دنشاب تباث
 .تسا طلسم لک طسوتم هنیزه راتفر رب .ریغتم یاه هنیزه

 :تسا لوصحم یفاضا دحاو كي دیلوت هنیزه انامه ییاهن هنیزه - ییاهن هنیزه (۳
 .ییاهن هنیزه ینحنم .تسا ریفغتم یاههنیزه یوتحم طقف هنیزه نیا هک میوش یم روادای
 .دهدیم ناشن ار دیلوت یفاضا دحاو رد یلک هنیزه لک دایدزا خ رن

 املاثمرد .تسا طسوتمریغتم هنیزه اب ربارب دیلوت دحاو نیتسخن یارب .ییاهنهنیزه
 اب ربا رب دی وت هیل زا تع او را ره, یازا هب(۳/۵) اهن هنی زهاهک دونق سقآرد تقتمعت یا

۰ 

 رت هتسهآ طس وتم ریفتم هنیزه ؛دشاب یم طس تم ریغتم هنیزه زا رتمک و دریذپ یم شهاک
 لمحت ار لوصحم هیلوا یاهدحاو رتنیگنس و رتنارگ هنیزه دیاب اریز ,دنک یم لزنت
 رد ار طسوتم ریغتم هنیزه ینحنم و دوش یم یدوعص ییاهن هنیزه ی نیوش ,دیامن

 زین ییاهن هنیزه ینحنم .دریگیم رارق ینحنم نيا یالاب رد و دنکیم عطق هنیمک ُهطقن
 ..درک دهاوخ عطق هنیمک هطقن رد ار طسوتم لک هنیزه ینحنم

 ؛دوش یم هظحالم ییاهنریداقم و طسوتمریداقم نایمدوجوم یلک طباور لامعتسادروم ,لودجرد

 رت فیعض نآ هب طوبرم ییاهن رادقم .دنک یم لزنت «طسوتم» رادقم هک یماگنه طباور نیا قفاوم

 رادقم هک یعقوم ؛ددرگ یم رتگرزب «ییاهن» رادقم .دوشیم دایز «طسوتم» رادقم هک یتفو هان ابی

 :دسر یم تابثا هب نینچ ی ربج تر وص هب هیضق نیا .تسا ربارب نآ اب ییاهن رادقم .تسا تباث طسوتم

 ییاهن هنیزه .دبای شيازفا دیلوت ردقره .تسا (تنسنس>۳/۵) طسوتم ریغتم هنیزه



 ۵۴۷ رازاب رد تمیق هدننک نییعت رصانع

 دیلوت یاه هنیزه لودج

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 .دشاب دحاو ۶ طسوتم لک هنیزه 4 :مینکیم ضرف

 .دشاب دحاو 1+۲ طسوتم اکتیارق 0

 .تسا دحاو 1+۲ لک نیزه 1+6۱) .دحاو ۲ لک تنه ۹و

 (ه-)۲+ ۵, اب 1+۲(,۵)-۵* 6 هوق هب دحاو نیمکی هوالع هب ۶ ییاهن هنیزه
 نر

 ةنيزه اب ریا رب ییاهن هنيزهو 0-0۱ ,دنک رییغت دیلوت رادقم هک یماگنه .دشاب تباث طسوتم هنیزه رگا
 .دوش یم 1 طس وتم

 نیزه و تسا تبثم (2,-۵)» و ۵>,۵ .دبای شيازفا دیلوت هک یماگنه دو رب الای طسوتم هنیزه رگا

 .تسا طسوتم هنیزه زا رتگرزب ییاهن
 هنیزه و تسا یفنم (0-2۱) < .دوشب دایز دیلوت هک یعقوم .دیامن لزنت طسوتم هنیزه رگا

 كي ییاهن هنیزه هبساحم یارب .روظنم نیدب :تسا هدش هبساحم لک هنیزه ساسارب ییاهن هنیزه .""

 هدیدرگ میسقت ۱۰۰۰ رب دحاو ۱۰۰۰ یفاضا دیلوت زا یشان یفاضا هنیزه رظندر وم دیلوت رادقم رد دحاو

 یتسیاب یم ییاهن هنیزه .عقاو رد ؛تسا هتفرگ رارق هدافتسادر وم یلمع لیالد هب هبساحمز رط نیا .تسا

 .دوش هبساحم دیلوت رادقم رد كدنا رایسب تارییغت هیاپ رب اقیقد



 یسایس داصتقا ۵۴۸

 .تسا طسوتم هنیزه زا رتکچوک ییاهن
 یقرت هب عورش زونه و دتسیا یم زاب لزنن زا طسوتم هنیزه هک ینامز «ییاهن هنیزه ینحنم .نیاربانب

 1۳ :دنک یم عطق هطقن نی رت نییپ رد ار طسوتم ریفتمهنیزه ینحنم .تسا هدرکن

 .دوش یم طسوتم هنیزه اب ربارب ییاهن هنیزه

 طسوتم ریغتم یاههنیزه ینحنم نکمم یاهلکش ۴
 ناکما اما .دیآ یم رد شیامن هب 1 لکش هب الومعم طسوتم ریغتم یاههنیزه ینحنم

 :دریگ رارق ریز ییاهتنا هطقن ود نایم طسوتم هنیزه یتحنم هک دراد

 هنیزه نیا ینعی .دشاب نهب هدعاق رد دناوت یم ینحنم (۱ لکش) دراوم زا یضعب رد

 4 ۵۱ اش 0

 خ رن رد عیسو رییغت یازا هب و (0۵ هب 01 زا الثم) دیلوت رد دایز رایسب شیازفا یازا هب

 هی ایت ته اه اه

 عضو نیا و تسا ۷ لکش هب طسوتم یاههنیزه ینحنم 0۲ یاکتش) گی جزا وفا

 ی و و هدافتسا خرن نی رت رثوم هک دراد نیا رب تل الد

 .دراد را رق

 ۵۲ لکش



 ۵۴٩ رازاب رد تمیق هدننک نییعت رصانع

 ریغتم لماوع و تباث لماوع نایم ینف هطبار .فلا
 یتف ظاحل زا تیا لماوع و ریغتم لماوع نایم هطبار ءاههاگنب زا یضعب رد

 یازا هب طقف ار دیلوت نیعم رادقم ناوتیم هک یمسق هب ,دشاب ریذبان فاطعنا دناوتیم

 ادم شوم درر | تی دبقت هعت هعاد ریست او ززاک و ی یر

 .سکع رب .درک دایز تازیهجت دحاو رد ریغتم لماوع رتشیب شیازفا اب ناوت یمن ار دیلوت

 ای هورُک دنچ اب دناوتیم دحاو تازیهجت ,ندعم كي رد الثم ,رگید دراوم زا یضعب رد

 .دریگ رارق هدافتسا دروم هنیزه رد سوسحم رییغت نودب نارگراک ددعتم یاههورگ

 در وم ازجم و دننامه تاعطق تروص هب تازیهجت رگا - تازیهجت یریذیمیسقت .ب

 تسا نکمم .ددرگ لامعتسا اجکی و ع ومجم رد طقف هکنا یاج هب ,دوش عقاو هدافتسا

 :هاسشریذاق تر یو ظفر وا انار ةدافتسا یق ار ترا شک تفت

 دناوتیم تازیهجت یریذبمیسقت ,نیاربانب .درب راک هب ار ریغتم لماوع زا فلتخم
 ی ی ی تو

 .دس رب ارف لماک تیفرظ

 زا هداشسا نامزد اهنآ نه ی اههاگنب همه رو بتا وات تاتاکیا تن

 ای و هام رد یرتمک ای رتشیب یاهزور) تسا لیدبت و رییغت لباق یناسآ هب تازیهجت

 رادقم یازا هب طسوتم ریغتم یاههنیزه «(درک راک ناوتب زور رد یرتمک ای رتشیب تاعاس

 درب ده یا اش ما
 ریدب ناکما یراک بوانت و دنتسه ددعتم و هتفای لماکت اهنیشام هک نیون یاههاگنب رد

 هد ها لا هدیدب نیا و دیآ یم تسد هب طسوتم ریفغتم یاههنیزه تابث .تسا

۱ 

 تدمدناب هرود رد دیلوت یاههنیزه (ب
 هاگتب نایزاسو داع آهک تنبا نتامز هتشاب یمرظت دره اضتنا رواهک :تادمدنلپ هزود
 انا بستن ی زا تیام هلی ترش لا یه هیلک نیش کن ها

 .دنوش هداد هراجا هب اي و دنسرب شوررف هب دنناوتیم هدافتساالب هیتبا هدنیامت رییغت

 یناگرزاب تامدخ .دنوش هتفرگ راک هب رثْوم یزرط هب دنناوتیم یرادا نانکراک
 دراد ناکما هاگنب :دنشأب یم ریذب رییغت اه هنیزه داک ,نیاربانب .دنباي دوبهب دنناوتیم

 .دنهدب رییغت ار لماوع زا هدافتسا خرن لاح نيع رد و دنیزگرب ار رتدعاسم تایلمع

 نوش هاش اهههنایسش طب رم تالاب اه هرابرف تالیف نا ۲



 یسأایس داصتفا ۵۵ ۰

 رادقم رد رییغت زا یشان یاههنیزه رییغت هرابرد تدمهاتوک رد هنیزه یاهینحنم رگا
 یتاعالطا .دهاکب نآ زا ای دیازفیب دوخ تالآ نیشام رب دناوتب هاگنب هک ینامز یط دیلوت
 تره هو هات سایقم نایم هطبار هرابرد تدمدنلب رد هنیزه یاهینحنم ,دهدب هاش فن

 .دروآ یم مهارف ی اه ات گارد اتش ینامز رد اضاقت طس وتم

 .درادن دوحو تدمدنلب رد تا یاههنیزه - تدمدنلب رد هنب ره یاهینحنم ۱ ۰

 ییاهن ةنيزه ینحم و طسوتم لک هنیزه یننم نامه هاگنبهنیزه یاهینحنم نیا ربانب

 .د وپ

 زا رتزایو رتداضخ اهنآ هناهد اما )۱

 ۵۳ لکش

 ۱ .(۵۳ لکش) تسا تدمهاتوک یاهینحنم

 حرش نیدب ار «سایقم یلخاد یاهییوج هف رص» .لوا هلح رم رد ,اههنیزه لزنت

 یک ی ی هاو هدافتسا نی رتهب ؛راک رد رتشیب صصخت :دهدیم حیضوت

 .عیر ون دوبهب

 (یاهنایز) «ییوج هفرص فالخ یاهنایرج» هب طوب رم قالعب .نیف رت

 باراک را رب,ءهدوش رک ر خب نییعمداعبا زا هاگشهاگ ره هک تا یزادا هاگتسدو تب رندع

 ۱ .ددرگ یم رت نیگنس رتمک
 زا اریز .درک تبث و داد ناشن ار تدمدنلب هرود یاههنیزه رد رییغت ناوت یم هنوگج اما

 لماوع زا هنیهب تبسن كي طقف تدمهاتوک هرود ریظن و دنتسه ریغتم لماوع سپ نیا
 :عقاو رد .دوش هدیسر رتمک طسوتم لک هنیزه هب دهدب ناکما هک درادن دوجو تباث و ریغتم

 و نیرتهفرص اب تسا نکمم دیلوت رادقم ره یازا هب هک دسریم رظن هب نینچ

 تباث هنیمک حطس رد هنارس هنیزه هجیتن رد و دریذپب ققحت لماوع بیک رت نیرتدنمدوس



 ۵0۱ .. زار تمیق هدنک تی ریاتع

 :دنامب

 ثیح زا دیلوت لماوع هیلک رگا عقاو رد .تسا ی رهاظ طقف تنیابم و ضقانت نیا ۱

 .دنتسین ریدپ میسقت كچوک یاهدحاو هب تیاهن یب ات .دنور راک هب هنادازآ دنناوتب رادقم

 هب طقف یهاگ .هوالع هب ؛دنوشیم رادومن صاخ لکش هب لماوع نایم زا یرایسب
 تک یر هدافتسا دروم ( تا دفع هتک رک هژیو هب) هوبنا یتروص

 دناوت یمن هاگنب هک تسا نیا هب طوب رم ,هلحرم نیتسخن رد ,طسوتم لک هنیزه لزنت
 هدف هیون یافقن | کیک هدافتسا هوبنا ای ریذپان میسقت دیلوت لماوع زا رثوم یزرط هب
 لماوع نیا رگا ؛دیآ تسد هب لماوع نیا زا لماک هدافتسا ناکما ای دشاب دایز تیافک
 نیا دوش بم ام از دایر و تس .یاهاششه هاش وتو راک امامت بنات

 .دنبای یم شهاک جیردت هب ,دیل وت رادقم شیازفا اب ها رمه اه هنیزه

 و تیریدم یاههنیزه عیرس یقرت ببس هب ,طسوتم لک هنیزه ,یدعب هلحرم رد
 .دوریم الاب ,دنک ادیب هعسوت 2۱ تایل ساأیقم هاگ ره احد یرادا هاگتسد

 اهنایز ربارب رد سپس و دنوشیم ناربج شیب زا شیب سایقم یاهییوج هفرص

 و تراظن .تیریدم نایز ردق ره و دنوریم نایم زا (ییوج هف رص فالخ یاهنایرج)

 حیف مارک را هک سوت لک یه ی شب ال یا ی زاها واکس

 هب دنا وتب تدم هات وک رد هنیزه یاهینحنم ال لکش رگا هک تفگ ناوتیم بیت رت نیا هب
 ال لکش .دبايب حیضوت (ریغتم لماوع و تباث لماوع بیک رت) «تبا لماع دانتسا»

 دیلوت لماوع ریذپ رییغت یاهلکش دانتسا» هب دناوت یم تدمدنلب هرود رد هنیزه یاهینحنم
 هک هیح وت

 و نیعم سایقم یاراد ,نامز ره رد ,هاگنب كي - تدمدنلب و تدم هاتوک یاهینحنم نایم طباور (۲
 سایقف مرام ام تدمماب یک دن هه یاهیتم رام اما دشاخ ساق وخز اصح ندمهاتوک دین ها ختم

 هنب ره يتفتم ل وط ره و دهدب یی اردوخ نناقم :نامز نظر هاگتهک یماکته تا ربا رپ ها نکمم

 زا یا هطقن اب اهینحنم نياز | كي ره و دسریم ی رگید هب تدمهاتوک ینحنم زا.دوشاج هباج تدمدنلب

 زا یا هداوناخ و تدمدنلب هنیزه یتنحنم نایم یا هطبار .نیا ربانب .دنک یم تقیاطم تدمدنلب ینحنم

 ۱ راد دوعش تنه هات یک هعرف اهرم

 رییغت هب هجوت اب ار هنیمک دیلوت هنیزه ,نکمم دیلوت رادقم ره یارب تدمدنلب طسوتم هنیزه ینحنم
 :دهدیم ناشن نا زا هدافتسا خ رن و تازیهجت داعبا نامرمه

 رک ی ناف یک سا یا ه مته افت مپ هه ی طه

 .دیامن یم تقباطم هاتوک هنیزه ینحنم كي اههطقن نيا زا كي ره اب هجیتن رد ؛دریگ یم رارق سرتسد
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 دیلوت رادقم اب قفاوم تدم هاتوک هنیزه ینحنم زا هطقن كيزين تدمدنلب هنیزه ینحنم زا هطقن ره .ب
 را رق تدمدنلب هنیره ینحنم یور تدمهاتوک هنیزه ینحنم یاههطقن رگید : سما تداعی ند

 دنیا تسداهب تب سر وج هف اب کیش یاهس قم اب تدمداب وه تن اوت ما کیت نا دی ین ایر نفرات

 هنر اد رزق .یدمنلپ روف سس الا تاشو

 هب هک تسا یدیلوت رادقم هدیه تابتت تدمدنلب ینحنم یور .تدمهاتوک ینحنم زا هطقن ره .ت

 :قیا :تسد هب یماواک .نیرتشیب اب.تسا نکمم هات هطوب رم ننایقم یازا

 یتحنم و تسا سامم (نو ؛(رو :(ن» تدم هات وک هنیزه یاهینحنم هیلک رپ (آ.تدمدنلب هنیزه ینحتم
 دناوت یمن تدمدنلب رد طسوتم هنیزه ,نیعم دیلوت رادقم یازا هب هک تسا نشور ریز .دراد مان طیحم

 نکمم تدمهاتوک رد و دهاکب اههنیزهزا هک قابطنا هنوگ ره | ریز .دشاب تدم هات وک رد هنیزه نیا زا رتشیب
 هقسخ «تادممات وک نو ید شد وا 3 ریذب ناکما زین تدمدنلب رد .بیترت نیمه هب دیاب ,دشاب

 .دنکب رییغت دیلوت رادقم رگا ؛دروآ تسد هب تمیق حطس نیرت نیباپ هب ار نیعم دیلوت رادقم ناوتیمن
 :نیازپانب:تسا رتدپ ناکما تدمدنلب رد زاک نا امآ ,ذاد رییغت تدنهاتوک ود ار:لماوغ همه نآ زت یمث

 نآ اب دناوتیم هجرکا .دنک عطق ار تدمهاتوک ینحنم دناوتیمن زگره تدمدنلب طسوتم هنیزه ینحنم

 تیاعر اب ءار رظن دروم دیلوت رادقم هک تسا سامم یتدمهاتوک ینحنم رب ینحنم نیا ؛دوش سامم

 و مها رف تباث یا .یداصتقا هفرص نی رتشیپ

0 ۳ "۷ 

 ۵۴ لکش

 ینحنم یور هطقن نیرت نییاپ اب دیلوت رادقم نيا .دنکیم دیلوت ار (۷]0 رادقم هاگنب ,۵۴ لکش رد

 تدم هاتوک ردار (۷1" دهاوخب هاگنب رگا .دیامن یم تقباطم (نو ینحنم یور هطقن نیرت نییاپ اب و آب

 رادقم نیا دناوت یم تدم دنلب رد هاگنب ,همه نیا اب .دوب دهاوخ ۷)۷۲ دیلوت رادقم نیا هنیزه ,دنکب دیلوت

 ینحنم هک یمسق هی ,دهدب رییغت ار دوخ دیلوت سایقم هک بیترت نیا هب .دیامن دیلوت ۷۳1 هنیزه اب ار



 ۵۵۳ رازاب رد تمیق هدننک نییعت رصانع

 .دوشب (نو.تدمهاتوک ینحنم .دی

 نیا هفت تیرت تشیانود تم کنش یامس امت تفت یخقمهک تا زودتر نا

 نیا هطقن نیرت نییاپ .دیآیم دیدپ (نو ینحنم یارب طقف ام هداس ریوصت رد عضو نیا .تسین ینحنم

 اب ([) دریگ یمرارق تدمهاتوک یاهینحنم یلوزن هعطق یور ۷)0زا رتمک تادیلوت هیلک یارب ینحنم

 ره .(تسا ۳ هطقن ۱ ینحنم هطقن نی رت نییاپ هک یتروص رد .تسا هدش دیلوت 7 هطقن رد هنیزه نی رتهب

 زا رت نییاپ رد هک دوش یم دیلوت یهاگنب هلیسو ,هبساحم نیرتهب اب تدمدنلب رد ()1۷[زا رتمک دیلوت رادقم

 یهاگنی زا هدافتسا اب هبساحم نیرتهب اب (1)0 زا رتشیب دیلوت رادقم ره ,نینچمه .دنکب راک هنیهب حطس

 و دوش هتخاس رتگرزب هاگنب ات .دنکب راک دوخ تدمهاتوک تیفرظ زا رتشیب هک دیآ یم تسد هب رتکچوک
 .دیامن هنیهب دیلوت هب مادقا

 هب ی رگید و توافتم تدمدنلب ینحنم .داد رییغت ناوتن هتسویبأن یتروص هب زج ار تازیهجت هاگ ره

 یدعب لحن رم ازق نکمم سایقم .دهدیم ار تدمهات وک ر ینحنم (نر هوا سایقم .دیآیم تتتنق

 یناپمک ) دبای شيازفا دایز رایسب ینازیم هب دیاب هیامرس اریز .درادیم ینازرا ار (/ تدمهاتوک ینحنم

 .خلا «(نهآ هار

 هاو تدفتنلپ سهل اپ با رد .درادن دوجو (نوو ( .(مو (ن: نیب نکمم تدمهاتوک ینحنم

 :تشسا هدمآ مها رف ۵۵ لکش تشرد ینحنم

0 

 ۵۵ لکش ۹
 یهاگنب» .تسا یزاس هداس رد طارفا اما ناسآ اههنیزه یسرررب رد تدمدنلب زا تدم هات وک كيكفت

 ی ی و وا ی اب ار دوخ ای و دتفا یم هار هب نیعم نامز رد هک

 رتشیب یکددنا و دن ریگ یم رب رد ار نیشیپ ینحنم نانیا زا كي ره .دریگ یم رظن رد ینالوط ًیلاوتم یتروص
 ی

 هنوگ نيا زا یاهعومجم نایم هطبار دیاب .لصا رد .هاگنب یریگ میمصت درگارف .دوش هدیمان تدمدنلب
 ناشیاهینیبشیب ینامز قفا ات دنیامنیم لخادت رگیدکی رد اههرود نیا .دریگب رظن رد ار اههرود

 ۲۹.«دنباییم
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 یسایس داصتقا ۳

 یسانشباتک
۰ ۱ 9 (1 

 . الافت ۳۸تن آرم 76607976 مع ص۲ ( تار نت
 ۳, ۳۳۲8۵0, مانع 36000076 هم هم 1

 ظ. 1۸۳00۵, 1: ۵همم6 06 ام یصم»4م مع ام لم یجووج میم (وتتفب
 ۸. ماتم ۰)1952

 1, 1109, ۳یرقمو جمجمه(, 1935) 6۲ مدصتاطبسام» هی ۳۵۵۵م
 همممه هوم (1؟هصفصحم ۰)1936

 ۸. اامههتفتتم ۳۳م مامع نر مجمع (0* ۰).60
 ]۰ ۳:عصتعرم مععوتهج هد ۳۱ههممطم10 ظ۵ظ2۷1۵۲ 4 40 ۵

 ۳یمتمم, وتو ۰)1962
 8. ۲. همت 2م ممد و۴ )هممرمهاذوع 60ص(, 5۵ط :
 ام 6م 8م ام همدم همدم ۱۵م ۱7۵: ۷ههزامنت0م 0

1953(۰ ,۲۳۵۵6۵ 
 هوص 1۵8۵۲9۵۲ 2600م ۵ ۱۳۵۵۵4 (

 7. 1, 11:6فر ۲ملبم ص۵4 مردم (امص0۳6ع, ۰)1939
 سس 4 16020 نر )۵7070 ۲۳۵۵0۳ (020(0 دهن ۳۳مهف,م 1956),

 ] 1۳7۳۵۳181۲۳8۳8, آدممجمم کندو هوم مجمصصجم تمامی ((اصتصطتخ 166+
 هععم ۰)1949

 1. 18۲۳۳۲۳۵۹, 0مموماتفمام مجمهتنامص هم 6ام وبا نی 7م
 ((ععسصط020, لوعع.,م ۰)1940

 ظم 1۰ 108۳818, 4 روم و یوم )»04م ()۱۵۷۲ ۲۱ع۲هتم ۰)1941
 ۳۱عدددمص ۲۳01و [)عووم»ج0 4»هابوذع ()۱6۷ ۷0۲ب ایل ۰)1953

 9 53۳0تا 16 1ممرو» هو همی مب نزگ )وومم۵ ((ضنعهعه0, ۰)1938
 ظ. ظم 5۸ت تتص02, 0۵0میامم نهم یو

 ۳. 3, ۴۳۵9۲, ظمعلتعص هعق او بهممم دم ام .1ادممع ۵۶ ۱)هصعص0 (0عصعم
 لهومآ ه اینم عموم 16عهصصطتم 1944)

 ]. ۰ (نتشتکب 1عهلنمص هص0 ۳۵۱6۲هجمم ام اطم ۲ادممو هگ 1)وصعص0 (0هصع قهبتومآ
 و۴ ۳هاتیتممآ یمم و 200۵6 1946)

 5, ۱۳۳۳۱8 صر 0 اب 9۵گ اطم انوهصمم0 0۳7۵ (عهصفم
 طعموم»جتم متهم, هممامصطم 1942)*

 1. ظ. اللهصب ۳۵0۵۵نص ۵1 مدععصماتمج (عصف گیبوم ۴ لمرسم۲هبوب
 1۳۳0:0۳68 ۲. ام 1۳م 1952), 6۸۵ ه۳انملم هفتتام تصم هعاامجاتم»ج

 ۱ نااد
 0, ۳0۵09 نوع ممنونم ۵۵0هعن06۳۵4۵ (0همما هجوم[

 ۳عهدم»و مع, 16۷. ۰)1948
 6, . 9716 تعر 1م اشسناعانمهصم 0۴ هاهاتماتمل )مهم (0۳۲هم وصف لورم

 ه] دم هم عمص کرهننهممآ هوم (هجوامصطم 1939)

 2) 9وع ۱۵۲۳0 < ام ه۵۰ 40 ۳۳00هاتو»

 لعصم ظاتوتححم ام مو« 07 هرز (ظوتتدر ظرعمعمح [۲هت هد منتمم 0۵ ۳۳۵6۵,
۱ 1950(۰ 

 0۵۵گهمهمم هد ۳۳:6۵ موم : مع هتمهتمی هد ۳۳م وام (۵۱۵۲ ۱۷۵۲,
1943(۰ 

 ]هممط ۱۷ ۲۳8ب ۵و انا مو هه نرو (تتمم (0صم 16 22۶220 ان ۷ویزمم
 ملمآممم6::7, 1[, 1932)

 ل. 2. (نانشلاتکب گر ۶ حم عموما  نوعتمم5 (مداع ((نعوهع0, ۰)1923



 ۲۲۰ ۷۰ 5272 هام تصلموم هام جعاجمج کمعهممجزه (۷۱عجصعم ۰)1932
 ۸م, ۷۲۰ 1:۲۲, )عصمت (صعاو (مط-ععم ۰)1949

 ]. ۲م 2۸>)1ت, ک:هینعاعمآ )هه منم هک صدا هما دهماما ۳۵/۵۳۵۵ 4۵ ۵۲
 عادل مع ((نهصه0, 1936)

 ۲۰ 5متر 1ظم اهجهنتمهصمص 0 5 هاام اتم مو ۲ تصهاتموع (وجم
 ۳ممرومموجع یبخهت,م زدنص ۰)1942



 مود لصف

 اهتمیق هدننک نییعت لماوع
 لماک تباقر رد

 یاهینحنمو دنشاب یم رازاب رد اهتمیق لیکشت رد هدننک نییعت لماع ود اضاقت و هضرع

 تیاتشم یاهاکش دن لماوغ نیا ین ات امآ تام يع یضتتشم ار اههاحنن ققایوقاو هدیه
 .دراد یگتسب رازاب

 تیعضو ود اهتمیق و اهرازاب هیرظن .متسیب نرق ههد نیتسخن یط و مهدزون نرق رد
 تا فو ظرف را اما تیافز

 اتش تقد اب لماک تباقر ماظن رد ار اهتمیق لیلحت دیدج و كيسالک نانادداصتقا

 .دنا هد رک هداما

 رظن هب یداصتقا تیعقاو زا رود یسب نانیا لیلحت یساسا یاههیضرف همه نیا اب
 مامتو مات رظن دیدجت هب یهتنم و هتف رگ رارق داقتنا شوختسد لماک تباقر هیرظن و هدمآ
 :تسا هدید رک اهتمیق لیکشت و اهرازان لیلحت عاونا رد

 لماک تباقر یوگلا - لوا تمسق
 نا لیست ی فرق یاس :فایضوضد زا نیش هرامش او ناماک اتاق ز

 ار رازاب یاهمسیناکم راک زرط و هاگنب راتفر و رازاب رد ار تمیق نییعت زرط تایصوصخ

 یاهداصتقا رد تایصوصخ نیا دوجو هرابرد شسرپ حرط رثا رب و دننک یم كرد لباق
 :اتتسا هدمآ لعغ هب لماک تیافز وکلا رب داقتنا هرضاعم

 لماک تباقر طیارش .۱ 8
 :تسا ریز ح رش هب یساسا تم ومج جنپ یاراد لماک تباقر

 اضاقت ای هضرع تاهج زا یداصتقا دحاو یدایز هرامش -رازاب ندوب یا هرذ (فلا

 رازاب رد یفکم تردق ای داعبا نانج یاراد كي چیه یداصتقا یاهدحاو نیا .دراد دوجو



 ۵0۷ اهتمیق هدننک نییعت لماوع

 ؛دنراذگب یاج هب یریثأت رظندر وم تعنص تمیق و دیلوت رادقم یور دنناوتب هک دنتسین

 و دننک یم هیهت ار یتالوصحم ,تعنص رد ,اههاگنب هیلک -. لوصحم سناجت (ب

 لوصحم ی رترب رب یلیلدو دنراگنا یم سناجتم و دننامه نارادی رخ هک دنهدیم لیوحت

 ؛دنرادن تسد رد رگید هاگنب لوصحم رب هاگنب كي

 نودب دنا وتیم ,دزادرپب ینیعم دیلوت هب دهاوخب سک ره - تعنص هب دازآ دورو (ب
 .دنهدیم لیکشت ار تعنص كي هک ییاههاگنب .دزرو تردابم راک نیدب تیدودحم

 لماوع دنناوت یم یناسآ هب نانیا و دنزیخرب تفلاخم هب هزات نابیقر دورو اب دنناوتیمن

 ؛دنروآ تسد هب ار دوخ زاین دروم دیلوت

 هیلک زاد لماک تعاشراراب سنا بک تک رت هیلک تراز اب هراماک تقاقت

 ۱ ؛دنراد رازاب نیبم لماوع

 .دراد دوجو رگید تعنص هب تعنص ره زا دیلوت لماوع لماک كرحت (ث

 رصنع ره زا صلاخ ینعی .دنیامن یم فی رعت ار «صلاخ تباقر» تسخن طرش هس

 .دننک یم نیعم و صخشم ار لماک و صلاخ ای «لماک» تباقر الاب طرش جنپ ؛راصحنا

 رازاب رد تمیق لیکشت .۲ 8
 ادج و كيكفت رگیدکی زا ( ریغتم تازیهجت) تدمدنلب و (نیعم تازیهجت) تدم هاتوک

 ۱ .دن وش یم
 یتحنم و تعنص هضرع ینحنم عطاقت هطقن رد تعنص رد تمیق .تدمهاتوک رد (فلا

 .(فلا ۵۶ لکش) دوش یم لیکشت تعنص زا اضاقت

 رازاب ندوب یا هرذ رد مامت ینشور هب بلطم نیا حیضوت :دراد دوجو تمیق نیا طقف و

 ناگدنشو رف هکنیا رب درادن دوجو یلیلد هنوگ چیه ؛تسا لوصحم سناجت و نا تیفافش

 ۱ .دنهدب تیاضر رتالاب تمیق هب نارادیرخ و دنریذپب ار رت نییاب تمیق

 اصوصخم و دوش یم لیمحت نارادیرخ و ناگدنشو رف همه رب و تسا نیعم تمیق

 اي تاعقوت حطس نیبم هک .نآ تارییغت اب و تمیق نيا اب دیاب یدارفنا هدننکدیلوت
 .دهدب قیبطت ار 3وخ .تسا ناگدننک فرصم تاجایتحا

 و دنزادرپب لوصحم یارب ار یرتالاب تمیق و دنریدپب هک یناگدننک فرصم

 تیاضر .تسا هدش نیعم رازاب رد هک یتمیق هب ینعی هرت نییاپ تمیق هب هک یناگدنشو رف
 تسد هب هدنشو رف و هدننک فرصم زا (دازام ای) یباستکاریغ و تباث دهارذ ,دنهدب

 فو

 رب هض رع یتدایز .دوب یم نیا زا رتالاب تمیق رگا :تسا لداعت تمیق كي رازاب تمیق



 یسایس داصتقا ۵0

 ۵۶ لکش

 (فلا)

 ت 8

 تروص نیا رد .دوبیم رت نییاب تمیق رگا و دینادرگ یم زاب لداعت حطس هب ار نآ اضاقت

 .دیناسر یم لداعت حطس هب ار نآ اضاقت ینوزف

 رازاب تمیق هب تبسن یو هاگنب زا.اضاقت هک دنک یم هظحالم یدارفنا هدننک دیلوت

 اه روم اب تا وه هاب طسوتم یتفایرد ینحنم .نیا ربانب :دراد تیاهن یب ششک

 رد یراج تمیق هب هناراکدوخ و هنادازا دناوت یم لوصحم رادقم ره هک ینعم نیدب ؛تسا .



 ۵۵٩ اهتمیق هدننک نییعت لماوع

 اب ار دوخ هک نامز نآ زا یدارفنا هاگنب ربارب رد شو رف هلئسم :دسرب شو رف هب رازاب
 .دوش یمن حرطم .دهدب شزاس رازاب تمیق

 ات ار دوخ دیلوت ,دزاس هنیشیب اردوس دهاوخب هک هاگنب ره عاضوا و طیارش نیا رد

 تمیق اب (ییاهن هنیزه) یفاضا دیلوت یارب مزال هنیزه هک دهدیم شیازفا "نازیم نادب
 ییاهن یتفایرد اب یواسم طسوتم یتفایرد ءاما .دوش ربارب .طس وتم یتفایرد اب ینعی رازاب

 و دن ریگ یم ماجنا هیلوا یاهشو رف تمیق نامه هب یفاضا یاهشو رف .مقاو رد :تسا

 رازاب رد دحاو ره تمیق اب ربارب لوصحم زا یفاضا دحاو كي شوررف زا یشان یتفایرد

 اب ربارب و هدوب تبات زین ییاهن یتفایرد .دشاب یم تباث طسوتم یتفایرد نوچ :تسا

 .تسا طسوتم یتفایرد

 :دوش نایب نینچ دناوتیم ,لماک تباقر رد .دوس ندرک هنیشیب هدعاق ,رارق نیدب
 " ییاهن هنیزه > ییاهن یتفایرد > رازاب تمیق

 یاهدوس ,تدمهاتوک رد ,هاگنب ,دشاب لک طسوتم هنیزهزا رتشیب تمیق هک یماگنه
 ۱ .دنک یم یداع ریغ

 هطقن رد (اضاقت ای) طس وتم یتفایرد ینحنم هک دسریم دوخ لداعت عضو هب یتقو هاگنب
 طسوتم هنیزه ینحنم رب سامم ,لک طسوتم هنیزه ینحنم و ییاهن هنیزه ینحنم مطاقت
 :میراد نینج تلاح نیا رد و دوب دهاوخ ()6, لداعت دیل وت ب ۵۶ لکش رد .دوش یم لک

 , . ییاهن هنیزه > رازاب تمیق > لک طسوتم هنیزه
 یارب یفکم اقیقد و تسرد عفن نیا ینعی .دنک یمن یداعریغ دوس سپ نیا زا هاگنب

 .دنامب یقاب ثعنص رد هکنآ یارب تسا هاگنب كي رحت

 هس .دنراد توافتم یاههنیزه فلتخم لیالد هب یدا رفنا راک گننک تن .تعنص رد

 0۸۲, 0۲ ۰6۳۸۲, اهنآ لک طسوتم هنیزه ینحنم هک میریگیم رظن رد ار هاگنب

 نیا و مت هات را منا وار اف اب ۲ هرات فا ۵۷ اش قشات

 زا رک زازاب تملق رگ ماگ ی سیا ییاهق هاگیالب امخرد ناگنب آتش
 نیسان را هک طی هه راک نایت اقا تاک ریزش اب طیف ست دل

 تدمدنلب رد دنا وت یمن تیعضو نیا اما ؛دیامن رظن فرص دوخ تباث یاههنیزه زا یشخب

 .دبای همادا

 .دنتسه كل رحتم دیل وت لماوع و درادن دوحو تعنص هب دورو رب یدح .تدمدنلب رد (ب

 نیا .دس رپ مات لداعت عضو هب تعنص نیا ات دنوشیم جراخ نآ زا و دراو تعنص هب اههاگنب
 :تسا هدرک نیعم ريز طرش ود ار عضو
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 7 ]۱ هنیزه اههاگنب هیلک .فلا

 ؛دننک یم یواسم

 هه آرت .درادن وطتفانا زا جو رخ اي تعنص هب دورو هب یلیامت ,سپ نيا زا . ب

 راک دوخ لفسوتم لک هتیزه یتحتم هنیمک هطقن زد و دنرب یم «یدأاع دوس» اههاگنب

 دیلوت لماوع هک تسا نیا هب ضورفم تیعضو نيا هک میوش روادای تساجب .دننکیم



 ۵۶۱ اهتمیق ؛دننک نیبعت لماوع

 هب تیعقاو رد اههیضرف نیا ؛دنشاب ییآراک زا یناسکی هجرد رد نانیرفآراک و سناجتم
 و نانیرفآراک نایم نوچ .تسا هتسویب تقیقح هی یتخس هب ایو هدوب ریذپ ققحت یراوشد

 زا یضعب هک دیآیم كرد لباق و موهفم رظن هب .درادن دوجو سناجت دیلوت لماوع زین
 یداع دوس هب تسرد ییاهن یاههاگنب هکنآ لاح «دنروآ تسد هب یداع ریغ دوس اههاگنب

 اتش زت

 رازاب لداعت .۲ ؟

 رادیاپان لداعت و رادیاپ لداعت (فلا
 نیعم ار (0) لداعت رادقم و (۳) لداعت تمیق اضاقت و هضرع ینحنم ود عطاقت هطقن

 دوخ راتفر رییغت یارب یبجوم ,لداعت تیعضو رد ,ناگدنشو رف و نارادیرخ .دیامنیم

 5 دننب یمن
 ناگدننک فرصم هقیلس رد رییغت رثا رب ءالثم ,لداعت عضو نیا تسا نکمم فصو نیا اب

 یاههنیزه رد رییغت هجیتن رد ای ؛دوشاج هباجاضاقت ینحنم هجیتن رد و ددرگ لالتخا راچد

 تمیق اب یعقاو تمیق .یتالاح نینچ رد .دهدب ناکم رییغت هضرع ینحنم ناگ دننک دیلوت
 .دراد ق رف لداعت

 هتشاد لابند هب ار لداعت هب تشگزاب لداعت زا فا رحنا هک تسا رادیاب یماگنه لداعت

 ۱تیر آ فای ات ناف کوک مک :تلاحرف شات

 رازاب رد ناگدنشورف و نارادی رخ راتفر هرابرد یتایضرف هب یک تب تابث طیارش

 تابث لیلحت هب .مینک رظن فرص نامز رد شزاس و قابطنا درگارف شرتسگ زا هاگ ره .دراد

 تهج رد هرود رهرد ار ریداقمو اهتمیق لوحت رگا ؛میسریم یا هسیاقم یاتسیا تلاح رد

 .مينزیم تسد ایوپ تلاح رد تابث لیلحت هب ,میريگب رظن رد لداعت عضو
 رک نیمه متعب همینک یمسنو رب یآ هتسیافف یافسا تلاخرک ار لداعت تابت تخت

 یکی رفتخ رف یک هکفع نآرف ریتات تخت از لداعت هنتنک قییعت با رش زاا کیت هرییقت

 ار ناگدنشو رف و نارادی رخ راتفر هرابرد لاشرامدرفلا یرگیدو سکیه- سا رلاو هیضرف
 .مييامن یم كيكفت رگیدکی زا

 رب دنراد لیم ءاضاقت ینوزف ماگنه هب ,نارادی رخ بسکیه-سارلاو هیضرف .فلا

 هب رازاب .عاضوا و طیارش نیا رد ؛دوریم الاب تمیق هجیتن رد و دنیازفیب دوخ یاضاقت

 رگا ,سکعرب .دهاکب اضاقت تدش زا تمیق شيازفا هک تسا تابث اب و رادیاب یطرش

 و دنروایب نییاپ ار دوخ یاهتمیق دنهاوخ یم ناگدنشو رف .دشاب هضرع زا رتمک اضاقت

 .دراد هضرع و اضاقت یاهینحنم بیش هب یگتسب زیچ همه .دوریم نایم زا هضرع یدایز



 هب یفاضا یاضاقت.دوش یم اجهباج 1,)1», هب 1 زا اضاقت ینحنم ,فلا ۵۸ لکش رد

 رد قابطنا و شزاس ؛دش دهاوخ لداعت دیدج تمیق ۲ .دوب دهاوخ ۳:3( انامه ۳, تمیق

 .تسا رادیاپ لداعت تیعضو نیا .ددرگ یم ریداقم شيازفا زین و اهتمیق یقرت بجومرازاب
 قوا 3: تنش :تیش هصرع ینحنم .دوش یم هدید رادومن رد هک نانج

 :دیآ یم دیدب ح رش نیدب تلاح ود .دشاب هتشاد یفنم بیش هضرع ینحنم را

 ینحنم بیش یارب مقر نيا زا رتگرزب هضرع ینحنم بیش یربج هزادنا -

 هب اضاقت رادقم () .دوش یم اجهباج[),1), هب 110 زا اضاقت ینحنم,ب ۵۸ لکش رد

 0,0 اضاقت یتدایز .دشابیم 00, هضرع رادقم هک یتروص رد .تسا ۳, قپاس تمیق

 .د وب دها وخ

 .دوریمن نایم زا اضاقت یتدایز و دوب دهاوخ ۱ زا رتمک لداعت دیدج تمیق ,ر
 رادیابان لداعت تیعضو نیا .دوش یم رود هطقن نیا زا رادقم - تمیق تیعضو نیاریانب

 ماشا

 :تنیاحاتت یعتم بیش يا زب فر نیآ زا رتمک هض رع یتخفم بیش قاریخ مرا دن تب
 هب .تروص نیا رد .دوش یماجهب اج[,۲», هب 19 زا اضاقت ینحنم .پ ۵۸ لکش رد

 .تسا 0,02 اضاقت یتدایز ۳۱ تمیق

1 
۱ 

 ۵۸ لکش

 یاهینحنم عطاقت دیدج هطقن .دوریم یقرت هب ور تمیق,سکیه-سارلاو هیضرف قفاوم
 ریداقم یازا هب..تسا رادیاب لداعت تمیق انامه تمیق نیا .تسا ۳ اضاقت و هضرع

 و دنک یم ادیب یقرت هب لیم تمیق ,هجیتن رد و دراد دوجو ضاقت یتدایز 00 زا زیر

 رتمک ریداقم یازا هب :دوش یم كيدزن 0: هب ا ریز .دوریم نایم زا جیردت هب اضاقت یتدایز

 هب هک ینامز .هضرع یتدایز ؛دیا یم نییاپ تمیق و دراد دوجو هضرع یتدایز ,00) زا

 .دوریم نایم زا .ددرگ كيدزن 0



 ۵۶۳ اهتمیق هدننک نییعت لماوع

 نیعم رادقم یارب دنا هدامآ نارادی رخ هک یتمیق هاگ ره -لاشرامدرفلا هیضرف .ب

 شیارفا هب ور دیلوت .دنریذپب دنا هدامآ ناگدنشو رف هک دشاب یتمیق زا رتالاب دنزادرپب

 تمیق نایم توافت زا رادقم شیازفا هک تسا رادیاب یطرش هب لداعت .سکعرب و .دهنیم

 .دهاکی ناگدنشورف شریذپ لباق یاهب و نارادیرخ یارب لوبق لباق
 .تفرگ رظن رد ار هضرع و اضاقت یاهینحنم یاهبیش دیاب زین اجنیا رد
 ینحنم بیش رگا .(1,1): هب 1 زا) تسار یوس هب اضاقت ینحنم ناکم رییغت

 یازا هب .تسا دیلوت رادقم شیيازفا ك رحم هشیمه .(فلا ۵۸ لکش) دشاب تبثم هضرع

 .تلاح نیا رد .دباییم شیازفا 00 هب 00, زا دیلوت ,اضاقت تمیق یتدایز را

 .دراد دوجو رادیاب لداعت تیعضو

 :دهدیم یور تلاح ود «دشاب یفنم هضرع ینحنم بیش رگا

 ینحنم بیش یارب ریظن مقر زا رتگرزب هضرع ینحنم بیش یربج هزادنا -
 .(ب ۵۸ لکش) تساضاقت

 و دوش یم 020 دیلوت رادقم.ددرگ اجهباج 1,1. هب 13 زا اضاقت ینحنم هک یماگنه

 هب .دروآ یم راب هب ار دیلوت دایدزا (۳و۳,) اضاقت تمیق یتدایز | ریز ,تسا رادیاب لداعت

 اتو رک یهو فا مقر تی 6تا هل یا یا

 .دباییم شهاک دیلوت

 ینحنم بیش یارب ریظن مقر زا رتکچوک هضرع ینحنم بیش یربج هزادنا س

 .(ب ۵۸ لکش) تساضاقت

 یتدایز بجوم (20) دیلوت رادقم یازا هب طرط, هب ۲1 زا اضاقت ینحنم ناکم رییغت

 ۳ اما و .دراذگب شیازفا هب ور دیاب دیلوت رادقم نیاربانب هد رگ نوف (۳و۴,) اضاقت تمیق

 .دشاب یم (0) زا رتمک 00 دیلوت و تساضاقت و هضرع یاهینحنم عطاقت دیدج هطقن

 رادقم ره یازا هب ءاصاقت تمیق .تسا رادیایان لداعت تیعضو ۳,0: تیعضو نیا ربانب

 تمیق ؛دوش یم رود 5 ِ زا و دریگ یم ینوزف هضرع تمیق رب 00و زا رتگرزب

 هب ور دیلوت و دیوجیم یشیب اضاقت تمیق رب 005 زا رتمک رادقم ره یازآ هب .هضرع

 ۱ .دهنیم شهاک
 .درک هصالخ دعب هحفص لودج تروص هب ناوتیم ار نیشیپ لیلحت

 دروم رازاب رد ار شزاس و قابطنا درگارف شرتسگ هرود هب هرود تابث یایوب لیلحت

 هب ,نامز یط .تمیق هک تسا رادیای یطرش هب لداعت .تلاح نیا رد .دهدیم رارق هجوت

 لداعت رادقم یوس هب رادقم اي (سکیه-سا رلاو هیضرف) دیامن یور لداعت تمیق یوس
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 ینحنم بیش زا رتکچوک | ینحنم بیش زا رتکرزب

 .(لاشرام درفلا هیضرف) دوش كيدزن

 بینش هب کشت یا هسیاقم یاتسیا تلاح رد تابث دننام ءایوب تلاح رد تاب

 .دراد هضرع و اضاقت یاهینحنم

 ,لاشرام و سکیه-سارلاو موهفم هب لداعت تب ی ینحنم بیش رگا
 .تسا رادیاب

 هب یط رش هب ( سکیه-سارلاو موهفم هب) تابث ,دشاب یفنم هضرع ینحنم بیش رگا

 ینحنم بیش یارب ریظن مقرزا رتگرزب اضاقت ینحنم بیش یریج هزادنا هک دیآ یم تسد

 .دوشیم هدید لاشرام موهفم هب یتابث یب و یرادیابان .تلاح نيا رد :دشاب هضرع

 .دناهدش ظفح ,یاهسیاقم یاتسیا تلاح رد لیلحت یاهیریگ هجیتن ,نیاربانب

 هرود هب هرود هک دراد یگتسب یتاقابطنا تیمها هب زین ایوب تلاح رد لداعت و تابث

 ان تفیف تافایطتاكتناوت نمناک دتشورف دنا ر اذن رسانه نا ون دریگیم ماجنا

 سکیه-سا رلاو ةیضرف

 ایت ویا یی زر رو را نا مر
 ها سس او یر ار

 ۱ .دنشاب هدنبای شیازفا اي هدنبای

 زین و تهج لیلحت نیا :تسا لداعت تایصوصخ یسررب یمومع رازبا ایوپ لیلحت
 وب کل اص رد تاب نکا ذک تست بیس نی همدم رس از زود یهیارطنا تیم
 ار ایوپ تلاح رد تاب ًاموزلءاتسیا تلاح رد تابث .دشاب اتسیا تلاح رد تابث نمضتم

 ۱ .دنک یمن باجیا
 :قابطنا رد تاریخات (ب

 روح ۳

 اضاقت و هص رع یاه هداد رد رییغت شیادیب ماگنه هب ار رازاب یاهلداعت نونکا مه

 1. یماجبعاو



 ۵۳۵ ۰ اهم هدتنک شیعت نامارغ

 ۱ .میدرک یسررب

 دیدپ قابطنا نیا رد ییاهریخات هک یعقوم اررازاب قابطنا درگا رف دراد ترو رض كنيا

 .مینک یا و

 رد و تمیق رییغت نایم هک دنک یم لیلحت و هیزجت ار ییاهتیعضو یتوبکنع رات هی رظن

 .دهدب خر ینامز ریخأت دیلوت رادقم رد رییغت هجیتن
 :دیا دیدب تسا نکمم تلاح دنج

 تانک صاف ی ی اب هاع یاشم ش ا

 فلتخم ریداقم یارب ؛,هرود یط هک دهد یم ناشن ار ییاهتمیق 0 .فلا ۵٩ لکش رد

 عاهتتتف هل قو و سم رک نگاه یاد نو سا هوم آ سد هه

 و اهم نشتک و یتخش نا هناریاس تیسا هش هشاد رو یطهک سا : لخت
 ,تسا ریداقم شنکاو یتحنم 5

 :ننک تیوب رد یک اش تستر 00, هضرع رادقم 4, هرود رد

 زا یی تست مک تیکرآ ته وکرد ا هک ست تنی ته
 .دیامن یم تقباطم ۲, زا رتالاب ۳ تمیق اب هضرع رادقم

 و .تسا ۳, رت نییاب تمیق اب قفاوم 0: رتدایز رادقم دیل وت یارب یا هزیگنا ۳و تمیق
 یط ار 02۳203۳3 ریسم هرود ره رد تمیق.و دیل وت .دباییم همادا نایرج بیترت نیدب

 رد اهتمیق موادم ناسون و دیآ یمن تسد هب ایو دوش یمن كيدزن هاگ جیه لداعت و دنیامن یم

 (فلا ۰ لکش) .دراد دوجو لداعت تمیق نییاب رد و الاب

 .تساضاقت ینحنم بیش زا رتشیب هضرع ینحنم بیش .ب
 دوش یم رادیابان شیب زا شیب تیعضو ,طیا رش نیا رد هک دهدیم ناشن ب ۵٩ لکش

 و ددرگ یم اهر دیلوت راک تمیق نیا یازا هب و دیامن طوقس نییاپ رایسب یحطس هب تمیق ات
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 اهلاس اهلاس

 اهتمیق یارگمه ناسون (پ) اهتمیق یارگاو ناسون (ب)  .اهتمیق موادم ناسون (فلا)
 ۶۰ لکش

 .دبای شیازفا دناوت یمن ای

 لش نرکیف هرود ات شاهرود زا .تمیف :دراد دوجو 2 دیق يا زن

 نا ۳ دریگ یم هلصاف لداعت تمیق زا شیپ

 شی بر ی

 .دنوش یم كيدزن لداعت

 .(پ ۶۰ لکش) دراد دوجو اهتمیق یارگمه ناسون ,اجنیا رد
 ریز تایصوصخ یاراد یتالوصحم رب نانیمطا اب دناوتیمن یتوبکنعرات هی رظن

 :ددرگ لامعا

 تخت :اهتمیف ربا رب رد یاد دک دیل ون نتتکاورا رب تال وضحتم نوک نیا .دیل ول تب

 ار دوخ یاههمان رب ناگدننکدیل وت ؛تسا هدش نیعم لامک و مامت ,لماک تباقر طیارش

 دیلوت و تشاد دنها وخ ماود نانچمه ینونک یاهتمیق هک دنزیریم هیضرف نیا هیاپ رب

 ؛تشاذگ دهاوخن یریثأت رازاب رد دیدج

 ؛تسا هدرک نیعم هضرع یارب دوجوم رادقم ار تمیق

 .دریگ یم رب رد ار مامت همتا رییغت شیادیب زا شیب دیلوت یا رب زاین دراوم نامز

 یاهتمیق و رملق رد ابلاغ هیرظن نیا .دزاس یم دودحم ار هی رظن دربراک طیا رش نیا

 لماوع | ریز .تسا هدوبن شخب تیاضر الماک اما ,هتف رگ رارف هدافتسا دروم یزرواشک

 اب .دریگ یمن رظن رد ار هریغ و هدننک فرصم یاضاقت ,یعیبط ظیارش ذوفن دننام یمهم

 شنکاو ریخات هب رازاب راک ز رط دنک یم تباث هک دراد ار تیزم و نسح نیا همه نیا

 .دراد یگتسب اضاقت و هضرع یاهینحنم لکش و هضرع



 ۵۶۷ اهتمیق هدننک نییعت لمارع

 لماک تباقر یوگلا رب داقتنا _ مود تمسف

 یگدنز یداصتقا یسانشادخ كي نودب دناوت یمن رشب» هک تسا هتشون "تیربلاگ

 وکلا نیا «تسا هد ازاد از یرایسپ ,یایارم::شسیافر یوگلا یوظم نیدب و. دنک

 هدروآ مها رف یداصتقا تردق و ییآراک لئاسم یارب شخب تیاضر یاهلح هار ,عقاورد

 تیتا

 چیه «عقاو رد .دنک یم راک نکمم ییاراک نیرتشیب اب ,لماک تباقر طیارش رد .داصتقا

 اب طقف هکلب شا هتشاو شفایزف هاهتیف رخ .یتاع قیرظ زا دنا وت مت یا هدننک دلت
 دیآ تسد هب یداع ریغ دوس هک تیلاعف ره رد .دسریم فده نا هب دیلوت هتیزه شهاک

 رییغت هنوگ ره .دیايب نییاب اهتمیق و دنکب ادیب شیازفا دیلوت ات دهدیم ناکما دورو یدازآ

 قشم ناگدنتک دل روت هب اف لاک :تشیف ره هطسام اب.ناع دیک فرم: تالن امت زد

 راک هب دراوم زا یضعب رد هک یدیلوت لماوع تمیق یور .دوخ «تا رییغت نیا .دوش یم

 رو داضقا .دنیامن يم ادیب ساکعنا دنا هقنامزاب رگید هدافسا درام رب زا اب دنا هتفر

 و دنراد كرحت دیلوت لماوع .مقاو رد .تسین دیلوت لماوع یفکمان لاغتشا دیدهت ضرعم

 دراد دوجو اضاقت هک یقطانم یوس هب دنا هدرک كرت ناگدننک فرصم هک یدیلوت طاقن زا

 دنشاب یم دیلوت لماوع یوجو تسج رد هک یناسک نایم تیاقر ؛دنهدیم ناکم رییغت
 دنهاوخب هک تسا یناسک شاداپ هرهب خرن .ددرگیم هرهب خرن حطس تیبثت بجوم

 و یراج فرصم نایز هب زادناس ثك رحم "لاب 3 جا .دنیامن زادناس

 .دن وش یم دازآ یرادگ هیامرس یارپ عبانم هایت رت نیادب

 یز رط هب یداصتقا تردق هلئسم .لماک تباقر طیارش تحت ,رگید یوس زا
 یفکم ذوفن تمیق و رازاب رب ریثأت یارب یداصتقا دحاو چیه .ددرگ یم لح شخب تیاضر
 یداصتقا تردق زا هدافتسا ءوس و تسین ح رطم تردق لامعتسا .نیاربانب .درادن

 دیدحت ای میظنت تهج هب یتلود ماقم كي باصتنا هکنآ هجیتن .تسا یفتنم زین یصوصخ

 تلاخد نودب یداصتفا ماظن ییاراک نوج .تسا هدوهیب یصوصخ یداصتقا تردق

 زا تلود تل اهن هک ره هک هتشاحتا نینج دیاب ,تسا هنیشیب نازیم هب شیب زا تلود

 ی ره تل اس اب تب لاک هشت وسخ یفا وم باک هتها ورد اضتح شن اراک

 . .. ".تسین یشوخ ترازو هب یزاین

 قیبطت تیعقاو اب رتمک زور هب زور وگلا نیا هک دوب نانچ تباقر یوگلا یایازم
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 یسایس داصتقا 0۶۳۸

 و ؟هنوراب وکیرنا دننام ینارظنبحاص .دومنیم فیصوت ار یلایخ هعماج رگید و درک یم
 .دندرک یقلت یتسیلایسوس عضو كي فده ناونع هب یتح ار وگلا نيا ,هگنالراکسا

 وگلا یحیضوت شزرا رب ریخا نایلاس تاداقتنا لابند هب دسریم رظن هب ,یهگناو

 ,تسا هدناع فایر ونه لماک تیافر وکلا یاروتسد هبب طقف
 نآ یاهلکش و تباقر موهفم رد رظن دیدجت زین و عیاقو ینیع یسر رب زا شزرا نیا

 .تسا هتفرگ ماهلا

 یلک روط هب لماک تباقر یوگلا رگا هک دنک یم راکشآ عیاقو ینیع یسرررب (فلا

 كچوک یاهدحاو یرادهیامرس تر وص هب ,مهدزون نرق داصتقا راتخاس اب تسناوتیم
 هب دیلوت یاههخاش بلغا رد یداصتقا تیلاعف نآ رد هک یداصتقا اب .دیامن تقباطم

 تباقر .دنک یمن قیبطت هجو چیه هب دریک یوم ماجنا اههاگنب زا یمک هرامش تسد

 مک هرامش نایم تباقر» هب ار دوخ یاج کلچوک یاههاگنب زا یدایز هرامش نایم كيسالك
 .«تسا هداد

 سن راس راز اب دوتا ربط شه داصتفا رک ریت یراق هک یاقوت

 :تسا نفر

 ار هتکن نیا نیون یگدنز رد نآ هعسوت و یناگرزاب یتاغیلبت یاهیهگآ هرابرد یسر رب

 .تسا رصاعم داصتفا تیصوصخ سناجت زا رتشیب فالتخا هک هدرک دراو یلک موهفم رد

 .تسا هدیشاپ مه زا لماک تباقر مود طرش بیترت نیا هب

 یی اهتیدردخم هک نی تشیار ناطیا و شا قاک :تفدناز هرز هرابرد

 ۱ :میروآ دای هب حرش نیدب مینیبیم هار رس رب یعقاو داصتقا رد هک ار

 كي سیسأت و داجیا یارب یرو رض يراذگ هیامرس هک تسا مزال تسخن هلحرم رد

 ؛دننک هیهت ار یفکم هوجو دنناوتب هدنوش دراو دنج هک دشاب كدنا یردق هب هاگنب

 رثاک ران یاههاگب دورو زا یا و نیل یشاتفا هک تیتآ مر و

 زا میب و سرت راچد هوقلاب هدن وش دراو هکنآ ات دراذگن یاج هب تمیق یور یسوسحم

 .ددرگن دوجوم تمیق تیعضو رییغت
 یک اد شو دی و مار بش اداری اهرفا اماک هو دا هلک

 تراظن ریز و دنرواین رد دوخ راصحنا هب ار اهنآ زا هدافتسا دوجوم یاههاگنب ینعی

 ؛دن ریگن
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 0۹ اهتمیف هدننک نتیغت لماوخ

 ؛ذیا .دیدب دیاین دوو هاز رس رب یهتخاسالس هنوگ چیه

 .دنیامن دیلوت دوجوم یاههاگنب یاهالاک اب دننامه یاهالاک دیاب نادراو هزات -
 «اجکی» تروص هب اهیراذگ هیامرس یارجا ,تباث هیامرس هب اههاگنب جایتحا

 ای تیفو رعمو ترهش نسح زایتما ,اهکناب اب دوخ طباور رد گرزب یاههاگنب یژتارتسا

 یدازآ دنناوت یم دراوم زا یرایسب رد هک دنتسه یلماوع همه «ینف یاهشور زا هدافتسا

 .دنروآ رد لطاب روصت تروص هب ار دورو

 . یشان تاداقتنا نيا هب تیاقر كيسالک طابنتسا هرابرد ثحب زا یشان تاداقتنا (ب

 .(و رپ و كياه یوس زا هژیو هب) دوش یم هدوزفا عیاقو ینیع یسررب زا

 یفن ار هلدابم فا رطا نایم دوجوم «یصخش طباور» مامت .تباقر كيسالك موهفم (۱

 زا ام, مکان تابش نیما یک دنز زد هک هررو ملک ات تعقاز یقآ رب کلیاه کیم
 هک لی مایه احتساب یاحتا هرابوف اههب ی اس کود نا

 ؛«تسا ترهش یارب تباقر دایز نازیم هب تباقر» و دنک یم ناربج

 نیا :درب یم نایمزا ار یداصتقا صخش تیلاعف هنوگره ,تباقر كيسالک موهفم (۲
 دننامه هاگنب سیئر» نیا ربانب :دهدیم قیبطت تمیق اب ار دوخ لعفنم یتروص هب درف

 رد دحاو كي سیئر مینادب رترب ار حلص زا ی ریوصت هاگ ره ایو گنج رد دحاو كي سیئر

 كچوک داعبا اب هاگنب كي رب هک یعقوم یتح .هاگنب سیئر شنکاو .تسا گرزب یاهرونام

 .(و رب) «دراد تیعطاق طیحم اب وا قابطنا هزادنا هب طیحم ربارپ رد .دناریم نامرف

 .ددرگ یم لسوتم یصوصخ ربج هب دوخ زا اضاقت شيازفا یارب و تسا لاعف هاگنب
 ریثأت و دراذگ یم رثا .دهدب لکش دوخ لیم قباطم دناوتب هک طیحم زا یئزج رب هاگنب
 .دیامن یم لمحت .تسا ریذپان رییغت یو راکتبا ربارب رد هک ار یطیحم

 نیا ربانبدرب یم نایمزا ار نیقي مدع و یعالطا یب هنوگره .تباقر كيسالك موهفم (۳

 اب نابزمه ناوتیم بیترت نيا هب .تسا دیدرت و نیقی مدع هطلس ریز یداصتقا یگدنز

 «هدننک جلف رثا» .ماجنا رس ,لماک تخانش ایآ هک دیشک شیپ ار شسرپ نیا نرتشنگروم
 .دنک یمن دوبان ار تباقر رو هن وگ ره و درادن

 و رارقرب تباقر تیعضو و دریگیم هدیدان ار نامز رصنع .تباقر كيسالك موهفم (۳

 اه هداد یعطق و ییاهن قابطنا عضو موهفم نیا .درادنپیم یکی تباقر درگارف اب ار یرجم

 ناشنرطاخ كياه .دریگ یمن رظن رد ار اهنآ قابطنا ز رط و دنکیم یسررب ار اهریغتم و

 هن دیاین دیدپ هاگ چیه لماک تباقر هی رظن رد ضورفم بسک و راک عضو رگا هک دزاسیم
 او نو ریب لمع نادیم زا دهدیم ح رش «ندرک تباقر» لعف هک ار ییاهتیلاعف طقف
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 .دنادرگ یم نکممریغ هوقلاب ار اهتیلاعف نیا هکلب .دراديم

 تباقر یارب ار ی رت هدنزرا موهفم دها وخ یم نینچمه .نیون یداصتقا لیلحت (پ

 .دنک صخشم ار اهتمیق لیکشت نوگانوگ طیارش و دیامن وجو تسج
 ار ام رصع تایصوصخ نی رتهب تایعقاو هدهاشم ساسا رب تیاقر نیون موهفم (۱

 :درادیم هضرع ح رش نیدب

 و تباقر .دنیامن یمن یقن ار رگیدکی «یتنس یگناگود ربانب راصحنا و تباقر .فلا

 حالطصا تسا هتسناوت نیل ربمیچ و دنا هتخيما مه رد یعقاو یداصتقا یگدنز رد راصحنا

 .دزاسب ار «یراصحنا تباقر» ضقانتم

 زا یشان تباقر ریثأت تحت ی وحن هب هک یراصحنا ینعی .درادن دوجو صلاخ راصحنا

 ,میروآ یم نیل ربمیچ زا یلاثم اجنیا رد .دنک یمن لرتنک رگراصحنا هک دشابن یشخب

 ایو " نرتوس یاهیارش هیلک ای "مکیاوتاش با رش راصحنا میناوت یم ام هک نومضم نیدب
 اهبو رشم هیلک اي ءاهبا رش همه اي ,ودرب یاهیارش همه ای ودرب هقطنم دیفس یاهیا رش مامت
 اجنیا رد .میسرب یداصتقا یاهالاک هیلک هب الأم هک میشاب هتشاد اجنادب ات ار خلاو

 .دو رب نایم زا یتباقر هنوگ ره هک دشاب هتشاد دوجو دنا وت یم یطرش هب صلاخ راصحنا

 .دشاب هدنبای طسب نازیم كي هب یداصتقا یاهالاک هیلک هضرع اب هارمه راصحنا ینعی
 .دشابن دوجوم راصحنا رصنع جیه هک تسا صلاخ یطرش هب تباقر ,روط نیمه

 و ردان رایسب دروم نیا و درواین رد تراظن ریز ار لوصحم كي هضرع ی رصنع چیه ینعی

 دنا وت یم هدنشو رف كي :میروآ یم ح رش نیدب ار لاثم نیرت هداس اجنیا رد.تسا بایمک

 هتشاد نوما ریپ نابیقر هرصاحم دوجو اب ار دوخ سیسأت و رارقتسا لحم راصحنا تیعضو
 .دراد دوجو زین یرگید رصانع اما .تسا راصحنا رصنع كي ,ناکم فالتخا ینعی دشاب

 .دزیمآ یمن مهرد (سناجتمان تباقر) تالوصحم رد فالتخا رثا رب اهنت راصحنا و تباقر

 .دیآ یم دیدب عضو نيا زین (یبطق دنج) هدنشوررف یمک هرامش دوجو ماگنه هب هکلب
 باختنا رثا رب هکلب اهتمیق هطساو اب طقف هن ینعی ,تسا یلکش دنچ تباقر .ب

 دیل وت لماوع تسایس كي و شو رف تسایس كيو تالوصحم ینیزگهب .دیلوت یاهشور
 ۱ .دریگ یم ماجنا زین

 ۱ .تسا یعفادت و یمجاهت لامعا هب ضو رفم تباقر

 رد ابلاغ هکلب ,ناگدننک فرصم ربارب رد طقف هن ناگدنشو رف نایم تباقر .ماجنا رس
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 ۵۷۱ اهتمیق هدننک نییعت لماوع

 لامعا زین .دنشو رف یم رخآ تسد ناکدننک فرصم هب ار لوصحم هک ییاههطساو لباقم

 دوس ی

 هک یجیاتن ربانب رتشیب و رازاب یاهراتخاس زا یضعب درکراک رب رتمک دیاب تباقر .ب

 هلدنا هرامش رثا رثا رب تسا نکمم تباقر .ددرگ یراذگ شزرا و هدیجنس .دروآ یم راب هب

 نایاش بلطم نی یا رب ملع رتشیب اما نتشاب 6 صفات » اهن رک رخ هتزد و :هاعنا ,.اههاگنب

 یادت ابآ و نه شخب تبار اهالاک تسک هتک تم انا فک تینا تفقا

 .دوش یم لامعا هک یتباقر هک تسا نیا .ی رما رهزا شیب مهم .دراد همادا .هوقل اب تباقر

 .دشاب یعقاو

 تسا هداد طسب لیصفت هب ار ی و "وال سیو وفناق

 تسا یتنس یاتسیا یوگلا ربارب رد تباقر ییایوپ موهفم نمضتم تباقر

 یاههنیزه .فلتخم یاههزادنا هک هک دوشیم رارقرب ییاههاگنب نایم یعقاو تباقر

 دوبهب ینعی .یفرت تهج رد و دنراد فلتخم یاهتسایس و نوگانوگ دید یاهقفا توافتم

 رد و تالوصحم عاونا و تایفیک رد دیازتم فالتخا داجیا .دیلوت یداصتقا یاهشور

 هب) نایرتشم دوس هب ار یفرت عفانم تباقر نیا.دنیامن یم ششوک هزات تالوصحم هعسوت

 : (اهنآ شاداپ یقرت تروص هب) دیلوت لماوع دوس هب و (اهتمیق شهاک لکش
 كي .كرالک سیروم ناج لومرف قفاوم هکلب .هدوبن عفانم یدوبان و ءاغلا ماظن و دیامنیم

 ار هاش نایه یستسهه طبا رخ تنیافو نیا سا تسا «عفانم ینیرفازاب و یگدیهاک ماظن»

 .دنک یم ظفح .اهنآ یرایتخا لمع نادیم دیدحت نمض

 یاههاگنب نراقتمان ذوفن و اههاگنب نایم یرباربان ,تباقر زا یطابنتسا نینچ كي
 رثا كي لامعا» دننام ار تباقر هک دراد تقفاوم ورپ لومرف اب و دنک یمن یفن ار طلسم

 لباق و دیدهت دروم هشیمه یزاب دعاوف :دو خش نشد » دیامن یم فی رعت «طلست

 :6 شک مت و تب ال ست تسا رظندیدجت

 .ونغ و راب رپ نوگانوگ یاهنایرج یقالت رثا رب .اهتمیق لیکشت طیارش یسررب (۲
 نینآوفر نآ روت :تحن ۱۹۲۶ لا رخ.هک .یفو نفع هلاقم رد اهارشیو ریت تا .هدش

 تلاح كي ار راصحنا هک بلاغ شیارگ فالخ رب .هدرک رشتنم «یتباقر طیا رش رد اه هدزاب

 اهدر وخ رب هب طو رشم) دنک یم تموکح تباقر ,یلک هدعاق قفاوم و دریگ یم رظن رد دح
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 و هیلوا ریو تاضخنا فک ناهار زا (رادیایان یاهقفاوت مدع و

 سا هزیو هب و .داز 0

 تک تا :هتتیشتنا نیا یعقاو عضو و تیاقر دن رب نایم یساسا فالتخا دراوم

۱ 

 .دنرادنب یم تباث .دنرادیم هضرع رازاب هب هک ار ییالاک رادقم نیاربانب و

 یکی .دنا هدمآ رامش هب اهتمیق و اهرازاب لیلحت رد یفطع هطقن یسیلگنا نابز هب رثاود

 و اکباتان مع رایت تارا

 رک نا وو با۱۱ لی نویی ناو ار یا ناف رو اطاق

 راصحناو لماک تباقر بسانمان عاونا .دنا هدش هتشون تواقتم ر ایسب یهاگ دید اب كي ره

 رد فالتخا ینعی یعقاو یک ؟دنز یاههدیدب اب ار اشرف هی ی  وتا هدنکفا رود هب ار

 .دنا هتخاس طوب رم دورو تیدودحم و زک رمت .تالوصحم

 نامش دنا سران اس اس ها و یک یک ات اعم یو

 عاونا دوخ ریخا ای ید بولحم زتیرف هک یتروص رد .هدرک هئارا راک هتک تک ریش

 هم هه انار اف نا تحت

 ینتشگ ربان و نراقتمان ذوفن و طلست رثا هرابرد و رپاوسنا رف یملع یاهراک .ماجنارس
 .دننک یم ادیب اهتمیق و اهرازاب هی رظن رد یمهم لامعتسا دروم .داصتقا رد

 زادنامشچ اب توافتم رایسب یهاگدید رد هدنسیون ود نیا تایرظن نیاربانب
 و راصحنا یاهتیعضو لیلحت هب مادقا ,هجبتن رد و دراد رارف دیدج و یمیدق یاهکیسالک

 .دیآ یم رظن هب یرو رض تباقر

 10: ۴۰۳ دصطع۲انهر 76 1عوب 0[ ۷/0۶۵۵۵مآزوا 609ه۱0(۵ر ۰

 11, 102ص 1۵018508, 6۵۶۵۵۳۵ ۵[ ۵۵ 60مهر هوم

 12۰ 90۵0۳۷6۱6۲عر ۷۵۲۱۵۵۲۵ 4 0

 13. ۳۲۱۲2 ۱۷/۵مطانج, 16 ۳6۵۷۵۷۵ ۵ 6۵6۲۲ 60۳۵۵۱۱۵۱, ۰



 موس لصف

 دیرخ راصحنا و شورف راصحنا یاهتیعضو

 تقد رازاب لکش هناگی ناونع هب اهتدم .لماک تباقر اب هارمه شو رف راصحنا

 راصحنا موهفم .رخاوا نیمه ات همه نیا اب .تسا هدیناشک دوخ یوس هب ار نانادداصتقا

 شو رف صلاخ راصحنا نایمزیامت ساسا رب نونکا و دوب هدشن حیرصت ینشور هب شو رف

 .دوش یم فی رعت شو رف درفنم راصحنا و
 دراد ناکمآ شنل رت نآ هیت وقت هک تا نآ .یشفرفز6 لا رک راضختا

 و عقاو ملاع رد ,شو رف صلاخ رگراصحنا .دروآ تسد هب ار ناگدننک فرصم دما رو دز

 اب ناگدننک فرصم دودحم دمآرد ببس هب ناگدننکدیلوت مامت اریز .درادن دوجو لمع رد

 اهنت و دنزادرپیم تباقر هب رگیدکی اب اهالاک همه ,ماجنارس :دنتسه تباقر رد رگیدکی
 لب یاهالاک دیلک هک .تشا نیا شاپ شوره( نصلاخ» رک راضختا کی یاب هقرظ

 تا سم يا انا ورق ها انا تک تا تار هما
 زا هدراو تنافر قلب نا تخت یا هرادنا اه:تمفاو رک هک یتشورف رک رانا

 حالطصا قفاوم ؛درادن دوجو .دشابن راصحنا نيا ذوفن هطیح زا نوریب هک یو رملق
 .دوش یمن هدید «درفنم» نارگراصحنا زجب نیل ربمیج

 نیشناج نودب لوصحم كي هضرع رب هک تسا نآ شورف رگراصحنا .نیاربانب
 مامت و نآ لوصحم نایم اضاقت عطاقتم ششک ینعی .دراد رایتخا و تراظن كيدزن
 و تمیق هرابرد مه شو رف رگراصحنا عضو نيا رد .تسا دنا رایسب رگید تالوصحم

 ار اضاقت رادقم و دوخ لوصحم تمیق دنا وت یمن اما ؛دریگ یم میمصت رادقم هب عجار مه

 .دنک یم نیعم ار رادقم اي تمیق رگراصحنا نیا :دروآ رد رایتخا و تراظن ریز نامزمه

 .دهدب رارق هجوت دروم ار اضاقت یاهشنکاو دیاب اریز

 زا هک یهاگنب ؛دوریم نایم زا شو رف راصحنا تیعضو رد تعنص و هاگنب نایم زیامت



 ینحنم و دباییم طسب تعنص اب نامزمه تسا رادروخرب شورف راصحنا تیعقوم

 یاراد صقان یتروص هب .تسوا لوصحم یاضاقت هدننک سکعنم هک نآ طسوتم یتفایرد
 .تسا 26 روحم هب لیامتم تعنص كي لوصحم یاضاقت ینحنم دننام و هدوب ششک

 دوخ رایتخا و رظن ریز ار لوصحم كي هضرع دناوتیم هدنشو رف كي هک روط نامه

 تراظن تحت ار لوصحم كي یاضاقت دناوتیم زین درف هب رصحنم رادیرخ كي ,دریگب
 هدع اب دناوت یم رادی رخ .دراد دوجو دیرخ راصحنا هک مییوگ یم تلاح نيا رد .دروآرد

 راصحنا ,ریخا تلاح رد ؛دشاب هتشاد راکو رس هدنشو رف كي اب طقف ای هدنشو رف ی ریثک

 .دوش یم لیکشت هبناج ود شوررف

 :درید یم رارق یسررب و هجوت دروم بیترت هب و تب ون هب تیعضو راهچ .نیاربانب

 تمیق كي نییعت هب نآ رد شورف رگراصحنا هک ,شورف هداس راصحنا تیعضو (فلا

 ؛دنک یم افتکا دحاو"

 نییعت ار تمیق نیدنچ نآ رد شو رف رگراصحنا هک ,شو رف یضیعبت راصحنا تیعضو (ب

 ؛دیامنیم

 ؛دیرخ راصحنا تیعضو (ب

 كي طقف دوخ لباقم رد شو رف رگراصحنا هک ,شو رف هبناج ود راصحنا تیعضو (ت

 .(دی رخ راصحنا) دراد هدننکاضاقت

 شورف هداس راصحنا - لوا تمسق

 ات دش وک یم .دناسرب هنیشیب نازیم هب ار دوخ دوس دهاوخب هاگ ره .شو رف رگراصحنا

 یاهینحنم اب و لوصحم هب تبسن اضاقت طیا رش اب هک دنیزگ رب ار یدیلوت رادقم و تمیق
 .دشاب قفاوتم وا هنیزه

 دوام تان ارنوع تفف را هد نم تنش زا ار رقوکت :ناع رسم زا یخ قریب

 .دشو رفب رتشیب دناوتیم

 نب رت هف رص اب و دیل و ت مجح نبی رب دنمد وس هک تسا هد ومن تبات هدرک یسر رب صقان

 ابیات هو ره اب سا شات فرق هک نا نی تب یک ها

 لیطتسم .تسا دیلوت رادقم نیا اب قفاوم تمیق ۲ .دننک یم عطق ال هطقن رد ار رگیدکی



 ۵۷۵ دیرخ راصحنا و شورف راصحنا یاهتیعضو

 «ونروک هطقن» ابلاغ ۴ هطقن .دراد تقباطم نکمم دوس نیرتشیب اب 1۳75 نیچ طخ

 .دوش یم هدیمان

9 9 0 
 ۶۱ لکش

 و صلاخ تباقر رد .تسا حیرشت و حیضوت لباق یناسآ هب شورف رگراصحنا راتفر

 ار دوخ شورف رادقم «ددرگ تمیق شهاک كارحم هکنآ نودب دناوتیم هدنشو رف ,لماک

 دیازفایم لک یتفایرد هب ار دحاو شو رف تمیق .یفاضا دحاو كي شو رف ؛دهدب شیازفا

 ره شو رف راصحنا رد .تسا شورف تمیق اب ریارب ییاهن یتفایرد .طیارش نیا رد و
 رگید یاهدحاو هیلک رد نایرج نیا و دوش یم تمیق لیلقت بجوم یفاضا شو رف رادقم

 سده شوق رک راست اهک یاضا ی توقف ورا یا شات یناحتتا نوت
 گیدیاهدس رود اههیف لنف بتا لات ح هک تینا یتهادوم تیپ زا تک درو

 ۵۰ هب ار لوصحم كيزا دحاو ۷ دناوتب هدنشو رف كي هک مینک یم ضرف .دوریم تسد زا

 اه ۳ فسا هاو مه یا رب اما و لو شفا
 ۴۹ هب نیشیب دحاو ۷ سب نیا زا ءاریز .دزاس یمن دیاع كنارف ۴۹ دحاو نیمتشه .دروایب

 یارب نیاربانب .دیدرگ دها وخ دراو نایز كنارف ۷ هجیتن ردو دش دنهاوخ هتخو رف كنارف

 .دنام دهاوخ یقاب ییاهن یتفایرد ناونع هب كنارف ۴۲ طقف دحاو نیمتشه

 ار تمیق نییعت ز رط .مینک یم جاتنتسا دعب هحفص رد هک رگراصحنا كي شو رف لودج
 :دیامن یم

 شو رف تمیق هک تسا نیا رد شورف رگراصحنا هفرص هک دهدیم ناشن لودج نیا

 هدودحم نيا .مقاو رد .دنکب نییعت دحاو ۰ و ۳۰ نیپ دیلوت یارب ار ۳۰۰ و ۴۲۰ نایم

 ییاهن هنیزه اب ار (۳۲۰ ات ۳۶۰) یو ییاهن یتفایرد هک تسا تمیق هزوح نیا و دیلوت
 نا رس رک هنزاعا را شش وا قلا وه اه سا ۱ ]



 .دناسریم هنیشیب

 :درادیم هضرع ار ریز داریا و هتکنهس لیلحت نیا

 هما اوز فا تشک سا ترا فک شیلا
 تیدودحم هب دوخ یاضاقت ینحنم صفان ششک رثا رب میمصت نیا .دنکیم نیعم ار

 .در وخ یمرب
 «راصحنا هجرد» نییعت یا رب :تسا تمیق زا رت نییاپ ییاهن هنیزه ,لداعت عضو رد (ب

 !رن رل هتفگ هب :دریگ یم رارق هدافتسا دروم تميق و ییاهن هنیزه نایم توافت یهاگ ,هاگنب
 :تشون نینج ناوت یم ار هاگنب كي راصخنا تردق صخاش

8-0 
۲ 

۸ -- 

 .تسا ییاهن هنیزه ( و تمیق ۳ ءالاب یواست رد

 ۱: تشار رک لا نفت اش یا ات فک اطاق تک نفره

 یاههنیزه رگا :دریگب رظن رد ار دوخ ةنيزه یاهینحنم دیاب شورف رگراصحنا (پ
 و دهدب رییغت دیلوت رادقم رد هک تسا نیا رد یو هفرص .دنشاب یلوزن رگراصحنا نیا
 رد یو عفن .دنشاب یدوعص رگراصحنا نيا یاههنیزه رگا ؛دیامن لامعا ار لزان تمیق

 .دیامن لمع تمیق یور هک تسا نیا

 1. ۲ 2. ۵۷۰ 0 ۵080۳ هعو,ب 1933-1934, 0. ۰,



 ۵۷۷ دیرخ راصحنا و شورف راصحنا یاهتیعضو

 زا یشان دیدهت دیاب دنک یم نییعت ار دوخ تمیق هک یماگنه .شورف رگراصحنا اما
 هد ریکبا رظن رد: :تساهتتو هی تعیصارت هک ینامز هب تست تعنص هل ار نابیق ر دو رو

 هتشاد رایتخا رد ار یا هقطنم شو رف راصحنا دنا وت یم هدنشو رف كي هک تسا بیت رت نیا

 ای دنزاس یم فقوتم ار نابیقر دورو یک رمگ یاهدس اي لقن و لمح یاههنیزه ا ریز ,دشاب

 ییعهآ از یکم تا تادر اون یا هر نا دا .ادهعم ؛دن وش یم عنام

 دها وخ یم شو رف رگراصحنا نینجمه .دادیم تسدزا ار دوخ عضوم تع رس هب .درک یم

 ریدب ناکما ار دوخ تدم دنلب عغانم هجیتن رد و دیامن نییعت ار هفرص هب نو رقم تمیق

 .دزاس هدامآ ار هزات نابیقر شیادیب هنیمز دناوتب مه زاب تمیق نيا هکنآ نودب .دنادرگ
 .دناسریم هنیشیب حطس هب ار تعنص عفانم هک تسا یتمیق زا رتمک هک ار تمیق نیا " نیب

 0 لکش) تسا هدیمان «دح تمیق»

۱ 

 ه 3
 ۶۲ لکش

 ینحنم ,1807 وشو رف راصحنا تیعضو رد تعنص یاضاقت ینحنم [1) مینک یم ضرف

 هاگنب ییاهن هنیزه ینحنم (17 و طسوتم هنیزه ینحنم (1/8 .دشاب هطوب رم ییاهن یتفایرد
 فا رم نادقمو ۲ تعنف کن یاهو رد راحت تنسا راحت را را دز وز

 یز رط هب ار رتشیب رایسب رادقمو 1. نییاب رایسب تمیق «دنیزگ رب ار تقی قو تیم ات

 نیا عفانم هتبلا .دنک درسلد و فرصتم تعنص هب دورو زا ار نابیقر هک دیامن یم نیعم

 طسوتم هنیزه زا رتالاب دح تمیق هک ینامز ات اما .دسریمن هنیشیب نازیم هب رگراصحنا
 هک تسا نشور اما .تسا تعنص رد تدمدنلب عفانم ماتم طقف و تخلصم شاپ

 نیا هب و دنک هنیشیب ار تعنص عفانم هک دنیزگ رب ار یتمیق دناوت یم شو رف رگراصحنا

 .دوش كيرش دیدج یاههاگنب اب تعنص عفانم رد سپس و دریدپب ار نابیقر دورو بیترت

> 



 ,نابیقر دورو زا سرت ببس هب طقف هن دح تمیق تسا نکمم هک میوش یم روآدای

 نرم هتشف کا ههفرگ نی تب لود تام نآ ناسا هنتنا :تلع اهن هکلپ

 ۱ یوس هرک نر ر ات تکوم تسآ ارش
 ۵ نکورف زراعت ا تفضر نیلخت ها ی ما دیک دیتا وب ول ا

 را ناف
 زاد ات ذک تعم بروم ندهد رنالاب ار تم دات اب ایم شو رف رگراصحنا ( (فلا

 رگراصحنا ردق ره .دروآ تسد هن .نیداع عفانم ز زا رتشیب یعفانم .تدمدتلب رد بین رب

 .دریگ رارق مک ششک اب ییاضاقت رب | یود اب هل ابن نابیقر دیدهت ضرعم رد رتمک شو رف

 تحلنضس تاپ تشک :یاراد ایم اضاقت رگ ءیسکعرپ «تسا شب عمق اتع نیا
 رگراصحنا .دراوم زا یضعب رد .نینحمه .تسا تمیق شهاک رد شو رف رگراصحنا

 هدنیآ رد و دد رگ اضاقت شی یارفا كل رحم و دروایب نییاب ار دوخ تمیق تسا لیامتم شو رف

 هک دوب یتسایس نیا ,لاثم ناونع هب .دیامن نیمأت دوخ یارب ار ی رتراش رس و رت مهم عفانم

 یر لایت کالا وب ارت موتسرلا سامک ۱۱۱۰ :لاشزا ن
 و

 دوش یم نیعم یا هطقن رد دیلوت .تباقر تلاح رد هکنآ لح .تسا تمیق زا رتمک ییاهن

 هم ی فان ردلک تس هسرد هتک یا اه هشت اب یا شا شات هک

 هضرع و دننک یم دیلوت شو رف رگراصحنا زا رتشیب ,تباقر تلاح رد ,رایسب یاههاگنب
 دنا نی یاضافت یارا هد «نشوزف نکراضحتا سا نیفاک .عقاو رد .دنرادیم

 رتدایز دیلوت هب دناوتب دوخ تمیف تسایس دوجو اب ات دهدب ماجنا ار ی رت نییاب یاههنیزه

 تاهج هب راصحنا رثا رب هنیزه لزنت .ددرگ قفوم تباقر عصو رد اههاگنب زا زنگ رز 3

 یارجا هو ی او تم اف هم کیلو  ماوع لپ نهم نا ک انوک

 .دیآ تسد هب «رترثّوم ینف هویش شرتسگ ؛گرزب هاگنب صتخم سایقم یاهیی وج هفرص
 رارق تقددرومو دوش یفاکشوم رتشیب دیاب راصحنا تیعضو جی داتن لیلحت نیا ربانب

 ۶ وات هی وتماع ۱ رک
 ینیضت لاععا یاری رخ الغنیرتهب رارف ییذپ ددوزناک هی هکشآ هتشاد درج اهنآ

 هب انب هکلب .تسین رتمک ییاراک اب تباقر راتخاس یوجوتسج شو رف تاراصحنا

 اب ربارب تمیق .نآ رد هک تسا یا هطقن ات رگراصحنا دیلوت شيازفا .نیب یاقآ هیصوت

 4. خاتون تموم ها هما (۵۱ع02)



 ۵0۷۹ دیرخ راصحنا و شورف راصحنا یاهتیعضو

 .ددرگ یو ییاهن هنیزه

 رگ ضیعبت راصحنا - مود تمسف

 نارادیرخ هب ار دحاو یالاک شورف رگراصحنا هک دراد دوجو یماگنه صیعبت

 هصرع نیعم هرود یط .توافتم یاهتمیق هب ,نارادیرخ نوگانوگ یاههو رگ هب ای ,فلتخم

 .دنک

 و دشاب طلسم رازاب رب هدنشو رف هک دریگ یم ماجنا یطرش هب ضیعبت هک تسا نشور

 هب هدننک فرصم كي زا ددجم شو رف ناکما هک دراد ترو رض راک نيا رد تیقفوم یارب

 .دشاب هتشادن یراصحنا رازاب نوگانوگ یاهشخب نایم طابترا ینعی ,یرگید

 .داد ضیخشت ناوتیم صضیعبت هدمع ع ون هس اجنیا رد

 دزم یاپ ,نارامیب دمآرد حطس قفاوم .كشزپ لاثم ناونع هب :یصخش ضیعبت (فلا
 ریاس زا رتنارگ ,شیامن رالات رد هنحص هب رتکیدزن یاههاگیاج ؛دراد یم ر رقم فلتخم

 هرداخمف اضات هات ام هاو نا تساوی رد نیا طاقت

 تمیق دنا هدامآ نارادی رخ زا یرایسب .عقاو رد :نارادی رخ زا ییاستکا ریغ تیاث دمآرد
 تسد هب یعقاو تمیق حطس زا نارادی رخ هک یتیزم ؛ دنزادرب رازاب یراج تمیق زا رت الا

 اکو یک تیم نت ری نا قم رم هاو دف الا و تارا وق
 :دهد یم

 نیش ی رک :یدام ضیعبت (ب

 نیعم قرب یگناخ و یتعنص یاه هدافتسا ی

 :هریعاو یدرکب اهع هدافسا و یلغش هدافشا يا رب لعاب ام ها هلش

 لقن و لمح هنیزه و رهش ود نایم تفاسم دناوتیم هدنشو رف :یناکم ضیعبت (پ

 نایم دناوتیم نینچمه و دریگب رظنرد توافتم یاهتمیق نییعت یارب ار نآ زا یشان

 اهنیا هب ار یرت نییاپ یاهتمیق هب شوررف هک) یجراخ نارادیرخ و نطومه نارادیرخ

 قرف یلم رازاب تیامح تهج رد یکرمگ هفرعت زا یرادروخرب اب ,(دهدیم تیاضر
 ؛هتسا یشتکش تمیق اب یکشرازاب لمع نامه: نیا :درادکب

 اف گروپ راز اف کش تناسآ رگ سر اه تلاع هه ق ا
 ناسکی اهششک رگا ,مقاو رد ؛دراد دوجو اضاقت فلتخم ششک ود رازاب ود نیا رد .دریگ
 توافتم اهششک هک یماگنه .تشادن دوجو توافتم یاهتمیق نییعت رد یعفن چیه .دوب یم

 زد ارتتعیف نرت ال اب هک تتسا نی ی ی سا یا اه ی



 یسایس داصتقا ۰

 اضاقت هک دهد لاقتنا یرازاب هب ار اهالاک و دنک نییعت ,دراد یرتمک ششک اضاقت هک اجنآ

 یاهظحالم لباق روط هب یتفایرد نازیم رب تمیق لزنت و دراد رتشیب ششک نآ رد
 رد ییاهن یاهتفایرد هک دهد یم ناشن لیامت نامز نا ات لاقتنا نيا هب هدنشو رف .دیازفایم

 هنیشیب نازیم هب رگراصحنا عفانم ,نامز نيا رد :دنوشب یواسم رگیدکی اب رازاب ره
 .دسر یم

 طقف هن ینعی .دوشیم هدیچیپ هلئسم ,مینک ضرف ریذپ رییغت ار دیلوت رادقم هاگره

 هنیزه اب دیاب زین ییاهن یتفایرد نیا هکلب .دشاب ناسکی رازاب ره رد دیاب ییاهن یتفایرد
 .ددرگ ربارب یلک دیلوت ییاهن

 ار ته نا ایوو و بک شیر ناو شا ات دا ی فا
 و فلا ۶۳ لکش) ینیعم و صوصخم یاضاقت ششک كي رهرازاب ود نیا .تسا راصحنا

 یاراد اضاقت 8 رازاب رد ؛تسا ریذیان فاطعنا اضاقت ۸ رازاب رد :دنرادیم هضرع ار (ب



 ۵2۸۱ دیرخ راصحنا و شورف راصحنا یاهتیعضو

 ار (1006) یقیفلت ییاهن یتفایرد ینحنم و (6) ییاهن هنیزه ینحنم ,پ ۶۳ لکش رد
 قفاوم دیل وت رادقم (0 .میهد یم شیامن .تسا هدما تسد هب 17113 و 1۳:۸ هیاب رب هک

 هک ددرگ عیزوت یمسق هب 3 و ۸ یاهرازاب نایم دیاب دیلوت نیا ؛تسا هنیشیب یاهدوس اب

 دیأب (200, رادقم هک ینعم نیدب ؛دوش (0 اب ربا رب) ۷ ییاهن یتفایرد اهنا زا کي ره رد

 .دوب دنها وخ ظو ۳ بیترت هب اهتمیق ؛دس رب شوررف هب 8 رازاب رد 00 رادقمو ۸ رازاب رد

 .دهدیم ناشن (ب ۶۳ لکش رد) ۸۷٩ تحاسم ار شورف رگراصحنا دوس

 هوم و رام را رک ورک شر وار ی ها کا

 ۶ لکش) ) تسا تباقر تیعضو رد 3 رازاب

 ۶۴ لکش

 تا نا تاهت یتفایرد ینحنم 0 و ۸ رازاب رد اضاقت ینحنم

 ؛دشاب یم لماک ششک یاراد ۳, تمیق هب و تسا 3 تباقررازاب رد اضاقت ینحنم ۳

 سا سیا ات ین ی شارپ سا یاب یتاترو
 یقیفلت ییاهن یتفایرد ینحنم و تسا شورف رگراصحنا ییاهن هنیزه ینحنم

 ود رد هک تسا یلک دیلوت 00 هدنهدناشن هطقن نیا .دنک یم عطق ۷۷ هطقن رد ار 1"

 ؛۳, تمیق هب (شو رف راصحنا رازاب) ۸ رازاب رد (00, :دوش یم عیزوت ریز قی رط هب رازاب

 ود رد ییاهن یتفایرد .دوریم شو رف هب ۲ تمیق هب (تباقر رازاب) ظ رازاب رد ۵,0۵ و

 .دهد یم ناشن ۲31,۷5 تحاسم ار لک دوس ۰۷0۵ -1.0, :تسا است هاراب

 طقف ربا رب رد هدنشو رف یدایز امت درادقتف زار اب سما شی راحت ا



 یسایس داصتقا ۲۳

 .دن ریگ رارق رادیرخ كي
 دور سل اه مراد روا ده تم رس اب وفا رم یهو رک

 و
 دیرخ لوصحم یفاضا رادقم ره صلاخ شزرا رگشیمن 1314 ۰۶۵ لکش رد (فلا

 ۶۵ لکش
 رد .دو رب شو رف هب و زا رادی رخ هلیسو گنردیب دیاب لرصحم نیا هک مینکیم ضرف

 .میمان یم

 ی ید وعص

 زا یفاضا رادقم دها وخب هک راب ره رادب رخ *"تسا رادب رخ ییاهن حرخ ینحنم, ۷۹۳

 نیا :دنک داهتشیب ناکدنشورف هب رتالاب یتمیف یتشیاب یم.هدروآ .تسد هب ار لوضحم
 خ رن «نیاربانب .دیامنیم ادیب ساکعنا یدعب یرادیرخ یاهدحاو یور تمیق یقرت

 0۷ ,دبای شیازفا جیردت هب یو یاهدیرخ هک یعقوم رادیرخ لک جرخ شیازفا
 .دشابیم

 ار لوصحم زا یرادقم یتسیاب یم .دزاس هنیشیب ار دوخ دوس دهاوخب رگا ادیرخ

 و دشاب ییاهن ج رخ اب ربارب دی رخ نیا زا هلصاح ییاهن عفن هک دنک یرادیرخ هنوگ نادب

 .دیرخ دهاوخ 0۳ تمیق هب ار 00 رادقم هجیتن رد

 01, دی رخ رادقم .تشاد یمن دوجو دی رخ راصحنا رگا هک دوش یم هدید الاب لکش رد

 هیلک یاضافت ینحنم رگشیامن 1+1 تروص نیا رد) دوبیم 01 دحاو ره تمیق و

 .(دوب دهاوخ لوصحم نارادیرخ



 ۵۸۳ دیرخ راصحنا و شوررف راصحنا یاهتیعضو

 :تسا ریز ح رش هب دیرخ راصحنا جیاتن .نیاربانب

 ؛(601<00۵) تسا رتمک تباقر تلاح هب تبسن دیرخ رادقم س

 ؛(0۲<0۳) تسا رتمک تیاقر تلاح هب تبسن ناگدنشورف یارب یتخادرب تمیق

 نیعم یا هلصاف بسح رب .لوصحم دحاو رد نآ نازیم و درب یم راشرس عفانم رادیرخ

 لوصحم دیرخ زا یشان طسوتم عفن زا ار هضرع تمیق ای طسوتم هنیزه هک دوش یم
 .دنک یم ادج

 بلج ار اهنآ دایز رایسب عفانم هک هوقلاب نابیقر دیدهت عفرر وظنم هب دیرخ رگراصحنا

 تیعضو اجنیا رد) درب راک هب رازاب رد زین ار ۴ زا رتالاب دح تمیق دنأوت یم .تسا هدرک

 .(میا هدید شو رف راصحن؛ رد البق هک تسا نامه

 هاگنب كي هنیزه یاهینحنم و میيازفایم نیشیپ یوگلا یگدیچیپ رب نونکا (ب
 ی یک یو یا اف نوا تا ازت را ما فاش
 هک تساضاقت نيا و درادیم روظنم ار (1) ییاضاقت دوخ یاهشو رف ربارب رد یهاگنب

 هب :دروآ یم تسد هب دوخ راصحنا تحت لوصحم دی رخ زا و (1318) ییاهن عفانم ینحنمزا

 هتفاب یا هبنپ تاجوسنم شو رف .دراد دیرخ راصحنا هبنپ رازاب رد هک یهاگنب ,لاثم ناونع
 .دهدیم رارق هجوت دروم ار هبنپ نآ اب هدش

 رد) نآ ییاهن هنیزه ینحنم 1۳ .تسا طسوتم هنیزه ینحنم 06 ۶۶ لکش رد
 شیازفا هاگنب ییاهن هنیزه .تسا (ییاهن جراخم ینحنم و هضرع ینحنم ,نیشیپ تلاح
 .دوش یم یرادیرخ رت نارگ (هبنپ الثم) لوصحم یفاضا یاهدحاو اریز .دباییم

 ۶۶ لکش
 ای) ییاهن دوس اب ربارب ییاهن هنیزه هک دروآ یم تسد هب هنیشيب عفانم هاگنب یماگنه
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 .دوش یم نییعت 0۷ شو رف تمیف

 هبناج ود شورف راصحنا - مراهچ تمسق
 طقف ری رب زود تملخ ای لوصحم هدنشو رف كي اهنت ,هبناج ود شو رف راصحنا ماظن رد

 و صخشم ار راک رازاب ابلاغ ماظن نیا .دراد رارق تمدخ ای لوصحم نیا رادیرخ كي

 ؛دوش یم هدید ییامرفراک هیداحتا ربارب رد ی رگراک هیداحتا نآ رد هک دیامن یم فیصوت

 هاگیاج كي اب دیرخ هاگیاج كي نآ رد هک دراد دوجو زین لوصحم كي رازاب رد عضو نیا
 ةلدابم كي ره هک ددرگ لامعا تلود ود هرابرد تسا نکمم و هدوب ور هب ور شوررف
 .دننک یم ی ربهر ار دوخ تالوصحم

 شی رف حالطصا ربانب ادیرخ و هدنشو رف ,شورف هبناجود راصحنا تیعضو رد

 رادقم و تمیق هرابرد باختنا ,لاح نیع رد .دنتسه باختنا قح هدعاق هدننک میظنت

 هک دیامن لیمحت ار یا هلدابم طیا رش دها وخ یم فرط ود زا كي ره .د ریدب یم تروص

 یاهیهاوخ نوزف تلاح رد هک یلامتحا رطخ نیا اما ؛دشاب دوخ لاح هب دعاسم رتشیب

 كي نورد رد ات دزیگنآیم رب ار نیف رط زا كي ره یک ماجنا یا هلدابم چیه یطا رفا

 دوس هنوگ ره هک یتمیق ینعی «ییالاب دح یکی ,دح ود هدودحم رد «نکمم دادرارق هقطنم»

 ار دوس رادقم ره هک یتمیق ینعی «ینییاب دح یرگید و درب یم نایم زا رادیرخ یاری ار

 .دننزب هناج ,دزاس یم یفتنم هدنشو رف یارب

 يناتیک نایک و خب ار یقه یاوج راهم هک ین اک و یهت
 نراشعا ی شف ارم هرات هنار او یاس و رط اهن هد :تروعا واشر امکرفلا

 هدومن بیک رت رگیدکی اب ار دیرخ راصحنا هیرظن و شو رف راصحنا هیرظن هک مینکیم

 نیت ا

 رگیدکی اب هبنب رادی رخ كيو هبنپ هدنشو رف كي نآ رد هک می ریگ یم رظن رد ار یتیعضو

 یرادیرخ هک تسا یلوصحم هدنشو رف اددجم هلصافالب هبنی رادی رخ .دنوش یم ور هب ور

 ۱ .دنک یم
 هدنشو رف یارب ار هنیزه طیارش و رادیرخ یارب ار لوصحم یاضاقت طیارش ادتبا

 نيا رادیرخ هک تسا رازاب رد هبنی یاضاقت ینحنم رگشیامن )1 .مييامنیم حرطم

 هک تسا یطسوتم یاهتفایرد نیبم .ینحنم نیا .دشو رف یم ون زا اجنآ رد ار لوصحم

 ییاهن یتفایرد ینحنم 44 .دروآ تسد هب ددجم شورف تایلمع رثا رب دناوت یم رادیرخ



 ۵۸۵ دیرخ راصحنا و شورف راصحنا یاهتیعضو

 ۶۷ لکش 0 9 رادقم
 یارب لوصحم ییاهن هنیزه و طسوتم هنیزه هدنهدناشن بیترت هب ( و

 .تسا لوصحم نیا گو

 یروط هب .دیامن هیهت دوخ یارب ار لوصحم نیا زا یرادقم دهاوخ یم هبنی رادیرخ

 .ددرگ وا ییاهن جراخم اب ربارب یو ییاهن یتفایرد دیرخ راصحنا هی رظن درب راک اب هک

 هدنشو رف ییاهن هنیزه اب ربارب یتسیابیم ,طیارش نيا رد رادیرخ نيا ییاهن جراخم
 ینحنم «هدنشو رف 07 ییاهت هنیزه ینحنم هکنآ هجیتن ؛دشاب رظن دروم رادقم یازا هب

 رادیررخ نیا ربات .تسوا طس وتم جراخم ینحنم (۷ و تسا رادیرخ ییاهن جراخم

 قسم هل مس یاهو قیام قوه ای00 ارشها تم
 رادی رخ .دزادرپب ار 03 طسوتم تمیق ینعی ,نیشیب یاهدحاو یارب ار (#1 رت نییاب

 ینحنم نيا و دهدیم ناشن 1210 ینحنم هک) 0 تمیق هب ار 00 رادقم نيا دنا وتیم

 1۷1۲۷ رادیرخ لک دوس .دشوررفب ون زا (درادیم هضرع ار رادیرخ دوخ یاهشوررف

 .دش دهاوخ

 هنیزه نآ یازا هب هک دشو رفب ار یرادقم تسا لیام .دوخ هب ون هب ,شو رف رگراصحنا

 نیا ییاهن یتفایرد .طیارش نیا رد ؛ددرگ وا ییاهن یتفایرب اب یواسم یو ییاهن

 نیاید سس 02 ارور ها تر اه یاهت فان اب ارگ انا
 .دشاب یم هدنشو رف ییاهن یتفایرد ینحنم مه و رادی رخ ددجم یاهشو رف اب قفاوم ییاهن

 تمیق هب و ییاهن دحاو یارب 0۵۳۴ تمیفق هب ار 00 رادقم دهاوخ یم هدنشو رف ,هجیتن رد

 تی یازا هب هک دهآ رخ چ هدتفخ سس هنر فر اهقح او راس ال

 .دنک بحاصت ار لوصحم ددجم شورف هجیتن رد رادیرخ دوس 0
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 اب (00) رادقم هرابرد هدنشو رف و رادی رخ هک دوش یم نشور تقیقح نیا ,ارق نیدب
 نیب تمیق نیا :دن ریگ یمرا رق داضت رد مه اب تمیق باب رد اما .دنیامن یم قفاوت رگیدکی

 ود زا كي ره یبسن یدادرا رق تردق قفاوم «] و ۷1 نیب تمیق .تسا نیعمان ۷ و ۷ طاقن

 تسرد فرط ره .دشاب ربارب فرط ود یداد را رق تردف هاگ ره .دش دهاوخ نییعت فرط

 اهتردق نيا رگا .دش دهاوخ نیعم تمیق و دروآ یم تسد هب ار یلک یایازم زا یمین

 یلک عفانم زا ءزج نی رتشیب .دراد ی رتدایز یدادرارق تردق هک فرط اب یا ات

 .دومن دهاوخ دوخ دیاع ار

 :تسا حرش نیدب لماوع هعومجم هس عبات دوخ زین یدادرا رق یو رین

 .رادی رخ راظتنا ناکمآ ؛ندرکرابنا یارب هدنشو رف هکوشیب ناکما :ینف لماوع

 یاههزیگنا یارب بیقر فرط یرابجا مکوشیب دادعتسا و تیفرظ :یلام لماوع -
 ؛دمآرد یاههزیگنا ای قودنص هنیدقن

 .تص رف تاظحل نیرخآ زا هدافتسا رد دادعتسا ؛یلاخوت بوت تیفرظ :یناور لماوع -

 :دوش لیمکت ریز هتکن ود اب الاب لیلحت تسا مزال
 رخآ تسد رازاب رد ددجم هدنشو رف ینعی ,رادیرخ هک مياهدرک ضرف ام (فلا

 دشاب رگید روط عضو رگا .تسا هتشاد ار لوصحم دیرخ یاههنیزه طقف ,لوصحم

 شوررف و دیرخ رثا رب طسوتم یاهتفایردزا یشخب هدنهدناشن یرگید ینحنم تساجب

 .دوش ۲0 نیشناج ,لوصحم
 .دشاب نیعمان ال و ۷ یاههطقن نایم دوش یم را رقرپ فرط ود نیب هک یتمیق رگا (ب

 رازاب رد ددجم شورف تمیق و ددجم شو رف یارب هدش یرادیرخ لوصحم رادقم

 .دوب دنهاوخ 0 و 00 بیترت هب نیساو

 یاهتر وص هب دیاب شو رف هبناج ود راصحنا لیلحت هک مينکیم حی رصن نایاب رد

 هیداحتا) راک یو رین هدنشو رف هک ببس نیدب .دوشب نیودت و میظنت راک رازاب رد فلتخم

 دوس ندرک هنیشیب رد زین یا هزیگنا و هتشادن صیخشت لباق «دیلوت هنیزه» (یرگراک
 .درادن

۰ 



 مراهچ لصف

 تباقر یاهتیعضو

 :دریگ ماجنا ریز هدمع هطباض راهچ هیاب رب تسا نکمم تباقر یاهتیعضو لیلحت

 دوخ تدمدنلب و تدم هاتوک یاب 8 نان سیئر :هدنشو رف راتفر ربانب )۱

 بسحرب هکلب «دناهدشن نیعم ینیع روط هب هک دهدیم رارق هجوت دروم ار ییاه هداد

 نیعم ینهذ روط هب .دروآیم لمع هب هک ییاهینیب شیپ و رازاب هرابرد هک ییاهیبایزرا

 .دوش یم هداد صیخشت یبطق دنچ تباقر و یبطق نیدنچ تباقر .تلاح نیا رد .دنک یم

 و (یراذگ توافت نودب) سناجتم تباقر :لوصحم رد یراذگ توافت هجرد ربانب (۲

 .دوش یم هداد صیخشت (لوصحم یراذگ توافت اپ) سناحتمان تباقر

 هداد صیخشت هتسب تباقر و زاب تباقر :تعنص هب دورو یدازآ زر زیان ۲

 .دوش یم

 ای تمیق رییغت رثا رب تباقر دناوتیم اجنیا رد :هدافتسا دروم لمع ریغتم ربانب )

 ۱ .دشاب هتشاد دوجو لوصحم رییغت

 .مینک یم یسررب یرگید زا سپ یکی بیترت هب ام ار فلتخم یاهتیعضو نیا

 هدنشورف راتفر زرط و تباقر - لوا تمسق

 رازاب فلتخم یاهتیعضو یدنب میسقت یارب ار هرامش هطباض اهتدم ,یداصتقا هی رظن
 تیاقر ,(لماک تباقر) هدنشو رف یدایز هدع نایم تباقر ,بیترت نیدب .تسا هدرب راک هب
 :ضخشت را نیطق د) هلتفو رف مک .هداغ نایهتیافرت( یبطع ود) هلتشو رف وداایم

 .تشاد دوجو نآ رد هدنشو رف كي طقف هک دوب یتیعضو شو رف راصحنا ؛دادیم

 هب ای (ردیانش) «راتفر ز رط» هب رازاب رد ناگدنشو رف تالاح یسررب .هزو رما

 تساسا رب نواب لک تخت :تسا هاب روت تک (تیاعت) اهن یو اهغواا



 یسایس داصتقا ۸

 ی هداد هاگنب سیئر یاههیور و كولس عون تخانش هب ار دوخ یاج هرامش هطباض

 اهشو رف نیا هک دریگب رظن رد دوخ یاهشورف یزیرهمانرب نمض هاگنب سیئر رگا

 لمع رگراصحنا ناونع هب دنی وگ یم .دهد رارق انتعا و هجوت دروم ار نابیقر دیابن

 دید تسا نکمم تیعضو ود .دراد ینابیقر هک دشاب نشع یا ش هاش وا

 :دیآ

 اهنآ زن اریز «دنک یمن ینیب شیب دوح تامتمضت ربآ رب رد ار نابیقر شنکاو اي (فلا

 یبطق نیدنچ راصحنا دنیوگ یم .دنک ضرف مولعم ار رازاب تمیق هاگنب سیئر

 .دراذگن یاج هب هظحالم لیاق ریثأت نابیقر یور راک نیا و دیازفیب شورف رادقم
 فالتخا زا یشان یراصحنا هبش تباقر اي صقان یبطق نیدنج راصحنا دنیوگ یم

 .دراد دوجو لوصحم

 ییاهشنکاو بجوم (تمیق نییعت) یو تامیمصت هک دنک یم روصت هاگنب سیئر ای و (ب

 تامادقا و نابیقر یلامتحا یاهشنکاو دیاب هجیتن رد و دیدرگ دها وخ نابیقر یوس زا
 ییبظف دنح راضتا ةبرک یمدتلاس خیار رگ طن یداار اهن آ هیات و یقالت

 .دراد دوحو

 رازاب رد هدننک تک رش هدتشوف هدرامتش اس تسا نکمم اهر اف یا ها یو

 هب ار یا یبطق نیدنج راصحنا راتفر هدنشو رف «دایز هرامش» هک دراد لامتحا و دیآ عمج

 اما نوه شب یطق دن راضعتا ایفا رم هنر یک هک( لاعت, فو ا ناب

 موهفم هب) رگراصحنا هدنشورف تسا نکمم .دنک یم هراشا ردیانش هک نانچ
 هتشاد یبطق دنچ راصحنا ای یبطق نیدنج راصحنا اب قفاوم راتفر (نآ یسانش لکش

 لیلحت اب دیاب و دنک یمن تیافک لکش تخانش ساسا رب رازاب لیلحت .نیاربانب .دشاب

 درب لیفکت اهداتفد

 و یبطق نیدنچ راصحنا یتعی ,راتفر هدمع عون ود اب قفاوم تباقر تیعضو ود ام

 .میهد یم رارق ثحب و حرش دروم بیترت هب ار یبطق دنچ راصحنا

 :دیامن یم فیرعت ریز تیصوصخ هس ار لماک یبطق نیدنچ راصحنا



 ۵۸٩ تباقر یاهتیعضو

 نیااب قابطنا راتفر یو راتفر :دنکیم ضرف مولعم ار لوصحم تمیق هدنشو رف (فلا
 ؛دوش سنا ار اب ضایع افت نیت ات زا هک شا قق

 دناوتیم دهاوخب هک ار یدیلوت رادقم ره .تمیق نیا اب هک دراد هدیقع هدنشو رف (ب

 ؛دناسرب شوررف هب رازاب رد

 ضامغا روخرد ار نابیقر نیا شنکاو اما .دراد یهاگا نابیقر دوجو زا هدنشو رف )تب

 و قوا رک رس یتیم قشم هک تک ی ناخن نه هد تراتا

 زا ورازاب رد لک هضرع هب تبسن دوخ هضرع زیچان مهس رب وس كيزا ار ساسحا نیا

 نابیقر شو رف هدامآ تالوصحم اب دوخ لوصحم یدننامه و یناسکی رب رگید یوس
 ادیپ ینارادیرخ .دشو رفب رتالاب تمیق هب دهاوخب رگا هک یمسق هب .دنادیم ینتبم

 وا هاگنب زا اضاقت هک تسا رظن نیا رب ,هدنشو رف ,یبطق نیدنج راصحنا تیعضو رد

 شیارفا هرخ ز اهک تناد شرح هو ما لماک تشک یارا دراز اب عمیق هیت
 و یئزج اتبسن هضرع نیا هک دنک یمن روصت اما .دریدبیم شهاک رازاب رد تمیق .دبای

 .دنیازفین دوخ شو رف نازیم رب یو نابیقر رگا ؛دروایب نییاپ اررازاب تمیق وا تیمها یب

 رتشیب شو رف هب میمصت اهبیقر رگا ,سکع رب ؛تشاد دهاوخن ی ریثأت هنوگ جیه یو لمع
 .هاگنب زا اضاقت طخ .دیدرگ دهاوخن تمیق لزنت زا منام وا هضرع لیلقت نیا نت نیم

 .تسا ۶ روحم اب یزاوم و یقفا .دنکیم مسجت هاگنب سیئر هک نانچ

 اهنآ رد هک دزاسیم ناشن رطاخ ریز حرش هب زین ار رگید یفاضا تلاح ود پولچم
 تا یقفا اضاقت طخ

 راصخنا تلا) دننکیم نیعم ار تمیق هک یمهب ًاتبست یاههاگنب زا هدنشورف (تفلا
 ؛«دیامن یم یور هلابند» (یشو رف هدرخ

 هب ,نیعم تمیق هب دی رخ هدامآ یتلود نامزاس كي هب ار دوخ دیلوت دناوت یم هدنشو رف (ب

 .دشورفب لوصحم رادقم ره یاز
 نیدنچ راصحنا هبش» مان پولجم .تسین دایز هدنشو رف هدع هک تلاح ود نیا رد

 .دنک یم داهنشیب ار «لماک یبطق

 .دزاس هنیشيب ار دوخ دوس دهاوخب هک یهاگنب ,یبطق نیدنچ راصحنا تیعضو رد
 ییاهن یتفایرد اب ربا رب ییاهن هنیزه هک دهدیم شیازفا نازیم نادب ات ار دوخ دیلوت رادقم

 نازیم هب لک یتفایرد اریز) تسا شو رف تمیق اب یواسم ییاهن یتفایرد نوچ ؛تسا

 رد رییغت اب ار دوخ ییاهن هنیزه هاگنب ,(دباییم شیازفا یفاضا دحاو كي شو رف تمیق



 یسأیس داصتفا ۵۹ 

 .(۶۸ لکش) دنادرگ یم ربارب شو رف تمیق اب .دوخ دیلوت رادقم
 0و
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 .تسسس تل

 ی 0 2 رادقم

 ۶۸ لکش

 اب هدیزگ رب دیلوت مجح هک تسا ینعم نیدب ییاهن هنیزه و تمیق نایم یواسنت داجیا

 ییاهن یاههنیزه یدوعص تمسق اب هکلب .درادن تقباطم یلوزن ییاهن یاههنیزه
 الاب تمیق نیا رگا ؛دنک یم دودحم ار دیلوت هک تسا رازاب تمیق نیا .دیامن یم تقفاوم

 هک تیعقاو نیا .دیآ تسد هب رتشیب دوس ابو رتالاب هنیزه اب دناوتیم رتدایز دیلوت .دورب
 هب دجیتن رد و تمیق و طسوتم هنیزه نایم هطبار هب .تسا تمیق اب یواسم ییاهن هنیزه

 رد دیدج یاههاگنب طقف و دهدیمن یرابتعا اي یسایق مکح هجو چیه هب عفانم نازیم
 نیعم نکمم طسوتم هنیزه نیرت نییاپ اب قفاومار دیلوت مجح و دنهاک یم عفانم زا تعنص
 .دننک یم

 هاگنب .تسا ۳ تمیق اب قفاوم دیلوت رادقم 020, هک دوش یم هظحالم ۶٩ لکش رد

 ار هاگنب ,ظ هب تمیق شهاک نمض .دیدج یاههاگنب دورو ؛درب یم یداع زا رتشیب دوس

 را هطقن زد تکی راک طساوتم لک هی ره یجتم هطقن خیرت نییاب رفت درامشیم نبات

 .ییاهن هنیزه ینحنم هطقن نیا رد ؛تسا سامم طسوتم لک هنیزه ینحنم رب اضاقت طخ
 و دراد دوجو یداع دوس طقف تروص نیا رد .دیامن یم عطق ار طسوتم لک هنیزه ینحنم

 .تسا هدیجنگ طسوتم لک هنیزه ینحنم رد



 ۶٩ لکش رادقم

 هاگنب .(۶۹ لکش) دنک طوقس 8 ریز هب رازاب تمیق .تدمهاتوک رد هک مینک یم ضرف

 هاگنب تو نیا ای: تسا طبخ لک هتبهرآ ت نیناب ورق تتمیم | ی تب یا

 یماگنه یتح .تباث یاههنیزه .عقاو رد :داد دهاوخ همادا دیلوت هب .رت نییاپ تمیق نيا اب

 نایز .دزاس فقوتم ار دیلوت نایرج هاگنب رگا ؛دنوشب لمحت دیاب ددرگن دیلوت یزیچ هک
 ار یتمیق ات دهدیم حیجرت نياربانب و دنیب یم تباث یاههنیزه نازیم اب ریارب یصلاخ
 :هاگب .دنامیم یقاب طسوتم رفتم هه زا رتالاب تمیق و دهاکب دوخ نایز زا هک دریذپب

 نیمأت رگید « ریعتم طسوتم هنیزه | ریز .ددرگ یم دوبان ۳" ریز رد ,یوق لامتحا هب

 .د وش یمن

 یبطقدنچ راصحنا .۲ 8

 كدنا هرامش ات تسا ناگدنشو رف یحور عضو انامه رتشیب یبطقدنچ راصحنا ةطباض

 عضو رد رادقم-تمیق هراب رد یو میمصت رثآ دنادب دها وخ یم هدنشو رف ره :رازاب رد نانیا

 نيارد .داد دنهاوخ ناشن یشنک او هچ نانیا و دروآ رابهب یرییغت هچ اههاگنبریاسراتفر و

 راد نیا هب یکسیزگ هدنشززف مع طخ شعب هدنک یمراک تایسدع لب افت یکشتیاو
 نفر رفاه کت لایت یا د هلیآ اه نایک

 قراد ۸۵ هدنیا راک مرابزخ ظ رظن اب یکی

 رگااریز .دراگنا یم صقان ششک یاراد ار دوخ هاگنب زا اضاقت ,یبطق دنج راصحنا

 ار دوخ تمیق رگا و دروایب نییاب ار دوخ تمیق دیاب دیازفیب دوخ شو رف رادقم رب دها وخب

 زامعتآ نخ اس ع سامآ سر سوره و یه نا یا ادا
 یابقر شنکاو تسا مزال هکلب .دریگب رظن رد ار اضاقت یاهشنکاو هک دنک یمن تیافک



 نیا هب یگتسب (هاگنب زا اضاقت ای) هاگنب شورف ینحنم :دهدب رارق هجوت درومزین اردوخ
 ره ۸ .تف ریذپ دنهاوخ ار یشورف تسایس هچ و درک دنهاوخ هچ اههاگنب رگید هک دراد
 رد .خلاو دنک یم ادیپ ۸ میمصت هب یگتسب زین  لمع و درد 8 لمع هب یگتسب دنکب یراک

 نارگراصحنا و دراد دوجو شو رف رادقم و تمیق نایم لباقتم یگتسباو ,تعنص نورد

 دنا هک ناسا وادنا هاش ناب از لیافش تم او نیا .یطق دن

 ضرف هب ینحنم كي تسا یبطقدنج رگراصحنا زا اضاقت رگشیامن هک )1 ینحنم

 هکلب .دهدب ناشن ار فلتخم ریداقمو اهتمیق نایم طباور هک تسین طیا رش ریاس رییغت مدع

 و نیعم رادقم نایم هطبار و .(نیب) دشاب یم «یرو رض تا رییغت داجیا اب ءاضاقت ینحنم»
 اتهد شر ناف ار یاملا ی رکید و کام هزق یکیر منفی نام هه تا یی

 شنکاو هک دوش یم نیعم یتروص رد یبطقدنچ راصحنا بحاص كي زا اضاقت ینحنم

 یتایسدح دناوت یمن یبطقدنچ رگراصحنا هنرگو ؛دشاب ینیب شیپ لباق ای مولعم نابیقر
 مسجت و روصت ار ییاضاقت ینحنم و دنزب اهشنکاو نيا هرابرد حیحص و یعطق مکوشیب
 .ددرگ نیعم كرتشم تروص هب هک دیامنب

 ثحب نیتسخن .تسا حالطصا نيا دوخ زا رتیمیدق یبطق دنچ راصحنا هشيدنا

 هی رظن یضایر لوصا هرابرد ییاهشهوژب ناونع تحن دوخ رثا رد ونروک ار یرظن

 سپس و (یبطق ود) «هدنشو رف ود نایم تباقر» تسخن ,ونروک تسا هداد هئارا وتو

 مناخ و نیل ربمیچ راثآ اما .دنک یم لیلحت و هیزجت ار «هدننک دیلوت مو ۴ .۳ نایم تباقر»

 ردو حی رشت ار یبطق دنچ راصحنا یعطق و صخشم یتروص هب گربلکاتشا و نوسنیبار

 هب .یمهم یاهراک ع وضوم بلطم نیا یسررب .یگزات هب .دنا هدرک دراو یداصتقا لیلحت

 ار یبطقدنچ راصحنا ,اههتشون نیا .تسا هتفرگ رارق پولجم و رتلف بناج زا هژیو
 ارت ار اهنآ جیاتن و یبطقدنچ راصحنا نابحاص راتفر مهم عاونا و دنا هدومن یدنب میسقت

 .دنا هدروآ رد بیترت و مظن هب تمیق لیکشت
 یبطفدنجراصحنا یدنبمیسقت (فلا

 قیوشت رازاب رد ار یبطقدنچ نارگراصحنا قیمع شیارگ ود هک دسریم رظن هب نینچ

 هدنامتش

 تسد هب تعنص رد هک تسا ك رتشم دوس یزاس هنیشیب نآ و رنلف زا تسخن شیارگ سس

 1. ۸انعاندااص (؟0۲۵, عد ۲ع۵۱۵۲بعو کا اعک ۳۱مه ۵( 6 ۵

 1۱60۳۱۶ (اعد ۳۱عا:هوجهک (۰)۱838



 ۵٩۳ تباقر یاهتیعضو

 دننامه هک دنا هدش قیوشت راک نیا رد تیقفوم یا رب یبطقدنج نارگراصحنا .دیایم"

 نر بد ی هام تفت هب تست اطاق را تها هک شوق رد راضختتا

 دنیامن شزاس حیرص ای ینمض
 تعنص دوس رد ات دنک یم راداو ار هاگنب ره هک تسا یداین تیدض راتفر مود شیارگ

 .دوش راتساوخ دوخ یارب ار هصح نی رتگرزب

 كي ره ساسا رب ودرک دنهاوخ هبلغ مود شیارگ ای تسخن شیارگ .تایضتقم ربانب

 الوصا روظنم نیدب ام دومن یدنب میسقت ار یبطقدنچ راصحنا ناوتیم شیارگ ود نیا زا
 :می ریگیم ماهلا پولجم هشيدنا ز زا

 نارگراصحنا یاهتسایس ایفا خفه یکنهامه هعرد اش ,یبطقدنچ راصحنا (۱

 :تسا ریز عاونا هب ٌفلتخم

 نشو رو فی اههاحدز | لکشتم هیداحتا یهاگ :گنهامه الماک یبطقدنج راصحنا تا

 دقعنم یبطق دنچ راصحنا نابحاص نایم لتراک یاهدادرا رق ینامز و دهدیم تیزک رم

 ؛ددرگ یم
 ی تلاش د ۳ و

 دوخ طلست تلصخ زا یشان اي هاگنب نیا ذوفن :دواد اونی سن شوف زر اک

 و شوت داعد ابولک ارز ایت دهن سای ادوار هاش تا اک
 اس تا هک آ اش نهم داسا تس می تام اب وفراش یک
 ساسارب باختنا هب ای و(رازاب طیارش هتسیاش رواد ناونع هب)«یداصتقا هجنس

 .تسا طوب رم («بختنم هاگنب») ینمض ای حیرص و

 رو نارگراصحنا نایم ایوس

 هشیدنآ و هف رح و بسک و راک مسر و هار زا ماهلا اب یلو ,یربهر ای قفاوت نامزاس

 ۱ .لباقتم لهاست ای كرتشم عفن ققحت
 ورک ار مه تیفطو تی اضتت اصرار هگ هاتف قم رگ زا دنا تن

 ۱ بت
1 ۱ 

 مت و یا یا ال رام یبطق دنچ راصحنا

 یاهتسایس و دنیای ار رگیدکی و دننک یم دیلوت توافتم و زیامتم یکدنا یاهالاک
 : ؛دندنب یم راک هب ار شورف یمجاهت

 گرام شوم یاکب ونعب یاس یعفخ رم شیت یطقاخ نا



 یسایس داصتقا ۵0۹

 هب و تسا ۴[ و ظ ربارب رد یبطق دنج رگراصحنا (؛تس» و 8 ربارب رد یبطق دنچ

 رگراصحنا یعرف هو رگ كي وضع هدنشو رف ره ,رارف نیدب .دباییم همادا بیترت نیمه
 یاراد كي ره | زر هدزاد یتوافتم تیک زب یع رف هو رگ ره ۱ یبطق دنح

 ۲ .دنشاب یم فلتخم یاه هیاسمه

 ح رش هب ار تیعضو هس ناوت یم«یبطقدنچ نارگراصحنا كرحم .داضت هجرد رب انب (۲

 ؛داد صیخشت ریز

 گنج لاح رد یبطق دنچ راصحنا -

 هکراتم لاح رد یبطق دنچ راصحنا

 اس لاح رد یبطق دنچ راصحنا

 کیو یبطق دنج راصحنا ود .تسا گنهامهان هشيمه تسخن یبطف دنج راصحنا

 هه انا نفت اس که اه سا کهف

 یبطفدنچ راصحنا هی رظن لوحت (ب
 :داد صیخشت ناوتیم ار هلح رم هس ییطقدنچ راصحنا هب رظن لوحت رد

 .تاقوا رتشیب ,یبطقدنج راصحنا هیرظن «رخاوا نیمه ات - یبطقود راصحنا یاهوگلا ۱

 هیهت تروجا و نارترب و ونروک ار ككيسالك یاهوگلا .تسا هدش هل را یبطق ود راصحنا هب رظن ساسارب

 هب ار هاگنب ره یدارفنا دوس هک دنیامن یم فی رعت ار تميق ای دیلوت شنکاو عباوت اهوگلا نیا :دنا هدرک
 دن ریذپ یم ار هیضرف نیا و دنزاس یم هنیشیب دوخ نابیقر نیزگیاج تمیق نآ ای نيا و دیلوت رادقم ره یازا

  .دروآ یم اجب ار اهنآ تامیمصت و دوخ نابیقر شنکاو هرابرد یرایتخا تایسدح هاگنب ره هک
 بآ همشچ ود ,تسا یرظن و یرکف یاهنای رج نیا مامت ءاشنم ۱۸۳۸ لاس رد یو لیلحت هک ,ونروک

 .دریگ یم رظن رد ار فلتخم كلام ود هب قلعتم و راوجمه یندعم

 انامه ریغتم هناکیو دنرب راک هب اردحاو تمیق دیاب اههدنشو رف .تسا سناجتم الماک لوصحم نوج

 هب ود نآ زا یکی رگا .دزاس هنیشیب ار دوخ دوس دهاوخ یم ییطقود رگراصحنا ره .تسا شو رف رادقم

 رد ار هضرع راصحنا .دشاب رازاب زاین دروم یاهالاک كرادت و هیهت هب رداق طّقف .تهج ره هب و لیلد ره

 ضرف هی .تروص نیا رد ,دیامنب یندعم بآ زا ینیعم رادقم هضرع هب تردابم یمود رگا .دراد رایتخا

 .دنک هنیشيب ار شدوس هک درک دهاوخ هضرع ار ییاهدحاو هرامش .دشاب مولعم وا بیقر هضرع هکنآ

 عضو نيا اب اردوخ هضرع .دیامن ضرف مولعم ار مود رگراصحنا هضرع ,لوا یبطق ود رگراصحنا هاگره

 كي ,بیترت نیا هب .داد دهاوخ ناشن شنکاو دوخ هضرع قیبطت اب مود رگراصحنا ؛داد دهاوخ قیبطت

 .دنهدن رییغت رگید ار دوخ هضرع كي جیه هک دتفا یم هار هب یا هطقن ۶ نامش یاظنا و یا زف

 و ۸ یبطق ود رگراصحنا هضرع اه)6 روحم یور :می ریگ یم رظن رد ار تاصتخم هاگتسد كي : نونکا

 .(۷۰ لکش) میهد یم ناشنار 8 یبطق وذ گر اضعتا هضرع اهل ورم یر

 ار ظ هضرع رادقم ریارب رد ۸ یبطق ود رگراصحنا هضرع رادقم هک تا ۸ نفنک او ی
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 .0 ۸ ۱ 8۶ ۰. 0 و ۲

 ۷۰ لکش

 قاب رو کا ناکام تو .دهد یم ناشن

 هک دنک یم 3 هضرع رادقم رب تلالد اه ۷ روحم یور ۸ هطقن .دراد ار هض رع راصحنا ۸ هک ینامز ینعی

 .دیامنن هضرع یزیچ دهدیم حیجرت ۸ رگراصحنا ن اب

 ۳ ۱تن یطم ون رک راستا هک تری اه ریش شور یار :تسا 1 شنکاو ینحنم

 داد رز نآ از اب ۶ رکراضعتا هک سیا 6 هحورغ زادقم نیما ؛تشارادآرهخغ هاضختا نآ

 .دنمانیم «ونروک هطقن» ار 5 عطاقت هطقن .دنکن هضرع یزیج

 رادقم 13 رگراصحنا و تسا ۸ هضرعرادقم رگشیامن نآ لوط 26 تسا ۸1۷[ ینحنم یور 8 نوچ

 هاگ ره .دشاب یم [ زا 19 شنکاو ینحنم یور ۷5 نوج اما .درادیم هضرع ۷5 ضرع یور ار ریظن

 رگراصحنا ره هک میريذپب رگا ,بیترت نیدب .تسا 18 هضرع رادقم زین ۷5 .دنک هضرع ار 5 رادقم ۸

 هاگنب ره ,رارق نیدب ؛تسا لداعت هطقن ٩ .دراگنا یم مولعم هلزنم هب ار دوخ بیقر هضرع رادقم یبطق ود

 هاگنب ررقم شیپ زا و بوانتم تادیلوت یازا هب هک دیامن یم میظنت نانچ ار دوخ دیلوت شنکاو عبات كي
 دها ون هییقن هه دل بگید هاش هک نوت منا اییواطسپ هات رد یو هشت یاد و کیک

 .دهدیم قیبطت رگید هاگنب دیلوت اب ار دوخ دیلوت رادقم .داد

 اب [ .دنک هضرع ار (00) رادقم ۸ مینک یم ضرف .تسا رادیاپ ,هدش نیعم بیت رت نیا هب هک یلداعت

 هک دیامن یم لباقتم مادقا ناس نیدب 13 هضرع ربارب رد ۸ ؛دهدیم ناشن شنکاو(0۳, هضرع هب مادقا

 ۰ یریگ عضوم اب 3 .تروص نیا رد .دهاک یم ۳,۳ هزادنا هب دوخ هضرع زا و دریگیم ار و عضوم

 رگا روط نیمه .دیآ یم تسد هب 5 لداعت هطقن ,قابطنا درگا رف نيا نایاپ رد .خلا .دهدیم ناشن شنکاو

 یاهشنکاو هلسلس كي و دهدیم ناشن شنکاو 1[, هضرع اب ۸ .دنک هضرع ار (آبرادقم تسخن 8 ۰

 .دتفایم نایرج هب ٩ ات ]مو و ۰12 1 رد یریجنز دیدج ۱



 یسایس داصتقا 0۹۶

 نی | رب ار انب یبطقود راصحنا ره»,وگلا نی يا رد هک مینک یم هجوت هتک نیا هب ,رثلف اب هدیقع مه زین ام

 من ساسی ی تا اکو ی هل ناسا یاتفرتک هراک سقف

 راتهب یاط | تسنا ناف نه گیاه رم لاتح ار دلر زا تم اعب کیق رک رانا هک
 زوونتک شا بیت دوش راست مقر اب او ورد و

 نیا دوخ یوگلا رد نارترب .تفرگ رارق داقتنا دروم نارت رب طسوت ۱۸۸۳ لاس رد ونروک یوگلا

 بیقر هک درادنب یم نینچ .دوخ لامعا هب هجوت نودب ,یبطق ود رگراصحنا ره هک دنک یم حرطم ار ضرف

 هنیزه حطس هب تمیق ات و دریگ یمرد اهتمیق گنج هجیتن ردو دهدیم همادا تمیق نامه یارجا هب هشيمه

 .دوش یمن فقوتم نایرج نيا .دسرن دیلوت
 ره تیفرظ یلو :زذپ یم رییف نآ رد تمیق هک دیامنیم هئارا ار ییوکلا ,ثروجا .ماجنارس

 ؟.تسا دودحم هدننک دیلوت

 :دیامن یم فیصوت و صخشم ار یبطق ود راصحنا كيسالك یاهوگلا ریز تایصوصخ

 رد بیقر هک دنز یم سدح و دنک یم روصت هدنشو رف ره :«هضرع یفداصت رییغت» رثا رب «وس كي زا -

 هراب رد سدح .ونروک رظن زا .دهدیمن ناشن شنکاو .دوخ تمیق رد ای دیلوت رد رثوم تا رییغت ربارب

 ؛دوش یم هدز تمیف هراب رد سدح «تروجا و نارترب دید زا و دیلوت

 اه نا وا ارم لا هر هک تفاوت رام
 مدع ببس هب «یبطق ود راصحنا هنیرق یاهلح هار» نيا .دنک یم رایتخا ار طلسم عضو بیقر هک تسا "

 لقع بحاص مدرم یارب ءام هب رجت هب»ا ریز..دنا هتف رگ رارق گ ریلک انشا ضا رتعا و داریا دروم قفاوت

 «ددرگ یم راکشآ اهنآ نالطب مدق رهرد هک دنوشب تبشتم یتامهوت هب هک تسا راوشدروضت نیا میلس

 ؛(بولجم)

 .یراکمه اي شزاس هب لیامت هنوگره نادقف ,نایاب رد و -
 زا حورشم یلیلحت .دوخ مهس هب «"لداعت و رازاب لکش ناونع تحت دوخ باتک رد گربلکاتشا

 یبطق ود راصحنا» تلاح رد طقف هک دنکیم تباث نآ رد و تسا هتشاد هضرع یبطقدنج راصحنا

 لاح هدبای تسد لمع لالقتسا هب هک دهاوخ یم یبطقود رگراصحنا كي :دراد دوجو لداعت «نراقتمان

 هک ینامز ات .دوریمن لامتحا .دسرب تیعبت عضو هب هک دشوکیم نام نآ رد مه مود فرط هکنآ

 نیا ؛دیآ دیدپ نراقتمان یبطق ود راصحنا ,تسا دوخ هنیشیب دوس هب یبایتسد ددصرد یبطق ود رگراصحنا

 رگراصحنا زا رتدنمو رین اراکشآ رازاب رد یبطق ود رگراصحنا هک دوش یم رادیدپ یماگنه ,هژیو هب عضو

 ای یبطق ود نارگراصحنا یوس زا تیعبت - طلست هطبار شریذپ اب زج طلست یاهوگلا .دشاب رگید

 هضرع ار ونروک ع ون زا شنکاو ینحنم هطلس ریز هاگنب :دنروآ یمن دیدی ار لداعت عصر .یبطق دنچ

 زا یکی هاگ ره .دنیزگ یم رب شنکاو ینحنم یور ار هطقن نی ردوس رپ طلسم هاگنب و درادیم

 :دراد دوجو ریز ؛ ناونع تحت پولجم باتک رد اهوگلا نيا هرابرد رتنشور حرش .۲
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 صاخ طلست هطقن دشوک یم هاگنب ره .دزرو عانتما تردق طباور ةنابلطواد لوبق زا ناگدننک تک رش
 .دریگ یم رد اهتمیق گنج هجیتن رد و دروآ تسد هب یرگید شنکاو عبات یور ار دوخ

 هب هکلب .هدوب نیعمان تمیق در وم رد اهنت هن یبطق ود راصحنا هک دسریم هجیتن نیا هب گر بلک اتشا

 نی هب و تسا رازاب رادیابان لکش كي .دوریم یدوبان هب ور تع رس هب یبطق ود راصحنا هک تلع نیا

 زا یکی اي .دیآیم لمع هب قفاوت رازاب زا یرادرب هرهب یارب یبطق ود نارگراصحنا نایم بیترت

 لداعت یایحا و اهتمیق گنج هب ندیشخب نایاب یارب تلود ای و دوشیم وحم یبطق ود نارگراصحنا

 .دنک یم تلاخد

 رب یبطقدنچ راصحنا هیرظن نیودت و هیهت رد مود هلح رم - كرتشم عفانم یزاس هنیشیب لصا (۲

 موش هقلح نتسکش هناک ريز شور» هک تسا هیضرف نيا رب ینتبم و ددرگ یم زاغآ ۳ رنلف یاههتشون هیاپ
 یز رط هب «قفاوت هبش ای قفاوت هب لین زا تسا ترابع یبطق ود نارگراصحنا یا رب یلامتحا یگتسباو
 .دنک هنیشيب ار تعنص هب قلعتم یاههاگنب یگمه عفانم هک

 هک تسا یقفاوت زا یکاح طلست یاهلداعت ,رارق نیدب :دنتسه قفاوت كي لابند هب .هشیمه .اههاگنب
 تسین یجایتحا نکل ؛تسا یلبق ینز هناج هب ضو رفم و هدرک هطلس ریز رگراصحنا اب طلسم رگراصحنا

 .تسا نکمم ,قفاوت .دوش هتفرگ ملسم ضرف نوچمه هدعاق قباطم قفاوت و راکشا و زاب تا رک اذم هک

 ...دنراذگب نایمرد مه اب ار هتکن نیا هک دنرادن یزاین و دننادیم ار رگیدکی نابز اههاگنب :دشاب ینمض

 طسب ار «ینمض ینزهناچ» موهفم .دناس رب ینمض قفاوت هب ار اههاگنب هک یهار لیلحت یارب «رتلف
 ار دوخ راتفر عاونا ییاهن جیاتن رگید یاهفرط خساپ رد .دشوک یم فرط ره ینزهناچ نیا رد :دهدیم

 تعیبط رد هک دروآ یم راب هب ار لباقتم یاهشنکاو یراتفر هچ دنک فشک دشوک یم فرط ره ؛دنک فشک

 دهاوخ نارگید یارب لوبق لباق ینمض قفاوت زا رتدعاسم یو هاگدیدزا و هدوب (نامیب ای) ینمض قفاوت

 ار هلصاح تیعضو و درک فیرعت ینز هناچ هبش ای ینمض ینزهناچ ناوت یم ار اهدرگارف هنوگ نيا .دوب
 قفاوت هک تسا نیا یهافش قفاوت و یقیقح قفاوت نایم توافت .دومن فیصوت یهافش قفاوت ناوتیم
 .دنک یمن باجیا ار سامت نی | مود قفاوت و تسا میقتسم سامت : مزلتسم تسخن

 اه ختسامم عا وا زا شفا دننک تک رزق نایم عفانم میزوت و میسقت هلئسم

 یتمس عب |وت نییعت هب ینز هناچ هقطنم كي ,اجنیا رد هک تسا نشور .دوبمایب ج رم تست ی تم وام

 ناکما زا ترابع هقطنم نی ا یالاب دح .هاگنب ره یارب هک یمسق هب .تشاد دهاوخ دوجو شزرا هیرظن

 رفص دوس حطس انامه نییاپ دح هک یتروص رد .تسا شدوخ یاررب كرتشم هنیشیب دوس مامت لیصحت
 و روز نیا .دش دها وخ میسقت هاگنب ره «یبسن تردق و روز» بسح.رب اههاگنب نایم عفاتم .دشاب یم

 ۱ :دنک یم نیعم ریز لماع راهچ ار یبسن تردق
 تیدودحم الثم) شریذیدروم یشزرا یاهتواضق ضقن بقاوع زا هاگنب :یقالخا هبش تاظحالم
 دتن ام هدراو | :تسد هب نارگید نایز هب یعفانم دناوتیم نآ دودح رد داهن كي ای درف كي هک یا هزادنا

 .دس رت یم تدمدنلب رد (رامثتسا
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 ؛(یرادا همان نییآ عضو رطخ) اهفرط نایم طباور رد تسب نب یروف یاهتسایس بقاوع
 ؛تسب نب تلاح رد نآ یارجا و اهنایز لمحت هب هب اهفرط تیفرظ -

 .دو رب رگید فرط میلست راظتنا .دوشن میلست یو دوخ رگا هک یدودح رد «یریگرد هیحور

 راصحنا رازاب رد .دنوشن لماوع نیا هرابرد یشزرا تواضق رد هابتمنا بکت رم راصحنا یاهف رط رگا
 رثا رب دناوت یم و دشاب ینالوط لداعت نیا هک تسین یزاین هتبلا ؛ددرگ یم رارقرب «لداعت» یبطق دنچ

 .دبای همتاخ ییامزآ روز روظنم هب تباقر دیدحت
 ضرف هبانب هاگ ره, (اضافت و هضرع عبات) هدننک تک رش یاههاگنب یارب رازاب یدارفنا عیا وت حی رشت

 عیاوت زا اهنت عباوت نیا اما .ددرگ یم ریذپ ناکما .دشاب مولعم مفانم میسقت هناقق یهافش قفاوت

 و ینورد لمع و رثأت و دنوش یمن قتشم ینف عیاوت زا و تیبولطم
 تلطم نیا ؛تسا تسرد ,ددرف لیدعت دیاب نشززا یتنس رب طب فا هی رم تاک هالتا گرگ یوم

 رو هرب ومارخ سا هم سیا هک شا مات یطق و ناضعما هی رظن هک چت یه نیت

 ۵.دن ریگ را رق رظندروم دیاب یتنس هدننک نییعت رصانع زجب یرگید هدننک نییعت رصانع
 هب شیا رگ نیا ؛دوش یم هدید كرتشم عفانم یزاس هنیشیب یوس هب یشیارگ طقف .تاقوا رتشیب ءاما

 راصحنا تلاح رد دناوتیم طقف كرتشم عفانم یزاس هنیشیب لصا .دروخ یمرب اهورین رگید تفلاخم

 رازابزا ینیعم مهس زینو یواسم و یقفا هنیزه یاراد عباوت نآرد اههاگنب ةیلک هک ) «صلاخ» یبطقدنچ

 ار تاراسخ ناربج و عبانم یلو .دنراد توافتم یاههنیزه اههاگنب هک دوش ارجا یتلاح رد و ۰(. دنتسه

 .عبانم رد تکراشم و یواسم و یقفا هنیزه عباوت ,لمع رد ءاما و .دنروآ یم رد كل رتشم تروص هب الماک

 4 طقف لداعت .تروص نیا رد .دوب دهاوخن لماک

 و لماک یبطق دنج راصحنا یگنهامه هی رظن رظن نایم صیخشت هب رارق نیدب .دسریمن هنیشیب

 لک عبنم هکنیا رد یراودیما ینعی .تیعقاو نیا مغر یلع .میسر یم یبطق دنچ راصحنا صیاقن

 هنیشیب نازیم هب اعقاو دوجوم و فرصت لباق عفانم ارچ ؟تسا لماکان یگنهامه نیا ارچ .دوشب رت عفان

 ؟دنا هدیس رن

 :تسا هنوگ ود كرتشم عفانم یزاسهنیشیب لصا رب تیدودحم .رنلف رظن قفاوم
 رظن فرص .یداصتقا یاهتیل اعف_یبطف دنج راصحنا و یبطق كي راصحنا تلاح رد تیدودحم .فلا

 ایی تردف) یداضفا بغیاههنکبا فو داف ا یاهشتکنا شات تعف هک ,تیعفاو تا زا

 :دنر وخ یمرب ریز یاهتیدودحم هب .دنراد رارف
 ؛ راظتنا در وم عفانم هب تبسن ینانیمطا یب و نیقی مدع ببس هب تینما دودح یزاس هنیشیب هب شیارگ

 0 ) هاگنب ینونک شزرا هک دهدیم ار ینعم نیا تدمدنلب هاگ دید . یی تا ی

 هعسوت ربارب رد هاگنب تیریدم ر اتفر و عضو ساسا رب» (هیامرس هدنیآ دیاوع هوالع هب راظتنا دروم

 هسسوم دوخ هدنیآ تراظن و تیکلام هرابرد یو یاههیضرف هیاپ رب و هدنیآ رد رازاب یلامتحا

 :تسا هدش هدروآ ریز باتک رد (۲۳:1617) نیفیرت طسوت البق هیرظن نيا ۵

 ۸0۳۵0۵هانفا همه رک 62۵6۲۵ واز ۲1۱6۵۲۷, 0 ۰



 0۹۹ تباقر یاهتیعضو

 نسیم هتایتس 7 همی نازیم هب «یداصتقا

 اریز .دهدیم حیضوت ار تمیق یاهی ریذپان فاطعنا رایسب هزادنا ات هک تسا تدمدنلب هاگدید نیا

 ؛تووق نیا نیتنامت ماند ار یگیلکی «تدما یک تانایسوت هک راد یاظتا هاب شیت

 ؛دیل وت یریذپ فاطعنا ات دهدیم ریاخذ ی ریذب فاطعنا هب رتشیب ار دوخ یاج تمیق یریذب رییغت

 ناکلام عفانم اب هشيمه اهنآ عفانم یلک روط هب هک رادماهس طلسم یاههو رگ و تیریدم اف ذوفن -

 ۱ .دنک یمن ادیپ قفاوت هاگنب
 یبسن یاهورین رییغت هک تیعقاو نيا زا یشان - یبطق دنچ راصحنا صاخ یاهتیدودحم .ب

 7 اهر ریت نیا ددرگ تیپ نیس نوت یقت ار هتک تک رش یاههاکتت

 ناسا لیاقت ای گدامآ ناو سپ
 .لوصحم تیفیک .یناگرزاب تاغیلبت یارب یهافش قفاوت رد یدعب تارییفت رد یگنهامه صقن

 ؛لوصحم هنیزه رد رییغت .ینف یاهشور

 فالتخا ببس هب عبانم ك عماد تی موس از رز مو اهرم اوت تونم اه افتاخ

 یناکم زیامت ای (كلرام) لوصحم
 .میسر یم تسا هو نیو مک رم مر نا ی

 رد هی رظن نیا ؛دشاب یم هتسیاش و بلاج رایسب الاب حرش هب هب یساسا طوطخ رد هک رثلف هی رظن اما و

 :هدنرک هراشا نادب دلیاجستارهک نانج؟دراد یشزرا هج اقیقد یبطق دنج راصحنا یاهتیعضو حیضوت

 و یتفایرد یاهینحنم) یتنس لیلحت یاههاگتسد هک یتروص رد ,كرتشم عفانم ِ هشيدنا
 ؛« ی بست یو رین و روز» ربانب یبطق دنچ راصحنا هو رگ رد هک لوپ ینیعم رادقم هب یبایتسد یارب ار (هنیزه

 زاغآ هطقن نيا ایآ اما ۳ هطقن .دهدب رارق هدافتسا دروم تسا هدش عیزوت اههاگنب

 ۱ ؟تسا عورشم

 یدارفنا یزاس هنیشیب هی رظن نيا .دنک یم داقتنا یبطق ود راصحنا كيسالك هیرظن زا ,نحب .رنلف
 یوس هب شیارگ فشک هب یهتنم دناوتیم نابیقر تیعبت تخانش تیعقاو ایآ اما ؛دنادیم مزال ار دوس

 رظن رد ار ابقر نکمم یاهشنکاو هکنآ نمض .هاگنب ره ؟ددرگ نامز كي رد كرتشم عفانم یزاس هنیشیب

 رب فلتخنم و یدا رفنا یاهفده نیا هاگ ره ءاما .ت سا ووس خیر ال اب یاوجو کس رد نانخیمق اف ریک ی

 تالاح نونکا .تسا یفداصت یدادیور تیز د اپ لا هم ی هوم نت هو کیت

 :می ریگ یم رظن رد ار رتلف رنلف «صلاخ هیرظن» نوگانوگ

 تاراسخ نا سو زور مزاس تب یوم اطهار اد هک ییاههاگنب هراب رد هیضرف نیا س

 راصحنا هب كيدزن یردق هب یبطقدنچ راصحنا تیعضو اما .تسا هجوم تسا لماک لا رتشا رد اهنا نایم

 نیا رد هک دنک یم تباث رثلف ,هوالع هب .دهدیم تسد زا ار صیخشت هناشن هنوگره هک تسا یبطق كي

 یدعب تا رگ ادمونودنا هدش دختر از اب و ءاعتا را غوجت هب دنا هتف رک تمارغ هک یباههاگتی تلاعت

 زدگی اف رگ ادیب یفیعض عضوم

 6۰ ۱۵۱۵۵۱۱۵۰ ۵ام ال م 0 ع۵ ۵۱ام, 1952, ۰ 1,



 یسایس داصتقا ۶۰ ۰

 رگید نکمم یاهلح هارزا یکی هب رتلف هیضرف .یقفا هنیزه ناسکی عباوت یاراد یاههاگنب درومرد
 اما .دوشب روظنم اههاگنب هیلک عفانم هک تسا نیا لح هار نیرتهب .تسین اهنآ نیرتبلاج هک دسریم
 رداق ار دوخ یرگید .دراد یلام ناوارف هتخودنا یکی :دنک یمن لمع بیترت نیا هب یدارفنا هاگنب چیه

 .لمع هلحرم رد ,نامز كي رد كلرتشم عف انم یزاس هنیشیب ...دوشب قفومو دنزی یلاخوت پوت هک دنیب یم
 یبطقدنج رگراصحنا یاههاگنب ربا رب رد زیمآ تملاسم و مارآ یامنرود هک دنک یم باجیا ار ضرف نیا

 : .دوش هدید

 .دشاب هتشاد یدایز هدیاف«می رب یم مان هک یدراوم رد رنلف لح هار هک دسریمن رظن هب .ماجنارس س

 و دنراد زیامتم تالوصحم و توافتم هنیزه یاهینحنم هک ییاههاگنب زا هیلوا یاهتشادرب دننام یدراوم

 .عقاو رد .دنراد یدیدش یاه هزیگنا ,شیوخ هار هب كي رهو هنوگاورنا و یدارفنا مادقا رد هک ییاههاگنب

 دی یمن دیدب .دنراد را رق یبطق دنچ راصحنا عضو رد هک ییاههاگنب یعقاو راتفر رد رتلف «صلاخ هی رظن»

 هوجو زا هدافتسا اب هی رظن نيا ؛دریگ یمن رظن رد هناگادج و درجم روط هب زین ار اههبنج زا یضعب و

 هئارا یبطق دنچ راصحنا رد تعنص لک راتفر هرابرد ار یا هطباض ,یبطق كيراصحنا اب ساق و تهباشم

 .دهد یم

 .یتنس لیلحت هاگتسد اب دن ویپ كيراب یتح هتشر ظفح رد رارصا تلع هب دیاش ,رثلف لیلحت ,نياربانب
 ۱ و ها دو

 رد ار هار"«یبطقمنچ راصحنا و تمیق ةيرظن»ناونع تحت دلیاچستار هلاقم گنج اب سایق (۳
 لئاسم رد رظن بحاص:تسا حرش نیدبدلیاچستار یساسا هشيد |.دیاشگ یم یدنمدوس رایسب تهج

 هسیاقم طقف هن .بیت رت نيا هب)» .ددرگ زاب "ستیوزالک رثا گنج لوصا یوس هب دیاب یبطق دنچ راصحنا
 شیوپ شور هب هکلب .دروآیم لمع هب یبطقدنچ راصحنا و یماظن مس ربا ناب هم انا

 هرابرد ی رت هنانیب قاو ح رط یلو .تسین اهتمیق یتنس هیرظن تفارظ هب هچ رگا هک دنز یم تسد یمومع
 راهه کل وصا تابارف ماگ هل اسرت کی یو گن هفت ار نطق اراصحتا هاب

 «:تساهتظیف هیررظن هزان یخ نیا یوس هب یا هتسیاش نایشب ندشرک ییطقوتح
 :دزاد رایسب هدیاف هک دروآ یم ریز ح رش هب دنج یتاکن امنرود نيا رد دلیاجستار

 هب لیامت نیا .تسا تینما تساوخ یبطقدنج راصحنا رد هاگنب یساسا شزیگنا .فلا

 دنیامنب نییعت ار یتمیق دنهاوخ یم یبطقدنج نآ رگراصحنا اریز .دوش یم رجنم اهتمیق یریذپان فاطعنا
 ,لاح نیع رد و دشاب ناگدننک فرصمو هوقلاب نابیقر .دوجوم نابیقر ربارب رد «اهنآ تیعقوم ظفاح» هک

 تیعقوم یورین هب هتسباو عفانم دح هوالع هب اههنیزه ار تمیق) دنک نیمأت ار اهنآ هنیشیب عفانم
 .(درک دهاوخ نبعم یبطقدنچ راصحنا رد رگراصحنا

 تمیق ژد» :دروآ یم دیدپ ررقم تمیق نوماریپ رد دنچ یطیارش یبطق دنچ راصحنا تیعضو .ب

 هطاحا تارابتعا هب یبایتسد قح و تیفیک رییغت لیبق زا رت تیمها مک حالس عاونا زا تابث اب و رادیاپ

 7. ۳ماه, «ط۳زعع طعم هو مانعممماو», عمو لول, 1947 4 ۵۵۵-

 ارروک ۱۲۶ ۳۳۵۵ 60۳۲۷۲, 0. ۰

 8. 01۵۷096۷۱2 ۳۳نمعو 16 1 ۱۱6۲۲۶ 1 ۱)



 ۶.۱ تباقر یاهتیعض 2و

 یارب و دشخب یم یریذپ فاطعنا یبطقدنچ راصحنا رد رگراصحنا تسایس هب هحلسا نيا .«تسا هدش

 س ِ راکیپ و دروخ و دز داجیا نودب یو یو رین شیامزآ ؛نمشد نیمز رس رد یکیتکات یاهرونام

 .دزاسیم ریدب ناکما ار «قمع رد عافد» اي .دوریم

 جت هاگب نورد رد تیاقردو هان نا یادی فتخمیاهمسق صاخ یاهشیارگزا تمیق ب

 3 ییایرد یو رین لمکم لامعا نودب هناخب وت لمع طلتخم تایلمع هرود رد هک روط نامه» .دوش یم

 دنک یم نیعم ار دوخ تمیق هک ینیرف اراک تیصخش زین یبطقدنچ راصحنا رد .تسین موهفم ییامیپاوه
 .درایسب (نانکراک و یناگرزاب تاغیلبت ,شو رف) نوگانوگ ریاود ناریدم یاروش هب ار دوخ یاج دیاب

 یبطق دنچ راصحنا تیعضو رد طلست هناشن .ددنویپیم عوقو هب تردن هب دنچ ره تمیق گنج .ت

 :دراد طابترا ریز لماوع هب و تسا

 تا ای اههنیزه رد رییغت :(«تیعفوم رد رییغن») ینورب لماوع بس

 .مجاهت هیحور + :ینورد لماوع

 :دریگ یم ماجنا تامادقا و تامیمصت هتشر كي شریذپ ساسا رب اهگنج نيا هیهت و كرادت

 یاههاگنب هب تبسن تینما) یناگرزاب عیسو تاغیلبت ؛ دوخ عبانم زا یلام نیمأت و یلام راشف دیدشت
 .(اهورهلابند هب تبسن تینما) هیلوا داوم نیمضت .(و رشیب

 .دشاب تمیق هدنهدقابطنا عضو هب لزنت ایو بیقر كي لالقتسا لماک وحم دناوت یم گنج هجیتن
 هلحرم هب دورو ات یسایس لامعا عاون :ا مزلتسم تینما و تیعقوم یارب یبطقدنچ راصحنا دربن .ث

 هبنج نی لماک حیضوت یارب یداصتقاریغ رصانع نیا تلاخد .تسا مسیلای رپما

 .دراد یساسا

 لیلحت یارب نکمم یاهشیوپ رد ینوگانوگ دهاش .دش هظحالم اج نیدب ات هک یرکف نایرج هس
 :دوق كرد رادقع و :تمیف نییعن ررط هکنآ جو .تلاح نيا رد .نینجمه .تسا یبطقدنج راصحنا

 اب قفاوم و یبطقدنچ راصحنا یاهرازاب رد نکمم راتفر عاونا زا یضعب هک دسریم رظن هب دنمدوس

 .ددرگ صخشم هتفگ شیپ یبطق دنچ راصحنا یاهتیعضو یدنب میسفت
 ۱ یبطقدنچ راصحنا یاهتیعضو هدمع عاونا (پ

 :میهدیم صیخشت ریز ح رش هب یبطقدنچ یاهراصحنا رد مهم تیعضو ع ون راهچ

 هک یهاگنب ره و تعنص دیلوت رادقم و تمیق - .لتراک :لماک یراکمه و شزاس (۱
 عفانم یزاس هنیشیب روظنم هب هلیراک رو کز تو بر این هل فهم هو لتراک هب

 .ددرگ یم نیعم هورگ كرتشم
 آیه یتایردینحم0 و هو رگ زا ضاقت یتحم 13 دٌهحفص لکش رد

 0۷۱ لکش)
 ات دیآ یم رب ددصرد .دنک هنیشیپ و .لتراک یه

 نایم دیلوت رادقم تسا مزال روظنم نیدب :دزاس هنیمک ار تعنص یلک یاههنیزه

 دنوش ربارب رگیدکی اب یدارفنا ییاهن یاههنیزه هک ددرگ عیز وت نانچ لاعف یاههاگنب



 یسایس داصتفا 7.۲

 ییاهن هنیزه هک دنک یم دیلوت یهاگنب ار دحاو نیرخآ ,هبساحم نی رتهب هیاپ رب .هن رگو)

 ۱ :ادراد رب الاب یناهت هسنف هک تا های زا رک نا

 لتراک كي وضع هاگنب هس ییاهن هنیزه ياهينحنم 24: و ۷4> 1, مینک یم ضرف

 عطق آ هطقن رد ار تعنص ییاهن یتفایرد ینحنمو دیآ یم تسد هب اهینحنم نیا عمج هجیتن

 .دنک یم هنیشیب ار كرتشم دوس ۳ تمیق و 00 دیلوت رادقم .تروص نیا رد .دنک یم

 00 اب ربارب اهنآ ع ومجم هک ) تسا یداصتقا هاگنب هس دیلوت هیمهس 00, 00و 0۱
 یبسن یو رین بسحرب و تسا هدیدرگ هیهت البق هک یا همانرب ربانب «عفانم .(دشابیم

 زا هلصاح مجیاتن اب هباشم یجیاتن هب لماک لتراک .دوش یم میسقت اههاگنب نایم یدادرا رف

 ۱ ۱ .دسر یم راصحنا

 ینمض ای حیرص تروص هب یبطقدنچ راصحنا یاههاگنب - .ینابت و شزاس (۲
 :دنیامن یم قفاوت رگیدکی اب .دزاس هنیشیب ار هو رگ كرتشم عفانم هک یتمیق یارجا یارب

 نایم تالوصحم هرابرد نارادی رخ ناحجر بتارم ریانب ای دادرارق قفاوم ار رازاب نانیا
 .دنرادیم تفایرد دوخ شورف رادقم اب قفاوم دوس كي ره و دننک یم میسقت ناشدوخ

 تعنص هب تبسن اضاقت ینحنمزا یشخب هک دراد ییاضاقت ینحنم ,یداصتقا هاگنب ره

 .دشاب یم ناسکی یتحنم ود نیا یمومع ششک .تسا

 دره نآ یاوا هک کنک نفرت یمف هرابود دوخ ناز ان دراد لیم هو رف له



 ۱ تباقر یاهتیعضو

 ۷ کش ) دزاو | فا تیوب رز فیش :هدرخ رایتخا رد رازاب زا نتخب نآ یارب

۱ 
 تب 0 0

 ۷۲ لکش
 نارابرا اهنآ مه اف مهد وب تر است نام نشو رف یاهت وطس تم یاههتنده کا

 نسب ات ی تنور ها اهلق یه رسم 0 کم یق هدوی قاین

 هک دو تر صف ای نا ی ایا کت
 هب یداصتقا هاگنب هنرگو ( ب۲ یکیدزت رد) دشابن كي ره یارب تمیف نی رتهب زا رود دایز

 دوش یمن قفوم دوخ تمیف لیمحت

 ,دش دهاوخ لتراک تلاح رد هنیزه نیا زا رتالاب تعنص دیلوت هنیزه ,شزاس تلاحرد
 .تفرگ دهاوخن ماجنا اههنیزه یزاسهنیمک بسحرب رگید ,دیلوت رادقم عیزوت اریز

 .دوب دهاوخ رتمک نیشیب تلاح هب تبسن زین عفانم

 یداصتقا هجنس ای طلسم هکنآ ریانب ,یداصتقا هاگنب- .ربهر یاهتمیق تیعضو (۳

 .دنک یم ادیب فلتخم تالاح .دشاب

 وه تک دیار یاس سرت ایی راستا وا

 یور ریثأت یارب هضرع رد اهنآ تکراشم هک تسا رتکجوک هدننک دیلوت ینیعم هرامش

 یاههاگنب .دومن دهاوخ نیعم ار تمیق ۱۳ هات .دشابیم زیجان و اتش تمیق

 .هدرک نیعم طلسم هاگنب هک یتمیق هب تبسن اهنآ زا اضاقت هک دنراگنا یم نینج رتکچوک

 اما ۰ تا لفاع نشسشعیازاد

 یشان ییاهن هنیزه انمض و دزاس هنیشیب اروا عفانم هک دیامن نیعم ار یتمف دراد نشنآ رک



 یسایس داصتقا ۶۰.۴

 لقتسم ناگدننک دیل وت هدرخ یدا رفنا ییاهن هنیزه یاهینحنم یدنب عمج و رازاب یاضاقت

 ربارب مهس و هنیزه توافتم یاهینحنم اب یبطقدنج راصحنا یداصتقا یاههاگنب .ب

 تیفرظ اب اي) نییاپ هنیزه اب یدیلوت هاگنب كي لماش تعنص كي - .(گنیدلاب) رازاب رد

 رظن ردار (فیعض یدیلوت تیف رظ یاراد ای) الاب هنیزه اب یدیلوت هاگنب دنج ای كي و (الاب

 یارب ,ییاهن یتفایرد اب ار ییاهن هنیزه دناوت یمن یتمبق جیه تلاح نیا رد .میریگیم
 نیا نیم دیدب اهتمیق هرایرد شکمشک هجیتن رد .دنادرگ یواسم نامز كي رد و همه

 هک تسا یداصتقا هاگنب ود زا بک رم .تعنص زا لک یاضاقت ینحنم ۸۱۰۷۳ لکش رد

 .دشابیم (د و (۱ بیترت هب اهنآ ییاهن هنیزه ینحنم

9 9, 
 ۷۳ لکش

 یداصتقا هاگنب ره زا اضاقت ینحنم ۸۱ .دنراد ربارب مهس رازاب زا هاگنب ود نوچ
 :تسا یدیلاوت هاگدب ره ییاهن یتفایرد یتجتم ۸۱ .تسا

 .دوشیم ءاضرا 0۳, تمیق و 00, دیلوت اب (۱) یداصتقا هاگنب ,طیارش نيا رد

 .دنکب دیلوت ار 020: رادقم 0۳۰ تمیق یازا هب دهاوخ یم (۲) یداصتقا هاگنب

 تمیق | ریز .دراد یتیزم تمیق یاهتسایس هنیمز رد شکمشک رد (۱) یداصتقا هاگنب

 رک (۲) یاصم اناشنیا یاستسا (۲) یداصتا هاب تییق دا رقمک نا ۱

 تیبثت ۴, رد ار دوخ تمیق ریخا هاگنب رگا و دیامن یو ریپ (۱) یداصتقا هاگنب زا تسا
 .دشد یم تست را ار دوخ نای رتشم نکا



 ۶۰۵ تباقر یاهتیعضو

 تفت رد اتم دز او دوو نامسناو دال وه عیأانص رد تیعضو نیا .هدحتم تاالایا رد ۰

 :تسا یه تست ابا وال کا

 هک تسا یهاگنب یداصتقا هجنس هاگنب- .یداصتقا هجنس یدیلوت هاگدب تلاح .پ

 هک یتروص رد و بیس نیا هب طقف .دهدیم ار شدوخ تمیق زا نابیقر یو ریب هب مکح»

 : | رلع شما)(تنک یکم تب ایرق تر ِ ار رازاب طیارش تمیق نیا

 ره هک " زاکسیو نکی رما دننام :تسین هاگنب نی رتدنمو رین اموزل یداصتقا هاگنب نیا

 تعنص نیا رد اما .درادن طاست یعونصم فایلا تعنص رب رگید ۱۹۳۰ لاس زا دنج

 رد هدمع هدننکدیلوت نیموس ۱"جادسپلف .تسا یداصتقا هجنس هاگنب هدحتم تالایا

 .دشاب یم تعنص نیا رد یداصتقا هجنس و

 ذوفن .تسا هدرک تباث هدحتم تالایا رد یداصتقا هجنس یاههاگنب یسرررب هک نانچ

 روظنم .دشاب نوگانوگ للع زا یشان دناوتیم تعنص تمیق رد یدیلوت تاسسم
 نوت اسوش تشک ات تا ی نا ا

 ای هدوب نآ نیشناج نولیان و مشی .مشيربا هک یعونصم فایلا) دشاب یراصحنا تباقر

 هجنس هاگنب ,تلاح نیا رد :(دنشاب یم نآ كيدزن رایسب نیشناج موینیمولآ و علق هک سم
 زا یشان یو تامیمصت هک دنک یم «ی ربهر» یتروص رد طقف ار تمیق تا رییغت یداصتقا

 دوجو وب یداصتقا هجنس هاگنب یربهر ای و دشاب رازاب تاعالطا بیکرت

 دوک تعنص) دوش یم نایب تمیق قطانم نییعت اي شورف نازیم هرابرد ییاهدادرا رق
 یاههاگنب رياس قیبطت و شزاس .(...هدحتم تالایا رد یعلق یاههبعج عیانصو ییایمیش

 .تسین زین ینالوط و هدوبن ملسم هشیمه یبطقدنچ راصحنا
 نیقي مدع .اهتیعضو نیا تاصخشم زا - .راگزاسان یبطقدنچ راصحنا یاهتیعضو ۳

 رد دعاوق و تابیت رت زا یضعب هراب رد یعالطا یب اي شزاس مدع ,نابیقر راتفر هب تبسن

 ساسخا اههاگنب ررقم یاهتمیق یریذبان فاطعنا ,تلاح نیا رد .تسا نابیقر شنکاو

 .دهدیم حیضوت ار بلطم نیا اضاقت هتسکش اي رسکنم ینحنم هیرظن .دوشیمآ
 هرابرد و دنیامن یم لمع رگیدکی زا لقتسم ,یبطقدنچ راصحنا رد .نارگراصحنا

 مغر یلع هک دنروا یم تسد هب یشخب تیاضر دوس هجیتن ردو دنآ هدیسر قفاوت هب تمیق

 ینحنم .دننک ظفح نانجمه ار نآ دنهاوخیم ءاضاقت و اههنیزه رد تا رییغت یا هراب

 یثحنم یبالاب شخب .دهدیم ناشن یگتسکش ای ءانحنا .تمیق نیا اب قفاوم ءاضاقت

 9, ۲ 10. هم ۷زومدم . ۱1. ۴۵۵امم 00م



 یسایس داصتقا 2

 شات نیا ها راس ی تاک یاد هات قاظاف
 نازیم رد هجیتن ردو دنیامنن یو ریب یو زا ابقر درب الاب ار دوخ تمیق رگا هک دیامنیم

 .تسا ریدبان رییغت اتبسن 1912" یتحنمینییاب شخب .دیا دیدب عیرس شهاک یو شو رف

 ابفر تمیق شهاک تع رس هب تمیف رد لزنت هنوگ ره هک دراد راظتنا یبطق دنچ رگراصحنا
 لکش) دیازفیب یو شو رف رب زیچان رایسب یرادقم هب طقف نایرج نیا و دروا لابند هب ار

۷)/. 

۷۴ ۳ ۱ 

 زا رتشیب یاهتمیق یازا هب .ییاهن یاهتفایرد :تسا هتسویبان ییاهن یتفایرد ینحنم

 سرد یسر ی سوت .تسا یقنم و زیجان [ زا رتمک یاهتمیق یاربو دایز و تبثم ۲

 ششک .عقاو رد :دوش یم رادیدب (تمیق نیا اب قفاوم دیلوت یازا هب ینعی) ۲ تمیق ریز رد

 شهج تر وص هب ششک رییغت ؛تسین نیعم لماک تر وص هب .تمیق نیا هب تیسن اضاقت

 و تیمهآ .تسا نییاپ تهج رد شهج اب توافتم الاب تهج رد شهج نیا .دریگ یم ماجنا
 کیا هجیک ههراد ییتسپاض افت عزا هزابون ایم شک تواع 4 یکسویپ ات نا ایه

 یتفایرد ینحنم و ییاهن هنیزه یاهینحنم عطاقت لحم رد هاگره ,ییاهن هنیزه تارییغت
 :دوادد یمن زنا .تعیف نزد یر نارف وز نی اهت

 ی ربهر هک دشاب یا هدنشو رف ای ,طلسم هدنشو رف كي تعنص رد هاگ ره هی رظن نیا

 ناهنی دهاکب تمیق زا کا دیامن روصت هک یا هدنشو رف دروم رد ای و .دنک لامعا ار تمیق

 .دوریمن راک هب .دننک یمن هنایوج یفالت تامادقا نابیقر و دنامیم یقاب خر و

 شیازفا نابیقر هنیزه هک دنادب یداصتقا هاگنب رگا هک تساجب هتکن نیا یروآدای



 ۳ تباقر یاهتیعضو

 و.دوش یم اج هب اج الاب یوس هب دوخ راسکنا و انحنا اب رسا رس ءاضاقت ینحنم .دبايیم

 ۱ ۱ ۱ .دش دهاوخ دایز شو رف تمیق
 طه ها نا را ۱۲ ین ع اک ات ن

 و طسب تلاح رد و دوریم راک هب یداصتقا تابث و لزنت هووتزد ال وضآ هتک نیحتش

 اتبسن 019 تمسق .(۷۵ لکش) دنیآ یم دیدپ اضاقت یساکعنا یاهینحنم ,یداصتقا قنور

 ۷۵ لکش
 رد سپس و) دش دهاوخ یو ریپ تعرس هب ِتمیق یقرت ره اریز .تسا ریذبان فاطعنا
 زا تمیق لزنت ره اریز .دراد ششک ت 21" ؛(دیدرگ دهاوخ بذج طیحم هافر هرود

 :دندرگ دهاوخت یو ربت ؛قنراد ی رم: یر الابرو یلبق تعیق :ةیهک یشابیفر»یاوس
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 لیلحت .دید ناوتیم یبطفدنچ راصحنا تلاح رد هک تساهتیعضو نیرتمهم اهنیا
 ناب او اه زایی ش اهم لهاپ ماست اه الات

 كدنا نسنیچاه هک یساسا یراوشد .فصو نیا اب .دنک نشور ار اهتمیق لیلحت هنیمز
 : طب ارش تست هک تم[ نیا اه مرا تو اس یا مع اه عاشق

 كي هنوگچ هک درادن دوجو شسرپ نیا یارب ماهبا یبو نشور یخساب یبطقدنچ راصحنا

 هب یو مادقا ؟درک دهاوخ لمع یتیعضو نینچ كي رد تسارف بحاص و شوهاب ناسنا

12. ۳۵۱۵۱ 5۷۷66۵2۷ . . 



 یسایس داصتفا 2۰۸

 و شیباشیب نآوتب دنچ ره .دراد یگتسب نازگید راتفر هراب رد وا صقان اموزل یاهینیب شیب

 .تسا رگید یخرب زا رت بسانم و رت هنالقاع اههیضرف زا یضعب هک درک لالدتسا ماهبا اب
 یاههاگنب عقاو رد هک دشاب ییاهینیبشیپ ساسا ای یگنوگچ فشک ضرغ رگا اما
 راظتنا هک تسا نیا شور هناگی .دنیامنیم لمع یبطقدنچ راصحنا عضو رد یداصتقا

 سیاتنا اضاز را یی ناتو تساش یاب ایه نی و
 هک تفرگ هجیتن ناوت یمن ردان رایسب دراوم رد زج هک ن انجمه .تفرگ هجیتن یصخشمان

 تازایتما نانکیزاب ةیلک هک لصا نیا ساسارب طقف نیعم قرو اب جیرب یزاب تسد ككي
 نم اب رابه رظز طب ست و ی .دنناسر یم رتکادح هب ار دوخ

 .دنک كمك لکشم نیا عفر هب

 :لوصحم زیامت و تباقر - مود تمسق

 .. سناجتمان تباقر

 اي سناجتم لوصحم ضرف هب ار یتباقر یاهتیعضو ینالوط یتدم ,یداصتقا لیلحت
 نیل ربمیج قح نیا دراد ترو رض .تسا هدرک یسررب نیعم تیفیک و هزادنا و اههنومن رد

 درک سن اطه سه عفو و راس هک اره شا یو هک ددرگ ادا

 تالوصحم ای هیلوا داوم زا یضعب هک داد رظن ناوتب دیاش .تسا هداد رارق دیدرت دروم

 از یضدیپ فک تسا نیا رتراوشد ,سکع رب .دنشاب یم سناجتم هتخاس مین

 ناسکیزاین هچرگا هک میریگب هدیدان ار یتالوصحم دوجو یئزج یناگرزاب و یا هناخراک
 هبأشم و دنوش یم هضرع توافتم یاهکرام اب ای فلتخم عاونا هب و دنزاسیم هدروآ رب ار

 رد هدننکدیلوت ره اي هدنشورف ره راصحنا ٍءاشنم فالتخا و زیامت هدیدب .دنتسین
 نیا سرت یادش ما یاس فرا ایا ار وام دوس لاو و

 تباقر» زا. وگوتفگ .نینجحمه .دنک یم تقباطم ۶ نگیذه تتست لو ع ون

 رد نیل رمیچ هک نانجن :تسین ضقانتمو بیجع نتناجتما تباقر تلاخ زد هیراضحنا
 نعواضختا یافت :دنک یدراشآ شراب تیافرسب رظق نوع تک در

 لدابتم ناکما ود راصخناآ و تباقز هکنیا هب رعشم ار یتسایس داصتقا رد یتنس هاگ رظن

 و ۱ هم دیاب اهتمیق و دنتسه

 14: 1۰۷۷۰ ۲۵ عهنص0و 1 معماتوصف هه اتمجحا مولد, ۵۱ ۳

۷۵۱۱۵۳۵۱0۵1۵0۱, 1۱0.8. , 0. 44 



 ۶۰۹ تیاقر یاهتیعضو

 هدیدان مع دا یکبار دا بر جو هرات تر

 19 بتا نی تتفاق هب تسزفات دید دوش هتشاگنا

 و تمیق لیکشت و لوصحم زیامت ۳۳ .سناجتمان تباقر یساسا میهافم ام

 ۱ یسر رب یرگید زا سب یکی بیترت هب ار لوصحم فالتخاو زیامت هی رظن یلک لولدم

 ۱ .مینک یم
 یساسا میهافم .۱ 8

 :تسا سناجتمان تیاقز هبرظن ساسا ریز حرش هب موهفم هس

 لوصحم فالتخا موهفم (فلا

 هو لوصحم هک دراد دوجو یماگنه رادیرخ نهد رد لوصحم فالتخا

 هاش .تیلاعف نیستم نامه رد رکود مشت هی ّوم لوصحم لماک نیشناج یدیلوت

 شو رف طیارش رد ای و (نآ یفرعم و كرام ۱
 زا یرایسب رد و یلایخ ای یعقاو تسا نکمم لوا هاگنب یارب رادیرخ ناحجر لیلد .تسا

 .تسا طبترم ریذیان شجنس و یصخش لماوع هب و دشاب یناور دراوم

 :دنک ادیب لکش ود دنا وت یم فالتخا

 یا هزادنا ات رصانع زا یشان رادی رخ ناحجر ,تروص نيآ رد .یعف او فالتخا (0

 یا رز وا داشتم اه اش راستا ها ی دارا اف

 هب ار ی رتشم هک یصخش یاهدنویب ؛ییاراک ای ینادبادآ و تکازن رد هدنشو رف ترهش

 هدنشو رف یابیز مسبت :ندب نوا ریذپلد هتفگ هب ,تیاهن رد و ؛دزاسیم طوب رم هدنشو رف
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 تیابرد هاش سنتر یل وضا و هتیبتویپ لمع زا فالتخا نیادبکیرحت فال ۲

 ار نیعم شو رف تسایس یداصتقا هاگنب سیئر .دوش یم هجیتن شو رف طیارش نو لوصحم

 .یناگرزاب تاغیلبت .دنک یم لوبق ار شو رف یاههنیزه ای صاخ یاههنیزه .دریذپ یم

 «مأن» و «كرام» یوجو تسج .لوصحم شیامن و ندیج ,ناگدنشو رف هب ییاطعا زیاوج

 مسجت ار یتسایس نینچ كي ءامنیس هراتس كي تنامض اي شورف راعش ,لوصحم

۰ ,1۲۰ .۱۱۵4 0۵۳۵۵۲۳۵۵۵۲۰۳00۵ 1 6 760۳۶6 ۳۰۳۱۰۵۴۱۳۵۵۲۱۱۸۰ .13 
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 یسایس داصتقا ۶7۱۰

 یاهبسچرب داجیا اي تیفیک رد توافت دوجو نیفلت انامه ,مامت رنه «ریخا دروم رد

 لصا هک ار تسایس نیا یساسا لصا گنیدلاب .تسا یمیدق تالوصحم یارب دیدج

 ات دوجوم تالوصحم اب ار ناتدوخ لوصحم» :دهدیم حرش نینچ تسا هنیمک فالتخا

 لصا نیا «.دیرادرب نایم زا ار اهتوافت هکنآ نودب .دینک هباشم دیناوتیم هک هزادنا نآ

 :.تسا زیمآ هطلاقم .دیآ یم رظن هب هجنا زا رتمک ۱

 نای رتشم موهفم (ب

 ناگدنشو رف و نیعم هزادنا رد تالوصحم ,سناجتم تباقر ینعی ,صلاخ تباقر رد

 نار ادب صت نایمدر و باک تسآ نیا نا هو هدنآ هققابشک ر ضتشم اهن نزد

 نایم دیرخ عیزوت ؛دریگیم ماجنا دماشیپ اي فداصت بسحرب ناگدنشورف و

 تیافر طنا رس نوک مک ی و و تل اتعاا یوناف زا صف هروهرردآ ناک توش

 ناحجروا لوصحم ع ونت یارب هک دزاد رایتخا رد ار ینایرتشم هدنشو رف ره ,سناجتمان

 رتشیب رادقم .دیامن نیعم رتالاب اي رت نییاب ار تمیق هدنشو رف هکنا ربانب و دنوش یم لئاق
 هب تمیق هب تبسن یداصتقا هاگنب زا اضاقت ینحنم .نیاربانب .دشو رف یم یرتمک ای

 یوس هب .تسه زین طسوتم یتفایرد ینحنم هک ینحنم نیا ؛دراد ششک صقان تروص

 .ددرگ یم لیامتم اه روحم

 لماک یتیشناج موهفم (ب

 ای تعنص كي هب قلعتم ناگدنشو رف رگید تالوصحم دیاب زیامتم لوصحم هدنشو رف
 ینحنم اما .تسا درفنم یا هزادنا ات هدنشو رف كي رازاب .دریگب رظن رد ار هو رگ كي

 رد لوصحم نیا اب هک دراد ییاهنیشناج تمیق هب و سنج هب یگتسب لوصحم كي یاضاقت
 .دشابیم لماک تباقر

 .دوخ لوصحم تمیق هب تبسن ار اضاقت ششک هدنشو رف طقف هن تسا مزال ,نیاربانب

 ی ی ی ی

 اوت یا دهدپرارق هجوتدر ومز نا(
 (رگید تالوصحم هب تبسن فیعض مطاقتم یاهششک _ ) اضاقتدایز مطاقتم یاهششک

 .دنهدیم لیکشت ار هو رگ كي ای تعنص كي .دنراد

 یاهشزرا.دریگ رارقرظندر وم تمیق لزنت ای تمیق یقرت هکنآربانب .عطاقتم ششک
 تالوصحم زا یمهم هورگ هک دیآیم دیدب یماگنه نایرج نیا :دنک یم ادیب فلتخم

 لر ایر یی شاه نا شن ره هنر هت یو هو گپ لاک نیقتام
 زا یرایسب,دنک داهیا هدنشورف فای هک ,تمیف ل دن زا دقم ره تر وض نیا رد .دشاب هو رگ
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 .دوش یم دایز عطاقتم ششک و دناشک یم دوخ یوس هب ار رگید تالوصحم نارادیرخ
 .بیترت نیدب :تسا لک دیلوت زا یمک شخب هدنشورف دیلوتو رایسب نانیا هرامش اریز
 لزنت یازا هب .عطاقتم ششک ,یعضو نینچ كي رد .تسا فیعض اضاقت عطاقتم ششک
 .دشاب متال وضخم :نایم یتیشتاخ ,تیلباف هسزف یار یاس دهد نافت اهتف

 تمق نایکنتت و تا هضم فراق ٩
 و تالوصحم فالتخا اب یبطق نیدنچ راصحنا یکی :میریگیم رظن رد ار تلاح ود

 هو رگ كي و گرزب هورگ كي دوجو اب هک تالوصحم فالتخا اب یبطقدنچ راصحنا یرگید

 ۱ .دنراد تقباطم هدنشو رف كجوک

 تالوصحم فالتخا اب یبطق نیدنچ راصحتا (فلا

 نا دوم ناسا هل ها راس انا زاصعتآ سا یافت زا

 زا ناگدنشو رف نایم و دنتسه رگیدکی لماک نیشناج هک دننک یم دیلوت ار یتالوصحم

 نابیقر هک دنادیم هدنشو رف ره ؛درادن دوجو یگتسباو شو رف ای تمیق یاهتسایس تهج

 هب اردوخ نایرتشم ایو دناشکب دوخ یوس هب ار نانیا نایرتشم دناوت یم و دراد ناوارف
 ربا رب رد هک دنتسین ینادروامه اهبیقر نیا هک درادنبیم نینچ اما .دهدب تسدزا اهنآ دوس

 زا یزیجان شخب رب طقف هدنشورف ره .هوالع هب .دنهدب ناشن شنکاو وا ررقم تمیق
 .دراد تراظن رازاب

 شورف ینحنم ای) یداصتقا هسسوم زا اضاقت ینحنم میا هتفگ البق هک نانچ . فلا
 هب تبسن ینحنم نیا تیعقوم .تسا صقان ششک یاراد تمیق هب تبسن (هدننک دیلوت

 تسا ساسح هجرد یهتنم هب .دنا هدرک نیعم یهورگ تروص هب نابیقر هک یتمیف

 یحطس ردو هدوب دودحم ,دنک مادقا اهنآ دودح رد دناوتیم هدنشو رف هک ءاهتمیق هعومجم

 نيا .دیامن یمن توافت یو نابیقر همه یاهتمیق اب یتیمها لباق نازیم هب هک دراد رارق
 هدش نیعم یتعنص دیلوت و تعنص زا اضاقت نایمدوجوم هطبار هلیسو .دوخ مهس هب ,حطس
 حطس طوقس بجوم ناگدنشورف بناج زا دیلوت نامرمه شيازفا هکنا هجیتن .تسا
 هب شهاک هب شيارگ ,هدنشو رف ره زا اضاقت ینحنم ؛ددرگ یم تعنص رد اهتمیق یمومع

 .دروآ یم راب هب سوکعم راثآ دیلوت تیدودحم ؛دنکیم ادیب حطس نیا یوس

 اکسید سم ی ارد و و شک او اقا هیشسوه زا اضاقت ین

 اهتمیق نيا هکنآ طرش هب .دهدیم ناشن نابیقر تمیق نیعم حطس یازا هب و هدنشو رف

 ۳ تارییغت ربارب رد ار شورف تمیق شنکاو نینچمه ینحنم نیا .دنریدپن رییغت
 ین یارتار انا رخ نامه تان
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 رد:(ب و فلا ۷۶ لکش) درادب هضرغ یگدیمخ اي دشاب دتمم دناوت یم اضاقت ینحنم

 لاح .دوش یم اهشورف مهم شيازفا بجوم ۲ ریز هب تمیق كدنا لزنت كي مود تلاح

 اهشو رف دصرد تبسن رد رتمک ناصقن ببس نازیم نامه هب تمیق یقرت كي هکنآ
 و

 نیب اضاقت عطاقتم ششک شزرا وس كي زا ,ءاضاقت ششک هدننک نییعت لماوع

 ره مهس ای .تعنص رد هدنشو رف هرامش رگید یوس زا و یو نابیقرزا كي ره و هدنشو رف
 تا نار ات زا تعض هب اش هاشم

 طخ و رت صقان هاگنپ زا اضاقت ششک .دشاب رتفیعض اضاقت عطاقتم ششک ردق ره

 .تساه روحم هب لیامتم رتشیب اضاقت
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 طوطخ هک یمسق هب .دشاب دیدش ناگدنشورف نایم اضاقت عطاقتم ششک رگا ایا

 ۱ شک افتماع تبار یا منا وفا یر تم تا وا نا يافت
 یاهتمیق حوطس اب قفاوم فلتخم حوطس رد دنناوت یم اضاقت طوطخ :دنک یم صخشم

 نیا طابترا زا منام و دن ریگ رارق .تسا نارادیرخ ناحجر هدننک سکعنم هک فلتخم

 نا لک یاضاق و تعض لک هضرغ نان تعق و دیس کیک اب فلتخم ماهگی

 .دن ریذب یم رییغت تعنص

 دروم هب ار شو رف تسایس ناگدنشورف هک ميریگيم رظن رد ار یتلاح تسخن .ب

 لند زجا
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 رد و دوخ لوصحم هب تبسن رادششک یاضاقت ربارب رد هدنشو رف .تدمهاتوک رد ۱

 هنیزه اهنآ یازا هب هک دنیزگیم رب ار یدیلوت رادقم و تمیق ,هنیشيب دوس یوجو تسج
 و (0 رادقم هک دوش یم هدید فلا ۷۷ لکش رد :ددرگ وا ییاهن یتفایرد اب ربا رب ییاهن

 مولعم ار دوخ لوصحم لماک نیشناج یاهالاک یاهتمیق هیلک هدنشو رف .تسا 00۳ تمیق
 لومعم زا شب دوس و تشا لداع رد تدمهاب رک رد «یداضتفا هوم تک یه صرف

 ۱[ تا 00 هل اب یماوم سو تره 1 شا ۷۷ کش نگر یه
 ٌةسسوم زا اضاقت یدارفنا یاهینحنم هیلوا عضو ساسارب ناگدنشو رف .تعنص رد

 رک ی یاس ایم نام وات تفاق ایر رایت لک هو یداضتفا

 .ییاهن هنیزه هک یمسق هب .دنیامن یم نییعت ار دوخ تمیق ,رگیدکی زا لقتسم و نامزمه
 نایرج نیا زا هلصاح لک دیلوت رگا .دشاب ییاهن یتفایرد اب ربارب ءاهنآ زا كي ره یارب
 تعنص .دروآ دنهاوخ لمع هب ینیب شیپ تمیق هب نارادی رخ هک دوش ییاضاقت اب یواسم
 دنها وخ ادیب شهاک هب لیم اهتمیق .دشاب رتشیب دیلوت رادقم هاگ ره .دوب دهاوخ لداعت رد

 دنهاوخ نییاب اهتمیق دیدج حطس هب ات هدنشو رف ره صتخم یاضاقت یاهینحنم ؛دومن
 .ددرگ هضرع اب ربارب اضاقت ,تعنص رد هک دباییم همادا اجنادب ات قابطنا درگارف و دمآ

 ناگدنشو رف هیلک یارب ییاهن یتفایرد و ییاهن هنیزه نایم یواست داجیا رثا رب هضرع
 لداعت عضو نیا رد ,رگا .دیآ یم تسد هب تعنص رد لداعت .تر وص نیا رد :دوش یم نیعم

 ای هزات ناگدنشو رف دورو لابند هب اهتمیق قابطنا .دیآ دیدب صلاخ نایز ای یداعریغ دوس

 .دریگیم ماجنا یمیدق ناگدنشوررف حو رخ

 یاهینحنم ,یداصتقا تاسسوم همه هک می ریگ یم رظن رد ار یتیعضو ,تدمدنلب رد (۲

 هک هتسا هتشزا هر هک یلداف ماگ ره.تتراد اضاعت ن اسکی یاهو هه ناسکب

 یداصتقا هسسم یارب 019) دهدب یاج صلاخ نایز عضو رد ار یداصتقا یاههاگنب

 تعنص زا یداصتقا یاههاگنب زا یضعب ,(دراد رارق (۷4 طسوتم هنیزه ینحنم ریز رد
 یاهینحنم و دور یم الاب تمیق ؛دبای یم شهاک تعنص هض رع هجیتن رد ؛دنور یم نو ریب

 ره یارب .تدمدنلب لداعت :دنهدیم ناکم رییغت الاب یوس هب اههاگنب كياکي یاضاقت

 هنیزه ینحنم رب سامم اضاقت ینحنم هک ددرگیم رارقرب یماگنه .یداصتقا هسسّم

 .دوش نت و

 دورو «(فلا ۷۷ لکش) دوش رادیدب یداعریغ عفانم .تدمهاتوک رد رگا روط نیمه "

 تعنص لداعت ؛ددرگ یم تمیق لزنت و هضرع دایدزا هب یهتنم دیدج یداصتقا تاسسم

 ۰ رب سامم تروص هب اضاقت طخ .یداصتقا هاگنب ره یارب هک دوش یم رارقرب ینامز
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 .(ب ۷۷ لکش) دیآ رد طسوتم هنیزه ینحنم
 رد هنیزه و اضاقت ثیح زا هک دوب ییداصتقا یاههاگنب هرابرد ام ثحب ءاجنیدب ات

 هب یناسآ هب نابیقر هک دنتشاد رارق رطخ نیا ضرعم رد و دندوب دننامه و ناسکی تیعضو

 یداصتقا تاسسم زا یضعب هک تسا یروادای هب مزال «تیعقاو رد .دن وشب دراو تعنص

 ,نینچمه ؛دنتسه رادروخ رب اضاقت و اههنیزه نایم طباور زا یشان یصوصخم یایازم زا

 ناگدنشورف .دنربیم یداع دوس هک یناگدنشورف رانک رد .دناوتیم تعنص لداعت

 نادراو هزات راشف دوجو اب اهنآ یایازم اریز «دریذپب ار رتالاب عفانمزا رادروخ رب یرگید

 :تسنا نافرب ان رخ هاب

 هب ار ریز هناگود هجیتن ,یبطق نیدنچ راصحنا هک دیآ یم رظن هب ,لیلحت نیا زا سپ
 :دهد یم تسد

 وتتهد می ناش ار نا ناکما هه اه هک تساناوا مک تل و رام ۱

 ؛تسا رتمک ,لماک تباقر اب هسیاقم رد راصحنا رد دیلوت هک دوش یم زا ربا رظن نيا ابلاغ

 ره یارب اضاقت و هنیزه طیا رش هک تفریذپ ناوت یمن اریز .تسین نشور دایز رظن نیا

 هوالع هب .دشاب ناسکی زیامتم لوصحم یارب و صخشم هنومن و نیعم هزادنا قباطم الاک
 شیازفا .دراوم زا یضعب رد و لماک تباقر تیعضو رد دناوت یمن لوصحم فالتخا ایآ

 ؟دروآ راب هب ار اضاقت

 آب مف اتش کد اصابت یا فک ناز یمصتا

 هب هک یفاضا یتفایرد قیرط زا هنیزه نیا اما .ددرگ نیمأت الماک .دوریم شورف هب دیدج

 رد .دش دهاوخن نیمأت ,دراذگ یم رثا لک دیلوت یور و دباییم شهاک تمیق لزنت لابند
 ۵1 طسوتم هنیزه نیرت نییاپ 00 دیلوت یازا هب هک دوشیم هظحالم ب ۷۷ لکش
 هنیزه .دیلوت رادقم نیا اب اریز .دنکیم دیلوت رتمک یداصتقا هسسوم اما ؛دوب دهاوخ
 زا ار دوخ لوپ یداصتقا هاگنب ؛دش دهاوخ (۲ ییاهن یتفایردزآ رتشیب یسب 1.0 ییاهن

 شو رف هب دیلوت نیا طسوتم هنیزه 6۵1, زا رتمک (05 تمیق هب دیلوت | ریز ,دهدیم تسد
 ۱ .دسر یم

 ؛دشاب هنیهب داعبا زا رتکجوک دنا وت یم لداعت تیعضو رد یداصتفا هاگنب داعبا (۲

 فقوتم .تدمدنلب یلوزن هنیزه مغریلع .یداصتقا هاگنب هعسوت هب لیامت نایرج
 .دهاک یم ییاهن یتفایرد زا .شو رف دایدزا اب هارمه تمیق لزنت .هجیتن رد و دوش یم

 مه دناوتیم سناجتمان تباقر رد یداصتقا هاگنب .دنک یم هراشا بولجم هک نانج

 . رتمک نآ داعبا) یفکمان داعبا مه و"(تسا هنیهب زا رتمک نآ دیلوت رادقم) یفاضا تیفرظ



 یادت :هاقتفا

 یاههاگنب هوبنا لماش .یئزج یناگرزاب رد تیعضو نیا :دشاب هتشاد (تسا هنیهب داعبا زا

 .دوش یم رادومن .دوخ ناکلام یدصت تحن و كجوک یداصتقا

 .دراد دوجو شورف تسایس هک مینکیم یسررب ار یتلاح نونکا .پ
 هب مادقا اب و دراذگب ریثأت دوخ یداصتقا هاگنب زا اضاقت یور دهاوخ یم هدنشورف

 .دیازفیب دوخ شو رف رادقم رب ,یناگرزاب تاعغیلبت ج رخ هلمجنم .صاخ جراخم

 :ددرگ هئارا لکش ود هب تسا نکمم یتسایس نینج

 نیا رد :دیأامن یم درف نیا باختنا هب كمک هک هدننک فرصم عالطا بسک تسایس یکیس

 اریز .دباییم شیازفا هورگ وضع یداصتقا تاسسم هیلک شو رف .تلاح

 تسد هب هورگ نیا تخاس لوصحمزا دنناوت یم هک یتیاضر نازیم زا ناگ دننک فرصم

 هیلک یارب نویزیولت دوس هب یناگرزاب تاغیلبت ,لاتم ناونع هب .دنراد یهاگا .دنروآ

 ؛تسا دنمدوس نویزیولت هاگتسد ناک دف رف

 دعاقتم ار هدننک فرصم هک تسا نیا هدنشو رف فده :نیقلت ای عانقا تسایس رگیدوس

 نازیم رب ,بیترت نیا هب و دراد ی رترب دننامه تالوصحم ریاس رب وا لوصحم هک دزاس

 دیاب مود تلاح نیا .دیازفیب یداصتقا یاههاگنب رگید نایز هب دوخ هسسم شورف
 .دیامن بلج ار تقد اصوصخم

 رگ هولج هاگنب شورف یاههنیزه تروص هب (یناگرزاب تاغیلبت ای) شو رف تسایس
 و لوصحم رازاب نیمأت یارب هاگنب هک تسا یجراخم هیلک لماش شو رف ُهنیزه .دوشیم
 تغانش .هک :بیترت نیا .هب :دروآ یم لمع هب تسار تمس هی ینحتم ناکم رییغت»

 هک ار یتامدخ و دزادرب یم دوخ لوصحم فیصوت هب و دهد یم شرتسگ اردوخ تیدوجوم

 دیلوت هنیزه هک یلاح رد .(نیل ربمیچ) «دنک یم داهنشیپ داد دهاوخ ماجنا رادیرخ یارب

 ردار الاک و دریگ یم ماجنا تامدخ ای لوصحم دیلوت یارب هک تسا یجراخم هیلک لماش

 ور ره یه انا جراخم زین و دهدیم را رق هدننک فرصم رایتخا

 یک رب ادا هات را

 هنیزه ینحنم :تسا 1 لکش هب ,هنیزه ینحنم ره دننام ,شو رف یاههنیزه ینحنم
 و دیامن یم لزنت ,بسانتمان یاههدزاب نوناق ربانب ,لوصحم دحاو رد (طسوتم) شو ررف

 یدوعص زاغا رد شو رف ح راخم هدزاب ,عقاو رد .دوریم الاب سپس و دسر یم هنیمک هب

 هدوزفا مهرب و دنیآ یم تسد هب یعمج جیاتن ررکم یاهششوک رثا رب ینعی .تسا
 .نآ زا هدافتسا ز رط .دنک ادیب شيازفا جراخم لک نازیم هک یماگنه ,هوالع هب ؛دنوش یم

 دوز ای ريد یدوعص یاههدزاب .دبايیم دوبهب تایلمع یلخاد یاهیب وج هف رص لابند هب
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 نیرتهب زا یرادرب هرهب :دنیامن یم ادیب ۵ یلوزن یاههدزاب و دن ریذب یم نایاب

 رم ماجنارس ,دحاو رازاب رد شو رف یارب یعاسم ترثک و دریگ یم ماجنا اهرازاب

 .ددرگ یم

 بیک رت رگیدکی اب ار شورف یاههنیزه و دیلوت یاههنیزه ینحنم دیاب هاگنب سیئر
 یاههنیزه باستحا نودب .دیلوت هنیزه ینحنم 3031 مینک یم ضرف .(۷۸ لکش) دنک

 ار شوررف هنیزه مهو دیلوت هنیزه مه هک تسا «یبیک رت هنیزه» ,606 ینحنم .دشاب ,شو رف
 هتک هطقن .ذشاب یم شو رف و هدنهد ناشن 00 و ۷1 نایم هلصاف .دهدیم ناشن

 ۱۷۱ .دنک یمن قیبطت (13) دیلوت هنیزه ینحنم هنیمک هطقن اب (۸) یبیک رت هنیزه ینحنم
 .تسا یبیک رت ییاهن هنیزه ینحنم

 ۷۸ لکش رادقم 7

 ناونع هب ار تیعضو نيا .مینکیم یسررب ار یداصتقا هاگنب سیئر راتفر نونکا
 ینحنم ,0) دیل وت .۳ تمیق یازا هب ,یداصتفا هاگنب هک رک رظن زد .نساسا

 شو رف یاههنی زه هکنآ نودب) تسا لداعت رد, طسوتم هنیزه ینحنم و 1 یاضاقت

 دروآ یم تسد هب ار هنیشیب عفانم یداصتقا هسسوم .تیعقوم نیا رد :(دشاب دهعت دروم
 .دنک دهعت ار شو رف یاههنیزه یداصتقا هاگنب سیئر هک مینک یم ضرف ۷٩(. لکش)
 كيدزن 214 هب دبای شیازفا دیلوت رادقم هک جیردت هب) دوش یم 11 طسوتم هنیزه ینحنم
 شو رف رادقم شیازفا لابند هب (9,) یداصتقا هاگنب زا اضاقت ینحنم نونکا .(ددرگیم

 0۴ یراج تمیق و 00 شو رف نازیم .دریگ یم رارق نیشیب ینحنم تسار تمس رد



 ناتقب
 ۷۹ نکش

 یفاضا یتفایرد ات دهدیم همادا شورف یاههنیزه دایدزا هب یداصتقا هاگنب .دوشیم

 یقاب نآ ییاهن شورف هنیزه زا رتشیب یناگرزاب تاغیلبت جرخ ییاهن دحاو كي زا یشان
 یاههنیزه دایدزا هب لیامت ینامز ات هدنشورف .دنک ادیپ شیازفا دیلوت رادقم رگا .دنامب

 هب و تسار یوس هب اضاقت ینحنم ناکم رییغت هب طوب رم یفاضا یتفایرد هک دراد شو رف

 .دشاب یفاضا دیلوت هنیزه هوالع هب یفاضا شورف هنیزه زا رتگرزب الاب تمس
 مولعم ار دوخ نابیقر شورف جراخمو تمیق .دیلوت رادقم هک هدنشو رف ره ,تعنص رد

 یتفایرد .همه نیا اب .دیامن یم لابند ار لقتسم یلو نامرزمه شو رف تسایس .دنک ضرف

 ناگدنشو رف نایم شو رف تازرابم اریز .دوب دهاوخ راظتنا دروم یتفایرد زا رتمک یعقاو

 .دنیامن یثنخ از رگیدکی تسا نکمم یتح و دوش یم رجنم رگیدکی اب تیدض هب فلتخم
 زا شو رف یلک یاههنیزه ؛دهد یمن ناکم رییغت .تفریم راظتنا هک نانچ ءاضاقت ینحنم

 هاگنب یاههنیزه ,سکعرب .دنکیم زواجت تعنص رد هنیشیب كرتشم عفانم نازیم
 .دروخ یمرب الاب دح هب شو رف رادقم هکنا لاح .دوریم الاب یداصتقا

 ینحنم اب اضاقت طخ سامت رثا رب ,نیشیپ تلاح دننام ,یداصتقا هاگنب لداعت عضو

 . . .دش دهاوخ نیعم طسوتم یبیکرت هنیزه
 :دهدیم تسد هب ریز ح رش هب هجیتن ود ناگدنشو رف راتفر

 تروص هب هدنشو رف ره .عقاو رد :دهن یم دایدزا هب ور شو رف یاه هنیزه .وس كي زا -
 هک یماگنه .هوالع هب ؛دریگب رظن رد ار نابیقر شنکاو هکنآ نودب .دنک یم لمع درفنم

 هب دنا وت یم شو رف رادقم شیازفا تسایس هدراد ناوارف و لماک نیشناج لوصحم كي



 ۶۹ تباقر یاهتیعضو

 یاههنیزه شیازفا هب ار هدنشورف و دیازفیب لوصحم نیا یاضاقت رب نابیقر نایژ
 .دنک قیوشت دوخ شو رف

 یاههاگنب هیلک اریز .دراد شیازفا هب لیم دیلوت هنارس طسوتم هنیزه ,رگید یوس زا -
 تلف لنلت اقا است رو تفق ؛دنیامن یم لامعا ار شو رف یاهتسایس یداصتقا

 شو رف هنیزه هک تسا یعقوم زا رتمک دیلوت رادقم و دراد رتشیب شیازفا هب شیارگ
 :دوش یفاکشوم تهج ود رد دیاب ,هتفگ شیپ جیاتن همه نیا اب .درادن دوجو

 تسایس هب تبسن دننامه و ناسکی یتروص هب نارادی رخ همه هک تسین ملسم .فلا
 هب لوصحم كي رایسب تاغیلبت ریثات تحت یضعب تسا نکمم :دنشاب ساسح شوررف

 راس هو رضا نور یتنق ۷ یو تاهلق ان گی دما قم ندارد کات شف

 ؛دنهدب حیجرت

 هتشادن یعفن شورف دننامه یاهتسایس یارجا رد ناگدنشورف .تسا نکمم ب
 ؛دنیامن ءاضرا ار رایسب تاغیلبت اب تالوصحم یاضاقت طقف دنناوت یم یخرب .دنشاب

 تسایس نودب و دن ریگب رظن رد تعنص زا ار اضاقت رگید ءزج دنناوتیم رگید یناسک

 الاک دنرادیم هضرع رایسب تاغیلبت اب ناگدنشو رف هک یتمیق زا رت نییاپ تمیق هب شو رف

 هب یبلاج عفانم ات دننک شو رف هب مادقا الاب تیافک ردق هب یتمیق اب مهزاب و دنیامن هئارا ار

 .دنروآ تسد

 ناگدنشو رف تسایس رد ,شورف تسایس ریارب رد نارادیرخ شتکاو ینوگانوگ

 عفانم تدمدنلب رد هک تسا نکمم .دشاب دازآ تعنص هب دورو هاگ ره .دنک یم داجیا ع ونت

 تتساس طس یک ناک دتشو فرا هو رک ره: تر هض نیا نرگوجفرپ ناتم را یداغ-رع

 اب یراصم یا فشار اه سا شاه شصت اف
 .دوب دنهاوخ طسوتم هنیزه یاهینحنم رب

 لوصحم فالتخا اب یبطق دنچ راصحنا (ب
 ناسرک ساو را هک تیبا هاتون هل ماش صبا رها هه

 توافتم رگیدکی اب اهنآ لوصحم یلو .دنراد یهاگآ دوخدیلوت و تمیق یاهتسایس

 .دشاب یم

 راتفر رد ار تیصوصخ دنچ لاعف ای لعفنم تروص هب توافت .فصو نیا اب

 :دزاس یم دراو ریز ح رش هب یبطق دنج نارگراصحنا

 دوش نابیقز شتکاو ریارب زد ار یبطق دنچ رگراضحنا سرت لوضحم زیامت (۱
 هب دنمهقالع ی رتشم هو رگ كي یبطق دنچ رگراصحنا ره .عقاو رد .دهدیم شهاک



 یسأایس داصتقا 7۲۰

 هب یبطق دنج رگراصحنا یا رب اهتمیق یقرت .توافت نادقف تروص رد .دراد دوخ لوصحم

 سحوم تعیف لر هک یهو رپ ناراذ یغ هیلک نداد تسد زا يل ما طب لحش
 رگ راصحنا دراد ناکما .لوصحم توافت تلاح رد .ددرگ یم نابیقر یوس زا هباشم مادقا

 یر وف لثم هب هلماعم و یفالت زا ای دوخ نایرتشم لک نایز زا هکنا نودب ,یبطق دنج

 .دهدب رییغت ار دوخ لوصحم تمیق ,دسرتب دوخ نابیقر

 نر د ناحقعتا طب ماوس ی رک ات هم اریطق هرات رک
 هک تم ین ات وب راست ایفا روت ناکمآ تن اهتسرد یا ظن هیضات ر تاب يم اهتفیف

 :تسا یکات ایست هاط
 رگیدکی زا لقتسم دنا وت یمن یبطق دنج نآ رک راصختنا شو رف تسایس :همه نیا اب(۲

 یورد یگتسباو كي اهتمیق یاهتسایس زین و شو رف یاهتسایس نایم رد :دبای هعسوت

 تسا نکمم ,هجیتن رد .دنا هداد صیخشت ار نآ یبطق دنچ نارگراصحنا هک دراد دوجو

 :دیآ دیدپ یفلتخم یاهتیعضو
 تسایس ینمض شریذپ ای حی رص تقفاوم رثآ رب هک ینابت و شزاس تیعضو كي .فلا

 نیا ردتسا های یمحت یداضتفا هعضس هاگدب اب هر یناضتفا هاگب یاهو

 زاگزاس تعنص رد كرتشم عفانم یزاس هنیشیب اب شو رف یاه هنیزه حطس تر وص

 رتشیب شیازفا هب شو رف یاههنیزه حطس .دشاب صقان ینابت و شزاس رگا.تسا
 ؛دنک یم ادیپ ليم

 شو رف صاخ تسایس یداصتقا هاگنب ره :نیقی مدع اب هازمه ,لقتسم تیعضو كي . ب

 .تلاح نیا رد .دنک یم لابند نابیقر ماقتنا و لثم هب هلماعم زا سرت ریثات تحت اردوخ

 هک ددرگ یجراخم زا رتشیب شو رف كرتشم جراخم هک دراد دوجو یلامتحا رطخ نیا

 زا رتمک تعنص دوس .دوب دهاوخ راگزاس تعنص كرتشم عفانم یزاس هنیشیب اب
 .دراد دوجو ینابت و شزاس هک تسا یتلاح

 ,رازاب رب هطاس تیبثت روظنم هب یداصتقا هاگنب ره :یتاغیلبت گنج تیعضو كي .پ

 .دریگیم هدهع هب ار یمهم رایسب شو رف یاههنیزه
 اهتمیق هرابرد ینابت و شزاس .دراوم زا یرایسب رد هک دسریم رظن هب نایاپرد و (۳

 تاغیلبت .تروص نیا رد .دوش هارمه شورف تسایس و رملق رد تباقر یعون اب دناوتب
 تمیق لزنت زا رترثوم یبطق دنچ رگراصحنا یارب شورف طیارش دوبهب ای یناگرزاب
 هک دوریم یوق ,لامتحا اما .دنهدیم ناشن شنکاو نابیقر هتبلا .تسا لوصحم
 :دشاب قبطنم رتمک هنایوج یفالت تامادقا هب تبسن و هدوبن عی رس دایز لمعلا سکع



 ۶۲۱ تباقر یاهتیعضو

 :دروآ تسد هب تصرف نئامز یرترپو تیزهبسک یاب دنا وت ی یبطق دنج رگ راضحتا

 و ی و یا نارادی رخ هک دسریم رظن هب ,هوالع هپ

 .اهتمیق رییغت ریارب رد ات دنراد یرتشیب تیساسح لوصحم

 یداصتقا تیلاعف یمومع هيرظن و لوصحم فالتخا .۲ 8

 فالتخا هب عجار دوخ باتک مراهچ لصف یارب هک یتیمها حی رصت نمض .نیل ربمیچ

 یلو ....درادن ییاهرادومن لصف نیا دنچ ره» :دسیون یم نینج .دوش یم لئاق لوصحم

 وجو تسج رود هدنیآ رد ار نآ تلع دیابن و تسا رتراوشد رگید لوصف هیلک زا عقاو رد
 یلک هب نیا و دراد یداصتقا ماظن زا یدید هکلب .تسین ینف شور ی وتحم لصف نیا .درک

 هاگنب یداصتقا هیرظن یسرررب و دوخ یداصتقا "*ینیب ناهج رد رییغت زا ریغ یعوضوم
 ۱۷.«تسا لیلحت هزات یاهرازبا شيازفا ای یدارفنا یداصتقا

۱ 

 هیرظن هیاپ یتسیابیم لوصحم فالتخا لیلحت هنوگچ هک تسا هدرک ناشنرطاخ
 حرش ار یداصتقا هاگنب لمع ,شورف هنیزه لیلحت .دشاب یداصتقا تیلاعف یمومع
 تمس و الاب یوس هب ار دوخ ءلوصحم هب تبسن اضاقت ینحنم راک نیا اب هک دهدیم

 هیام یصوصخ یداصتقا ربج زا هک تسا یا هزرابم لمع نيا .دنک یم اج هب اج تسار

 و
 یاضافترا یتخیاتورادک یم زا دوغ ناسقر یورو ری لا هل رس هن یواضتفا هاگشدن

 ؛دنک بحاصت ار اهنا

 ی دید هر یه راک و اهم یر مک قایق ندید هاگنب

 هلسلس كي رد ار رادیرخ هجيتن رد و دنیزگ یم رب ار طبترم یاهلوصحم عاونا

 هک یصوصخم یکدی رازبا اب یهاگتسد نینچ ؛دزاس یم دراو و ریگرد یبایپ یاهدیرخ
 .دنک یم راک .تسا هدروآ مهارف طلسم هدننکدیلوت ای یداع هدننک دیلوت

 ربارب رد هنوگ دننام شورف یاههنیزه ربارب رد شورف تسایس .تروص نیا رد
 ماجنا ار ییاه هنیزه و هدرک ارجا ار یتسایس ,یداصتقا دحاو ینعی .دیامن یم هولج سنج

 .دهدب رییغت ار دوخ نوماریپ ریدپ رییغت رصانع ربج لیاسو اب ات تسا هداد
 رک رو ات ام یک را نر احیا
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 تیلاعف هرابرد هی رظن ره ,نياربانب .ددنویپیم یداصتقا یاهدحاو هیلک نایم طباور رد
 ع یشنا رک هک ار یرادک وا و ام استان راک هیتر هیداضتفا

 ای یلوب) یاههنیزه تسین رداق زین و دن اونا هرات هتتشا یعامتجا و یداصتقا هارد

 .درادب رود رظن زا ار لیامت نیا قفحت (یناور

 دورو یدازا و تباقر - موس تمسق

 یاهرازاب هب دورو طیارش لیلحت رد ,یتنس هویش هب اهرازاب یسررب .تاقوا رتشیب
 هک تفگ ناوتیم یتح .دریگ یم ار یکچوک یاج .ناگدنشورف ای ناگدننک دیلوت دیدج

 .تسا راکشآ تباقر و دورو یدازآ انامه حب رص ای ینمض روط هب ,یراج هیض رف

 عفانم ییاهن دودح دوجو ریثأت تحت دورو .لماک و صلاخ تباقر تلاح رد

 هب اهنآ قی وشت یا رب هک یعفانم ینعی) تسا یداع عفانم رب نوزفا ,یداصتقا نانیرفآراک
 لومعم زا رتشیب عفأنم .تعنص رد هک یماگنه .(دنک یم تیافک تعنص رد تیلاعف همادا

 نییاپ ار تمیق هجیتندرد و دیازفا یم هضرع رب هزات یدیلوت تاسسوم دورو .دراد دوجو

 یاههاگنب .تروص نیا رد .دزاس یم دوبان جیردن هب ار تیلاعف هب دورو هزیگنا و دروآ یم

 ینحنم رب سامم (اضاقت اي) اهتمیق طخ هک دننکب راک یا هطقن رد دنوش یم راداو یدیلوت

 هب دینک عوجر) دشاب ییاهن هنیزه ینحنم اب ینحنم نيا عطاقت لحم رد ,طسوتم هنیزه
 .( ۵۴۵ هحفص

 -.هزات» راشفهک دش هظحالم یبطقدنج راصحنا اي سناجتمان تباقر یاهتیعضو رد

 تیر وا هب ( طشاوتم یتفایرد ای) اضاقت طخ و دربیم نایم زا ار یفاضا عفانم «نادراو

 زر هحفص هب دینک عوجر) دیآیم رد طسوتم لک هنیزه ینحنم رب سامم

 ناسا هشیمه .دوش یمروصت هک نانج .تعنص هب دورو یدازا هک دسر یم رظن هب نکل

 هب ای ینیع لماوع هب هک دشاب هتشاد دوجو دورو هار رس رب ییاهدس تسا نکمم .تسین

 .دشاب طوب رم هوقلاب تباقر دیدهت دروم یدیلوت تاسسوم یطایتحا یزتارتسا

 دورو تیدودحم ینیع لماوع ۱ ً

 تعنص تیعضو اب .رضاح یدیلوت یاههاگنب لمع نادیم زا جراخ .لماوع نیا

 : :دراد طابترا

 نادب دورو کیا .یظن 4م نشاهمطمات تعنص رد دوس یامنرود ردق ره :نیقی مدع )۱

 ؛تسا رتلماکان و رتدیعب

 راس یمذشاد از ناک دکور اردک یعشزآ اهانت قره شوت یک ابا ۲



 ۶۲۳ تباقر یاهتیعضو

 ؛دیلوت لماوع صقان كرحم (۳
 هک یماگنه .تسا مهم رایسب لماع نيا :یدیلوت عبانم یریذپانمیسقت ۴

 نه دی و هاب .دریگ یم ماجنا گرزب یاه«هزادنا» ساسا رب تباث یراذگ هیامرنس

 دناوتیم دورو نیا نکل ؛دوش لمحتم ار ینیگنس رایسب تباث یاههنیزه یتسیاب

 یاههاگنب یوس زا ار تمیق شهاک و ددرگ تعنص رد یفاضا تازیهجت شیادیپ بجوم

 زاین دروم گرزب یراذگ هیامرس یلامتحا رطخ هب نینجمه .دروآ دیدب رضاح یدیلوت

 یاههنیزه راب .تعنص رد یدعب تمیق تیعضو تسا نکمم اریز داد رد نت ناوت یمن

 .دزاس نیگنس رایسب ار تباث

 تازرابم .تسا رضاح یدیلوت یاههاگنب دوس هب هک لوصحم رد عونت و توافت (۵
 نیا هب .دهدیم رارق یدعاسمان عصو رد ار هوقلاب ناگدنوشدراو ,هنیره هنیمز رد یتاغیلبت

 هس زا كي ره یرالد نویلیم ۱۵ ات ۸ یتاغیلبت هنالاس جرخ .هدحتم تالایا رد ,بیترت

 نکممریغ تیعقاو رد و ًابیرقت ار تعنص نیا هب دورو ,راگیس گرزب رایسب هدننکدیلوت

 لوصحم عون دنچ هب دیاب دوخ رارقتسا زاغآ رد هدنوشدراو ره ,روط نیمه .دنادرگ یم

 هلسلس كي دوجوم یدیلوت یاههاگنب هکنآ لاح .دنک افتکا (لیبموتا عاونا الثم)
 تر او نا شات اتفاق

 زا یلماک راتخاس دیاب دیدج یدیلوت هاگنب ره :شخب و شو رف تامدخ تیمها ۶
 تان ته عس تالانا رو روت ایا شوره رخ ی اب یه یاهت امر اش
 رد یناگرزاب یاهنامزاس هک دزاس ناشنرطاخ تسا هتسناوت یا هدنسی ون ,لیبموتا تعنص

 یور یمیتی هچب حالطصا هب ادابم» هکنآ سرت زا دیدج یدیلوت هاگنب هب هعجارم
 ؛دنتسه لد ود «دنامب شیاهتسد

 تخاس راصحنا و عارتخا زایتما یاراد دنا وت یم هاگنب كي :یداهن یاهدس دوجو (۷

 یدیلوت هاگنب رهزا رت نییاپ هنیزه اب دناوتب هجيتن رد و دشاب نیعم هرود یط ,لوصحم كي
 ۱ .دیامن دیلوت رگید

 دوجوم یدیلوت یاههاگنب یطایتحا لمع زا دورو تیدودحم .تاقوا رتشیب ءاما

 ۱ .دوش یم یشان

 یدیلوت یاههاگنب یطایتحا یژتارتسا ۲ 8
 راصحنا ای یبطق كي راصحنا تیعضو رد تعنص هک یماگنه هژیو هب ,یژتا رتسا نیا

 .دباي شرتسگ لکش هس هب دناوتیم .تسا یبطق دنچ



 یسأیس داصتقا ۴

 سس طب تست

 جت تفیف تا قلا

 ای ,یبطق كي راصحنا تلاح رد یدیلوت هاگنب ,میدید راصحنا باب رد البق هک نانچ

 هک دننک یم نیعم ینازیم زا رت نییاب یتمیق یبطق دنج راصحنا هورگ وضع یاههاگنب

 رود ار هوقلاب نابیقر .تدمدنلب رد لو .دیامن یم هنیشیب تدم هات وک رد ار تعنص عفانم

 ینابت و شزاس زا دح تمیق تیبثت و نییعت ,یبطقدنچ رگراصحنا تعنص رد .دزاسیم

 .دوش یم هجیتن طلسم یداصتقا هاگنب میمصت ای و یداصتقا یاههاگنب نایم
 ار تدمهاتوک هنیشیپ دوس اب قفاوم .0 رادقم و ۳ تمیق هکنآ یاج هب ,ناگدنشو رف

 قفاوت ۵ رادقم و ۴ تمیق هراب رد ,رازاب رب یحشیمف تراظن ةمادا یا رب یدنیزگ وب

 .ظ دح تمیق رد .دهد یم ناشن یبطقدنج رگراصحنا هک نانج ءاضاقت ینحنم .دنیامن یم

 .(۸۰ لکش) تسا هدش ِِِ هأتوک .دودحم

 تینما تن ا اب ریدیان فاطعنا تمیق و اضاقت هتسکش ینحنم هک یلاح رد

 ینحنم , .دنک یم تقباطم تعنص نورد رد ینونک نابیقر ربا رب رد یبطق دنچ رگ راصحنا

 ربارب رد هبناج دنج رگراصحنا تینما ات رد ینارگن اب دح تمیق و اضاقت عطقنم

 .دراد قفاوت هوقلاب یاهبیقر

 قاالک راک هاب ام تم عزا شا تب
 ۰ رام یوتیوب یو ورم

 ی یا



 ۶۲۵ تباقر یاهتیعضو

 دیش اب هشت

 دیلوت لماوع هب یبایتسد رب تراظن (پ

 ار یلام عبانم و تازیهجت ,هیلوا داوم لیصحت دنراد دصق دوجوم یدیلوت یاههاگنب

 دوجوم یاهنامزاس زا هدافتسا ایو دنزاس ج رخ رپ رایسب ای نکمم ریغ ناگدنوشدراو یا رب

 ات ۱۱۰ وا هدحتم تالایا رد لیبموتا تعنص یسررب .دنرادب ع ونمم ار عیزوت

 هب .دنا هتفاین را رقتسا دیدج یدیلوت یاههاگنب زا كي چیه هکنیا لیالد زا یکی هک دهدیم
 دورو :دراد طابترا رضاح یدیلوت یاههاگنب و یلام یاهداهن نایم دوجوم یاهدنویب

 هاگنب زا تدمدنلب رد تلود یلام تیامح تلع هب طقف لیبموتا تعنص هب ""رزیرف -رزیک

 ؛.تسا هدش نکمم ("نامتخاس دیدجت یلام تکرش قیرط زا هژیو هب) دیدج یدیلوت
 حیضوت ار دیدج یدیلوت یاههاگنب دورو یراوشد للع نوگانوگ لماوع نیا رگا

 یاههاگنب .دیدج عیانص رد :درک كرد ار دورو صاخ یاهلکش شرتسگ ناوت یم «دنهدب

 شیازفا و طسب ار دوخ دیلوت .دناهتشاد تیلاعف رگید عیانص رد البق هک گرزب یدیلوت

 مه و لوصحم هب مه .دنراد را رقتسا نونکا مه هک یعیانص رد گرزب یاههاگنب :دمهد یم

 زا هدافتسا و اههاگشیامزآ هعسوت لیاسو اهنآ .عقاو رد .دنشخب یم عونت دوخ تمیق هب
 منا نا و عزا تله ناداقا یینار نام هل موم ون یاههشیتا

 هک یراکیب تیفرظ و دوخ عبانم زا یلام نیمأت یارب مهم ریاخذ مکارت و اههاگنب
 یاههخاش هب دورو هاررس رب عناوم زا ات دهدیم ناکما اهنادب .دنزادنا راک هب دنناوتیم

 الیف هک ی اهشتی ادب درو لی دع یدیل و ماگتب یار نایاب زوو هلن رتکب :تیلوت رگیف
 .تسا راوشد رتمک .هدش اهنآ رد یئاگرزای مهم تاغیلبت

 لوصحم رییغت و تباقر مراهچ تمسف

 رییغت تروص هب تباقر لاکشا نونکات :تسا ددعتم یاههبنج اب یدرگارف تیاقر
 و زیامت لوصحم نایم هک یماگنه ؛تسا هدش یسررب نیعم لوصحم رادقم و تمیق

 زیامت نيا اما .دنک یم ادیب توافت فلتخم ناگدنشو رف تالوصحم .دراد دوجو فالتخا

 را رق یسر رب دروم رادقم و تمیق یاه ریغتم طقف هجیتن رد و دوش یم ضرف تباث و مولعم

 .دن ریگ یم

 لوصحم رییغت رثا رب هک تسا یتباقر نآ و دشاب زین رگید لکش هب تباقر تسا نکمم

 18. ۵۱9۵۲2۳۲ ۱9, 6عمجداتاننان۵هص ۳۱۱۵۵۵۵ ۳۵



 یسایس داصتقا ۶

 زا رترا رف یتح و ءایشا نیرترا رف لوصحم ,یداصتقا ماظن رد ,عقاو رد» :دریذپ یم ققحت
 ۱ ۳ تا :تختف

 تسناد مولعم ار رگید رصانع همه رادقم و تمیق زجب ,ناوت یمن هشيمه .نیا ربانب
 ریز حرش هب نیلربمیج هک یمهم طوطخ رد تالوصحم هیرظن تسا مزال نینچمه
 ۷ ادیب قسف نیا هد رک داهنشيب

 نت را شا نر سم ی یی ی لماع هشت مربا ین یا عدد

 :داد

 امک تالوصحم زا یضعب ی ریذپان فاطعنا اي تابت كرد هب هک (یکرحتیب ای) تداع و مسر .فلا
 تیفیک رد شهوژپ قفاوت زا (لیبموتا ع ون الثم) دیامن یمن رییغت نآ یط لوصحم هک ینامز تدم .دنک یم ۰«

 دوش ی یشاخ یلکم دین وتارادعم ربا اههتیژزه جییسقت هرابزف نتهوژب اب رتشیپ ینیابیز اب نتهب ینف

 .دنراد یونعم ای یقالخا میهافم هب و یا هفرح تاماظن هب .ینوناق تار رقم هب یگتسب ؛اهراجنه .ب

 3 زا رفاه نو هه هو یر تیمش ابلاغ اهر ها

 زین و ناگدننک فرصم یاههقیلس زکرمت بسحرب لوصحم عون شنیزگ .مفانم یزاسهنیشیب .پ
 یه .دیدج تالوصحم تخاس .دریگ یم ماجنا نییپًاتبسن حطس هب ات اهدمآردزکرمت

 روش نم یهتنررگید تا رسم توت هب ابلاغ
 داسنآ اتو نما هک یراق نیا رد رظن ید یا من عینک دل رک لوس یا یزد هزاردتاقا و

 لومعم زا رتدوز تالوصحم ریاس اب هسیاقم رد لوصحم نا زین و دشک یمن ازارد هب نادنچ دیدج یاضاقت

 ۱ دیو نرم یو

 هک یئزج و صقان تخانش ببس هب .تسا دوسیزاس هنیشيب هشيدنا عبات زین لوصحم تیفیک
 رد شهاک یکدنا اب هدننک دیلوت .دراد (ییادغ تالوصحم زحب هژیو هب) لوصحم تیفیک زا هدننک فرصم

 نییاپ ار تمیق ای .دهدب همادا شورف هب تمیق نامه هب و دهاکب دوخ هنیزه زا دناوت یم لوصحم تیفیک
 در وم رد الثم) دهدیم هزاجا ینف تاناکما هک دریگ تروص یعقوم ات تسا نکمم تیفیک لزنت ؛دروایب

 .(ءایشا جازتما و طالتخا

 :دوش یم رادومن ریز حرش هب ,لوصحم ی ریذپ رییغت شریدب زا سپ .مهم هطبار یا هدع (۲

 ل وصحم هی تیسن اضاقت ننشک «تمیق هب تبست اضاقت نئشک ریظن .رادقم- ل وصخت هطبار :فلا

 ری گی ی اد اس اه او هم تی آرا می فک ی
 هاگ | لاوضتم شک ییختزا نی تشیف یی زا تشک فرض هک رو رد هک ی نا نا وضخم

 هب تبسن اضاقت زیچان ششک بیس هب دوخ لوصحم تیفیک شهاک هب تسا نکمم هدنکدیلوت ,دشاب

 .دوش نومنهر لوصحم

 20۳۰۲۱. نطهصطهانصر 16 ۳۳۵0۵6۲ هق قص مجمع ۷ هتنهاطاعب ۵۵۲۱۶۲ 0۵۵
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 ۶۲۷ تباقر یاهتیعضو

 تالوصحم نایم گنج ,هنامصخ تباقر رد اهتمیق گنج ریظن ,هک تسا یروآدای هب مزال ,نینچمه

 اهتمیق زا اههنیزه هک ینامز ات دباییم همادا تیفیک رد ییایب دوبهب تروص هب گنج نی یا .دراد دوجو زین

 لقن و لمح دروم رد هژیو هب «لقن و لمح خیرات رد ار «تعرس یاهگنج» لاثم نیل ربمیچ .دنک زواجت

 دوش یم روادای رفاسم

 .دراد.دوخونآ تمیف.ولوضحتم هی:تفیک .نایم:یطابترا ::تتیق ب لوضحس هطبار .ب
 اضاقت ؛دهدیم ینعم ار رت نییاب تیفیک رتفیعض تمیق هک دننک رکف روط نیا دنلیام ناگدننک فرصم

 یاج هب هک دنوشب بیغرت زین ناگ دننک دیلوت .دباي شهاک یتح اي .دو رن الاب اهتمیق لزنت لابند هب دناوت یم
 .دنهدب ناحجر تمیق تارییغت هب لوصحم تا رییغت

 مغر یلع دوخ شوررف رادقم ظفح یارب ددعتم یدیلوت یاههاگنب .تاغیلبت - لوصحم هطبار ۳

 دوخ یتاغیلبت جراخم رب هکنآ یاج هب رگید یخرب .دنیامن یم هدافتسا تاغیلبت زا لوصحم تیفیک لزنت

 دوبهب اب ار تاغیلبت زین یا هدع ماجنا رس و دننک یم هدافتسا لوصحم دوبهب یارب دوخ عبانم زا دنیازفیب
 :قنتیما نم مهرد لوصحم تیفیک

 را رق یسررب دروم تباقر فلتخم یاهتیعضو هب هجوت اب دیاب لوصحم رییغت تسایس .نایاپ رد (۳

 :دریگ
 هدننک دیلوت ره تسایس .(سناجتمان تباقر ای) صقان یبطق نیدنج راصحنا تیعضو رد - فلا

 ناریج یوس هب ناگدننکدیلوت قفاوتم یاهتسایس هریک دا یمن رب ار نابیقر شنکاو و تسا لقتسم

 نومات تر وص نیا رد ؛دنروآ یمن تسد هب ار دوخ راظتنا در وم یتفایرد كي چیه و دنیامن یم لیم رگیدکی

 .دوب دها وخ را وشد اههنیزه دایدزا

 رتالاب تمیق تخادرپ هدامآ و لوصحم تیفیک بقا رم نارادی رخ مه رازاب رد هک یماگنه همه نیا اب
 .تیفیک ات دنتسه تمیق نارگن و هثیدنا رد رتشیب هک دنشاب هتشاد دوجو ینارادیرخ مه و دنشاب

 رییغت اب دنناوت یم یضعب ؛دننک لابند ار رگیدکی اب فلاخم یاهتسایس دنناوت یم فلتخم ناگدننک دیلوت

 .لوصحم عونت هب هجوت اب ,رازاب لداعت .دنروآ تسد هب رتشیب عفانم رتالاب تمیق هب شورف و لوصحم

 .دوشیم رارقرب هنیزه و تمیق

 رییغت یاهتسایس نایم یگتسباو هرابرد فلتخم ناگدننکدیلوت ,یبطفدنچ راصحنا تیعضو رد .ب
 تاناکما دش هظحبالم اهیف تسايس هرابود هک ناتعرعتسز یا رد,دنراد یهاک | هوق شال ضعم

 رظن هب اما .دسریم لالقتسا هب و ددرگ یم زاغآ لماک ینابت و شزاس زا و تسا رایتخا رد ینوگانوگ

 سیف هتیمز رد تناهر هب ار لوصحم تیفیک هنیمز رد تباقر ناک دننشورف .دراوم زا یرایسب رد هک دیآ یم

 رگید یوس زا و تسا قیفد و عیرس رتمک هنیمز نيا رد نابیقر شنک او وس كي زا ,اریز ,دنهد یرترب

 :تعتق 4: تین ات دراد تیساسح رتشیب لوصحم تیفیک نر رد هتک فا ریضم

 دوم غار ارقرب لوصحم تسایس ةراب رد لماکًابیرقت ای لماک ینابتو شزاس هک یماگنه

 ناوتیم ار تالوصحم رد رتمک اتبسن عونت و لوصحم یارب یلومعم تیفیک ,ناگدننک فرصم یتسیزهب

 فک هارفر یاهتقف ها شش خرما ربا یمن آ رگ داضخم هک یو شم ناف دف یش



 .دوش یم هتساک اضاقت نازیم زا اریز

 رصنع ود ,دشاب گنهامهان و قفاوتمان دیلوت یاهتسایس ای دشاب صقان ینابت و شزاس هک یماگنه
 ۱ 1 هریک را رق رظندروم دیاب

 شورف تمیق ناگدنشورف رب .دشاب تمیق هرابرد ینابت و شزاس رگا :اهتمیق تسایس .فلا
 هچ ؛دریگ ماجنا تیفیک دوبهب تهج رد طقف لوصحم هرابرد دناوت یم تباقر ؛دوش یم لیمحت تخاونکی

 تمیق هرابرد ینابت و شزاس هاگره .دشاب تمیق شهاک اب هارمه دناوت یمن تیفیک رد لزنت هنوگره
 هدر هشت اش ار ی يا هیت ما رصم ماسنعاق

 زدن اب هتش اد رییدقب ابی رتکیقت داعبا رادی رخ فلتخم یاههو رگ ردقره :اضاقت راتخاس .ب

 .تسا رتشیب تالوصحم رد عونت .دشاب رت فیعض یبطقدنچ راصحنا رد ناگدنشورف زکرمت

 ار «تمیق قی رط زا زجب تباقر» هک می ریگب هجیتن نینچ میناوت یم نیل ربمیچ رظن اب قفاوم ,نیا ربانب
 راشتنا هدنز یتر وص هب یتباقر درگارف ره رد نای رج نیا اریز .دادرارق تباقر لیلحت زا جراخ ناوت یمن

 .دب ای یم

 تیعقاو و اهتمیق هیرظن - مجنب تمسق
 فن دابو اتش تاداقتنا ضرعم رد .دش هئارا نونک ات هک رازاب رد یدیلوت هاگنب راتفر ی رظن لیلحت

 ترا هد رارف اه ی رد تک راک .لفاخع امضا هیعپ

 ایآ هک دیشک شیپ ناوت یم ار شسررپ نیا و تسا هدیدرگ انب هیضرف دنچ هیاپ رب یدیلوت هاگنب هیرظن
 هاب اش دن تهی رک تا دانا یو سر اش اب مو تن راهه و تا

 دا ریا در وم اههاگنب یاسر زا یرامآ قیقحت هیاپ رب ار نوییاهن لیلحت شزرا تسخن داقتنا :تسا هجوت

 .دیامن یم بلج رصاعم داصتقا رد نوگانوگ دیلوت یوس هب ار تقد مود داقتنا و دهدیم رارق

 نوییاهن لیلحت رب داریا - مجنی تمسف زا لوا شخب
 تادهاشم و بسک و راک لفاحم رد ریخا یاهلاس یط هک تسا یرامآ تاقیقحت زا یشان دا ريا نیا

 ار اهتییف ناییتف کیلج هب رظن انهتسا هتساذنآ کف هب ار ناک نسب ین را (یع یو هدمآ نام هی یار

 دروم ار یرامآ مهم تاقیقحت نيا جیاتن تسخن .دننک هئارا نوییاهن لیلحت رد ییارگ عقاو ریغ زا اربم

 .ميیامن یم یسررب ار اهنا یشز وما یاه هبنج و شزرا سپس و میهدیم رارق هجوت

 اهنآ جیاتن و یرامآ تاقیقحت .۱ 8

 رت فو رعم همه زا ۹ لاس رد " چیه و لاه ناباقا تب ریذم هب نر همکاران فحش (لوا

 و تمیف تسابش یدادرا رف لیلحتد راک یسونغ ناناکما نابرف یشخت مدت ونوخ نیا نه ما
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 ۶.۳۹ تباقر یاهتیعض و

 یارب ار یراتفر ز رط نانچ و دهدیم رارق دیدرت دروم ییاهن یتفایرد و ییاهن هنیزه بسحرب ار دیلوت

 نيا .دریگب هدیدان دهاوخ یم لوبق دروم الومعم هیرظن هک دیامنیم داهنشيپ یداصتقا نیرفآراک

 .تسا ۲"لک هنیزه لصا هیاب رب تمیق لیکشت داهنشیپ
 :دریگ یم رظنرد ار ریز تامادقا .عفانم یزاسهنیشیب حیضوت و حیرشت یارب ,ینونک طابنتسا

 تمیق اب یواسم ییاهن یتفایرد) لماک تباقر تلاح رد ییاهن هنیزه و تمیق نایم یواست داجیا
 ؛(تسنا

 تمیق زا رتکچوک ییاهن یتفایرد) رگید دراوم رد ییاهن یتفایرد و ییاهن دن نا وا دانا
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 اشفا (یبطق دنچ راصحنا یاهتیعضو .لوصالا یلع) اهشسرپ هب خساپ رد یداصتقا نانی رفآراک

 و ییاهب شفایرد نایق یواش هاهیا هیابر رب از ددوخ عفانم دنرادن دصق اهتمیق تسایس رد هک دننکیم

 دوش یم هیجوت تیعقاو نیا ساسارب .دراومزا یضعب رد ءرظن نیا .دنناسرب هنیشيب نازیم هب ییاهن هنیزه
 و تیپ ی یاهینحنم زا و دنشيدنا یم دوخ تدم دنلب عفانم هب یداصتقا نانی رف راک هک

 رک تسیا نیا تنه و لاه ناباقآ هدیفع هم هیت نیرهم اما دنریگ شرفامک شستشو نوک نیت
 و هی اف ی وک نیم تنایق تیپ او دننک یم رکف فلتخم تاهج رد یداصتقا نانی رف اراک

 طقف ,دیآ تسدهب هنیشیب عفانم هدعاق نیا دربراک زا هاگ ره :دنراذگب ارجا دروم هب ار لک هنیزه هدعاق

 .دد رگ یم یقلت «فداصت یعرف لوصحم»

 یدیلوت یاههاگنب تسخ رب هتسا هتف رگ رازف هدافتسا دروم «لک هنیزه» هیساحم یأرب هک یروتسد

 و تباث یاههنیزه نیمأت یارب :دومن داهنشيپ ار یمومع هویش نیا ناوتیم اما .دیامن یم رییغت فلتخم

 رد (هیامرس هرهب اتردن و) شو رف یاههنیزه . .دوش یم هدوزفا نادب یدصرد (۰ ابلاغ) دوس ییاهن دح

 .ددرگ یم روظنم باسح هب عفانم عمج رد هنرگو دنوش یم باستحا تباث یاه هنیزه

 ای دزم رد مهم رییغت زورب تروص رد و دننام یم رادیاب ای دنا هدش نییعت بیترت نيا هب هک ییاهتمیق

 .باب نیا رد) دنیامن یمن تیعبت اضاقت یتقوم ای میالم تا رییغت زا و دن ریذپ یم رییغت هیلوا داوم هنیزه

 .(دننک یم حرطم ار اضاقت هتسکش ینحنم موهفم چیه و لاه نایاقآ

 هتفای طسب ""یتعنص داصتقا تیلاعف ناونع تحت زوردنا باتک رد یراما قیقحت نیا جیاتن (مود

 :تفتتا

 شفک تعنص یاههخاش زا یضعب رد و یعونصم فایل تعنص رد هک یتاقیقحت هب هجوت اب ,زوردنا
 هنیزه لصا رب ینتبم ار یتعنص تالوصحم تمیق لیکشت دیدج هی رظن هئارا ترو رض .تسا هتفرگ ماجنا

 :درک هصالخ ریز حرش هب ناوتیم ار یو هیرظن .دریذپیم لک

 یمقر هوالع هب طسوتم هنیزه اب تسا ریارب .هدرک نیعم لوصحم یا رب یدیلوت هاگنب هک یتمیق. فلا
 ؛هنیزه نیا رب هفاضا

 هتف رگ ماجنا هک یدیلوت هب هجوت نودب (ریفتم لماوع طس وتم هنیزه ای) میقتسم طسوتم هنیزه . ب
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 یسایس داصتقا ۰.۲ ۰

 تست

 ؟ تا هدش ضرف مولعم ریغتم لماوع تمسق ِف لب ایت یقاب یتباث حطس رد هک دراد لیم تا

 تباث .دیلوت نازیم هب هجوت نودب اما ؛دنک سکعنم دیل وت ميقتسمريغ لماوت تمیق رد ار یمومع و یمئاد

 ؛تسا هدش ضرف مولعم تعنص نامزاس اریز .دنام دهاوخ یفاب

 رییغت نودب .دیل وت نازیم هب هجوت نودب ,تمیق .دوش ضرف مولعم میفتسم لماوع تمیق هاگره .ن

 ۱ .دنامیم

 یاهلاس رد هایس روشک ناونع تحت ناتسلگنا رد گه یرامآ قیقحت مجیاتن ,ماجنارس (موس

 نانیا .(«تسا نئمطمان مه و هنایا رگ عقاو ریغ مه اضافت طیارش ینیب شیب») :دنوشب لئاق اضاقت ششک

 گن واد ها رخ همادآدوخ یاهب دن دوم تیعضو هکننا هی یاد رنک قداهتتشیت هی ره ساسا رپ | رهاظ

 نو 9 دیدی ی رییغت هاگ ره .دننک یم راک «دشاب هتشاد دوجو رییغت راظتنا رب قیفد لیالد هکنآ

 :ددرگ یم ناشن رطاخ..دیلوت تسایس زیامتم عون ود اجنیارد .ب

 یتفایرد اب ییاهن هنیزه هک دوش یم نیعم یز رط هب تردن هب دیلوت .كچوک یدیلوت یاههاگنب رد
 ؛دوش یم یشان .هنیشیب عفانم ققحت هب لیامت نودب .یلمع دعاوق زا هکلب هد یواش ییاهن

 دما رد: تا اعاب ن صرتتت هک تیک زت هتیقیب تا ایناز ةتیمک راک نازیعهنزاد صف یداضتفا ناشرف اراک

 اما .دوش یم ساسحا هنیشیب عفانم لیصحت تهج رد رتشیب لیامت ,گرزب یدیلوت یاههاگنب رد

 دوس نیا نيمأت یارب نکل .دنسریم رظن هب یضار تدم دنلب رد عفانم یزاس هنیشیب زا اههاگنب نیا
 .دنرادن یملع تسایس

 تمیق نییعت هیاپ ناونع هب لک هنیزه هک تسا هدش لوبق ءارآ قافتا هب ءاهتمیق تسایس باب رد .پ
 هیت یداضتفا یترف اراک هک دهد یمن ار.ینعم نیا اموزل لک هنیزه تا اقا یو هرات ات

 هک اج ره یسرررب دروم یدیلوت یاههاگنب همه رد» :دشاب توافت یب و انتعایب دوخ عفانم یزاس هنیشیب

 رد ...ار دوس دودح ات هدش ششوک ینشور هب .هدوب هنیشیب دوس نیيمات یداصتفا نانی رفاراک فده

 تمیق رییغت زا دنچ ینانی رف راک .ملسم ردق «.دننک ظفح .تسا نکمم رتشیب ردق ره ,رازاب نیعم طیارش
 .دنا هدوب یرتهب تیعضو رکف رد و دنا هدیسرت یم تا رییغت هنوگ نيا هجیتن زا |ریز ؛دنا هدیزرو عانتما

 ریغ و ینهذذوفن یتح ایو تسردان ای نئمطمان یاهینیب شیب اهتمیق رییغت زا یشان عانتما تاهج و لیالد

 .دزادنا یمن رابتعا زا یلو .دنک یم هدیجیب ار یزاس هنیشیب هب میمصت طقف و طقف رما نیا ؛تسا یلوب

 24. ۱ ۲2عاع, اعم مسن نب 1948-947, جبزمرب 0 6۵۲۵۴ 5,
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 ورق تباقر یاهتیعض مو

 یزاما تاقیقحت نیا تامیلعت و شزرا ۲٩.

 زا ار شزرا هنوگ ره یرامآ تاقیقحت نيا ایا ؟تفرگ یرامآ تاقیقحت نیا زا ناوت یم ار یجیاتن هج

 ؟دنک یم بلس نرییاهن ِ

 نوییاهن زا عافد هب بت «یب رجت شهوزپ و ییاهن )و

 ماگنه هب نادداصتقا یرکف یوتحم هرابرد یداصتقا نانی رفآراک هک تسا هدرک تیاث و 7
 نایاقآ یراما قیقحت رد الثم .دناهتشاد لومعم ناوآ رف تقد ییاهن یتفایرد و اضاقت ششک زا وگو تفگ

 سنرت» هاگنب ۱۷ نایم نیا ا .دنرادیمن ررقم ار رغالای تمیق یلیالد هی یدیل وت هاگنی ۲۴ ,چیه و لاه
 و دنروا یم لیلد ار «دش دهاوخن یورپب نا رگید بناج زا هکنیا هب داقتعا و نامیا» ای «هوقلاب نابیقر

 زا ار نای رتشم زا یشخب هک تسا شیب رد یلامتحا رطخ نیا دن ربب الاب اردوخ تمیق رگا هک دنراد هدیقع

 هک درک روصت ناوت یم نینچمه .دنراد هجوت اضاقت ششک هب اههاگنب نیا .رگید ترابع هب .دنهدب تسد

 هیضرف اب هجو چیه هب .دوشیم زاربا تمیق نوبت ۶ تان یروغ هک فرخ زا عافد شنکاو
 رد رادیاپ عفانم هک دراد ی رکف یاب نیا رب تل الد:نسکع زب هکلب هدوبت فل اخف دون قزاس هنیشیب

 ,میقتسم هنیزه رد المع ار «لک هنیزه» مقر هک یفاضا ییاهن دودح .ددرگ نیمأت رت هال له هو

 هاگنب تواضق هژیو هب زین و میقتسم ریغ یاههنیزه ساسارب | رهاظ .دوخ هب و هب .دیأمن یم رت تشرد

 ی ال وط نیش یا هرود یارب تواضق نيا .دوش یم نیعم .دریذپب دناوت یم رازاب هک یتمیف هرابرد یدیلوت

 نیا .دهدیم رارق هجوت دروم ار هوقلاب تباقر و تمیق رییغت یاهیراوشد لاح نیع رد و دیآ یم لمع هب

 ؟دراد تفلاخم یرظن لوصا اب ایآ لمع ز رط نینچ

 زا شسرپ ایا .تسا هدوب صقان یرامآ قبقحت یاهشور .دراوم زا یضعب رد رگید یوس زا

 تبسانم (ییاهن یتفایرد و ییاهن هنیزه ءاضاقت شک ) نانادداصتقا ینف نابز رد یداصتقا نانی رفآراک
 تاداع و موسر دوش ششوک هک تسین نامه .,لمع نیا ایآ .دیوگیم دنخشیر هب پولجم هک نانچ ؟دراد
 زا یخرب .هوالع هب ؟ددرگ كرد «هناهاش یسیلگنا» نابز هب شسرب اب یجیف ریازج یموب درف كي

 ییاهن هنیزه ای اضاقت ششک قیقد رامآ هرابرد یدیلوت یاههاگنب یاسر یعالطا یب زا نارگشسرپ
 رک هشت ننع یددع یاهتابر را ناف راک تسا نیا قع اب همه نیا اب ننونک یف ییقکسش ناف

 هدعاق ش ریذپ هب هک یرامآ تاقیقحت ماجنارس ؟دنتسه هدیاف یب م و هدافتسا در وم میهافم هک دوش

 یسر رب « ار ؟دنتسین یفکمان ناشدوخ با تن میت نیمتهز اهکشیف ناک دو وا دزا

 رد و هنیزه یبایزرا زا نیت یاب و ماکت کد راد :تسا هداد ماجنا هنیمز نیا رد ار تسرد رایسب یتیع

 تایئزج رد و دریگ یم رد شورف و دیلوت نالوئسم نایم یا هثحابم .تمیق نییعت و یبایزرا نیا هلصاف

 تیفیک .دیلوت ءاهتمیق رد رییغت راثآ و ددرگیم رورم تیعضو نوگانوگ یاههبنج و دوش یم هعلاطم

 هیور دقاف زاغآ رد دنچ ره .یگداما و هیهت زا هلحرم نيا .دوش یم یبایشزرا شورف تسایس و لوصحم

 25: ۷۸لاو, اهتعنمها همدان هه همتا 6۹۵۵۲۵۵۱ ۱۱۵۲۱۵۵۲۱ 0
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 یسأیس داصتقا ۳۲

 نیا رد ۳1 :دزاد باس آ یا اس هفت وز دای زا تعرس هب سپس و هدوب تضس و ریذیان فاطعنا

 ؟دز زاب رس نوییاهن لیلحت رابتعا و شزرا شریذپ زا ناوتیم ,طیارش

 هجرتن نیا نیشیب تاقیفحت ,ریسفت رد اهطبخ و اهیور هدایز اي صیاقن و اهییاسران نیا مغر یلع (ب

 نومنهر دوخ یاه هیض رف زا یضعب رد تمیالم هب ار نانادداصتقا هک دنا هتشاد ار بولطم و دنیاشوخ

 هتشاد یداصتقا نیرف اراک نی رب هدیجیب و 0 یم وهفم تساحب ؛(تسخت اس شو

 اهمشک ایام اب ههکیا ها .دهدیمن لیکشت اروا مادقا هزیگنا هناگی یلوپ عفانم یزاس هنیشیب .میشاب

 :دوش یم تباقر و هقباسم دراو .دس رب دوس یزاس هنیشیب رجب ییاهلح هار هب تسا نکمم هک

 نیا هب :دنامب یقاب هنیشيب دوس ریز حطس رد هک دنرادیم او ار یداصتفا نیرف اراک اه هزیگنآ زا یخ رب س

 تنسا هقازک ناشت رطاخ کیه .دیآ یم دیدب راک زا تغا رف و تیلاعف رد شش وک نایم شزاس «بیترت

 و راک زا تغارف نایم باختنا .«تسا مارا یگدنز انامه راصحنا عفانم نایم زا شنیزگ نی رتهب» هک

 ؟تیفنت یخ | قصد هاست هه نیما تا تناق رو راشف اب ک راک رک یک

 ترف اراک نو بتا ی وجو تسح و دنمو ريد یدایل وب هاگنب هد لیامت دام گرد یاه هزیگنا

 ؛دریگ سیب هنیشیب عفأنم رب اچ دنرادیم او ار یداصتقا

 .یلومعم شور و ییوجارجام زا سرت «هلداع تمیق» یوحو تسج شن امن رگید یخ رب ماجنا رس بس

 .دیامن ظفح ار دوخ ینونک عفانم هک دزیگنا یمرب ار یداصتقا نیرفآراک

 و دنک یم لمع نامز یط یداصتقا نی رفاراک ؛دنریگ رارق هجوت دروم زین ایوب لماوع تسا مزال (۲

 رظن رد ریز ح رش هب ار هتکن هس تمیق یف و دیلوت تسایس رد و دشاب یم یلامتحا رطخ و نانیمطا مدع عبات

 :دراد

 ها رمه :یدیل ون هاگنب یاقب هشيذنا :رت ثسردو رت قیقد یلخس هب ایو تدمدنلب عفانم یزاس هنیشیب .فلا

 و رتشیب ار دوخ نایز لامتخا هک دراد لیم .یتح ,یداصتقا نی رف راک :نکمطم و حس اه عفانم اب

 ی ریذپ فاطعنا تسایس و یدقن یدوجوم نارحب زا تقوم بانتجا روظنم هب «یگنیدقن تسأایس .ب

 ؛دیامن ینابرق ار عفانم

 زن قی نعم هروک ی اب نیعم نام رد تفتف شهاک کا هزیو هب .تدمدنلب رد اضاقت كي رتعت هشيدنا .پ

 .دهدب شیازفا ار هدنیآ یاضاقت

 هک دسر یم مرظن هب نینچ» :دنک یم مسجم ح رش نیدب ار نوسنیبار مناخ هدیقع تسرد ع وضوم نیا

 تی و هاگنب دشز سپس و اقب تسخن یداصتقا نیرفآراک عماج فده نی رب ربتعم و نی رت هداس

۷۷ 
 ۰, .((نشس اب

 27. لوح 1ماطاصعوم, 1۳۵۵۲۲6۵0[ نمهممهاتاتمم ۹6۷۱۵16, 6۵909۱ لا, 1953,
.0۳۰-92 



 ۶۳۳ تباقر یاهتیعضو

 ؛دراد رظن رد زین ار نآ هیامرس هکلب هاگنب دمآرد باسح طقف هن یدیلوت هاگنب سیئر تامیمصت (۳

 یک اردو هیانرآ یواتخ ابا یی نیا رک ها نشر تست هتخ اش ات طاخ یستل اب هک ابقت

 دهد یم قیبطت رگیدکی اب اردوخ یاهیدوجومو تابلاطم هک یرادکناب دننام هاگنب سیئر :دهد یم ناشن

 شورف .لاتم ناونع هب .دشابیم دوخ یهدب و ییاراد نکمم عیزوت زرط نیرتهب یوجوتسج رد

 هجیتن رد ؛ددرگ یم ریاخذ شهاک زین و یگنیدقن شیازفا بجوم یداصتقا نیرف اراک یارب تالوصحم

 رصانع نیا و دهدیم رییغت ار همانزارت رگید رصانع دیلوت نیا ؛دوش یم ریاخذ نیشناج رت نوزفا دیلوت

 .خلا لو کد ناماسو رس یتسیاب یم دوخ مهس هب زین

 اب هدیقع مه ,اجنیا رد .دنوش عقاو هج وت دروم زین یداصتفا یاهدادیور تساجب نایاب رد و ۴

 هر وا دردم رظب اب ی مش تاب ییدوفو هراوفرا یدک هک هرکی را وب کات

 یاههاگنب تسایس رد ییاهینوگ رگد یتسیاب یم هک یعقاوم و رییغت یاه هرود رد زین نوییاهن .تسا «لک

 .دنشاب یم قحیذ .دیآ دیدب یدیلوت

 ددعتم دیلوت تایعقاو - مجنی تمسف زا مود شخب

 هاگبی نیت یابند رد هک تتسا نفع نیا رب یهاگ اان یدیلرت هاگنب هی رظن مهمو یدج رایسب صقن

 دراد دوخ رب ار یا هرود ناشن یدیلوت هاگنب هی رظن و یم مهارف ار لوصحم نیدنچ امومع «یدیلوت

 .تسا هتشادن ینوگرگد و عونت زونه یدیلوت هاگنب تیلاعف هک

 هب ما دقا اب دراد دصق یدیلوت هاگنب .تسا راکیب تیفرظ دوجو نوگانوگ و ددعتم دیلوت یلصا لیلد

 تیف رظ ءاشنم .دنک یرادرب هرهب شخب تیاضر یز رط هب راکیب تیف رظ نیا زا دیدج یاهالاک تخاس

 ماغدا هب مادقا رد اپ و تدمزارد رد اهرازاب ای هیلوا داوم «ینف هویش تاناسون رد .تسا نکمم راکیب

 بجوم و دزادنآ یمزور دنسب زا ار تالوصحم زا یضعب ریخا دروم .دشأب یتعنص شهوژپ رد و یدومع

 .دوش یم روهظون تالوصحم شیادیپ

 :دوش یم هداد صیخشت تلاح هس .دنک یم دیلوت الاک عون دنچ یدیلوت هاگنب هک یماگنه

 رارق ریثأت تفاهم یاهو تا یک انا ملاک ست
 درب دیب ریخت دهدب

 یکی دیلوت رادقم شیازفا هک یمسق هب ,تسا هتسباو مه هب فلتخم یاهالاک دیلوت ؛لدایتم هلو ۲

 .سکعرب و ددرگ یم یرگید دیلوت تیدودحم بجوم اموزا
 تالوصحم :تسا طبخ رم رکیدکی هب .ییف ظاحل زا تلتحم .تالوصضحم دیل وت ::هعشویپ دین ون ۳

 تن ی ی و اف :امز و تباث یاهتبسن هب یهاگ هتسویپ

 لوصحم دنج هدنزاس یدیلوت هاگنب یاههنیزه (فلا
 3۳م عرق هرم منفی و یلئاسم الاک دنج دیل وت دروم

 نیبعت اب هارمه لوصحم ره یئزج ییاهن هنیزه هبساحم .دراد دوجو نامزمه دیلوت هک یماگنه .فلا
 رادقم هکدآ طرش هبوراد ناکیا لری لب زا دعا فردا اب یار زاک یاهو نشیا فا
 :ذن اف تیات بد ال ویضتتت



 .دومن نییعت ار الاک كي مولعم رادقم دیلوت هب طوب رم .هژیو ریفتم یاههنیزه تسا نکمم «نینچمه

 هژیو هنیزه .تسا تسد رد 13 و ۸ لوصحم ود زا (2و و (۵ بیک رت مولعم لک هنیزه مینک یم ضرف

 طقف رگا .ددرگیم رسک لک هنيزه زا ردقچ هک دیآیم تسد هب بیترت هب ()م هب طوب رم «(۷,) ریغتم
 ) هژیو طسوتم ریغتم هنیزه هبساحم سپس .دوشب دیلوت (۵ رادقم

 فور وب ال وضخت هه هب رفتم اب تبات یاههنیزهلکش یدک ارد تیقش یاههتیزه ممه نی اب
 طقف دروم نيا رد و درادن شزرا و رابتعا ,صیصخت یرظن شور چیه .درک نیعم ناوت یمن .دنا هتسباو

 .دیدرگ لسوتم یلمع یاهشور هب ناوتیم
 هب عجار ءاما .دنشاب یم ربتعم نانچمه نیشیپ تاظحالم .دریگ یم ماجنا لدابتم دیلوت هک یماگنه.ب

 :دیآ یم شیپ تلاح ود یئزج ییاهن هنیزه
 ؛دوش یم نیعم شیپ زا یئزج ییاهن هنیزه .دشاب دوجوم هدافتسا نودب تیفرظ رگا

 هب هکنيا رگم درک دایز ناوت یمن ار الاک كيرادقم .تسا هتف رگ را رق هدافتسا دروم الماک تیفرظ رگارس

 جیب یخ اهن هی یا اس فداکار ریید شدی ت یاه لاک زادقس بیترت
 دیلوت رد ریظن شهاک اب هارمه الاک كي دیلوت زا دحاو كي دایدزا زا یشان لک هنیزه رییغت هلزنم
 .دوش فب رعت رگید یاهالاک

 هاگنب .دراد نای رج ( زا دحاوودو ۸ زا دحاو كي الثم) تباث تبسن هب هتسویپ دیلوت هک یماگنه .پ
 هک یروط هب ,دنک یم دیلوت بک رم یالاک كي طقن هک تفرگ رظن رد یدیلوت هاگنب نوجمه ناوت یم ار
 ناوت یم ار بک رم یالاک نیا یاههنیزه تلاح نیا ردو تسا هدش لیکشت «21+1۸»زا نآ دحاو كي

 ره یئزج ییاهن هنیزه ناوتیم .دریذبب رییغت هتسویپ تالوصحم نایم تبسن هاگره .دومن هبساحم
 فقوت اریز .دروآ تسد هب ناوت یمن ار لوصحم ره یا رب هژیو ریغتم یاد هنیزه .درک هبساحم ار لوصحم

 تالوصحم دیلوت نایرج فقوت بوم تورا .ینف تاهج هب و لیالد هب ,لوصحم كي دیلوت نایرج

 دوم ها سس روم یاه لاک هیلک سیک رب نیس یاهاته ناو ما طعف و یا ی ید هو

 لوصحم دنچ هدنزاس یدیلوت هاگنب یتفایرد (ب
 اهالاک هک دوش یم هتفگ ,دشاب هتشادن رگید تالوصحم تمیق هب یگتسب لوصحم ره شورف رگا

 زا هلصاح یئزج یاهتفایرد عمج یدیلوت هاگنب لک یتفایرد ؛دنتسه رگیدکی زا لقتسم اضاقت هب تبسن
 .تسالاک ره

 هب اضاقت قیرط زا اهالاک .دشاب هتشاد یگتسب رگید یاهالاک تمیق هب الاک كي شورف هاگ ره

 رک قهر هی اس اب لمکم اهالاک نیا اب اهک تشناودیاب تر وض شا رده هسیاو یفکب

 بجوم هدنامب تباث رگید یالاک تمیق هک یتر وص رد ,یکی تمیق رییغت .دنشاب رگیدکی لمکم الاک ود

 الاک ود یاضاقت ششک هب هتسباو لک یتفایرد زییغت تیمها و تیهام :دوش یم الاک ود ره شو رف رد رییغت

 هب ,لوا یالاک تمیق شهاک ,دنوشب رگیدکی نیشناج دنناوتب الاک ود رگا .دوب دهاوخ تمیق هب تبسن

 رییغت :دش دهاوخ مود یالاک شورف رادقم لیلقت بجوم .دنکن رییغت مود یالاک تمیق هکنآ طرش

 :تشاد دهها وخ یک تمیپ هاب تار تست یالاک یاض امت شک هی لک. یتفایرف



 ۶۳۵ تباقر یاهتیعض مو

 كي شو رف رادقم رییغت اب قفاوم لک یتفایرد ینعی ءالاک كي یئزج ییاهن یتفایرد ناوت یم ,نینجمه

 اب قفاوم لک یتفایرد ربیغت ینعی .یلک ییاهن یتفایرد و (دیامن یمن رییغت رگید یاهالاک شورف) الاک
 یتفایرد ,دشاب كجوک رایسب شو رف رادقم رد رییغت رگا :دومن هبساحم ار الاک ود شو رف رد نامزمه رییغت

 .دوب دهاوخ كي ره یئزج ییاهن یتفایرد ود عمج اب ربارب لک ییاهن

 تمیق نییعت (ب

 .لدابتم ای نامزمه دیلوت تلاح رد یتسیابیم .تسا هنیشیب دوس یوجوتسج رد هک ,هاگنب ۳

 یئزج ییاهن یتفایرد هک ینامز ات :دجنسب نآ یئزج ییاهن هنبزه اب ار الاک كي هژیو ییاهن یتفایرد
 .دشاب یم الاک شوررف رادقم شیازفا رد یدیلوت هاگنب سیئر دوس .تسا یئزج ییاهن هنیزه زا رتگرزب

 ؛دشاب ربارب یئزج ییاهن هنیزه اب یئزج ییاهن یتفایرد .دوشب دیلوت هک ییالاک ره یازا هب .رگا (۱
 یئزج ییاهن هنیزه زا رتگرزب ,یمک زایسب رادقم یازا هب یئزج ییاهن یتفایرد ءالاک ره یارب «رگا ۲

 هشت

 .می ریگ یم رظن رد ار هتسویپ دیلوت تلاح نونکا

 یزاس هنیشیب روظنم هب یدیل وت هاگنب سیئر .دریگ ماجنا ریغتم یاهتبسن هب هتسویپ دیلوت رگا . فلا

 .ددنب یم راک هب ار یدعاوق دوخ عفأنم

 زا یرادقم یوجوتسج رد هدنشورف .دریگ ماجنا تباث یاهتبسن زد هتسویپ دیلوت رگا .پ

 .دشاب یم هنیشیب لک شف ایزخ نا یازا هب ینعی ,تسا چیه ییاهن نتفایرخ نا یازا هب هک تسالاک ره

 اب .تسا چیه ییاهن یتفایرد نآ یازا هب هک ءالاک نیتسخن دیلوت هک دشاب نانچ دیلوت ینف طیا رش هاگره

 .دوشب وغل مود یالاک دیلوت زا یتمسق همانرب دیاب

 نادب ات دیلوت شیازفا رد یدیلوت هاگنب سیئر عفن ,می ریگب رظن رد ار شوررف و دیلوت یاههنیزه رگا

 بک رم دحاو نيا ییاهن هنیزه اب ربارب (21+1۸) بکرم دحاو كي ییاهن یتفایرد هک تسا نازیم
 هب ۸۸ یالاک یارب یفاضا بک رم دحاو كي دیلوت هک درک تباث ناوت یم .تباث یاهتبسن تلاح رد .دوشب

 نیا رد :دنامیم تبثم مه زاب 13 ییاهن یتفایرد هکنآ لاح .ددرگ یم رهاظ یفنم ییاهن یتفایرد تروص

 ییاهن یتفایرد هک یمسق هب .دنک فذح ار ۸ دیلوت زا یتمسق هک تسا یدیلوت هاگنب سیئر عفن ,طیارش

 أ ۰ 1 ب
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 1) 5عع ]و ۵۵ 1۶ 6

 ظ. ۲5۲56۳۲, 1۷۵2۵۵]عر مملومماع, ]و عماتمج 0م ۶0۳۵م لوصم ۱۱۵ع0وموصنعب وصف



 شنامت داف ۶

 ز۲میتمومآ 0امممجواء 1:لععام تگ, (موهدطعمتعم 1933 (۳۵0۳۵0۲۵۰ لعصف [366۳-
 مفزموجمت ۲۵8۵۳۵6 و6۲9, ۲۵۱, 1)

 1[. ۳۳۵۵00ب هجوم عج ۵6 لو اومدم لمصف 1ع ۵۷۲۵۵ عجهیم
52 0۵87 

 1. سد ۲۵ )۶ههمنصم ۵۶ 0همعاناتهدر دصم [ع۵:4بماذو» ج۵ 06
 0م (لصجتعهم ۰)1949

 ]. 1[. هتشقب 1۵۲2۵۲ ۵ عهجمممخ هگ ۲۲۵:فمطام (مدجممات اتم (ر۵هممو ممومم
 . وزع بهم, 1940, 0. ۰)241-206 ۲ ۱ ۱
 - 6002انانهد : 5۵026 ظ۵0عاد هحف وجخعصتو ظمومعاف (۱۵۰۳۶۸۵۱)2۸ ۸

 190, ظ ۰)1955 ۱
 بم "جم هومو نگ هتهزات : همانا مهم هک 0بهمن اد هو هه
 قهصعصت !هصهاتهدم (»ه۳زممص کعمجموع مهم صفت 1958, 0. 474 ۰)8۰
 لونج ۱۳ تیممب ۲م دعاتسم ۵6 مصممماتاتمد (دحم : صدد ینمج هد ۱ هجمروماچ

 زد 4وومتموج آوا (۲۰۵۲,زبءانو 0د۵ههرحات 21م 1941)

 ل.-قب ظفر اادتاعم+ (ناهممن6نماتمجع زده ۵م لصص دنمم امد (هعصع (0نمها»
 زهجوصت ه ۳608۵0 8۵84م ۰)1942

 لموص ۲۵۵۲۵۵2۲ صمومو 0ماهه 6۱04 (اممومجوام منم,
1953(۰ ,5606 

 . طن (عفاصضتفتتتتر 4م مردم (امصمجم دصتامدب 1952)»
 ۲. (2011202 ام ۳ع)۵هدتمم هنممممت ممد( 6ع0)0»هاواتمم ۵۲۰ ۰)1955

 2) 5عع 1۵ مصمو

 ۸. 002۳۲۵ اتلوم یی اعم ۳0م ۱گام 1ع ۱۱6۵۳۹۵ قمف
 6)7مو5عع (1838)»

 ۳6۳2۲۲۵2۲5, 160۳2 ۳۳ ما اامدممهاندو ((ینمجملو )وا: موم 0-
,(1897 106 

 6, 1,۳01, ام 6۵۳۶۵ هدف ۳ ۵و ومجمجهاه (اطنعهم نم 1927)
 ۲. 220۳22 ۳ههاصم نه ۱ندمممآ وصف عموم ۳۵۶۵۴۵ (1933)»

 . ۲۰ ۳۱:تکقر دف طع0۲۴ هگ اقمصممماب (عصع ۳۵0۵م زوم ۰)1933
 21۳3۱۳۵۸ 1م حوممجفد (م ۸هدمموازعم (ضصتم۲۵لهتصم 1952۰

 ب. ۸. 2. 1۵8۲۲۵۵0۲۲, /هدممماب (نهسصصز0جم ممصمتم ظعص0ظ00طفقم 2 ۰).60
 ظر گونسعمپ ۲م اعنبو ۵۶ ۵ تصحف هست همانا.( اتمم ( صم

 لبه 1926, ۰ ۰)35
 5. 1,0215۸30۲ 1 دمرموآرم 2۷هللم عمرم 26۵۸۵۱26۵ (الانلعصم ۰)1953

 ۲۷ همدم ۷ذممو هد ام ۰ وصممما ظجمدامصف (۳عننمم نر 260207همم
 5::و:زمور دمت 1949)

 ام مهطزغصم ؟طکهجنوعم قد دصهدمجوام نمتصتمدص+ ع 6246 مهنهلنذتمصمصا
۵946 0۲ : 

 ظ. ۰ ۳۵0, بممم»هامم نگ ۱۳۵۴۵۲6 (4 هلمم 8تا, لو 6۱9۳۴۰ ۰)17
 ]هدص 102802 ممرصم»مو هر ۲م هه هام (0ظع. 15 6۵ ۰)16

 ۲. )لامتتتاتطر طه هام اهم هه ۱)ممه ۵هگ طیتمم )زعهتصتمماتمههب تعصف
 3 یمزدمعع مجمع هیتمج همدم )۳۹6 ادم (۲۵۵6۵۲08هب ۰)1955

 گو 1م هتمصممومدجم, ۲۵۲ 1۵ت همم ها هم 22 5۵8۲۵0۵۲ (طعو. 18) هئصعل
 یوم ل.ءو طمت : طقمو 160۳۲ ۲08۰ ۰)688۰

 اش اذع66۲ه اتم هد 1م هتمجمممام طلعمعمت می هصوجعصعم : هنیصعلمطف :

 ۲۲, 1۳۳۲18, نم 22۵0۵046 ۵۱۵۸6۴۵ (۳هتتوو ۳۳6۵۵۵2 ۱۳۵ ۷مدو:(متتهف 46 ۳۳۵۵6۵,
1943۰ 

 طر. 50۳0۳ 10عر 2و دهاعتمر ۷۵۳۵۱ هانه هرم هم ۳۳هزمانز۱0 همه (دحف له جات



 ۶۳۷ تباقر یاهتیعضو

 فو انج 2۷۵مدملمامجم»6 صف کتک )0. 157و 1943, ظ. 410)»
 6 1022۲ امام هج ام تمدن ۵۶ ظلم مت ]6 0دهرجهآز عصب و 41-

 عزممآ عمجمطدزرر 21 1939),
 1۶ هتسامهغ : ۱۲۰ ۳ظتتسرتم طمع هصق ۲۷۲ هممو هج0مت ظلم معوت 0د۵همر

 (1مصع 7م نیما لهسجمت هک عمو 200۵6 ۰)1947

3( ٩0۲ 200 

 تنم و00 (هتتفم ۰)1944
 ۱7 "یورو9 : روسص6تمم هوگهنعع تیر ووشو ۵ 1]نهعمومام : 1952, 0 1 +

۰ 9 ,1963 : 4 9 ,1962 : 3-4 509 ,1955 
 2۲, 5۳021 ۹ مش 6 هما گامحتسم (۲۲ز]مو7, 1959)

 ۱۲۰ . ظاهر عدم تهطممتمجر ۲هلیم هک 6۳۵۵م (2عهنلاعتتب 1959),
 ۱۲۰ ۲۳۲۷82۵ یر هم نمد ام روم (ظصحموگ 1949)

 ل.-9. 3۸۲۲م ۳۳۶6۵ 1607۲ (0۳۰ ۰).618
 01 ۳ 0 المدمرمهاتعانم (مههافاتمه ههف بم ۲560۲۲ ۶

 یعصعع (249۵۳۲6۵۶ 6۵0۵۵۵6 مهمم دصفق ۰)1940
 6۶, ل. 9۳1عتطتم دم نم 0ناتوممما» انوصمع0 0۳7۵ هص4م و4 ۳زعمف

 (لهسومآ هگ ۳هاممت یعمجمجوو ۵6۲۵۲۵ ۰)1947
 ۳۳۳02۹80۲۲, 6 ِ_ِِ 7 هو ۳ع۵0هدعا 08200.( له ما

 ن عمجم»عهم 6۵6 1955)
 !۲عصم ۳۳28, 5متحم 00۵۵8 ۲ 5تا ۵۶ ام ۱۳ت۵رممآ7 ۳۵ام ( ۲

 1 :0عاجتر# ریس 1«نمآهامصجم»م 1948و ۲. 46)»
 لعحم ی ت 00 (مدصروه ات, ۳هامم مرام هد (۲۵), 66+

4 .8 ,1951 
 ۳عصع 33268, 0م اطم ۲۵۵۲۲ ۵ طدتعم دوتهمدججاع (تموا گه

 1۳60م, 1951م 0۰ ۰)252
 ۸. ل. ]700بب وبوزمُ ز۷مممومآب هج۵ق طمع ممتاز (۳)نلع06]جاحتهب ۰)1930
 ] . ۱۲۰ ۱ هدر 1م ۱۲و هه زوم مهمممم ۵۶ ۳خمم مومن ( ۵

 1۳ع6:)0»0 ۳۵00, 466. ۰)1951
 ۸ ۳۱22۳0۵۸۵0 دم !ادممد» هک انتمومآ» (0م۶۵۲۲ لویما هزگ 00م

1954(۰ 80۲۰ 
 ۱:8 فک و ۳۱0۵۲ع]لمو ه۳:عدامانمهم 16 12 ۲601۵ 40 ۱01عهع01ع میم

 1ععمجمجتم هاب«, ۰)1961

 4) 9و ام مدممصمصعم دهم 1616هههتهات
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 اهتمیق لیکشت صاخ یاهماظن
 زک رمتمان داصتقا رد

 لحم و اهرازاب لکش زا یشان طقف ,زک رمتمان داصتقا رد ,یعقاو یاهتمیق ینوگانوگ

 یاهشخب زا یضعب رد هژیو لماوع ذوفن هب طوب رم هکلب ,هدوبن اهاضاقت و اههضرع یقالت

 هو ی ياتسا هاتف ا

 :دنک یم بلج ار تقد ریز حرش هب صاخ دروم هس .هنیمز نیا رد

 ؛دنراد از نیساسا ماقم حیفیطا ایا و نآ رد هک یزرواشک یاهتمیق (فلا

 ییاهتمیق تسایس یهاگ نآ هژیو فده هک یمومع یاهیرادرب هرهب رد تمیق (ب

 ؛دیامن یم هیجوت ار یصوصخ یدیلوت یاههاگنب تمیق تسایس اب توافتم

 :هگلود یر رع اب ین یلاخص | ناسا

 ۱ یزرواشک یاهتمیق - لوا تمسق

 و درب راک ابلاغ هک دوش یم رگ هولج یا هژیو تاصخشم نانج اب یزرواشک ی دو

 زا هل ها ی واضحا یناک ناو ی تماس بیای کای اهم

 یاویش رثا رد ار هتکن نیا ولیم هک نانچ :دنزاس یم نکممریغ ای راوشد یزرواشک رب

 و هان سس یاههداد رب ی یی در نیا تسشیاوب یه رب اتسور ناضتا هرابرفدوخ

 لماوع و نیقی مدع طلست تحت و تسا هدیجیب و جن رغب هدف یوم وه و یک

 :دراد زا رق یسانش تسیز یاه هدیدب لثم یریدیان نییعن

 رادیایان و نیعمان یاهتمیق ینعی ,یزرواشک یاهتمیق تایصوصخ تساجب .نیاربانب

 .مينايامنب ار «یسایس یاهتمیق» هجیتن رد و
 سس سو

۰1, [۷۱۱۳۵۱۷۱ 7۳۵۱6 ۲ ۵ ۳۵۵ 



 یسأیس داصتق ا »۰

 یزرواشک یاهتمیق نیعمان تلصخ .۱ ؟
 اب دب رایسب یز رط هب یزرواشک یاهتمیق هک تسا تیعقاو نیا زا یشان تلصخ نیا

 .دنک یم ادیپ طابترا .تسا راوشد رایسب نآ هبساحم هک دیلوت هنیزه
 .دوش هبساحم دناوت یمن دیلوت ماجنا زا سپ یزرواشک رد دیلوت هنیزه ءوس كي زا

 ناسنا و دراد یگتسب یعیبط لماوع هب .تعنص فالخرب ,یزرواشک رد دیلوت رادقم ا ریز

 . تسین هطلس نانیا رب ار

 رب ریز تخس عناوم هب هتشذگ رابتعا هب دیلوت هنیزه هبساحم .رگید یوس زا

 :در وح یم

 ؛دنتسه قیقد یرادباسح یاراد مک هرامش هب یزرواشک یاهیرادرب هرهب (فلا

 هسیاقم هیاپ رب زرواشک یداصتقا هبساحم .درادن ییالقع تروص یزرواشک تیلاعف
 ولیم .دریذب یم تروص یدقن یدوجوم ساسا رب هکلب .دریگ یمن ماجنا هنیزه و هدزاب

 ِ یشان هدننک فرصم راتفر زا ن اناقفهد یداصتفا تامیمصت» : ۱5 دوش یمرو

 ساسا رب انزج دیاش لمع ز رط نيا .یرادهیامرس نی رف اراک ییالقع هیور زا هن

 ِِِِت اهر یا یرادباسح هک دنک ادیپ حیضوت تیعقاو

 لوصف نایم ار یوتحم هوجو و دراد تسد رد ار لوپ هسیک رس هناخ ی وناب .درادیم هاگن

 ۱۵ اه اف و تتبح هل هب لبطصا و هویم عاب ؛دیامنیم عیزوت هجدوب فلتخم

 نود ره انا نیک ای یو شرف سر زا سا یک تم و هدف

 اکسس رت مهم یم ضمادوخ عهس اقا کج رک یرادرب روی داهیا ره رها یلک ر وط هب

 ار فلتخم تالوصحم زا كي ره مهس و صوصخم هنیزه ,طلتخم تعارز رد (ب

 تالوصحم نیا زا كي ره تباث یاههنیزه مهس نییعت اریز .درک نیعم تفد اب ناوت یمن
 .تسا نکممریغ هدش مامت تمیق رد

 نیا ناوتیم یتح و دور یم راک هب مک یزرواشک رد دیلوت هنیزه حالطصا نیا ربانب

 رب تسعاب و تتنا هه ا لیاف هاو شیت بره نوش اب افک دیسک نفع و ناتو

 3 ی زیپ رظن رد ار راتکه ره جرخ اپ تعارز یاههنیزه ولیم هیصوت ربانب هک تسین نیا

 ؟مینکب هجوت رتمک "لاتنک ره هدش مامت تمیق هب

٩2 00۵0۲, 0 5 



 ۶۴۱ اهتمیق لیکشت صاخ یاهماظن

 یزرواشک یاهتمیق رادیابان تلصخ .۲ 8

 ات هضرع عبأت .تدم هاتوک رد .اهتمیق هک دیآیم رب تیعقاو نیا زا یتابت یب

 , :دنشابیم ریذپان رییغت یاضاقت

 ای یوج تاناسون رثا رب اههدزاب رد رییغت هب طوب رم اساسا هضرع رد یمظن یب ۱

 .تسبا (اهماد ضارما ؛یچراق یاهیرامیب) یسانشتسیز یاههدیدپ زا یضعب

 شيازفا یناوارف یاهلاس یط هک ,یفرصم دوخ رییغت رثا رب ائزج یمظنیب نیا
 .دوش یم ناربج .دریذبیم شهاک یبایان و یطحق هرود رد و دباییم

 تالوصحم ب هر عوضوم نیا :تسا هتسویبان هضرع .دراوم زا یضعب رد

 نامز تدم رد ای تشادرب و نیج زور نامه دیاب نانیا اریز .دراد قادصم یندشدساف

 .دو رب شو رف هب هاتوک رایسب

 تایرو رض زا هک ییادغ تالوصحم دروم رد هژیو هب ءاضاقت یریدبان رییغت (۲

 درک رهاظ .دنا هیلوا

 تالایا رد -۰/۳۳ هسنارف رد .مدنگ یارب :تسف هن تست اضاق نیت یر

 تسا ۰/۳۷ هدحتم

 )۳ او تک

۱ ۳۸" 

 )۰۱۹۱۹-۱٩۹۳۳( ۰۵-2 (یشو رف هدرخ) بارش

 ۱۱۳۵۲ را
 تا ییفشاتک اهر نا ساتن سوا یا است یک هو
 ی داوم ناونع هب یزرواشک تالوصحم هاگ ره

 ار هیلوا داوم هک یتعنص یاهراز اب رد اضاقت ششک و اهزاین ریدیان تمواقم رتمک تلصخ

 شا نیک اراک اتبس اضاقت .دنرادیم تفایرد

 .تساهتمیق دیدش یتابث یب و یرادیایان ءاشنم اضاقت و هضرع تایصوصخ نیا
 یزرواشک یلوپ یلک یتفابرد :دیامن یم تقباطم زیچان دیلوت اب الاب یاهتمیق (فل

 .دباي یم شیازفا یبایمک هرود رد

 هروذ زد زر وواقک یلوب یتفایرد :دیامن یم تقباطم دایز دیلوت اب نییاب یاهتمیق (ب

4. 0. 11. ۰, 



 .دریدب یم شهاک یناوارف

 هدرک لیلحت ار هدیدب بت مهدجه نرق رد هک تسا سک نیتسخن گنیک یروگرگ

 رییغت لوصحم تشادرب رادقم سکع تهج رد یتفایرد ,لیلحت نیا قفاوم .تسا

 دورههای کنیک نوناق زا ابلاغ دوزوم نیا ند هتک م

 اضاقت و عابشا رازاب دیاب :ددرگیم رادومن طرش ود هب طقف هدیدب نیا ,هوالع هب

 .دشاب ریدیان رییغت

 رابنا هب مادقا) هنانیبدب یاهشنکاو ءاشنم یلوی یتفایرد شهاک .یناوارف هرود ز

 یندشعیاض داوم روظنم رگا اما .تسا (تالوصحم یدویان و یندش دساف یاهالاک

 یفنم رثآ اب هضرع :دریدپب ار الاک شو رف تمیق لزنت دوجو اب دیاب لک دل ی هات

 ٩ شر ها ی

 یزرواشک یاهتمیق «یسایس تلصخ .۳ ۹

 ار تلود ءاهتمیق همه زا شیب ,یزرواشک یاهتمیق هک تسا نیا الاب ناونع زا روظنم
 نیا و دنا وخ یم ارف یا دقک شل وتو یا اینک تا رضم تان او اشرف دور تل افکت

 .دنیب یم یرو رض ار هلخادم

 مسجت یکاروخ داوم تمیق هباثم هب ابلاغ ناگدننک فرصم نهذ رد یزرواشک تمیق

 ها اطب هوش هدروآ وواکبه اتک درک قسم سد تابرک تا هتفاب
 زا یضعب .ددرگ یم ادا یزرواشک یافهقزوآا رفتم لات تهج رد ناح دنک نفرت

 دنا هدوب و رشیب یاهتمیف .یمروت یاهتیعضو رد ,ریش اي تشوگ تمیق دننام ءاهتمیق

 .دش یم اهدزم یقرت یارب اضاقت بجوم و رای ارد یشیازفآ رههک ینعم نیدب
 تالوصحم تمیق نایم ابلاغ هک تسا یماهپا ِِ ,وراد تیها هجا مه نیا اب

 مدنگ تمیق :ددرگیم رارق رب تالوصحم نیا زا قتشم ییاذغ داوم تمیق و یزرواشک
 ها ی لیاقت ی یاسر سا تا رک یا ی ات تم یه
 .دو رب

 یزرواشک یاهتمیق یرادیاپان و یتابت یب حالصا و حیحصت ,ناگدننکدیلوت رظن زا
 و تمیف ل تن هک نوح نارارف /تسا یرو رخ نارزواشک دهاردتزا تیامعت آر

 لداعت طعف 4 | ریو هد وطنم فلت هفخاق هل رس هب هدزوآ یمراپ هبار شتفایود یادیف طوقش

 نسهاک ار مدرمزا یمهم شخب دیرخ تردق هکلب ,دنز یم مه هب ار اهیرادرپ هرهب یلام

5. 0۳0.61. ۰ 



 ۶۴۲۰ اهتمیق لیکشت صاخ یاهماظن :

 یاهاضاقت هب تبسن اهتموکح دراذگ یمن ییاتسور یاههدوت یتاباختنا هنزو .دهدیم

 زن مس اتضا یراق اف

 ار یزرواشک یاهرازاب نامزاس و اهتمیق زا تیامح ماظن دنا هدیش وک اهتلود ,نیارربانب
 نیمه: 4م کا رتشف یررو اشک تسایس ایورا یداضفا هعناس هدویحم نخ تراس انس

 .دهدیم خساپ یرکف تالاغتشا و اهینارگن

 مه ریز حرش هب اریز ,هتف رگ رارق صاخ هجوت دروم هسنارف یزرواشک تسایس هک تسا یلاس دنچ

 هدش نیمضت یاهتمیق ماظن قیرط زا تادیلوت ییامنهار هب مه و یزرواشک یاهرازاب نامزاس داجیا هب
 :تسا 9در تتسد

 رتفد ۱۹۲۶ لاس توا مهدزناپ نوناق :تسین یا هزات راک یزرواشک یاهرازاب یهدنامزاس (فلا

 نيمأت و اهدازام فرصمو لاقتنا .یتشادرب لوصحم ندرک یناگرزاب نای رج رب هک درک داجیا ار مدنگ روما
 هب ۱٩۴۰ لاس ربماوت مهدفه نوناق دانتسا هب .مدنگ روما رتفد .درک یم تراظن یتشادرب لوصحم یلام

 طسب تالغ عاونا هیلک هب زک رم نیا فیاظو .دیدرگ لیدبت *تالغ یاهفرح نورد یاهتیلاعف یلم رتفد
 .دنک یم ادیب

 هب تالوصحم مظنم نای رج نیمأت روظنم هب ۱۹۵۳ لاس ریماتیس ما یس خروم یاهنامرف همه نیا اب

 تالوصحم .تسا هتخير ار اهرازاب نامزاس هدولاش ,هفرص هب نورقم لوقعم دح رد و رادیاپ یاهتمیق
 زا .تمیق هدودحم رد ,بارش , ینغور یاههناد .ینبل تالوصحم .تشوگ .تالغ دننام ,یساسا و مهم

 تک رش و ینبل تالوصحم حالصا قودنص ءالثم) دنیامن یم هدافتسا هطساو تک رش تیامح قودنص

 .(۲هلرتنا مان هب ریش ناگدننکدیلوت هطساو

 فیاظو :دیدرگ لیمکت یزرواشک هل رتشم تنامض قودنص داجیا اب اهرازاب نامزاس ۱۹۵۵ لاس رد

 .یزبس .هویم دننام ییاه هنیمز رد تلاخد و یجراخ شو رف یاهرازاب طسب .دیلوت ییامنهار قودنص نیا

 :تسا هتشادن نامزاس نامز نآ ات هک تساهتیا زج و ننیمز بیس

 .دزرویم تردابم زین یجراخ و یلخ اد یاضاقت اب یزرواشک تادیلوت قابطنا هب اهرازاب نامزاس (ب

 ایفا تا سرش یاضا تاتنل را ی هک یقنا هفت صرف یاب یافت اف رزق

 اهتمیق رد ی رییغت هجوجیه هب ررض اب هارمه دیلوت هک یتروص رد .دنامیم یقاب هفرص هب نورقم
 دروم تالوصحم تمیق نییعت ز رط ۷ لاس ربماتیس مهدجه ینامزاس نامرف .نینچمه .دهدیمن

 .وج .مدنگ زا دنترابع تالوصحم نیا .تسا هدرک حی رصت ۱۹۵۸-۱۹۶۱ هرود یارب ار تلود نیمضت

 هم مهدجه خر وم *"بروبال نوناق ار ریش تمیق) غ رممخت و كوخ تشوگ یاگ تشوگ ,ردنغچ .ترذ

 :(تسا هدومن نیم ۱۱۵۷ لا

 بسح رب لاس ره هک ۱۹۶۱ لاس یارب فده :تفرگ یمرب رد ار ریز دراوم نیعم یاهتمیق ماظن
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 ؛یتآ هزرابم یارب صخاش رب یکتم و امنهار یاهتمیق ؛دنوشب یبایزرا دیدجت فلتخم یاهصخاش
 عاضوا رییغت و یتشادرب لوصحم رادقم هب هجوت اب هک تخادرپ یارب یعقاو یاهتمیق ماجنارس

 .دنا هدیدرگ نییعت یداصتفا

 حالصا همان رب هوس وخ ۱۹۵۸ اس اسد نود رو اسک یاههجروآ رفتن یرادک نیضخ اتش

 امت سر واشک یاهتام اس هیتس تاضا شعا رغز یلغ راک یا :تسنا هتل یلاموت یلوت

 هسنارف یزرواشک هعسوت یارب یرورض تامادقا هک هتشاد هدیقع تلود ,عقاو رد .تسا هتفاین یا هزات

 .دوش دودحم و هصالخ اهتمیق یدنب صخاش هب طقف تسناوت یمن

 نایم یریارب رارقتسا نآ فده هک ۱۹۶۰ لاس توا مجنی خروم یزرواشک ییامنهار نوناق (پ

 ار رازاب و دیلوت لماک نامزاس ,مجنب ناونع رد ,نوناف .تسا یداصتقا یاهتیلاعف رگید و یزرواشک

 .دنک یم ینیب شیپ
 نایم طابترا یدادرارق ماظن كي لوصا ,۱۹۶۱ لاس هیوژ لوا زا شیپ .هک تشاد دهعت تلود

 .دنکب نیعم ار یزرواشک تالوصحم نارادیرخ و ناگدننک لیدبت «ناگدننک دیلوت

 هیوژ مکیو تسیب یلام نوناق بجوم هب هک ,یزرواشک تالوصحم رازاب میظنت و ییامنهار قودنص

 تالوصحم رازاب زا یشخب تیاضر نامزاس دیاب .تسا هدش سیسأت هجدوب ممتم لکش هب ۱۹۶۰ لاس
 ار یخ د ناسا نا طخ م ازاس خیا فک دامنا (بنا دیبا یاهدووآ و ی هفرک زیع

 تادراو اي تارداص ,ریاخذ كرادت ,شو رف و دیرخ تایلمع لیهست جراخم یلام لحم و دریگ یم رظن رد

 ییامنهار و یجراخ و یلخاد یزرواشک یاهرازاب لوحت هرابرد تامادقا زین و یزرواشک تالوصحم

 .دیامنیم نیمأت ار یزرواشک دیلوت
 هروذ في یارب:۱۹۶ ۱ لاس ربتکا مهدژناب زا شیپ تلود ؛نامرف بجوم هب هک درادیماز رقم ۳۱ هدام

 نیا هب ,دیامن نییعت نآ لومتم تالوضحم یارب ار رظندروم و دیدج یاهتمیق یتسیاب یم هلاسراهج

 هب ار دیلوت رب مکاح یاهتمیق .یزرواشک درتشم تسایس یارجا رثا رب هلحرم هب هلحرم هک بیترت

 نا تسا هنگ نیم ۱۱۶۶ لاسهیورزاغ زا یلود هک رو اشک یاهتمنف: .دنک تیز گیگ

 .دریگب رظن رد یزرواشک رد ار هیامرس لماع و راک یو ری شاداب یتسیاب یم .جراخم مامت و مات باستحا

 لقاال یدیرخ تردق ,لومشم تادیلوت هعومجم هب هجوت اب هک دنوش یم نیعم یز رط هب اهتمیق نیا

 دیک شات رواشت یا ۱۱۵۸ اس دن توقف اب لداقف

 |رجا هب ار یزرواشک كرتشم تسایس ۰۱۹۶۲ لاس زا .اپورا یداصتقا هعماج وضع یاهروشک
 یاههدروآرف .تالغ) یزرواشک تالوصحم زا یضعب یاب ار اهرازاب ییابورا نامزاس و دنا هدروآرد

 .دننکیم داجیا (واگ تشوگ و رویط ۶ رممخت .جن رب .ینبل

 اهنا تالدابم و دناهدشن رازاب یقیقح نامزاس لومشم با رش و یزبسس .هویم دننام تالوصحم ریاس
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 .دوشب تساوخرد یتظافح طیارش تسا نکمم یلو .دشاب یم دازآ

 زین و تارداص هب یلام یاه هدعاسمو اهرازاب رد تالخادم یلام تنامض و ییامنهار ییایورا قودنص

 ناو هووع نا اه اش

 تایرو رض هب دیاب .دیا رظن هب یرورض یزرواشک یاهرازاب لکشت تسایس رگا

 :دهدب خساپ ریز نوگانوگ

 تسا مزال هکلب .دنک ینیب شیپ ار اهتمیق دیدش شهاک دیاب طقف هن تسایس نیا . فلا

 «یاهیگتفرو رف» طقف هن ینعی ؛دریگب رظن رد زین لوصحم یبایمک هرود رد ار ریاخذ كرادت

 .ددرگ زارت زین «اهیگ دمآ ري» دیاب هکلب فوم م اهتنفا اش

 زا تیامح «عقاو رد :دنشاب ریذیان رییغت دیابن تدمدنلب هرود رد نیعم یاهتمیق .ب

 دروم» یاهشخب ی وس هب ار ناگدننکدیلوت هک دراد ار یلامتحا رطخ نیا اهتمیق زا یضعب

 اهتمیق تسا مزال .نیاربانب .دوشب رازاب هب دورو هار دادسنا بجوم و دناشکب «تیامح

 .دننکب ادیب شزاس و:قایطنا تایضعقم رب اتب دننآوتپ

 رد یلخاد رازاب هک یتروص رد .دریگب رظن رد ار دیلوت شیازفا هک ینامزاس ره پت

 .دشکب شیپ ار یللملا نیب شو رف یاهرازاب هلئسم دیاب .دشاب هتفرگ رارق عابشا ضرعم
 هدش مامت یاهتمیف شهاک و دیلوت ندرک ییالقع اب دیاب دیلوت شیازفا .تلاح نیا رد

 زا رتگرزب سایقم رد ار یزرواشک یاهرازاب نامزاس هلئسم .نایرج نیا .دوش هارمه

 هتک نیم ح رطم یلم داعبا

 ردأر ینف یفرت جیاتن دیاب .رازاب نامزاس و اهتمیق زا تیامح تسایس ,نایاب رد و. ت

 .دیامن یم فیصوت ار عضو هدحتم تالایا لاثم اجنیا رد .دهدب رارق هجوت دروم یزروأشک

 زا ریه ییقنآ شاه اس یط فدا رو سا ها شب ۱۱۲۲ لاسرا هک یشابتب

 تمیق هب "یتیداماک تیدرک تک رش هک یدازام لوصحم .تسا هدش یهتنم دیلوت هفاضا

 ترا دیر سس دو تم 1۵ ۱۹۵ نا مایا ی را اور در اف
 هب یضار ات تسا هدیدرگ اطعا نازرواشک هب ۱۹۵۸ لاس زا هک یلام میظع یاههدعاسم

 رد تعارز زک رمت لابند هب هکلب .هدرواین راب هب شهاک طقف هن .دنوشب دوخ یضارا كرت

 هب .دوک و ندرک ینیشام نایرج رد عیرس هداعلاقوف ینف تایقرت و رتزیخلصاح یضارا

 هیارک تینا ما یاب هع اهق و یا شک عود تینا ها صمدی یا فا
 هب ات دنیامن كمك .دننک یم راک هف رصیب یزرواشک یاهیرادرب هرهب رد هک یصاخشا

 9. 1 یمن 0۳010۱10
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 عضو رد ینوگرگد و لیدبت انامه هلئسم ,تروص نيا رد .دنزادرپب یرگید تیلاعف
 یلمع هنیمز رد رتشیب نآ زا و ددرگ كرد هلئسم نیا تسا رتهب :تسا یعامتجا و یداصتقا

 و رابتعا ,یراذگ هیامرس و رملق رد رثا مک "الام تالخادمرب هکنا ات دوش یریگ هجیتن
 .ددرگ هدو زفا اهتمیق

 یمومع یاهیرادرب هرهب رد تمیق نییعت - مود تمسق
 و زیامتم یمومع تحلصم یوجو تسج هیاپ رب یمومع یرادرب هرهب .دراوم رتشیب رد

 تمیق تسایس یرادرب هرهب نیا تسا مزال .عفانم یوجو تسج ات دوش یم صخشم

 رها رد دنا قآ یار هیفیب نیتخهب ات ورادک یراحی و دریدیپ تن از نشورف

 نیون زک رمتمان یاهداصتقا زا یضعب رد یرت هدرتسگ ماقم هدش یلم شخب ردق ره .دروآ

 .دنک یم ادیب یرتشیب تیمها .دیامنیم ح رطم یتسایس نینچ هک یلئاسم .دشاب هتشاد

 قاب اوز هوس ابا هی سا حسن -ینآ هووک :هظعالمت الی هک نان

 تی ریدم و ییاراد ساسا رب یرادرب هرهب ,تروص نیا رد :میریدیب یمومع یرادرب هرهب

 .دریگیم رارق یرادهیامرس رامش رد شزیگنا رظن زا و دوش یم یمومع .دوخ
 .دیوگیم خساپ هعماج عفانم هب تمدخ هشیدنا هب یمومع یرادرب هرهب نوچ ءاما

 یرگیدو طس وتم هنیزه یانبم رب یدصت یکی :دوش یم صخشم یدصت عون ود اب رتشیب

 .ییاهن هنیزه یانبم رب یدصت
 لصا دیاب یمومع یداصتقا تاسسوم رد اهتمیق نییعت ای یدنب هفرعت .تروص ره هب

 .دنک تیاعر ار «اهتمیق تقیقح»

 طسوتم هنیزه یانبم رب یدصت .۱ 8 ۱
 اب اضاقت طخ عطاقت هطقن اب قفاوم شو رف تمیق نییعت ساسا رب یدصت زرط نیا

 یرادرب هرهب .تروص نیا رد .(۸۱ لکش) دوش یم نیعم طسوتم لک یاههنیزه ینحنم
 رز رد راد رپ هه هک درک شنا یمن اش سا نیک نشر یو یهو

 .دنکب راک ییاهن هنیزه ینحنم و طسوتم هنیزه ینحنم عطاقت لحم ینعی .هنیهب
 هدش باسح هدننک فرصم یارب اههنیزه همه هک تسا نیا مزلتسم لداعت رد یدصت

 و ایا فا هک مرا ف دا و کیم تم شاه یاس

 هیرجت تباث یاههنیزه زا یتمسق هب رگید یوس زا و تمدخ اي لوصحم دحاو تمیق هب
 یر اد سام یهود مه هم لو رت بیک هفت لات ووم یا رخ اوت دف

 فرصم قح اب .دنا هتفگ هک نانچ .لوا ءزج ؛ددرگیم لامعا قرب عیزوت رب یلوزن هف رعت
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 ۸۱ لکش

 فرصم رادقم اب مود ءرج «(تاسیسأت ۳ زا یشخب فرم تیاتث یاههنیزه)

 .دنک یم تقباطم

 فرم میک هک رصد تینا اینا روم هوا یی اه رب

 زا یمهم شخب رتینغ ناگدننک فرصم هک یتروص رد .دنزادرپیم ار ییاهن هنیزه
 .دنیامن یم تخادرب ار تباث یاههنیزه

 دننام هدش یلم یرادرب هرهب یاهدحاو زا یضعب رب ناوت یم ار بک رم تمیق شور

 بسانم هجو چیه هب گنسلاغز و نهآ دیلوت تعنص یارب اما ؛درب راک هب زاگ ای قرب

 ات دهدیم ناکما .دنزادرپب ار تیات یوه ها رم اشک فن یا ,هتبلا .تسین

 یاب ار تاپ دره نیا هک ار سا یو ات عم میگم ایه اچ رق ارد و فرم

 رد .دراوم زا یضعب رد یحیجرت یاههف رعت .درادیم ینثتسم .دننک ساسحا کشم

 .دنیاين.هجوم رظن هب (نهآ هار دننام) تمدخ رد یبسن فالتخا ساسا رب هک یتروص

 من یکتا شا ار نا دقک ق رضم نت او دننا وتیم

 یاههاگنب هک تفریذپ ناوتیم .هدش یلم شخب رد طسوتم هنیزه یانیم رب یدصت رد

 رد اهدوس و اهنایز هدش یلم شخب رد ؛دنرب یم عفن و دنشو رف یم رگیدکی نایز هب دیلوت

 .دنوشیم رس هب رس شخب نیا نورد
 ۱ ییاهن هنیزه یانبم ری یدصت .۲ 8

 .تسا هتفای شرتسگ ریخا نایلاس یط هک .ییاهن هنیزه یانبم رب یدصت هی رظن

 هنیزه اب ربارب تمیق هب ار دوخ لوصحم دیاب یمومع یرادرب هرهب هک دهد یم حیصوت

 :دوش یم هصالخ ریز داهنشيب ود رد و دشو رفب ییاهن

 ای لوصحم شورف تمیق و ییاهن هنیزه نایم یواست داجیا رثا رب دیلوت حطس .فلا



 .دشاب هدش نیعم تمدخ

 تلاح نیا و ددرگ نایز و یرسک هب یهتنم ییاهن هنیزه یانبم رب شورف رگا .ب
 هنیزه و دنک لمع یدوعص یاه هدزاب هلح رم رد یدیلوت هاگنب هک دیآ یم دیدب یعقوم

 یرادرب هرهب دحاو یرسک تروص نیا رد .دشاب رتمک طسوتم هنیزه زا نآ ییاهن
 .دوش ناربج تلود یلام هدعاسم اب دیاب یمومع

 هک دنکب راک ییاج رد ینعی ,هنیزه یاهینحنم تسار تمسق رد یدیلوت هسسم رگا

 درب یم دوس تروص نیا رد ,دشاب طسوتم هنیزه ینحنم زا رتالاب ییاهن هنیزه ینحنم
 .(۸۲ لکش)

 ۱ رادقم
 ۸۲ لکش

 هنیهب ققحت رد اریز .تسا یمومع عفانم اب قفاوم ییاهن هنیزه هدعاق دربراک

 لک روم تک راشم :یداضتعا

 یلاها .دوشیم كرد تعرس هب ""وسد لیرباگ یقالخا ناتساد هب هجوت اب هدعاق نيا هیجوت
 و توافت نودب دنتسه گنس لاغز ندعم كلام و دنا هدیزگ تنوکس رجشم هوک كي نییاب رد هک یا هدکهد

 لگنج نی رتکیدزن زا و ناتخرد عطق زا تسخن زاین دروم تخوس .دنشاب یم یجندعم و نکش مزیه نیامت

 جا رختسا هک نامز نآ ات .دریگ يم رارق یرادرب هرهب دروم رت تسد الاب لگنج سپس و دیآ یم تسد هب

 تسد هب یماگنه بوچ و لاغز تخوس ع ون ود تمیق نایم لداعت .دوشب ناتخرد عطق زا رت ناسآ لاغز
 ناکلام .ددرگ لاغز جارختسا ییاهن هنیزه اب ربارب لگنج زا یرادرب هرهب ییاهن هنیزه هک دیآیم
 .دنرادیم تفایرد ییاستکاریغ تباث دمآرد .دنا هتفرگ یاج.رتهب تیعقوم رد هک ییاهلگنج
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 نیا رد .دنروآ رد تراظن ریز ار یتخ وس داوم شو رف دن ریگب میمصت یلحم تاماقم هک مینک یم ضرف

 نیعم طسوتم هنیزه هیاپ رب شورف تمیق رگا ؟دننک رایتخا یتسیاب یمار تمیق تسایس هچ .تروص
 هنیزه ا ریز .دشاب زیجان نیشیپ یتباقر ماظن رد یراج تمیق هب تبسن یتسیابیم بوچ تمیق .ددرگ

 رد .درک دهاوخن رییغت لاغز تمیق ,لاح نيع رد ؛تسا ییاهن هنیزه زا رت نییاپ ح وضو لامک اب طسوتم
 رد عقاو لگنج یتسیابیم مه زاب .نیاریانب و دنیامن یم یرادیرخ بوچ رتشیب مدرم ,یطیارش نینچ
 دهاوخ یفاضا دیلوت رادقم ره یارب رتشیب راک مزلتسم رما نیا و دننک یرادرب هرهب ار رتالاب تاعافترا

 لح هار هکنآ لاح .درک دنهاوخ یفاضا ششوک هب راداو ار مدرم یرادرهش نالوئسم «بیت رت نیا هب .دوب

 تاب يم تبات لاغف منازتتسنا هنیرههک ضرف نا برا لاغر بوت خامه شرف ةنالفاغ
 ود ره رد راک شزرا :دوش یمن رده راک یو ریت .تلاح نیا رد .عقاو رد ؛تسا هدوب ییاهن هنیزه ساسا

 زا هنیهب هدافتسا .ییاهن هنیزه حطس رد شورف تمیق نییعت .نيا ریانب .دشاب یم تیاهن دح رد لاغتشا

 .دنادرگ یم ریذب ناکما ار سرتسد رد و دوجوم عیانم

 ییایشزرا رب رظن رگا هک دیامن یم حرطم ار یدنچ لئاسم ییاهن هنیزه هیاپ رب یدصت

 .ددرگ لیلحت و هیزجت ینشور هب دیاب دلش اب نآ موهفم حیحص و قیقد

 رد ییاهن هنیزه رذگهر نیا رد و ییاهن هنیزه نوگانوگ عاون ۷ فلا

 یداصتفا نا تقی هایش ها ریه تدمکلت رد ییاهن ریه تاوان رک

 .دریگ رارق رظندروم

 دیلوت تیف رظ هدودحم رد .ریفتم لماوع ییاهن نیزه انامه تدم هاتوک ییاهن نیزه
 هدافتسا نانیا زا یمسق هب دیاب دشاب اراد تازیهجت رادقم ره یدیلوت هاگنب .تسا نیعم
 نه هدعاق تر وص تا ووکت تدم هات رک شاهت هبره اب ربا شوق تعیه هک دنک
 .دشاب یم یرادرب هرهب ی اتش یامنهار ییاهن

 دح رد ریفتم و تباث لماوع ینعی .لماوع همه هنیزه انامه تدمدنلب ییاهن هنیزه

 اضاقت اب تازیهجت هکنآ یارب .تسا ریذپ رییغت دیلوت تیفرظ هب ضو رفم و هدوب تیاهن
 نیا رد اما .ددرگ یواسم تدمدنلب ییاهن ای اب شو رف تمیق تساحب .دبای قابطنا

 هنیزه زا هعس ون هنیزه و دریگ رارق هجوت دروم اضاقت لوحت هک دراد ترو رض .تروص

 .دوش هداد صیخشت ییا رقهق ریس

 اضاقت هدنیازف رادقم اب نآ تازیهجت و تسا ییافوکش و طسب تلاح رد یدیل وت هسسم هک یماگنه

 ار یفاضا تازیهجت یتسیاب یم تمیق :دوش عقاو رظن دروم هعسوت ییاهن هی زف دیاب .دب اب یمقابطنا

 ور و هدش یلم یرادرب هرهب دحاو كي هک هسنارف رد قرب تمیق تسایس ار تیعضو نیا "".درادب روظنم
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 یسأیس داصتقا ۳۵ ۰

 ین آیت

 نیا رد ؛دنامیم هدافتسا نودب تازیهجت زا یشخب .دشاب لاوز هب ور یدیلوت هسسوم هک یماگنه

 یاهج زهر وتسا همون دو ردوص یماهیس اهم ید یا روم نسب رد شباهت هب هنیزه تلاح

 شنا نتتع یناهت هبفه دوضقمهنرک یمن باس راکیپ و هدافتساالب :تابسسا ناف
 ؛دنادیم هجوم ارارقهق و یداسک هرودرد ییاهن هنیزه دربراک هسنا رف نهآ هار یلم هاگنب هسنارف رد

 هک ددرگ نشور دیاب ع وضوم نیا هکلب .تسا هتشادرب ج رخ ردقچ نهآ هار هک تسین نيا هلئسم .عقاو رد

 روظنم نیدب ؟دراد ینوزف تمدخ همادا یارب نآ تظافح هنیزه رب یطابترا هار نیا زا هدافتسا شزرا ایآ

 .دریگ رارق رظندروم یداسک هرود ییاهن هنیزه ای یئزج هنیزه تسا مزال
 .درادیم روظنم ار ریغتم لماوع ییاهن هنیزه طقف یدیلوت دشنم ,اضاقت عیرس شهاک تلاح رد

 و یرادرب هرهب یگدامآ ظفح یارب یرو رض ,هدنیآ جراخم لاح شزرآ ارصحنم یداسک هرود هنیزه

 تیلاتف رب هنقو را اچ متهد سنا یاس و هم تاشات نفر ی از تی ههرغ
 .دوشب كرادت و ینیب شیب دیاب رظندروم

 رییغت هب یگتسب یلک ییاهن هنیزه .دنک یم دیلوت الاک دنچ هک یدیلوت هاگنب رد .ب

 تدش هب لوصحم ود هک تسا نیعمان یماگنه هنیزه :دراذ تالوصخحم رکیذ ذیل وت نازیم

 هکنآ یب ؛درک دیلوت ار ۸ یالاک ر ادقم 0, ناوتن هک یمسق هب .دنشاب هتسباو رگیدکی هب

 نودب ناوت یمن ار كک دیلوت ,لاثم ناونع هب :دوشن هتخاس 8 یالاک ز !:0ز راذقم شو

 تاک تاب هعاونخم اهن هه طقف نیا تب درک دایر لاغز راع دل وت :یعنت نشیارقا

 تسا مزال .دنرادرارق رگیدکی اب صخشم هطبار رد لوصحم ود ,اجنیا رد .تسا حرطم

 .دوش هداد تلاخد هناگادج تمیق ود نییعت هب مادقا یارب تالوصحم نیا یاضاقت عباوت

 :دنرگ راوشذ اهنکبشویات دوجو هطساو هی تشا نکعم:ییاهت هنیرهآ نیت اش

 رفاسم كي هک مینک یم ضرف .درک روصم «"" هلاک دصقم هب رفاسم» لاثم اب ناوت یم ار یراوشد نیا

 ها رک یدرب راز تک رب هظخن رد سرو مورد سم هلاک هب هک از فاخر منا ها تم اق

 مازعا ایو نگاو لاصتارگا اما ؛تسا جیه ای رقت رفاسم نب را فتو لمس هبوه تشاب هدضن لاتشا اهاج
 رد .دوریم الاب تعرس هب رفاسم نیرخآ ن نا اف و

 ؟دوشیم یبایزرا هنوگچ ییاهن هنیزه .یتیعضو نینچ
 ار رفن ۸۰ طقف دنا وتب نگاو كي هک مینک یم ضرف .ددرگ یسررب «نگاو» لماع موادت مدع تسا مزال

 هک یماگنه .تسا جیه ییاهن رفاسم لقن و لمح هنیزه .هدشن رفاسم زا رپ نگاو هک ینامز ات .دهدب اج
 رفاسم شریذب ناکما , ی و ی نگاو

 .ددرگ یم نییعت لباقریغ ,ییاهن هنیزه :دشابیم دودرم و یفتنم

 دوش نیس یآهنزک هی نیاهن یاضتتالم دیار رب هدافتسا در وم یاهتخ ارز امت تینا یکی همه ما اب
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 ۶۵۱ اهتمیق لیکشت صاخ یاهماظن

 طیلب تمیق «نیارباتب .دشاب اهنآ دیلوت ییاهن هنیزه هزادنا هب هدافتسا دروم یاهنگاو یتفایرد هک

 .دنکب راک تیفرظ مامت اب دیاب نگاو ره هک دیآ یم رب نینج .تروص نیا رد اما .دشاب ناگیار دنا وتیمن

 اهنگاو رامش هجیتن رد .ددرگ یم نیعمان و دوش یمن رفص رگید ییاهن هنیزه هک تسا یتصرف اهنت نیا اریز

 نامسا دز رستاک یایتک از رام ی فا نیم فر رد اصا یاس یک یا

 نگاو تایلمع هتیزه ,هجیتن رد و تسا هدش نیعم رفاسم ۸۰ همه یارب هفرعت تیبثت هیاب رب دریگ رارق

 هو رگ مت مات
 ینعی .دشابن داتشه زا یبرضم هنازور نارفاسم رامش .هفرعت نیا ساسارب هک تسا لمتحم اما

 شهاک دیاب هفرعت خ رن .هجیتن رد .دوشب رفص ییاهن رفاسم لقن و لمح هنیزه و ددرگن رپ نگاو نیرخآ
 نآ ات دنکب ادیپ شیازفا هفرعت خ رن ای و ددرگ لیمکت نگاو تیفرظ و دیامن بلج ار یفاضا رفاسم ات دبای

 .دنزاس فرصنم ترفاسم زا دنزادنا یم هار هب لماکان تیفرظ اب ار نگاو هک نارفاسم یفکمان رامش

 رظن هب یئاننتسا ششوک هل رتم هب هک ار ییاهیراذگ هیامرس .دراوم زا یرایسب رد .ت

 یناسآ هب ریذپفاطعنا و هداس هدعاق هیاپ رب یراج یرادرب هرهب زا ناوتیمن .دنیآیم
 نیت ال وط رایت یاههرود یارب تبات لماوع .تشاذگ قرف ود نیا نایم و داد صیخشت

 لماوغ: بیک رب یی زتدشدوستیاب هک تسا ماد اب ایر تاهم رد دنا من نیس

 .ددرگ نیعم یلک یتسیزهب اب قفاوم دیلوت نایرج رد میسقت لباق لماوع ایو ریذیان میسقت

 و هدعاقب و یلوصا یرسک نایم كيكفت و زیامت . دراوم زا یمهم اتبسن رامش رد .ث

 رثوم زیامت نیا اما و :دوش ادی وه لکشم تسا نکمم .یدصت رد هابتشا زا یشان ی رسک

 دل و هبنجب یلمداضتها سایقم رد ای هک تسا یا هدننک لیدعت یلام هدعاسم یپ :ازاک رپ

 .دش دهاوخ عامتجا نایز زییتخب تب ای و درک دهاوخ ادیپ

 رسوم یمن روم واعظ لود یی زا یریتک یی تلاش نیمات هک دنس رت یم اهیضعب
 در وم نیا رد .دنا هتفر هجدوب لداعت را رقتسا یا رب ی رگید لیاسو لابند هب ,هجیتن رد و دروآ دیدپ یدیلوت

 :تسا هدیدرگ داهنشيب هدمع لومرف هس

 ۷۳ زا دکزم نازم ان یداضتقا هاگشب هلی هننک فرصم دازام هرداصم س
 ماظن یرارقرب ,یگزات نیمه و - "۳:بسانتم بی رض هوالع هب ییاهن نیزه هب شورف  ؛نآ هجدوب
 ۱۴ ,یگتخاس یاهتمیف ماظن یاج هب شو رف یاهتمیف بسانت

 4 نت ها نخ ۱ ویا و :ارف هک ن نانج ,يياهن هنیزه هیرظن .ماجنارس .ج

 رد اما و .دوشیم عجار دوخ نومآ ریب . زا لقتسم اتش یوزنم یدیلوت هاگنب هبساحم

 13, ۸ااعنوم ۱۵ متماطاعععع 16 اه یمم:لنصقا1مص عع "آ ۲هدمم۲او ه اه 60۲۱6 6ع0و0-
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 یسأیس داصتقا ۲

 نیالقع) یداضتقا یلک تایساحم هبهک تسا مزال ابلاغ (هدنش یلم نشخب قاب ای) تعنص

 یدیلوت یاههاگنب صوصخم یدصت ,هجیتن رد و دیزرو تردابم (اهیراذگ هیامرس .ندرک
 تسد هب ار یبیرقت طقف ,ییاهن هنیزه ساسا رب شورف لصا ,نیاریانب .دش دهاوخ نیعم
 ..دهد یم

 «اهتمیق تقیقح» .۳ 58

 تقیقح» لصا هک دشاب تهج نیا رد دیاب یدنبهفرعت ره ششوک .یلک ر وط هب

 یرادیرخ نآ هنیزه هیاپ رب دیاب تمدخ ره ای الاک ره ینعی .ددنب راک هب ار "«اهتمیق
 .دوش

 یمومع تامدخ رد «اهتمیق تقیقح» هب هجوت ترو رض یور مجنپ همانرب ,هسنا رف رد

 یارب تمدخ نیا هک دنزادرپیم ار یغلبم ناگدننک هدافتسا هک یمسق هب .هدومن دیکات
 .تسا هدش هبساحم یتسرد هب هک.ییاهن ترقی تا هم هنیزه هدننک دیل وت

 عیآ هتسرپ نادنهراد صف یتسنا نفوذ تست رل دف ییرز لک تا فده نیا

 هک تسا یجراخم ربا رب رد تبات هزیاج ككي لماش «یرتشم فرصم هب هجوت نودب «هفارغت

 ؛یرتشم یعقاو فرصم اب قفاوم .بسأنتم تمیق كي و تسا هداد ماجنا یدیلوت هسسوم
 و (یلاخ تاعاس .عابشا تاعاس .فرصم جوا تاعاس) تاعاس قیاطم هفرعت رصانع

 .دنک یم رییغت (نأتسمز و ناتسبات) لصف اب قباطم

 نماواه میسقت» یارجا اهتدم زا سب .هسنارف نها هار یلم هاگنب .نینجمه

 ط وطخ زا یرادرب هرهب و تازیهجت طیارش و نهآ هار راطق هرامش ,تفاسم هک «اههفرعت

 و لمح یارب ار ییاهن هنیزه هیاب رب یدنبهفرعت دش وک یم كنيا .تفرگ یمن رظن رد ار
 .دهد بیترت یناگرزاب یاهالاک لقن

 نام سا کا شا ناقض یاس یوم ومغ تامذخ نا یر استیو تا اب

 زونه ,(هاگفق وت تامدخ الثم) دنهدیم ماجنا ی رهش یعامتجا یاههاگتسدزا یضعب هک

 .دنوریم شورف هب اهنا هنیزه زا رتمک

 هب لسوت زا رت هنافصنم هکلب .تسا بولطم یداصتقا دید زا طقف هن «اهتمیق تقیقح»

 هک یلوپ تشادرب :تسا یمومع تاسسوم هجدوب یرسک مات یارب یدنب تایلام

 نیا تمیق هب دودحم و دراد طابترا دریگیم ماجنا هک یتمدخ اب .دروآ یم لمع هب هفرعت
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 ار یعامتجا یاههو رگ زا یخرب ای اهتیلاعف زا میضعب دهاوخب تلود رگا .تسا تمدخ

 منت کد هک یناهتابز نا ریس یار هک تشآ نا رب فک تاک و ییاوقت
 ناونع هب .دزرو تردابم یلام تدعاسم هب .دشاب هتشاد رب رد اههفرعت یعقاو و تسرد

 هدنآ هی رک را رف هتف ایه یت یک دنآ ناو ردهک است هب لود هک هما :رتهب اس

 تاسسژم نیا هب هکلب ,دناس رن كمک اهنا دوس هب قرب ای لقن و لمح یاههفرعت رد رییغت اب
 نیا هک تسا نشور .دنیامن لمحت ار تامدخ تمیق دنناوتب رتهب ات دهدب یلام هدعاسم

 هب هک دراد ار فده نیا طقف هکلب ,دشاب یگشیمه دناوتیمن یلام یاهکمک هنوگ

 زناشویی تا

 0 مادقا مزال تاقابطنا هب و دنزادرپب تیلاعف هب بیع

 اهتمیق رد تلود تلاخد - موس تمسق

 ءاضاص بقا رهن هر اقا نا را ها رو اوت

 هد رگ نه هدهاشم تلود تلاخد ابلاغ نای رج نیا رد .دوش یمن نییعت ناُک دننک فرصم

 هی خیرونداصتعا رد هک اتو یمرظنهب نیلج اد ریدب یر تالح ادم نیا توش و دتماد

 ۳ .دیا رگ یم بیترت و مظن

 ۱۲۲۰ لاسخا ره نا سارا هاش خیرات هک رخاوا نیا ات تلود لمع

 یداصتقا ر 3 نامز هب راک نیا سا هاو ی اتدا شم ات ات

 اس هوز هردو سست نوناف ایم یک ویدو وطا زیما خیس اس ناسرف نشو خم

 یتنس ظاحل زا .دندنبب تایلام تشوگ و نان رب ات دادیم هزاجا اهیرادرهش هب هک ۱

 رد هک دش روآدای ار نویسناونک ناوتیم نینچمه .؛دیآ یمرامشهب یخی رات فطع هطقن
 لوآ هحود رو رخ یناک روایی لاک نی تخت یاهتمشس ۱۷۹۲۵۱۷۹۳۲ یایلاس

 یاهگنج یط «تلود .داد میمعت و طسب ییادغداوم رتشیب رب سپس و درک رارقرب

 .تسا هدرک نیعم ار اهتمیق زا یدایز رامش ۱٩۳۹-۱۹۴۵ و ۴

 ترش قاسم ی اعراب لا اف ارد اه
 :دنک یم ادیپ یداع هبنج حرش

 :دراد ییاّقلا تروص تلود تلاخد .یهاگ - فلا

 یفداصت لماوع زا یشان ءاهتمیق لزنت زا بانتجا ر وظنم هب .دنراد دصق ناگدننکدیلوت

 17: ۷۵>نططابصم 0ع ۱۳۳۵۵۲6۱۳ ۸



 یسایس داصتقا ۴

 هنر وا تسد هب كمک تلود زا .یجراخ تباقر ای و

 ار یتالوصحم تمیف شهاک .ناگدننک فرصم زا ینیعم هورگ اي ,ناگدننک فرصم
 ؛دریگ یم ماجنا اهنآ یارب جراخم نیرت یرو رض هک دنیامنیم تساوخرد

 زا اهتمیق هرابرد مادقا اب دراد دصق تلود .دنک یم تلاخد القتسم تلود .یهاگ .ب

 هدودحم رد فده ای و دنک ظفح ار نآ ای عافد یمروت یاهراشف دیدهت دروم یلوب تابت

 یاهتیعضو زا یضعب راثآ و جیاتن فیفخت اي تاراصحنا نتسکش مهرد یتسیزهب تسایس

 ات انا ی فا اصناف .یبطق دنچ راصحنا) تباقر

 درومیرکیدزا سن یکی ار نآ یناراک را سواد تلاخد یاهلکش .بیترت هب ام

 .داد میهاوخ رارق یسررب

 تلاخد لاکشا .۱ 8

 او و تسق تک نییغ امار نی تل

 ار اهتمیق رب تراظن دناوت یم نارحب ماگنه هب تلود .دشاب تمیق حطس هرابرد مادقا ای

 .دنک رارق رب
 تمتق کیک اقا یحریت یی

 رد .تلود .دوش | رجا ميقتسم ریغ هشتم یار وصل نیم را

 یاهب یقرت تسایس هب روهشم) تالوصحم یزاس هریخذ هب دناوتیم .یناوارف تلاح

 زیاوج) یجراخ شوررف یاهرازاب یوس هب تالوصحم تیاده هب ؛(لیزرب رد هوهق

 رد افرا هع وضع ات سرا اه یی دو ها
 کان یزرراتک تالوض اب رایت کلا رضا یدک یون رف
 نیا هب .دزرو تردابم (دراد تسد رد ار بارش دوخ و بارش ءاشتم یاههویم ۳

 .دوش تیامح ناوارف هدایز تالوصحم شورف و دیرخ یاهب زا تسا نکمم بین

 مادقا ریاخذ ددجم ن ۱ ۱

 یبایمک تلاح رد الثم) تالوصحم لیدبت رثا ربو., .یک رمگ یاههفرعت لرنت ای تادراو هب

 .دراذگب اب (درآ كلا خر رد لیدعت اب .مدنگ

 هض رع رصانع یور رت ینالوط تدمرد و میقتسمریغ هار زا دناوت یم تلود ,نینجمه

 و ادای یو فیلم ناب اشو تو و قناری ات

 ؛دیامن عیرست ای دزاس فقوتم ار دیلوت شيازفا دناوتیم هک .هرهب خرن تسایس

 دزاس ریزگان ار نازاب هتفس دنا وت یم رابتعا ضابقنا ,لاثم ناونع هب :یرابتعا تسایس
 هب یرابتعا تالیهست اي ؛دننک لیدبت هنیدقن هب ار دوخ یناگرزاب یاهالاک ریاخد ات



 ۶۵۵ اهتمیق لیکشت صاخ یاهماظن

 ورک شا اطاق توت ترا نطق

 ؛یلام یاهکمک ای یتایلام یاهیگدوشخب قیرط زا یلام تسایس
 نیودن ابن اییاذف رخ نمرومآ یفاشرا ابلناوت يف :تلوق + یاشنا یو رت تس است

 1 و

 اب یتاغیلبت تازرابم اب هفت یناوارف )2 تسا نکمم ءاضاقت رب ها

 ردو (سناسا اب لکلا یرابجا طالتخا التم) تالوصحم زا یضعب یرابجا فرصم داجیا

 .دريدب ققحت یدنب هریج اب ییایمک هرود

 شخپ) دیرخ تردق تسایس یارجا اب تدمدنلب رد و میقتسم ریغ هارزا تلود ریثأت
 هو ضارقتسا و تایلام تین اهدمآرد تیدودحم -- یناوارف نوت ف اهدمآ رد

 هوش آ ورک کش نا یه ]هک نفت تیام هلو فا اک

 .دوش یم رگ هولج (یلکلا یاههباشون و بارش یاج هب

 ۱ اهتمیق حطس رب ریثأت (ب
 رب ریثأت نمض ار دوخ هاوخلد تمیق هکنیا هب دنک یم افتکا تلود .تلاح نیا رد

 ربانب تلود .دیامن نیعم ار تمیق حطس دوخ و دروآ تسد هب اضاقت و هضرع طیارش

 ار "رازاب میظنت دنا هدروآ لمع هب نابز یناملآ ناگدنسیون هک یکیکفت و صیخشت

 .دزاسیم "رازاب رب مکحت نیشناج

 سابتقا ریز حرش هب وریاوسنارف كيكفت و زیامت هاگره .تلود ررقم تمیق حطس

 هد رک نیم تمیق نیر تور ایی نی تایل ام تاماتفا ابیات موش

 ماجنا هنیمک تمیق كي ای هنیشیب تمیق كي تیبثت و یرارقرب اب یدنب تایلام (۱
۳1۳ ۱ ۱ 

 فده ,تلاح نیا رد :دوش یم ارجا رازاب رد الومعم هک تسا نا زا رتمک هنیشیب تمیق

 .تسا هدننک فرصم هب تدعاسم تلود

 دراد رظن رد تلود ,اجنیا رد :دوش یم ارجا رازاب رد هک تسا نآ زا رتالاب هنیمک تمیق

 .دنک قیوشت ار هدنشو رف

 زنا وی ط یفمات ماتم هود عمیق تا ی تم ید تک

 نام هیت زا زد

 تست هی رک تب نا یک تنم هک تا یخ یک راصختا :یوونرو هومن لا
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 یسایس داصتقا 2م

 ظاحل زا هک تمیق نیدنج نایم دناوت یم تلود و دراد فرط ود یدادرارق یاهو رین

 .دنک نیعم ار بولطم یداصتقا ای و یعامتجا ظاحل زا یتمیق .تسا نکمم یداصتقا

 یاهیزتارتسا بسحرب دناوتیم تمیق .یبطق دنچ راصحنا تیعضو رد روط نیمه

 .دیامن رییغت (یدوبان و قابطنا ینعی) بیقر یدیلوت یاههاگنب شریذیدر وم

 هدافتسا دروم تسا هدرک هئارا لاشرام ناژ هک لکش یکود یاهینحنم لیلحت نیا هنیمز رد هاگ ره ءاما

 صاخشا ,هدنسیون نیا رظن هب .دوش موهفم زین رت یلک یزررط هب تیمکح تسا نکمم .دریگ رارق

 نیب تمیق ره یازا هب ءاضاقت ؛دنراد رارق طیحم ریثأت تحت ائزج و دنشیدنایم ییالقع ائزج یداصتقا

 تدع هاب ی زشت ده رکن رزافف از ۳ زا هست او سا ون شصت قامت دیک دقت

 طقف تمیق ره یا رب ناگ دنشو رف زا یرایسب ,روط نیمه .دش دهاوخ رارق رب و نیعم ,طیحم یاه هزیگنا

 دوش یم هظحالم ,یطیا رش نینچ رد .دنیامن یم هض رع هنیمک كي و هنیشيب كي نایم دودحم و نیعمان رادقم

 زا ناو يه یتع هتیعف وفا رد هدرگ یه نادومن (لا ۸۲ لکش)ط و نی نکمم تسیق هقطنم هک

 نیعمان هقطنم .(ب ۸۳ لکش) تشاد راظتنا ار دایز رایسب تیلوقعم ناگدننکاضاقت و ناگدنشو رف یوس
 .دشاب تلود تیمکح هقطنم دناوت یم

 0 ثٍ



 ۶۵۷ اهتمیق لیکشت صاخ یاهماظن

 و هدننکدیلوت زا نیقی مدع و یعالطا یب عفر .تمیق رد یرگنشور زا روظنم (۳
 .تسا هدننک فرصم

 ح رش هب مادقا هتشر هس و هتشاد هضرع دنمدوس رایسب یلیلحت و رپ اوسنارف ,تلاخدز رط نیا هرابرد

 ۱ :تشا هداد ضیخشت ار زیز

 رتمک و اهزاین قفاوم رتشیب و رت ییالقع ار یو یاهدیرخ هک بیترت نيا هب ,هدننک فرصم ییامنهار

 ؛دنادرگ شخب نایز تاغیلبت عبات
 ینیب شیپ ورازاب اب ییانشآ ردو هدش مامت تمیق هبساحمرد .دوخ یاهدیرخ رد هدننکدیلوت ییامنهار

 ۱ ؛عیاقو

 .نا لوحت و راک رازاب اب ییانشا رد و دوخ دزم هبساحم رد رگراک ییامنهار

 اهتمیق رب تراظن ب ۱

 اهتمیق زا یصعب نا یعامتجا ای یداصتقا .یسأایس نارحب و تلود

 .درب یم تسد هیناج همه یدنب تایلام شور هب تلود ؛دروآ یم لمع هب صاخ تامادقا

 ربمأتپس مهن نامرف :تسا هداد یور ۱۹۳۴۷ لاس ات ۱۹۳۹ لاس زا هسنا رف رد تلاح نیا

 ۱۹۴۵ لاس نئوژ ما یس ماکحا سپس و ۱۹۴۲ و ۱۹۴۰ یاهلاس نیناوق ۰۱٩۳۹ لاس

 دوخ تراظن ریز و دنک نییعت لحارم هیلک رد ار اهتمیق مامت تلود هک دنتشادیم ررقم

 .دروارد

 هک دنکب یحطس رد اهتمیق یمومع ای یئزج تیبثت هب مادقآ دناوت یم تلود ,نینچمه

 تیبثت هب كمك روظنم هب .تاقوا رتشیب ,مادقا نيا :دنا هدیسر نادب نیعم خیرات رد هالبق

 زا رف هدافسا در۱۹۵ ناسا شه ارف شاه سا مر رک هووفوت اهیق

 لاس سای تست هاتبرد تا ی راه هه رک

 لزنت زین و یناگرزاب دودح دیدحت و اهتمیق یقرت و رییغت زا یریگولج هب مادقا ۳
 روظنم هب «یکرمگ قوقح رد ییاهلیلقت هب نینچمه تلود .تسا هدرک اهتمیق هنارمآ
 :تسا هتف رگ میمصت یلم ناک دننک دیل ون نعواز یجراخ تباقر راشف شيازفا

 تشگزاب انامه دوش لح دیاب اهتمیق رییغت زا یریگ ولج رد هک یا هلثسم نیرتراوشد

 یا وطن هوود لات دات اید هتراد ترو رتط راست نیش هلخرم اتش اب م:یدازآ 4ب

 یاهشخب رد اههنیزه و اهتمیق نایم طباور رد دیدش رایسب یراگزاسان تسا نکمم تاب

 | رعنا هتبنا رف رزق ۱۹۶۲ لاسزا هک تیبش همان هاگ دید میا زا .دبا کیپ هاضتفا فلتخم

 دیدش یقرت زا زیهرپ ناهاوخ .تلود .تسا هتخاس حرطم ار یرایسب تاداقتنا ,هدش

 یدازآ هب دیدش رایسب تشگزاب رثا رب .مروت هطرو رد یلامتحا و ددجم طوقس و اهتمیق
 :تسا هدرب راک هب نادنب هار نیا زا جو رخ یارب ار زر شور ود «اهتمیف



 یسایس داصتقا ۸

 یا هتوگ هب دنراپس یم.دهعن یدیل وت هحاش ناک دینک دیل وت :«تابث یاهدادرا رق» قلا

 دراوم زا یضعب رد هک بیترت نیا هب .دنامب رادیاپ یلک روط هب اهنآ تمیق هک دننک لمع
 .ددرگ یثنخ لداعم و لباقتم لزنت رثارب تمیق یقرت

 نیدب ۱۹۶۶ سرام مهد مکح ار اهدادرا رق هنوگ نيا :«یا همانرب یاهدادرا رق» .ب

 ای یعمج تروص هب هک دنراد ار ناکما نيا عیانص نابحاص :تسا هدرک فیرعت ح ارش

 نیا .دنیامن هرکاذم دوخ یاهتمیق یرارق رب یدازآ هرابرد یدادرارق دهعت ربا رب رد یدرف
 دیاوع)اهتمیق لیکشترب ار كي رش و هدمعلماوع هبناج ود و یا هرود هجوت و تراظن«دهعت

 یعاسم «یللملا نیب یناگرزاب ,لوقنمریغ لاوما هعسوت و دیدجت ءاهنآ میسقتو یرو هرهب

 رد اهتمیق طابضنا زا هلصاح جیاتن یسررب زین و (...اهنآ جیاتن و شهوژپ هنیمز رد
 .دنادرگ ریذب ناکما ار تدم نایمو تدمهاتوک

 نیا :دنک ءایحا اهتمیق یارب «یدادرارق یدازآ» هک تسا تهج نیا رد راک همان رب یاهدادرارق

 لوصح صتخم یاهطابضنا رب تراظن و وس كيزا اهتمیق یدازآ نیب طابترا داجیا نمض دیدج لومرف

 یمروت یاهراشف راجد هک یداصتقا رد دراد دصق , رگیدیوس زا «همانرب» یاهفده تیاعر هب نانیمطا

 ببس هب « اهتمیق لماک دادسنا نکل .دیامن تدعاسم اهتمیق تابث هب نکممدح ات «دشاب یم ادییان

 .تسا شخب نایز یجراخ یناگرزاب و تباقر باب رد یرورض تاقابطنا زا تعنامم

 تیدودحم یارب ,هسنارف رد ۱۹۶۸ لاس هم هام یاهدادیور زا سب یاهمانرب یاهدادرارق شور

 ۱ ۱ ۱ .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم ًاعیسو اهتمیق یقرت
 هزات ماظن دوخ یمروت دض تسایس هدودحم رد ۰۱۹۷۳ لاس لیروا رد هسنارف تلود

 یاهتمیق یارب ,ماظن نیا ..تسا هتخاس ایرب ار اهتمیق «تراظن دنالابم یزیرهمان رب»

 را یهو کیا ار اب ال و شا یخ اش عروق رفتی
 دصرد نيا و دنکیم ینیبشیپ ۱۹۷۴ لاس سرام مکیویس و ۱۹۷۳ لاس لیروآ

 .ددرگ نوزوم رتمک ای رتشیب /۰/۶ اههخاش یرو هرهب زیان دنا وتیم

 تلاخد ریثأت نازیم .۲ 3
 هوم نرو تام ٩ یا یا عادی لا اسبق ها

 هب اهتمیق رب تراظن هک هدننک دعاقتم رتمک هجیتن رد و زیمآ قارغا تای رظن هراب رد ثحب

 ریدتتراظت هکتیا رب رعش تسا هنشخآ یا تین دی افخ رب تیتر ی نیکماک دوق طب

 تمیق یرارقرب هک دوش یم ینابیتشپ رکف نیا زا .لاثم ناونع هب .تسا رثومریغ اهتمیق
 و یگتسهآ بجوم .ددرگیم ررقم رازاب رد الومعم هک یتمیق زا رتمک یحطس رد هنیشیب

 هجیتن رد و دنادرگ یم دعاسمان عضو راچد ار ناگدننک فرصم .تسا شو رف رد یتسس



 ۶۵٩ اهتمیق لیکشت صاخ یاهماظن

 هف رص هب هنیمک تمیق یرارقرب ,روط نیمه ؛دوش یم یقلت یدنب هریج زا شیپ یمادقا
 هدنيا رد ات دزاسیم ریزان ار تلود و دنک یم كيرحت ار دیلوت و هدوب ناگدننکدیلوت

 ,نا رظنبحاص .رگید یوس زا .دیامن داجیا ار یشورف رازاب ناگدننک دیلوت یارب شدوخ
 نوش یمرو ادای, دیک ات اب اریاهتیف دا دبسنا زا یریک ولج یاهتنایسهوش رانا

 ایا هک یو رانا شف یاهتمايشرا نصب اه ایفا ننک یه

 رد تلاخد هتسیاش و اجب زیوجت یا رب دنچ یلوصا ناوتیم تاهابتشا نیمهزا ,سکع رب

 زا یضعب یژتارتسا ببس هب هک دوش یم لیمحت یرازاب رب تلود لمع فلا
 تمیق نیعمان تروص نارگ هلدابم یدادرارق یاهو رین یریاربان ای یدیلوت یاههاگنب
 :تتشا لماک و صلاخ تیافر زا رود رایسنب هک رازاب نیو یاهلکش ؛دراد دوجو ما رخ

 دن یناط ات ایا اجرا نا گه حیضوت ار تلاخد نیا تابجوم

 .دیآ رد مظن هب دیاب اهنآ لوحت هک دوش یم هیجوت

 نا .دریدپب رییغت لوحت لابند هب و دشاب ریذپ فاطعنا دیاب تمیق تسایس ره .ب

 تیعضو و هینبا نامتخاس هرابازف یروآ فسأت جیاتن اهب هراجا رب تایلام عصو ,هسنا رف

 .هدوب دب هتاذلاب و دوخ یدوخ هب یدنبتایلام هک تسا هدوبن تلع نادب ,هتشاد نکسم

 یک دنا هک هدرک ادیب را رمتس او هدیدرگ ارجا یطیا رش رد هک هدش نینچ ببس نیا هب هکلب

 دیاب اهتمیق تسایس .دنک داجیا لیدبت و رییغت تسا هتسناوت یم دوز تمه و ینیب نشور

 یوس هب و دنک باتتج ایلام یداضقا دش یامتهآر اب اهراگباسدومشو رولت زا
 .دباي شیارگ «اهتمیف تقیقح»

 تمیق لزنت و دیلوت ندرک ییالقع زا رتشیب دیاب اهرازاب نامزاسو اهتمیق تسایس پ

 طقف تسین یفاک .ناگدننکدیلوت یگتخاس تیامح هشیدنا زا ات دریگب ماهلا هدش مامت

 زا رتمهو حیطست زین ار «اهیگدمآ رب» دیاب هکلب .مینک رپ ار اهتمیق ینحنم «یاهیگتفرو رف»

 یلم شخب ات میریگب رظن رد ار یللملا نیب تباقر طیارش : تسا مزال ,نینچمه .میزاسب

 نیا هب .مینکن داجیا فیعض یبسن یرو هرهب و اهتمیق یقرت تاصخشم اب «تیامح دروم»

 تسایس اب دیاب هشيمه .اهرازاب نامزاس و اهتمیق تسایس هک تسا فلتخم تاهج
 .دشاب ها رمه دیل وت یاهراتخاس اب قابطنا و ندرک ییالقع تسایس و یرو هرهب شیارفا

 رد دنناوت یم طقف اهتمیق یمومع تیبثت اي هبناج همه یدنب تایلام تامادقا . ت

 دنناوت یمن .تروص ره رد و دنشاب هجوم ینارحب عقاوم رد و تقوم و یئانئتسا دراوم
 تا رییغت ریز .دن ریگب ار اضاقت و هضرع قیمع یاهلداعت مدع هنیمز رد میقتسم لمع یاج



 یسایس داصتقا ۰

 . لیتسیت نامرد
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 ]. المتتمترم مو عهد رهام (۲دتتعم ینهتع) 6 رم ۵
 هو م۳غعن (160تهعم ۰)1950

 ۳. 1۳802602۲5 ۵۵۲۵ 6 06460۳0, #194-1943 (۳هتتعم مع (وتتف 4 ۰)۲۵1۵)۱
 ٩۰ ۷۰ ۲0۳۳9۲۳۳5 مو همت 0۳۱6۵68 (۱ظ۵ع6م تتفم ۰)1940
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 2) هبس !عم منع لفصف اهم هراهداهاتوصم منانوحم

 ۲, ۳8۵۵0تدپ مو ددانمهدولنوتمصم 6 1و یمصمامطزان6 عموم لوص ۶
 هووصاهد 1 1۵ ۵:۵ (۳هتنمم ظ۳عوععع تون هوذادنهم لم ۲۳۵6, ۰)1949

 2۷. ظاتشتد» ۲۳۵۸/6 0 ععوجمصجم ما وو ظوتتفم دن دنصمصع ۱۱۵۲۱۵۴۸۵۱6 ۰
 -- [ر۵ 2690107 169 0۵11۵۳۵۵ ماتم ماتمقف ها ام ۱6م کما تم

۰ ,09۵16 ۷[ 
 ۸, 01۳2 اس ۲۵۵۶۵ هند 6۵۵ هصموتصعلم عمید 02 2۵۵ 66600-

۰ ۲6۵ 
 نو اهم اوج لب 6۵۵۲ هم عاصدا ۵۶ دعف عوصحج0عو هلقماماتعفب موقع ام

0۰ 1 0 ,0660۳0۵064۳۲۵ 5671۳۵۳۵ 
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 (شصصعع6 111 : ام 0۵۶ 6۶ 16 0۳1)
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 1۳۳82۲۸۳۲۵ هر ظفر ام هگمیم صدف اهم هعواماتملتمجو خ :
 و تیم فهم طه نزن ی
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 ل. . 1۳۳۲۳۲6 ۳زهم هه 0جها ماتم هگ امام ۳۸۲۵۳۵نفم (عمجمصع



 ۶۶۱ اهتمیق لیکشت صاخ یاهماظن

 معما, 06622۴6 1945)
 ۸م ۵۲. ۵۳۵۳۵8۵0۸ ۲ظع مهم هگ مطانم هاتلنا هص4هملنصمم (14 ورم

 )دعا 5لمما وز ۳ عهصجم»م هجش 56م 50 عفو, 600. ۰)1947
 شن 2۲. ۳۲۲۳۲۵۳8۵0۸, ۳زممف هض8 ۳۳08م اد 5م ۵ ۵ذعم (1مهخمیم نز عموم
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 ۸. ۷۲۰ 1 ع, ندوجمم0 تمعاع (هطو. 1 6 ۰)11
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 زب ۷۵۵ الدوطو, ۳۳هزه؟مجمصم 1. 1 عزم (عصم هدفی لمج 5۵۵4۵0۵960
 وءابمع, 4 ۰).60



 عیزوت یاههدیدب ذوفن

 هرابرد میمصت هدنشورف هدننکدیلوت هک دراد لوبق ار هتکن نیا اهتمیق یراج هیرظن

 ,یزو رما داصتقا رد اما .دریگیم یعطق فرصم یاضاقت هب هجوت اب ار دیلوت و تمیق

 اجتنا رد دامن ی زارف رب هطبار عطف هدننک فرصت و هدننک لیلوت نایم:اههطساژ

 و ناشو رف هدمع همین .ناشو رف هدمع ؛دنک یم ادیب یساسا تیمها عیزوت یاههدیدب

 لیکشت ار لئاح ابلاغ و لحارم ناگدننک فرصم و ناگدننکدیلوت نایم ناشو رف هدرخ

 .دنهد یم

 هب نونکا .دوب یا هرود و یدرگ هرود تروص هب نیا زا شیپ ینامز كدنا هک یناگرزاب
 خر ایم لاخههتیاو یاکرزاب دعسم*تسا هما روا کشته یک اس تا لا

 :تسا هداد حیضوت ریز حرش هب ار نآ نایمیس و دشابیم
 ؛رادیرخ و هدننکدیلوت نایم تفاسم یرود .دراوم زا یرایسب رد

 ؛رگیدکی زا یعطق هدننک فرصم و هدننکدیلوت یعالطا یب -

 نام نتورف هک دی را اس نام لطف عبدی هاش مرکب هیت
 ؛دیرخ هب هدننک فرصم

 یارب هدمع تروص هب هک یتادیلوت زا یضعب كيكفت و هیزجت ترورض

 کای نایمر اله رخ مالک عزا دیو نوش هدینک دل و نایق نمامت داشیا هن اف تم

 هرمز رد اههاگنب نیا یسررب .دنهدیم ماجنا ار عیز ون راک یناگرزاب یاههاگنب

 هاگس نیس :تسا نشر ارا هوا راب لی قاب ره یاری رابف هک تیبا نت ول وقق

 میمصنت (تعسا هدشن دیلوت اما .هتفر شو رف هر هک ) رادقم و تمیف اه یناگرزاب



 »۶.۳ عیز و یاههدیدب دوفن

 نایرتشم ,نابیقر ,ناگدننک هیهت نایم دوجوم طباور هکنآ بسح رب میمصت نیا .دريگیم

 راصحنا ای یبطق نیدنج راصحنا .یبطق كي ای یراصحنا تیهام یاراد هاگنب سیئر و

 .دیامنیم رییغت .دشاب راکشآ ای توافتم مک و شیب تباقر و یبطق دنچ

 یعطق هدننک فرصم هب ار لوصحم شورف تمیق «عیزوت هنیزه .تروص ره رد اما

 تمیق و دیلوت هلحرم رد تمیق نایم توافت هرابرد ثحب .هوالع هب .دهدیم لاقتنا

 هک میوش روآدای گنردیب تسا مزال .دیآ یم نایم هب «اههطساو» باسح هب یشو رف هدرخ

 :مینک هیبشت توافت نیا هب طرش و دیق نودب میناوت یمن دنچ یللع هب ار میز وت هنیزه

 ار (یلالد ,تاغیلبت) عیز وت هنیزه زا یاهظحالم لباق مکو شیب شخب .تاقوا رتشیب

 یدیلوت هسسوم ره و هخاش ره بسح رب ءزج نیا :دن ریگ یم هدهع هب ناگدننکدیلوت

 ؛دریدپ یم رییغت

 درف هب رصحنم و یکی هجو چیه هب اهرازاب رد یشورف هدرخ و یشوررف هدمع یاهتمیق

 ؛دنتسین

 مقررد لقن و لمح جراخم زا یا هظحالم لباق مکو شیب مجح تسا نکمم «ماجنارس س
 .ددرگ باستحا و دراو یشو رف هدرخ تمیق و یشو رف هدمع تمیف نأیم فالتخا

 رد دوش هئارا شو رف یعطق تمیق هدننک نییعت لماوع همه هک دشاب نیا دصق هاگره

 نیا .هوالع هب ؛دنک یم ادیب ارج و نوچ یب تیمهآ عیزوت هنیزه لیلحت .تروص نیا
 یاهداصتقا رد كرالک نیلاک هدیقع قفاوم هک دسر یم رظن هب دنمدوس تهج نا زا لیلحت

 بارد یناگرزاب دوس هدنام .دهدیم ناشن ار «موس شخب» نشت رنک هی نتشا رک و یک ره

 یصاخ تاهج .دروم نیا رد نایاپ ردو .دهد یم لیکشت ار ۳ هو رگ نیا زا یمهم شخب

 ,هسنارف رد ,لاثم ناونع هب .دوش یم هدید عیز وت هلئسم یمومع یاههبنج یسررب یارب
 .دروآ یم تسد هب مدرم یتسیزهب عضو رد یمهم ماقم هلئسم نیا

 سپس .مینک نیعم ار عیزوت هنیزه هلکشتم رصانع تسخن دراد تبسانم نیا ربانب
 .مییامن هصالخ ار تمیف و عیزوت هنیزه نایم طباور

 عیروت هنیزه رصانع - لوا تمسف
 عیز ون هنیزه تر وص نیا رد :دوش یم و ایززا نیعم لوصحم یارپ عیز وب هنی ره

 لوصحم نیا هدننک فرضم هب شورف تمیف و هدننک دیلوت نشورف :تعیف ,ق نایم توافت

 ها

 مامت .تلاح نی با رد و داد را رق رظن دروم ناوت یم زین یلک سایقم رد ار میز وت هنیزه



 نا اف

 .تسا صیخشت لباق دایز رایسب بیرقت اب اهنت و دنک یم تقباطم

 نآ مزاتسم هنیزه نیا لیلحت .تسا لوصحم عیزوت هنیزه رس رب بلطم ,اجنیا رد
 هب هک یرصانع یکی :دوش هتفرگ رظن رد نآ هلکشتم رصانع زا هعومجم ود هک تسا

 قیبطت یناگرزاب هاگنب تیلاعف اب هک یرصانع یرگید و دنوشیم طوب رم عیزوت لحارم

 عیزوت لحارم .۱ 8

 :داد صیخشت ناوتیم ریز حرش هب هلحرم راهچ .دیامیپب یعطق فرصم

 ات نو یا سا و و بو

 خاک اد و هنازور اه ۳ تا 0 یاهالاک سر وب») ۱ (فلا

 .تسا مولعم تایفیک یاراد ,(ییادغ داوم ,هیلوا داوم) تالوصحم شوررف و دیرخ یارب

 نایم نآ یاهدحاو و ددرگ صخشم دناوت یم ار هب هک دوش یم یناگرزاب یالاک

 ۱ راوارتک نو

 .دنراد تیلاعف هدعو یاهرازاب هژیو هب و دقن یاهرازاب ءاهسروب نیا رد

 :دوش یم هدید ریز لکش ود هب هدعو رازاب

 لیوحت و دادرارق داقعنا هلصاف رد رازاب نیا :دهدب لیوحت الاک دیاب هک یرازاب

 نیعم نامز هب لیوحت یارب هدنشو رف ؛دیامن یم ینیب شیب ار نیعم تلهم ,لوصحم

 هک دبای نانیمطا تسا ممصم یلو .درادن یروف زاین لوصحم هب رادیرخ ای دراد زاین

 ؛تشاد دهاوخ رایتخا رد ار الاک بسانم عقوم رد

 هلماعم فده هکنیا هب رئاد دنک یم ینیب شیب ار یتلهم :صخا یانعم هب هدعو رازاب -

 :تسا «تواقت» بسک و تمیق او یزاب هتفس هب مادقا

 دحاو ره رارق هب مشب .ههام ود لیوحت یارب یجاسن تعنص بحاص .لاثم ناونع هب

 دع وم رد .تروص نیا رد اریز ,.دسرت یم مشب تمیق لزنت زا و تسا هدیرخ كنارغ ۰



 ۶۶۵ عیزوت یاههدیدب دوفن

 ود هدعو هب تسا هدرکن بحاصت زونه هک ار یمشپ نینچمه .دنیب یم نایز مشپ لیوحت
 كنارف ٩۰۰ هب هامود نیا رد مشب تمیق رگا .دشو رف یم كنارف ۱۰۰۰ هب دحاو رهو ههام

 هب) دوخ دهعت یافیا یارب دقن كنارف ٩۰۰ هب ار مشب نامز نآ رد «دیایب نییاپ دحاو ره
 دحاو رد كنارف ۱۰۰ بیترت نیا هب :درک دهاوخ یرادیرخ (دحاو ره كنارف ۰

 رازاب :دومن دهاوخ ناربج لیوحت یارب دیرخ رد ار دوخ نایز «هجیتن رد .دنک یم تعفنم

 كي .هدعو هب هدنشوزف لومعم قباطم .«دیامنیم ناربج» ار لیوحت رازاب .هدعو

 .تسا "«هدننکدی رخ شیب» كي هدعو هب رادیرخ :تسا "«هدننک شو رف شیب»

 روا نها نام ؟تسبا لا وضختم قاب وفا ر نخ ابلاغ یناگرزاب یاهالاک سروپ

 یاهسروب اما ؛مرب و لوپرویل و رواهول رد هبنپ ؛گرویماه ورواهول رد هوهق ؛وکسالگ

 لوصحم یدایز هرامش دتسوداد زکرم (كرویوین ندنل ,سیراپ) مهم و گروپ طاقن

 .دشأبیم

 هان رد ؛مینک یم افتکا هداس تاراشا نیا هب یناگرزاب یاهالاک سر وپ باب رد

 .دید میهاوخ زاب ار سروب تایلمع هب طوب رم لئاسم هیلک و راداهب قاروا سروب

 :یناک رز اب هراکع یاهزرازاب ,اههاگشیاتت :یاهرالا» دنا ومت هراکمیاهزاز اب(

 نئوژ مهدزای نوناق ار سیراپ یزکرم یاهنادیم .هسنارف رد :اهرازاب و نیدايم (پ

 ناب دنناعتو تو و ته هطاتس تشک سیا هتشا هوش مارا ۱۱۹۶ش

 تلاع شوق نیکشب اهن ره .دنهدیم لیکشت سیراب بلق رد ار یلوغ «اهنادیم

 لاس نامرف ساسارب نامزاس دیدجت یا رب نتشرک نیتسخت :هتشا تالوصحم ینارگ

 ی ۱۹۵۲ لاس ربماتپس مایس نامرف .هوالع هب .تسا هدمآ لمع هب ۳

 ات تسا هدرک ینیبشیب فرصم و دیلوت یاهلحم رد ار یزبس و هویم یلم یاهرازاب

 هظلیو درک ایوب تیافر یاهراد بودن تب اکشن ا اهزو تسودازآ سیراپ یاهنادیم

 و ماسه هم اینم جز

 لئاسم نآ هعسوت هک ,هداج قیرط زا لقن و لمح هزورما - .ناگدننک لقن و لمح (۲
 و نهآ هار لقن و لمح هب .دنک یم حرطم یربارت رد مظن و یگنهامه هاگدید زا یراوشد

 طقف .دراد رارق دوخ شهج زاغآ ردزونه هک ییاوه لقن و لمح ؛تسا هدش هدوزفا یبآ

 .دریگ یمرب رد ار تمیق نیگنس و نزو كبس یناگرزاب یاهالاک

 ۲ و

 1. ۱ 1۲ 2. ۵ طاباا



 یسایس داصتقا ۶

 رک را ید ما یاههعاش ی تام منا بوش ها
 زی یدوت و نایت و یخ هک ر رب یعاههز اقم دمت ام عترت هی شدت ی یناتسشرم

 هدید همدص هدحتم تالایا رد اهتکرام رپ وس و هدوب ددعتم یاههبعش یاراد هک ییاهتک رش

 تیمدومخ اب الا تقی :دراد یون ناتجمه اگر زاب کوک هشتوم امآ ۳

 اب یراطع تیعصو .ینعم نیدب .دناوخ یم و دیآیم رد روج مدرم ی رطف ییآ رگدرف

 یا هزادنآ ات عضو نیا اه تا نا ریگبدزم زا رت شخب تیاضر شو رف هدرخ یزارخ

 یاب نک دیک فرصت سا اه رب ار تاک رم ره دات یک دیه ات
 .دنیامنب تمدخ دیرخ

 ؛داد صیخشت نا وت یم ار «عیز ون رادم» نیدنح ,هسنا رف رد .هزو رما

 :رب تسا لمتشم ,زکرر متم یناگرزاب . فلا

 : ؛یمومع یاههزاغم

 ؛(رابراوخ یناگرزاب شورف نازیم زا ۱۰ ابیرقت) یاهبعش دنچ تاسسوم -

 ؛ینواعت تضهن زر تب

 .هبناکم قیرط زا شورف تاسسوم س
 مجح ۲۵ هک اهشو رف هدرخ هنابلطواد نت اه هریحنز :هتسویب یناگرزاب .ب

 .دنهدیم لیکشت ار یشو رف یئزج
 یناگرزاب شورف نازیم ۸۴ و دروآ یم درگ دوخ رد ار تاسیسأت ۸٩۱ هک ,لقتسم یناگرزای. پ

 .دهدیم ناشن ار یئزج
۱ 

 را تجسم هک هسا نیر اتم نیایش لو اف دیلی ها یاب

 جراخم هدمع روط هب و دنا هتشابنا مه یور رب نیشیب فلتخم لحارم رد یشو رف هدرخ

 رییغت دتسوداد نازیم و لوصحم عون رب انب هک دشابیم لقن و لمح و یدنب هتسب

 .دریدپ یم
 یناگرزاب هاگنب تیلاعف هب هتسیاو رصانع .۲ 8

 هب هاگنب نیا دوس هدنامو یناگرزاب هاگنب دوخ تیلاعف هب طوب رم یاههنیزه ,.تساجب

 لیکشت ار یناگرزاب دوس توافت ءزج هس نیا دیس .د وش هدوزفا نوگانوگ جراخم نیا

 هسسوم دوس هدنام اب ریفوت نیا هک تسا تیمهاروخ رد هجیتن رد و دهدیم
 هتشادنپ یکی

 3. ۲۲۱۲ الدنواع 4



 7۶2۷ عیز وت یاههدیدب ذوفن

 :دهدیم شیامن ار ریز جراخم میزوت دحاو یاههنیزه راتخاس

 الاب دایز تعنص رد هک تاسیسات و لوقنم ریغ لاوما تروص هب تباث جراخم (۱

 تیلاعف یور .لوا تلاح رد اما ؛تس | كجوک هاگنب ز ۱ ته یر هات یا توت

 ؛دوش یم نکشررس و میسقت ی رتعیسو رایسب

 ؛تباث ًاتبست (تاغیلبت .قرب «امرگ یرادا) یمومع جراخم (۲

 یدایز هزادنا ات و هدوب هظحالم لباق گرزب هاگنب دروم رد هک ی نانکراک جراخم (۳

 ؛(دراد رایتخا رد یگداوناخ راک یو رین ابلاغ كجوک هاگنب هک یتروص رد) تسا تباث

 هب یریذپان ضابقنا اتبسن مقر و تسا یتایلام هبش هوجو و اهدزمتسد عیات جراخم نیا

 .دیآ یم رظن
 یدای هزادنا ات ریذپانشهاک ًاتیسن ینیزگراک یاههنیزه و تباث یاههنیزه دوجو

 .دهدیم حیضوت ار یشو رف هدرخ یاهتمیق رد یبسن یک رحت یب
 .دوش هداد هدمع ریداقم دی رخ یارب ییاهفیفخت هک یتروص رد :الاک دیرخ جراخم (۴

 !تیتا ریداقم نیا اب بسانتف هشيمه

 باشد لیکشت سر ات
 و تفالتا عن ماش نوتشادم لاک وز رتفک اه ان نیک بقا جراخم (۶

 ؛تالوصحم یگزات لاوز زا یشان یاهنایز .ریذبت
 فرصمرب و هدوزفآ شزرآ رب تایلام ی و یک تا :یتایلام یاههنیزه (۷

 .تالوصحم زا یضعب

 ار هاگنب دوس «دش هراشا اهنادب الاب رد هک ییاههنیزه رب هوالع ,یناگرزاب دوس ریفوت

 زافاو زر لب یفآ هی هشییت وققلد قمه تا یا هدنامیقاب دوس نیا درک یهرپ نا

 .ریخا تاسسوم رد .دشاب یم مهبم یگداوناخ ای یصخش تاسسوم رد نکل .تسا دوهشم

 یاههیامرس هرهب نینجمه و دننک یم راک یو اب هکیا هداوناخ یاضعا و ناگرزاب دزم
 :مناددش :کنکفت و ادج کییکی زا ترین 4 .دنا هداتفا راک هب هک یصخش

 یوس زا ووا ناگدننک دیلوت ربا رب رد ناگرزاب طباور هب وس كي زا یناگرزاب دوس ریفوت

 :دراق کتب نشو رف طب ریش و سیف ی رد اه انا اب رماس :تباقرهن رکیذ

 یارب هنیمک شو رف تمیق یرارقرب روظنم هب دراوم زا یصعب رد تسا نکمم

 درگ داجیا یناگرزاب تاسسم نایم ییاههیداحتا نیعم لوصحم

 :دننز یم تسد یلیمحت یاهتمیق ما رخ ا هبرزاح لتنک کی وب .رگید دراوم زا یضعب رد



 تالوصحم یارب ار یناگرزابدوس ریفوت و یشو رف هدرخ یاهتمیق ,ناگدننکدیلوت نیا

 ته نازیم دنراد راظتنا هلیسو نیدب و دنیامن یم نییعت (زاتمم تالوصحم ابلاغ) دوخ

 تالوصحم زا یخرب یارپ را شود زآ سن شاخ اضوضتت) یورو وال هاط

 یارجا .دنیوج یرود اهیشو رف هدرخ نایم تمیق فیفخت گنج زا هژیو هب و دننک ظفح

 دزن ار یروهرهب یعاسم و دوشب رتالاب تمیق ءاشنم دناوتیم یلیمحت یاهتمیق

 ار لمع نیا ,اهتمیق نیناوق بلاغ .دزاس رمث مک و تسس ناگدننکدیلوت زین و ناناگرزاب

 هتفریذپ ینف ثحب لباقریغ تاظحالم رثا رب دراومزا یخرب رد رگا و تسا هدرک موکحم

 .دشاب هارمه یناگرزاب دوس ریفوت"لزنت اب یت |

 تمیق زا یدصرد تروص هب اي دناوتیم تلود هک تسا یروآدای ۹ مزال نایاب رد

 .دیامن تیبثت و نییعت ار اهریفوت نیا هنیشیب نازیم .قلطم مقرتروص هبایو شورف

 تمیق و عیزوت هنیزه - مود تمسق
 هشیدنا نیا زا ناگدنسیون زا یخ رب .دنک یم دایز ار فرصم تمیق ,عیزوت هنیزه

 عیز وت هنیزه شیازفا رثا رب دیلوت هنیزه لزنت .مهدز ون نرق زاغآ زا هک دنا هدرک ینابیتشپ
 هلح رم رد اهتمیق لزنت ساکعنا زا هک ار عیزوت موش جیاتن ,رگید یضعب .تسا هدش عطق

 .دنزاسیم ناشنرطاخ .دنک یم یریگولج فرصم تمیق رب و دیلوت
 ی و اس اسآ شقن .اهتمیق یور عیزوت ریثأت لیلحت

 .دیامن یم راکشآ

 یداصتقا یاهراتخاس .۱ 8

 رظن هب عیزوت دحاو داعبا هاگدید زا اهراتخاس نیا شقن هست هلفسرم وقرا اا

 اما ؛دروآ یم راب هب ینارگ فیعض یروهرهب رثا رب ابلاغ كجوک دحاو .دیآ یم مولعم

 جراخم دناوتیم هژیو هب و دنک یم هدافتسا زکرمت یایازم زا یناگرزاب گرزب هسسوم

 .دنک نکشرس و میسقت یرتالاب رایسب شورف مقر یور ار یمومع

 .دریگ رارق هجوت در وم عیزوت هاگتسد راتخاس و مجح تسا مزال مود هلحرم رد (ب

 یاهرازاب ییالقعریغ یناوارف و شورف طاقن هرامش شيازفا .اههطساو ترثک

 هاگتشفز اب کس الع هه هم یاهزار ابرو تسات نام ات قلی هل سرسره

 .دنتسه عیز ون

 هدر قرعه وه ی نمک نا یا



 »۶۹ عیزوت یاههدیدب دوفن

 زا اررازاب ع ون هس بلاج یسررب كيرد "هیتایپ هردنا یاقآ .دوش هتفرگ رظن رد عیزوتو

 :(۸۴ لکش) دنارذگ یم رظن

/ 
/ 

0 0 0 

 ۸۴ لکش

 .هدننکديلوت یدایز هدع لوصحم كي یارب هک یماگنه نییاپ رد سأر ,یثلتم رازابس
 .تلاح نیا رد :دراد دوجو هدننک فرصم یرتمک مهزاب هرامش و هطساو ی رتمک هرامش

 ؛دنشاب یم همه زا رتدنمو رین ناگدننک فرصم

 یدایز هدع و هطساو دودحم هرامش .دیلوت راصحنا اب ءالاب رد سأر ,یثلثم رازاب
 ؛دراد تسد رد ار تردق نیرتشیب هدننک دیلوت ,تلاح نیارد ؛هدننک فرصم

 و هدننکدیلوت یدایز هرامش .دودحم هدع هب هطساو : یغرممختاج لکش هب رازاب -
 ۱ .دنراد طلست و قوفت اههطساو .عضو نیا رد ؛هدننک فرصم

 یاهتیعضو رد « بوانتم روط هب رازاب لکش بسحرب هدننکدیلوت تسا نکمم

 رادم فلتخم لحارم رد اضاقت یاهششک تسا مزال :دبک را ره .دخاشمات اب. لغایت

 اشنا هنوگچ اضاقت ای دیلوت تاناسون ددرگ مولعم ات دوش هتفرگ رظن رد یناگرزاب

 .دنراذگیم یاج هب یریثأت هچ فرصم تمیق یور دیلوت جراخم و دنباییم

 یعامتجا یاهراتخاس .۲ 58

 ,ناگرزاب هدرخ هقبط كي دوجو اب «عیز ون هنیزه راب ینیگنس ,اهروشک زا یخرب رد

 طابترا .تیلاعف رد لقتسم لاح نیع رد و زیجان دما رد و ظسوتف یگدنز حطس یاراد

 .دراد

 هقبط نیا هرابرد «یتاباختنا ای یسایس دیدش سب ذوفن هب هجوت اب ,یمومع تاماقم
 ,رارق نیدب .دوش یم اهتمیق ینارگ بجوم راکنیا و دنروآ یملمع هب یدعاسم تامادقا

 دنچ یاههزافم هعسوت ۱۹۳۵ لاس زا یئزج یناگرزاب زا تیامح نوناق ,هسنارف رد
 رد و یا هبعش دنچ هتسپمه یاههزاغم رب یتایلام ضراوع و هتخاس فقوتم ار یا هبعش

 5. ۸۸0۲6 ۳1۵16۲, 0عو 61 60۳۵۲ر ۵و0, 1952, ۵. ۰



 یسأیس داصتقا "۷۰

 .تسا هدرک ادیب شیازفا شوررف طاقن هجیتن رد و هداد شیازفا ار دحاو تیکلام

 زین «هطسوتم هقبط رد مشخ داجیا» و هدوبن بولطم ناگرزاب هقبط یدوبان رد شالت

  حرش هب ار هبناج هس ششوک یئزج یناگرزاب یقرت نیا ربانب .(هنناژ) تسین هیجوت لباق
 :دنک یم باجیا ریز
 ؛(تدم نایم رابتعا ,ییالقع یرادباسح شریذپ «یا هفرح شزوومآ ) هاگنب یزاسون -

 زکارم رد اههاگنب عمجت .دوجوم یاههزاغم یدنب هو رگ .اههاگنب نایم یراکمه

 ؛دیرخ یریجنز
 شیازفا و هدمع یناگرزاب همان نییآ میظنت قیرط زا یناگرزاب یاهرادم یزاس هداس - ۰

 .نیعم یاههزادنا و اههنومن ساسا رب ییاذغ داوم دیلوت و اهرازاب

 یسانشباتک

 ۲۲, ۳۳۳8, ۲۳۵۸۸6 عمجمجخم همه (۲ 1ام ۳دمعوعم [۱۳۵ن۷ههزنامنمم
 ع ۳۳و, 1958)

 ۲۲, 1.72۳18 2م 1.6 60۳۵۵۵۲6۵ 6 0۲۵۵ ۵یام) هم ۵۲6۵م (۳تققم 51۳6۷,
5 ,(1938 

 [ممویم ةعمهجم»نوم, دص نعهاتطهاتمص (هصعت 1954), هاتصص6۲0 ۰
 .-2۳۲. ۳۸2۷۲3۲۵۱۲۳, صف 60۳7:7۵6۵ و قهح هج ی۲0وم 0660م (۸. (نماتصب

1954(۰ 
 ۳بقهع هب تمزهدم  (یع0دمم رهدجماعو)و ۵ ۲۵هط۵ه-ععمصط۲م 19524

 ممداتهحا ۳۵م ه۳اتهآعم ۳۵م هصممتامصاق :

 .ت 1ر 208۵1۷5۵ 1۳امتم لج م۳همعوفتف 46 0۳۵0066۵0۵ ۵ 0۵ نهاد تانمط
 .- ]مو 6ادعات 6 06 ۱2 لمصمص06 ۵ عمصاص ۵۱۵06

 بس مو وتو هصح ۵۵ام همدم ۵ ۱۵۵۵۲ 00 اعوصمصحعفتوجب

 ۳۵۵۵۵۳۲ مس اعم یمجمامم تن اممذمم 4۵ 1م ظاتم» مو هصص6عفع 1951 ۲ 2
 (آمو  هاتنماتتوو مهصدصهجامم 0۵ 1۳6عمدمطصنع ؟هصومتدم)و کهن 4

 6یابلمع زنده (۵نصماهدصمحا ۳زصمصمعع رهام ۱0 18, ۰)1953
 0۳7۵60 0۵۵6068 2 ۵۳۵04۵00944 (۳وتتفم ظ۳عوم۵» ۱۵ت عهزامتتمم 3م

 ۲و۵, ۰)1951 ۱
 ظ, 560خاتتب ام ها۶« 02 ام 38 :اهییام»ج لعو هارزهبد همین (۱۵۵6, ۳8۳38,

 1948), ه ام جغعن 0م ام عجطیوم (۱)هص0ه4پ ۰)1949
 ام مات 0 ام توام, 1هصم۵۳ 40 12 (ههعصنعهتمج 4 ۱2 دم تتطتانم» ۰

 (نندعهال 8م )۳مدمهونم دعاتمجفلف (1946 ۰)۳2۳۵
 0,1,(ملن.و 1م 996۵70 مو صد 1700946 ۰

 موعمومیام» مصم جوطاتقم جمع 1۵ ۵),0۳ن) : زن هروموتهل مصصمهیما
 [وصمتو (1960, ظ6 ۰)1



 متفه لصف

 رک شوت داصتقا رد اهتمیق

 .دا رفا هک تسا یتامیمصت نایم یگنهامه مسیناکم زک رمتمان داصتقا رد اهتمیق ماظن

 یداصتقا نالماع یاهاضاقت و اههضرع راتخاس باتزاب و دن ریگ یم تلود ای اههورگ

 یارب یزیرهمانرب تاماقم هک تسا یلمع مهم رازبا ,زک رمتم داصتقا رد ,اهتمیق .تسا

 زا و هدوبن شزاس انامه تمیق .دن رب یم راک هب یلم داصتقا رد فده فلتخم عاونآ ققحت

 و دیلوت نایم طابترا مسیناکم رگید .تمیق .دراد رارق تردق لامعا و رملق رد ,سب نیا

 هب طقف نانيا ءا ریز ؛دهدیمن ناگدننک دیلوت هب اضاقت هرابرد یتاعالطا و تسین فرصم

 باختنا و لیامت .تمیق .تسا هدرک ررقم همان رب هک دنتسه یفیاظو یارجا رکف

 زا و دهد یم ناشن ار نازیرهمانرب ناحجر بتارم هکلب .دنک یمن نایب ار ناگدننک فرصم

 .تساضاقت رب ریثأت و اضاقت ییامنهار و یبایتهج رازبا .رتالاب مه نيا

 لیلحت و هیزجت داصتقا نیا رد ار اهتمیق نوگانوگ ماقرا ام «یوروش داحتا هنومن ربانب
 .میهدب ناشن ار اهتمیق و یزیرهمانرب نایم طابترا میناوتب ات مینکیم

 یوروش رد اهتمیق ماظن - لوا تمسق
 تمیق ددعت و یطارفا یگدیچیپ انامه ,یوروش رد اهتمیق ماظن یلصا تایصوصخ زا

 داصتقا نیا رد .دریذپ یم ققحت اهتمیق نیا هیاب رب اهدتسوداد ای فلتخم تایلمع .تسا
 یاهتمیف : یشعتص تفاوترف هام یاهتیف داد نا وب ما تمیق هم خو رک 4

 ۱ .یزرواشک یاهتمیق و یشورف هدرخ

 یتعنص یشورف هدمع یاهتمیق .۱ 8

 نایم نآ هیاپ رب هک تسا یتمیق ,تعنص رد «یشو رف هدمع تمیق» اي شورف تمیق



 ,یناگرزاب یاهنامزاس و یزاسهریخذ ای دیلوت یاهنامزاس نایم اتدمع و اههاگنب
 تا .یداصتقا تاسسوم یشورف هدمع تمیق .دریگیم ماجنا تالماعم
 .دراد توافت رگیدکی اب .تعنص یشو رف هدمع

 :تسا هدش لیکشت ریز رصنع ود زا یدیلوت ایی وه نت ورق ها تی

 هنیزه و هیلوا داوم هتیزه لماش :یاهمانرب هدش مامت تمیق اي ,لک هنیزه(فلا
 ای دیلوت ینف بیارض نازیرهمانرب .تسا هتشادر رقم نیعم حطس رد تلود هک تساهدزم

 دروم .دنریذب یم رییغت داصتقا لوحت و همان رب نایرج تازاوم هب هک ار «بسانتم دادعا»

 .دنهدیم رارق هجوت

 یتفوم یرادباسح :دوریم راک هب دیلوت دحاو نورد رد درادناتسا یاههنیزه ماظن

 هنیزه یعقاو ماقرا و دوش یم میظنت و هیهت نیعم هرود هب رجت ساسا رب هدش مامت یاهتمیق
 "ای تبثم تافارحنا هک یمسق هب .ددرگ یم هسیاقم درادناتسا رصانع اب یلوصا یز رط هب

 رب یوروش نادداصتقا ,"فثول .دوشیم راکشآ دیلوت نای رج رد (اهدوس ای اهنایز) یفنم
 | ریز ؛تسا ربتعم یا همان رب داصتقا یارب طقف ماظن نیا هک تسا هداهن دیکأت هشيدنا نیا

 راک دیدش تاناسون نودب و یا همانرب دیل وت مجح ربانب یتعنص یرادرب هرهب ره اجنیا رد

 ودر ادن یا هظبار ماعت یقاو یقه اب یا همان رب هبدههک تسا یر ادایو ورد راک زم

 :دشاب تخاونکی دناوت یم فلتخم یاههنیزه اب دنچ ره ,تعنص كي یاههاگنب مامت یارب

 تسا نآ رتهب مهزاب ایو دیآ رب هنیزه نیا یارجا ددصرد هک تسا نيا هاگنب سیئر هفیظو

 .دنکب جرخ همانرب هنیزه زا رتمک هک
 هیأم رس شا رد هاگنب مهس لماش هتسوم صلاخ دمآرد ای .یا همان ربدوس (ب

 یضاخ نیاهف ده یا رب دنا وت يم ماسک نا یهوخر وا یراذک هیامش نام سات)

 عضو دوبهب و دیلوت لیمکت هب و دش یم هدیمان ریدم هیامرس هتشذگ رد هک هسسوم هیامرس)
 ینعی .هسسوم تو هاو خر تلود .درب راک هب (تفاییم صاصتخا نارگراک یگدنز

 ..دنک یم نیعم ار هدش مامت تمیق هب هژیو دمآرد تبسن

 ءکكش مامت تمیق) هسسوم یشو رف هدمع تمیق لماش .تعنص یشورف هدمع تمیق

 زا نم هلضاف اب تاللام سا تا شورف زی تالاعو (هتسوم شل اخ اهم هرالعت

 زا لقتسم و ددرگ یم نیعم دیلوت دحاو هلیسو و دوش یم هتخادرپ تلود هب دیلوت ماجنا
 هب ار تایلام نیا یوروش نانادداصتقا .تسا هسسوم هدش مامت تمیق همانرب یارجا
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 ۶۷۳ زکرمتم داصتقا رد اهتمیق

 یاهالاک رب طقف تایلام نیا دنا هدرک هیبشت (تلود رک رمتم صلاخ دمآرد) هاگنپ دوش

 .دریگ یم قلعت یفرصم
 دناوتیم یدیلوت هخاش كي یاههاگنب همه یارب تخاونکی شورف تمیق كي نییعت

 تلود یلام یاهکمک عطق لابند هب .یشو رف هدمع یاهتمیق .دروآ راب هب نایز یضعب یارب
 اههاگت هک دشام نهضت یاب لاس رد مود یناهج گنج زا سپو ۱۹۳۶ لاس رد

 تاحالصازا سپ ,یشو رف هدمع یاهتمیق .دننکب راک نایز نودب یروآدوس لصا هیاپ رب
 توافت دنا وتب هدش مامت طس وتم تمیق ابهسسم كيهك دنا هدش نیعم یمسق هب.۱۹۵۵ لاس

 تسد هب یتازیهجت یاهالاک یارب /۴ ات ۲ و یفرصم یاهالاک یارب ۶ دودح یدوس

۳ 

 :ددرگ یم رهاظ ریز لکش ود هب یشورف هدمع یاهتمیق شقن .نیاربانب

 تن یرگید هب یداصتقا دحاو كي زا یلام تالاقتنا یتابساحم رازبا . فلا
 تشاهتآ یروآ دونه اع رب اههاگشپ اک روت تراظن هلیشفت ب

 .نینچمه دا ی تموکح

 تمیق «یوروش داحتا همانرب یزکرم نامزاس داهنشیب رب انب ,یوروش تلود

 .دیامن یم نییعت ار یفرصم یاهالاک و یدیلوت یاهالاک عاونا نیرتمهم یشو رف هدمع

 .درادیم ررقم ار تالوصحم ریاس یشورفهدمع تمیق اهیروهمج هیات نا اش

 نام یادی اوسم تاسیس اه ساب یاس مور یه اه هما اش

 داحتا همانرب یزکرم نامزاس .دوشب نییعت تسرد یروهمج زوخرانوس رد اهتمیق هک

 .دراد ار اهیروهمج نایم فالتخا عفر قح ءاهتمیق باب رد یوروش

 هرود كي رد دیدج تالوصحم تمیق یرارقرب روظنم هک یماگنه طقف .اهز وخرانوس

۱ 

 .دنیامن تلاخد اهتمیق و رملق رد

 یشورف هدرخ یاهتمیق .۲ 8

 .دننک یم لامعا شو رف یاهینواعت اي یتلود یاههزاغم ار اهتمیق نيا
 :زا دنترابع دنیامن یم لامعا :یتلود یاههزاغم هک ییاهتمیق

 ؛(شو رف رب تایلام لماش) لوصحم نیم ر نت هم تمیف ب

 ؛عیرز ون هنیزه

 .یشو رف هدرخ مراهر اس نخاهمات نی 3و

 :دنک یم هصالخ یوروش رد ار اهتمیق راتخاس ریز لودج
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 یسایس داصتقا ۴



 ۷۵ زک رمتم داصتفا رد اهتمیق

 زارت هب هجوت اب ار یشو رف هدرخ یاهتمیق یمومع حطس .یوروش داحتا تلود

 هدومن تیبثت و نییعت .هدرک هیهت همانرب یزک رم نامزاس هک مدرم یلوپ جراخم و اهدمارد
 تا

 ۵۰ یارب ابیرقت ار یشورفهدرخ یاهتمیق یوروش داحتا یناگرزاب ترازو

 ر رقم (ماوداب یاهالاک ای ییادغ فرصم مهم رایسب تالوصحم) یفرصم تالوصحم

 یناگ رزاب هناخترازو تیحالص رد تالوصحم ریاس نیا اهتمیق تیبثت و نییعت .درادیم

 مالعا ۱۹۵۸ لاس رد فجشو رخ هک یزرواشک یاهتمیق رد تاحالصا زا شیپ

 واراب رد هک هد وب یتالوصحم روظنم هکنآ ربانب ,اهز وخلک در وم رد اهتمیق هتشاد

 .تسا هدرک یم رییغت .هدشیم لیوحت تلود هب ای و هتفر شو رف هب هنادازآ یز وخلک

 شیپ زا هک ییاهدادرارق بجوم هب ای و یرابجا لیوحت ناونع هب هاوخ .تلود
 ردق ره .دروآ یم تسد هب یز وخلک زا ار دیلوت زا یشخب .دنا هدرک اضما )تا دی اف

 رد شورف اب ار اهتمیق فعض دنناوتیم ناگدننکدیلوت هک تفرگ یم ماهلا هشيدنا نيا

 اهن ره همه مفید رک یمن ون لرد هب امامتدیل زث ها تام نا زیخاز نازاب

 .درک یم نیمات ار

 هک .ناتشاد ار ناکا نیا هطساو هک زنه نودب نام لینک تن و ,دازا رازاب زاد تب

 یاهتمیق زا رتالاب رایسب اهتمیق نيا .دنشورفب دازآ تمیق هب ار یزرواشک تالوصحم
 یاهتمیق ربارب دنچ یزوخلک رازاب رد اهتمیق . ینساج یسررب قفاوم .دوب یمسر
 هد وب ریز ح نتس هب ۱٩۹ ۳۷ لاس رد و یدادرارق و یرابجا لیوحت ریداقم ربارب رد یتخادرب
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 ۳ اتفلبت ۳۳ ینیمز بیس

 ۲ ۰ ریش ۳۱ ملک

 ۱۵ ک ۳۸ جیوه

 نارادی رخ رگا .دننک یم تباقر اهینواعت و یتلود یاه هزاغم اب اهیز وخلک ,همه نیا اب

 ربهر شقن ریخا زکارم یاهتمیف .دنروآ تسد هب اهنامزاس نیا رد دنهاوخب هچ ره دنناوتب

 2. ۵ 3. ]عوطا, 7۳۵ 5۵۷۲6۱ ۲۳زعف گذار ۵. ۰



 یسایس داصتفا »۷۶

 .دنهدیم لیکشت دازآ رازاب رد اهتمیق رب ار ییالاب دح هک ینعم نیا هب ؛دنیامن یم ءافیا ار

 .(ییایمک نامز) دنشاب هتشادن الاک ریاخذ تیافک ردق هب اهنامزاس نیا رُگا ,سکعرب

 .دوب دهاوخ دیدش رایسب دازآ رازاب رد اهتمیق یقرت

 تمیق و یرایجا لیوحت نیب یتمیق هب رابجا هنوگ ره زا غراف «تلود یاهدیرخ»
 ناکما دننام .دنتشادیم تفایرد یا هژیو یایازم ناگدنشو رف .تف رگ یم ماجنا دازآ رازاب

 درو شو تا ۶ ی رگیدار نه هک اه لاک نا یه هیت

 هب تلود یاهدیرخ یارب ررقم و هنیشیب تمیق هب ار دوخ تالوصحم ,اهزوخوس

 .دندادیم لیوحت تلود

 هب ار اهز وخلک زا یتفایرد تالوصحم .اهروتکارت و اهنیشام یاههاگتسیا .ماجنارس

 .دندرک یم راذگاو تلود هب یدادرارق یاهشورف و یرابجا لیوحت تمیق

 هب .دیدرگ نآ نیشناج یتلود یاهدیرخ و وغل ۱۹۵۸ لاس نئوژ زا یرابجا لیوحت

 داحتا .تسا هدش یکیزیف یاهتراظن نیزگیاج اهتمیق ییامنهارو داشرا هک دسر یم رظن

 فلتخم تالوصحم تمیق .تسا هدیدرگ میسقت یزرواشک قطانم یرامش هب یوروش
 ره رد «اهتمیق .دنادرگ یم ناسآ ار صصخت رمآ نیا و دنک یم قرف یحاون پسحرب

 بوخ اي دب لوصحم تشادرب هکنآ بسحرب اما ؛تسا رادیاب یداع لاس رد هقطنم

 تیبثت و اهتمیق دایدزا اب یوروش نازیرهمانرب .دباییم شهاک ای شیازفا .دشاب

 .همه نیا اب .دنیامن قیوشت ار یزرواشک دیلوت هعسوت دنراد دیما یزرواشک یاهدمآرد
 رادیرخ نانچمه و دنک یم ظفح ار اهتمیق رب تراظن دوس كرحم هب لسوت نمض .تلود

 .دشاب یم یزرواشک تالوصحم هدمع

 تمیق و یزیرهمانرب - مود تمسق

 كرد لیاف و موهفم یداصتقا یزیرهمانرب یامنرود رد طقف یوروش رد اهتمیق ماظن

 یاهالاک ناضاتتوهضرع یابطنا دیو داضتفا هعسوت هی مک يا رب لاع نیع دو تعسا

 .دوریم راک هب یفرصم
 دیل وت یاهدحاو ات تسا داصتفا دشر كي رحت و اهتمیق تیبثت و نییعت تسخن فده (۱

 هب یا همانرب یاههنیزه شهاک :دنوشب قیوشت هنیزه نیرتهب اب هنیشيب دیلوت یارجا هب
 ی فتو هاش ییاراک رب هک درو ا یماراشف هاگنب میشد

 ار اهالاک زا یخرب یشو رف هدمع یاهتمیق نازیرهمانرب .دراوم زا یضعب رد ,هوالع ۷

 نیا .دنبای شرتسگ دنناوتب اهالاک نیا رادیرخ عیانص ات دنرادیم هاگن نییاپ اتبسن



 »۷۷ زک رمتم داصتقا رد اهتمیق

 دنزاس یم گنهامه اههنیزه اب و دن رب یم الاب ار اهتمیق .دنداتفا هار هب هکنآ زا سپ .میانص

 تو | «تیتتو ب رتشیب نینازاک عباتم زا هدافتسا رد ات

 ار یدا رفنا ناگدننک فرصم دی رخ تردق هک دراد ار فده نیا اهتمیق ماظن ,نایایردو

 ار دوخ یراذگ هیامرس جراخم هزیو هب .جراخم دناوتب تلود ات دیامن لقتنم تلود هب

 .هنیمز نيا رد .دیامنیم هیجوت ار فده نیا یف رصم یاهتمیق یالاب حطش .دنک نیمات

 تایلام هب لسوت یارب تردق نادقف رثا رب .تلود .دراد یساسا شقن شو رف رب تایلام

 تایلام هب .تسا ریدیأت لمحت مدرم یارب شور ود نیا هک ,اهدزمتسد شهاک ای میقتسم

 ار یریذب فاطعنا نیرتشیب تلود تلاخد هب شور نیا .ددرگ یم ثیشتم میقتسمریغ

 دهاک یم فرصم زا مه ییاهنت هب .دراومزا یضعب رد ,تایلام نيا درب راک .درادیم ینازرا

 عضو .نیاربانب .(اههنیزه یقرت مغریلع) دهدیم شهاک یتح و تیبثت ار اهتمیق مه و
 زا کی. ره یاضامت تیمها هب هجرت اب هادضرد ۸۰ اق ۳۰ زا) ریغتم و نیحتش :تایلام

 هی وئاژ لوا زد یدیل وت یاهالاک رب تایلام ؛دشاب یمن دیگناتفگش «یفرصم یاهالاک

 درگ وقل ۲۱۳ اش

 زادنآسپ جیسب و لیکشت رد هیور نیرت مهم ناونع هب .شوررف رب تایلام .نیاربانب
 راک هه اهیراذک هی افت نا مات یار رانا ی نیا هوش ی رک هزاران آ

 ۱ .دور یم

 در وم یفرصم یاهالاک یاضاقت رب هضرع قابطنا رد نینجمه ,اهتمیق ماظن )ً

 .دریگ یم رارق هدافتسا

 دیل وت یف رصم یاهالاک شزرا هک دنوش یم نیعم یمسق هب مولعم هرود یارب اهتمیق

 ینوزف تلاح رد .ددرگ ربا رب فرصم یلک ج رخ اب (یفرصم یاهالاک یلک هضرع ای) هدش

 ییاسران تلاح رد .دیازفایم ناگدننک فرصم دیرخ تردق رب اهتمیق لزنت هضرع

 .دریگ یم ار اضاقت یولج اهتمیق یقرت هضرع

 اهنآ یاضاقت هک یفلتخم تالوصحم یارب هکلب ,یلک هنیمز رد طقف هن ,قابطنا

 .دنک یم ادیپ ورک تب یبسن یاهتمیق هب و دمآرد عیز وت هب ؛تسا دمآرد حطس هب هتسباو

 تابع شناسایی و تاماعس هعوز وش ناوداضتفاب تیلوک رام" رظن ققاوف

 رظن رد اهتمیق نییعت یارب ار یلاها فلتخم یاههورگ جراخم ,هجدوب یسر رب و هتشذگ

 .دن ریگ یم
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 یسأیس داصتقا ۶2۷۸

 ار اضاقت میظنت هک تسا تلاخد میالم رایسب شور شورف رب تایلام زین اجنیا رد

 یشو رف هدرخ تمیق :دیامنیم ریذپناکما تالوصحم هورگ اي لوصحم ره یارب

 الاب اهتایلام نیا هطساو اب دئاوتیم .دراد ینوزف هضرع رب اهنآ یاضاقت هک ییاهالاک

 .دوش هدرب

 یاضاقت ع وصوم یف رصم لوصحم ردق ره هک تساجب یروآدای نیا .هوالع هب

 رد .خ رن نيا هک دنک یم هراشا ینساج .دوریم رتالاب تایلام خ رن .دریگ را رق ی رتعیسو

 /.۲ و ویدار هاگتسد یارب ۵ اگیس و رایواخ یا رب ۴۰ ءاکدو یارب /.۸۸ هتشذگ

 :ةتسا هدوب لیبموتا یازب

 زا یراج یف رصم تالوصحم تمیق لزنت حیحص موهفم ات دهد یم ناکما الاب لیلحت
 یانعم هب تمیق شهاک ره .دوش یراذگ شزرا رتهب یوروش تلود هلیسو ۱٩۴۷ لاس
 راثآ هک دیآ لمع هب هجوت تساجب نینچمه .تسا دیلوت شيازفا و دیرخ تردق دویهب
 ۱۵ ۱۱ماه و نامرآ لوت هصف یاران اب اه لب

 لبور درایلیم ۳۱ ربا رب رد درایلیم ۱۱۰) یضارقتسا هوجو نازیم زا رتشیب اهتمیق شهاک

 وسواس فرود هام اف۱۵ ار مهو ۱
 ۲۸ هدننک فرصم یارب هک تمیف لزنت ۱۹۵۲ لاس لیروا ردو (فرط ود ره رد لبور

 زا لبور درایلیم ۳۷ هضرق اب هام كي زا سپ .درک یم هضرع ییوج هفرص لبور درایلیم
 ره اظ هی تل و نیو مالعا اهتمیق رد یلزنت چیه ۱۹۵۴ لاس تره رزق ای

 یاهالاک دیلوت و یزرواشک تادیلوت مجح و هدش عیزوت یاهدمارد نایم لداعت انامه

 تمنیف یفرت هب ما دقا یوروش تلود ۱۹۶۲ لاس نئوژ رد .تسا هدوب یراج یف رصم

 .تسا هدرک هضرع هب تبسن یفاضا یاضاقت شهاک یارب ییادغ داوم

 یور وش ریهامج داحتا رد یداصتقا یدصت ماظن رد ۱۹۵۷ لاس زا هک یتاحالصا

 رب مکاح و دقان لصا .تساهتمیق ماظن نامزاس دیدجت اب هارمه هدش ماجنا یتسیلایسوس

 هب شورف یاهتمیق ندرک ككيدزن ینعی .شزرا نوناق زا یوریپ .نامزاس دیدجت نیا

 .دنا هتفای یقرت یزرواشک یاهتمیق زین و دیلوت لیاسو تمیق .تسا هدش مامت یاهتمیق

 ؛دنا هدش عطق یلام یاهکمک .دنا هتفریذپ شهاک یشو رف هدرخ یاهتمیق هک یتروص رد

 دعوا دوبلا یا شنا را هروا یه ات رس هقق رک رد هک یک تفت

 رد كالهتسا یا رب ریاخذ راحنه رد لماک و یساسا رییغت .دنک یمراک یتابساحم لالقتسا

 .دیسر دوخ نایای هب ۱۹۵۹ لاس

 یاهتمیق رد یمهم رظن دیدجت ,دش ماجنا ۱۹۶۵ لاس زا هک ,یداصتقا ماظن رد تاحالصا لابند هب



 ۶۷۹ زکرمتم داصتقا رد اهتمیف

 ۱ ی ی

 ۳ ۱ سس

 .دنادرگ نکمم ار قیوشت فلتخم یاهقودنص لیکشت و هیامرس تباب ماو تخادرپ و دروآ تسد هب یفکم

 نوناق اب قلطم قیبطت رد اهتمیق نییعت ترو رض رب هتشویب یوروش یاهنادداصتقا

 اهتمیق هک دنراد هدیقع نازیرهمان رب .دراوم یضعب رد ,سکع رب ؛دنزرویم دیکأت شزرا

 نوناق نیا زا دیاب .دننامب یقاب یداصتفا تسایس رازبا ناونع هب هک دراد ترو رص ۳1

 و شقن دایدزا هک دنراد لوبق یوروش داحتا رد هزورما ,یلک روط هب ءاما .دنوشب رود

 و دنبايب رت ییالقع هیاب یداصتفا تامیمصت ات .تسا یرو رض شزرا نوناق تنمشا

 .دننکب راک ییاراک طیارش نیرتهب رد دنناوتب یدیلوت تاسسوم

 یسا ۰ دات

 ۲, ۳۸15)1 ۵۲ ۷, 1۸۷۲۲6 رم ۵ 195 ۳۶2 6۳ ۳۵۵۲ ۵0160۸6 ۰
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 راد. 1۳11۳10۳1۳, 1۱6607001۵ 0018و (ظ1۳6۲, 1950, هطقفح, اب [۷و ۰)۷
 42۵. 1331۳ ظار 1۳۳هاتامجهق ۸60۳و 4 هه و ۱۵ امت هماام (ظ)عهععو

 آنتن ۲۷مهز(منعمع 46 ۲۳۵5866, 1952).
 ۲۱. 50۳7۲۲۸82, 7یعوذم و دمنزعب عمجممچ (۳۳۵ظ۵۵6 قلاب ۰)1950

 )۱هص لق)۲ال, 11:6 50016 ۳۳۱6۵ 5۵۸۵۳ (هامصگو0 الت مرمت ۳۳عفعم 1952)
 6. 1). 61 1. 6, شتر ۵ام مهم ۱ع00ماتمصف و۲ موفق ۵008,

 1954-1948 (2۸۱۵۳:6۵۸ 6۵0۵۵۵ مهم 860 ۰)1955
 6۶. هج0وددلریتحر زد0تمانهل ظ۳معف اص عطف [۷8.۹,1م (2401۵۲ ۱۵۵ 6

 [۱ع:هتمر ۳۵6۲و هصح0م ظ۳06ع60نطمفو طقت 1959و 8۰ ۰)50
 ۳۲. 0۹۲۲9۲۲۲ [ظف 50۲۵۲ ۲۳زمم 5وواهطص (1۳۵ ۸4۳۵۳6۵8 گندم 1۵10و

 ۳عتف 1962),
 ۲. 7۸ت, طامجصت»ع 0 حجع 2 ام کنم( [لوومعم 1966-1962 (1ط6 ۷۵۲۰

 هزار ۵[ لوتط (نفهاصفم ۰)1967
 ۷۲, 1۷۲۵۲۲۲, 5 660۳707108 5165[50620۵ 30916۲0 6 0۳۵0۳6۲۳۵5 9۳35و

 ظضصصعح0 مانصم 1970 (620۰ ۰)[۷



 ایه آ تست قف

 .دیدخ :بیک رب هس ۳ عادبا

 -. ۰۴۴۷ یداصتقا (ی)- ۳۶۰ اههیداحتا

 ۱۲۵ ابورا یداصتقا

 ۱۱۸۱ یا دو ب۵ ۱۲ یا زا

 ۵۱٩ یفنم - ۰۵۱۸ دمآرد

 ۵٩۶ ۵۸۲ کیا فا هترختا

 ۱۶۶ یلوب هتشودنا و ناکشنا

 نیناوق ۰۲۲ س نوگانوگ میهافم :جایتحا
 ۲۴۳ س هرابرد قنسوک

 ۰۹۶ ۰۹۵ یتعنص بالقنا و - ۰.۱۳۳ عارتخا

 +- ۳۵۷ ۰.۳۵۶ لاغتشا و -- ۷

 ینف یفرت

 تیلاعف یمومع هیرظن و لوصحم فالتخا
 ضاختفا تم و۲۱۶۹ ناتتفآ

 ۱۵۱ یداصتقا

 سبب ۱۷۸۱۷۰۱۲۸۵ ۱ هو فا به یر

 هی رظسن رد س ,۴۰ نوییاهن بتکم رد

 هب رظن ۱۶۵ ینهذ - ۲۷۳ یتسیسکرام

 ی

 ۳۷ نومر .نورآ

 ۱۴۵ ییارگ یدازآ

 ۱۳۷ اضاقت دایدزا

 ۱۹۱ (اهیزاب) یزتارتسا
 ۴۶۲ یتابساحم لالقتسا

 ۲۵ گر وتسا

 ۲۳ ۲ درب نی هتتتنا

 ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۵ یداصتقا ۰۱۶۱ كالهتسا

 ۵۵ ۵ رشت هر شا

 ۱۷۵ کت را

 ۱۳۵۱ ۸۵۴ ,۵۳ ,۵۰ ۰۳۸ ۰۲۵ .مادا .تیمسا

۳۶۷ 

 ۱۳۷ ۰۳۶ و

 ۵۹۶ ۰۵۷۲ .نف .ه ,گربلکاتشا

 ۴۶۵ یداصتقا هابتشا

 ۱۳۳ تف دو لکیرشتسا

 ۱۵۵ ۱۵۲ ۰.۱۵۱ ۰۱۴۹ یداصتقا صاخشا

 ۶۰۱۷ یی و فرا

 ۱۳۱: ندرت ۱۱۱۵ یواضتفا فا

 هتفاین هعسوت ۱۱ ب ملع ۰۱۱ داصتقا



 ۰۹۲ ۰۹۱ یاهصلاخ - ۰۱۲۳ (طباوض)

 یجنس ۰۱۰۵ ریهر ۰۳۱۳ یناقهدس

 ی لالهتیا ۲ ۱۱۱۱۱۱ یاس

 نیت ۲ ندا ب۱ ۱ وه

 برو ۲ کر یا

 ۳۲ خیرات و یسایس داصتفا

 ۲۵۵ ,۲۵۴ ,۲۵۳ لک مالقا

 (ی)دب۰۲۱ :یسنتشداضتفا )تب وکلا

 (ی) ۰۷۳ یمیمصت (ی) ۰۳۶۱ زاب

 ۶۱ سرا ایسنا ) هیت

۷۱ 

 ۸ (هی رظن) مسیلای رپما
 ۵۰۸ .ل ,وسورومآ
 _-. ۰.۲۳ اهنده نایم زا ۲۳ باختنا

 ۰۱۷ هدننک فرصم - ۰۱۷۷ هدننکدیلوت

۵ ۵۷۱۳ 

 ۵۸۱ دیرخ راصحنا

 (هداس) - ۸۵۷۳ (صلاخ) شورف راصحنا

 هبناجود -- ۰۵۷۹ رگ ضیعیت ۷۴

 و - ۰۵۷۵ اهتمیق نییعت زرط و - ۴
 اهی ریگ هجیتن و - ۰۶۲۳ دورو تیدودحم

 ۵۷۲ اهتمیق هیرظن و - ۸

 ...و ۵٩۱ هبناجدنج راصحنا

 ۱۶۱ زادناسب تروص هب هتخودنا

 ۱۵۱ یداصتقا ناسنا

 ۷۶ .1 ,یلنوتنا
 ۶۲۹۰ سر تو ورا

 ۶۸۱ امنهار تسرهف

 ۵۳۳و تا

 ۱۳۶ ۰۳۷ شیردیرف .سلگنا

 ۳۱۳۰۱۳۰۷۱ یر ها یا

 ۲۰ .ژ ,وملوا

 ۰ رتلاو ,نکیوا

 ۲۸۰ رتلاو .درازیا

 (نلسا) سابق یاهتیاف نام یواش دانا
۱۶۶ 

 ۳۸ .۱ ,رئاب

 وراتک ایت سم .۵2۷۲ لکش نازاب

 ۵۱۲۵ تت

 -- فیرعت ,۴۸۴ نوناف .بساتتمان یاههدزاب

۴۸۹ 

 ۱۴۵ .ف .ایتس

 2 یتیدلاب

 ۵۵ .و.ز ,لماب

 ۱۷۵ ۰۱۷۰ ۸۷۵ ۰۵۴ .۵۰ یئول لب

۳۴ ۰ 

 ۵۹۳ نام رپ

۳ 

 ۰۲۱۲ (ریذپ فاطعنا)یداشرا -:یزیرهمانرب
 نیو فقشو تم ۱/۵۴۱۷ یطخ

 ۱۰۷ یوروش - ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ (عماج)

 ۱۶۹ ۰۱۶۸ ف رصم همانرب

 ینواعت - ۰۴۱٩ یروهشیپ - :یرادربهرهب
 ق روواسک تسب۲ ۲۲ یوم. اش ۰

 یواش یه ۲۱۶ طاتخم تب ۲

 ۱۷۲ (ینحنم)



 یسایس داصتقا ۲

 ۳۹۳۱۳۹۲ او یک تا ۱ وقت

 ۶۶ هیرظن .یتسیزهب
 ۱۳۲۲ عن اقا تیپ

 ناف 0

 ۵٩۷ گرتشم عفانم - .۱۶۶ یداصتقا

 ۰.۱۲۲ هتفایينهعس وت داصتقا رد - :یراکیب

 زا یشان -.۳۹۴ (ناهنپ اي) یراتخاس

 ۳۵۷ نف
 ۱۳۰ هی رظن ,یداصتقا غ ولب

 ۴۷۵: ناز هوا

 ریخت کا 2 ی هه ات

 ۲۲۳۲۰۴۳۶ گرزپ ب۴ ۰۵ یداضتفا

 -- .۴۰۲ ینف یاهدحاو هاگراک .ینف

 تو ۴۴۵ ماد مس و و یاهو

 ۰.۱۳۴ طلسم - ۶۰۳۲ طلسم یداصتقا

 ۳۳۶ له یاه) ۲

 ۵۸ .ك ءرخوب

 ۲۳۲ .تلر ۱۱۰۱۱۱ اقا رپ

 ۳ ی

 ۱۳ و

2 
۳۹۱ 

 ۶۱۰۲۲۶۰۰۱۱۷ نو

 ۴۹ مایلیو رس «یتب

 ۱۲۱۲۹۸۹ ۸۱۳۶۷ ۰۶۵۰۲۸ وستارف ور

۶ ۳۴ ۱۳۵ ۱۵۸ ۱۸۴ ۲۶۹ 

۷۲ ۴۳۴ ۶۲۱ ۶۵۱ 

 ۱۳/۸۱۳ ته قالخ

 هعس ون یاهداصتقا 9 ۳۸۹۲ یدادرا رف

 ۳۹۳ هتفاین

 ۵۷ .ز .ب .ندو رب

 ۳۶ فناخلب

 ۵۶۴ ۰۷۱ .۶۵ تلاح ,ای وب

 ۱۳۴ طلست ییایوب

 ۳۳۴ تیعمج یریب

 ضامن فست ایت نقاب

 و - ۵۲۴ اضاقت و - ۱۵۷ یداصتفا

 ۳۵۸ هض رع

 ۶۳ زد هوکیپ

 ۴۸۳ سالگاد - باک عبات

 ۶۵۵ هضرع طیا رش رب ریثات

 ۵۶۴ هیرظن .یتوبکنعرات
 ۳۸۳ دوخ عبانم زا یلام نیمأت

 ینات ٩۳

 2۷۹ راضعت اوت اهن فیت

 ۵۵۷ لماک ,صلاخ تباقر رد - :سناجت

 تلصخ ۰۲۸ - فی رعت :یداصتقا لیلحت

 ی

 تا ۷ نیقتک هو هادنس ین روعا تیایصخت

 [ فیش وب )است ۱۳ ۲۱۰ ۱ ال



 --۰۲ ۲۳ یلمداصتقا -۰۲۲۶ (یاه) راتخاس

 هعومجم ۲۲۸ وگلا - ۰۲۲۵ یداصتقا

 ۲۲۷ یداصتقا

 ۸۱ یداصتفا نامزاس

 ۱۲۵ راضفا هعسوت ورا نابراش

 ۶۰۲ ینابت و شزاس

 ۲۳۵ یلم ۰۲۳۵ نیت اشنا تا هیات

 ۱۷ ۳:۵۴:۵۲ :تیشتاپ نر اتش

 ۰۱۵۷ ۰۱۴۴ ۰۱۴۲ - :یداصتقا صخش

 زد ۱ قا زتهنا تب ۵۱ ۳

 ۱۶۶ فرصم همانرب

 ۴۵۱ ینف ۰۴۹۱ ۰۴۹۰ ۰۴۴۲ یلخاد

 ۳۹۵ هیامرس بیرض

 ۱۴۳ یداصتقا تیلاعف نالماع

 ۱۹۰ نانیمطا مدع

 ۱۵۷ نیقی مدع

 ۷۷ -- تینیع ۰۲۸ - فیرعت :داصتقا ملع

 ۲۸ - تاظحالم ۲۹ - یوتحم

 ۱٩ یناسنا مولع

 - یتنس یدنبهقبط ۲۳۵ - :دیلوت لماوع
 - ینیشناج تیلباق و ندوب لمکم ۵

 ییأراک ۴۸۴ - بیکرت دودح ۵

 ۳۹۱۱۲: رب

 ۱۳۶ یافت ۱۶۶و اطس زاوک دو

 ۶۸۵ امنهار تسرهف

 ۲۶۵ .۲۶۴ .م .دنلپاک

 ۳۳۹ راک

 ۶۳۲ - شزیگنا ۴۰۵ یداصتقا نیرفآراک

 ۴۵۸ ۰۴۴۹ ۰۴۴۸ لتراک
 ۲۵ یداصتقا یالاک

 ۳۷۵ .م ,یکلاک

 ٩۴ یرادهیامرس و مسینی ولاک

 ۴۳۹: نوشاک

 ۲۵۸ ناهید

 ۴۱۳ یرادربهرهب تایصوصخ .یزرواشک

 یتف ینیشناج - «۵۳۰ ینیشناج - :ششک
 - ۸۵۳۱ ۵۳۰ اضاقت عطاقتم - ۰

 تمیق هب تبسن - ۰۵۲٩ دمارد هب تبسن

۵ 

 ۵۷۱ سیروم ناج .كرالک
 ۳۴۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ نیلاک .كرالک

 ۴۷۱ اهز وخلک

 ۲۴۹ راد ینعم یاهلک

 ۲۲ ۱ شو رتبه ) ۲ تن تانک

 یلم یرادباسح رد - ۰۲۰۷ یلک یاهتیمک

 ۲۱۳ راهه ۱ ها

 ۳۶۱ یدصت یاههتیمک

 رد هیامرس لیکشت و - ۰۳۸۵ یجراخ كمك

 و - ۰۲٩۲ هتفاسن هعسوت یاهروشک

 ۳۸۶ ۰۱۲۵ هتفاین هعسوت یاهروشک

۱ 

 ۵۱ اوسنارف رتکد ,هنک

 ۷۴۰۵/۸: لزاک :یسیک

 ۵9۵۵ هر



 و

 ۳ ییاک فک

۲۰۱۰ 

۱۱۶۰ ۲۱۲ 

 ۳۷۹۲۲۳۰۲ ۲۳۰۲ رای نایک

 ۲۵۸ » تر

 ۳۲ ۰۳۱ زرژ .جیوروگ

 ۵۰ ودهیس رم رب ویراال

۳۷۶ 

 ۲۲۳ .] .دنالال

۳ 

 ۷۹ ۰۳۷ راکسا .هگنال

 ۴۲۳ .ب .ینروال

 ۲۳۱ هیزاووال

 ۲۵۹۰ ساره وقت

 ۷۶ ۰۳۸ چیلیا ریمیدالو ,ننیل

 ۳۸ ازور .گروبمازک ول

 ۲۲۹ ۲۲۴ ناژ «مول

 ۲۵ یا

 ۴۶۹ نامربیل
 ۶۵ رانا

 : ۳۱۳ ۱ فرا لات

۵۳۲ 

 ۱۵۲۰۸۲ هر

 

 ۶۵۶ ۵۱۴۲ 2۵۱۲ ناو لاتسراق

 ۳۵ ۳ و ۶۲۲ نوک ننک زاق

 ۵:۹ ۴۹۹ ۲۱۴ ری سام

 ۲۲۰ ۵۲ بک یاد رشت

 ۱۳ یتیم

 ۶۰ ۲۲ .ه ریام

۳2 

 ۷ ۶ نیت رح و شا وی ده ی

 او ۱ یفشاست دو راهی

 ۲۳۲۷ اهراتخاس ی ریذب رییغت

 ۶۳۲۱:۵0۷۲ ۱۵۲ شیر روت

 ز ناوداضتفا ۱۷۳۰تا یداضتفا هیشاخم

 ۳ ۱۲ ار

 .۱۷۷ - یاهینحنم :ربارب لوصحم
۷۸ ۱۷۹ 

 راز شر ای عن ۱۲۹ هل وضب
 ۳۷ ۱۲۵۲۱۲۳ یه اد لات ل وضحم

 ۲۴۹ یداصتقا رادم

 ۴۶۴ ریدم

 ۶۰ یدرف -.۱۶۲ - :ناحجر بتارم

 ۴۸ اهتسیلیتناک رم

 ۳۲۷ ۰۲۲۵ .م .یتنوب - ولرم

 ۳۷۹ ۱۷۰ ۲۷ فرصم

 ۷۱ مر امع اب ی دات

 خیاط ۱۱ ۱ ها

 ۱۸۷ نالک

 هیامرس ۱۶۰ دمآرد - :یداصتقا موهفم

۱۵۸ 

 ۲۲ یبایمک موهفم

 داصتقا هس ۳۲۳ ۲۴۹ ۶۴ - :یلک ریداقم



 ۰۲۵۱ ج رخ ای لامعتسا دیدزا - :یلک رادقم

 لوصحم دید زا - ۰۲۵۰ دمارد دید زا -

۳۳۹ 

 0۵0۸ ناملا یشرات ۲ *:تشیا ا هتنا :تناکم

 نویعیبط ای اهتارک ویزیف .۶۵ یدئوس

 جی ربمیک ۰۵۳ یسیلگنا كيسالک ۰
 ۴۸ اهتسیلیتناک رم ۶۱ نازول ۲

 نوییاهن و نوییاهن) نیو ۰۲۰ ارگ عقاو

 ۵۱۳ ۱۶۳ ۶۰ ۵۱ (دیدج

 اهالاک -.۴۷۹ دیلوت لماوع - :ندوب لمکم

 و. اه لاک ترم همان ق

 ۶۳۳ ددعتم دیلوت تایعقاو

 ۱۴۱ تلم

 ۲۱۳۳۵۱ هک
 سبد ۱۷۲ ۰۵۱۷ ۱ ینینو اه پا 2 تی

 هتسکش یاضاقت - ۰۵۲۱ ۰۵۲۰ اضاقت

 ب9 ۳۴۰۵۲ فایر

 هنیزه - ۰۵۱۲ طیحم - ۵۲٩ هضرع

 ۵ هو

 ۱۲۱۱ روس ودلیف

 ۱۳۳ ها ین
 ۱۶۳ اهباختنا قطنم

 ۱۶۵۵۷۱۲۲ راک یکم

 ۳۷۹ .ف .ینایلیدوم

 ۱۱ آب تک رو

 ۲۸ داصتقا ملع ع وضوم

 ۱۷ ود ناوتنا ,نیترکنوم

 ۴۵ ناو یمن در

 ۶۸۷  امنهار تسرهف

 ۳۱۳ :رتنوتک رات

 ۴۹۶ .ف «تیان

 هتسب داصتقا .۲۰۳ یکارتشا داصتقا - :ماظن

 داصتقا -.۲۰۴ یفنص داصتقا ۱

 با ۳۵۵ ۳۵۴ راک .میسفت و ,یفتض

 ۲۱۹ یرگراک یدصت - ۰۲۰۰ یداصتقا

 ۲۹ یداصتقا - ۰۱۶۲ كالهتسا - :هیرظن

 یداصتقا راتفر و اهیزاب - ۰۷۷ ۶

 0 ۲ یه را

 هبادودع ۱۷۰ ۱۶۲ مداضفا هیشناقخ

۷ ۱۳ ۱۸۴ 

 ۵۱ (ن ویعیبط) یعیبط مظن
 ٩۶ کی رلوا .ناح فن

 ۲۱۵ دنا ره ید نامات ریز اوت

 ۲۰۷ ۲۰۶ نامزاس عون

 ۲۹۱۲ :نرف و و ناموت

 ۱۶۰ هیأامرس یرادهگن

 ۵۴۷ ,۵۴۶ - هنیزه :ییاهن

 ۵۸۶ یدادرا رق یو رین

 ۳۵ ۳ طلسم یداصتقا تن :یاهدحاو

 ۴۰۰ یدیل وت بس

 ۸۱ نامکاو



 یسأیس داصتقا ۸

 طی سس سس و رم سس ار سس رم سا یا یا تا سس اخوان تس یوم یس تسس

 ۳۹ تو ۳ هاست ا هوحو

 ۶7۰ ۳8 نف .ف هرریو

 ۴۷ .ف ,نسجاه

 ۶۲۸ .ل .ر ,لاه

 ۵۶۹ ۱۵٩ ۰.۳۵ نف .ف .كياه

 ۳۳۰ ینس مره
 ۰۱۸۰ طوطخ ربارب -.۲۳ - :(یاه) هنیزه

 ۶ ۲۱ راد توام و تامت تب ۱

 هعسوت بب :۵۲۲ دیلوت بس ۳ عیز وت

 تصرف تبع ۲ ۱ ینآ رقهف نیش

 ۶۳۲ص هک

 ۱۴۴ .ف «رشکه

 ۳۳۰ فا وه

 ۶۲۸ .ج .ك .چیه

 ۱۲۱۲۵۱۱۲ هرات نا شه

۷ ۵۳۹ ۵۶۱ 

 ۷۲:۱۵: تای

 ۳۸ .ر گنیدرفلیه

 ۱۲۷ ۱۱۸ كل وف .ترگلیه
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