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 م ده

 هب مه یرس .مدز هاگشناد لخاد یخرچ .دش ماجنا مانتبث یاراک یهمه هک نيا زا دعب ,مانتبث زور

 یمیدق نومتخاس سح نومه و وب نومه و گنر نومه و لکش نومه هک مدید ور ینومتخاس .هدکشناد

 نیچمه دیاب هک مه هگید لاس راهچ ,ما» :دوب نیا دیسر منهذ هب هک یزیچ نیلوا و ,تشاد ور ناتسریبد

 «!هک مینک لمحت ور ییاج

 رد ءدش ضوع زیچ همه لکش یناهگان ًالماک لکش هب .مدآ زا رپ هدکشناد و دش زاب هاگشناد .دش رهم لوا

 رپ ًاضعب و) ادصورسیب هک گنر همه زا دوب ییاهمدآ زا رپ شلخاد هک یتیاس دش هدش لفق یزلف

 یلقن یهلجم رتفد هی دش هشاب یرابن ًالامتحا مدرکیم رکف هک یقاتا و ندیسریم نوشتاروما هب (ادصورس

 دش یروج نیا .ندرکیم یخوش «ندرکیم همهمه هک ییاهمدآ زا دوب رپ یدزیمرس هک زور زا تقو ره هک

 یزور رسه نالا هک ییاج ات مدش یمیمص و مرگ طیحم نيا قرغ شاویشاوی مه نم و تشذگ نامز هک

 .منورذگیم یرجآ کیچوک یراویدراهچ نیا یوت مراد «منوتب هک ور یتعاس ره و منوتب هک ور

 نامز ممه زاب «نایب هرارق دیدج یاهیدورو هک نالا ات هدکشناد نیا یوت میدش قرغ ام هک یعقوم زا

 مه شگید فرط هی و ننکیم ییانب نراد و هدش بارخ شفرط هی هک ییورهار هی هدش الاح تیاس .هتشذگ

 رد هی هدش الاح هلجم رتفد ؛ننک هدافتسا شزا هدکشناد لک هرارق هک رتویپماک ات دنچ و هکیچوک قاتا هی

 نيا زا و دمک و زیم یرس کی شولج دیاب و هدرکیمن تیافک لفق راگنا هک هدروخلفق یهتفرگکاخ یزلف

 و نم هک ییازیچ نوا زا مودک چیه دیاش دایب هرارق دیدج یدورو هک الاح .ندادیم رارق مه لیاسو روج

 یزیچ نوا زا میتشون یاهملک دنچ مودک ره «میدش عمج یرفن دنچ اب نیمه رس ههنیبن ور میدید نم لاثما

 هی میتسنوت هک دیاش ؛ننودب تسین دب دیدج یاهیدورو میدرکیم رکف هک یزیچ نوا زا ای دوب نومدای هک

 .مینک تافام ناربج یکمک

 



   



 نيا رد .دیدموا شوخ یضایر یهدکشناد هب «مالس

 .منک یفرعم نوتهب ور یفنص یاروش ماوخیماج

 دنور یهرابرد :یفنص یاروش فیرعت زا دعب

 .تفگ مهاوخ نوا فیاظو و تاباختنا

 هک هیفنص و ییوجشناد داهن کی یفنص یاروش

 ناونع هب و نتسه وجشناد امامت مه نوا یاضعا
 و دیتاسا) هاگشناد و اهوجشناد نیب طبار

 یاروش رب هوالع .هنکیم لمع (نالوئسم

 هراد دوجو مه هاگشناد یفنص یاروش ءاههدکشناد

 اهدحاو یاههدنیامن نومه نوا یاضعا هک

 یاروش لشم .نتسه (اههاگباوخ و اههدکشناد)

 تساهوجشناد و اهداتسا نیب یطبار هک هدکشناد

 هاگشناد نالوئسم و اهوجشناد مه هاگشناد یاروش

 هاگشناد یاروش ًاتعیبط .هنکیم طبترم مه هب ور
 .هراد مه یرتراذگ ریثات ییارجا یهنماد

 تفه زا ,یضایر مولع یهدکشناد یفنص یاروش

 (لدبلایلع) هریخذ وضع رفن ود و یلصا وضع رفن

 وضع رفن شش اروش یهرود نيا .هشیم لیکشت
 .نتسه ۷ یدورو یگمه هک هراد یلصا

 هدکشناد یوت زییاپ رخاوا ,لاس ره اروش تاباختنا

 یمک «نیشاب بلطواد هک یناسک .هشیم رازگرب
 هتشاد ور شطیارش هگا و ننکیم مالعا رتدوز

 لدعم «شطیارش زا ات ود .نشیم ادیدناک ,نشاب

 یهمه نینچمه .هندوبن دیدج یدورو و ۱۶ یالاب

 نایوجشناد یفنص یاروش

 یضایر مولع یهدکشناد

 تکرش تاباختنا یوت نئوتیم هدکشناد یاههچب

 و فیاظو .اروش فیاظو هب میسریم الاح

 یسررب زا .تسا هدرتسگ یلیخ اروش یاهتیلوئسم
 حالصا و لوحت یریگیپ ات هدکشناد زیر تالکشم

 .هدکشناد یشزومآ یاهتسایس

 و هدکشناد نيب یاهطساو اروش هک ییاجنوا زا

 هدیم اههچب هب هدکشناد هک یتاناکما .تساههچب

 یاهسکاب ًالثم .هشیم لقتنم انوا هب اروش طسوت

 لییوحت اهیضافتم هب اروش لاس ره ور هدکشناد

 .هدیم
 ییاههسلج لیکشت ءاروش یهگید یاهتیلوئسم زا
 هک اههسلج نیا رد .تساهوجشناد و اهداتسا نیب

 جیار تالکشم رس «هفورعم خساپ و شسرپ هب
 اهوجشناد و اهداتسا و هشیم ثحب هدکشناد

 لبیاسم ًالومعم و ننکیم حرطم ور نوشاههاگدید

 ات لماعت نيا و هشیم نشور فرط ود یارب
 .هنکیم کمک هدکشناد تالکشم لح هب یدودح

 زا .هیشزومآ لیاسم ءاروش اب طبترم لیاسم ریاس زا

 و اهسالک لحم و نامز و سورد یهیارا هلمج

 تیفرظ یهرابرد ًالومعم اروش ...و اهناحتما

 هدکشناد هب یتارظن «سورد یهیارا و اهسالک

 یارب لکشم زورب تروص رد نینچمه و هدیم
 .هنکیم مادقا اهوجشناد ای سالک

 



  

 زا ییضایر مولع یهدکشناد نایوجشناد زا مادکره

 همانرب قوف و یملع نمجنا وضع ءامش هلمج
 یدادعت :زییاپ کیدزن لاس ره .دیوشیم بوسحم
 یاروش رد ات دنوشیم ادیدناک نمجنا یاضعا زا

 .دنریگب هدهع هب ار یرتشیب تیلوئسم یزکرم

 یاروش یاهتیلاعف و اهتیلوئسم ؛اههزیگنا

 هدکشناد رد دوجوم یاهیدازآ یهطیح رد یزکرم

 هبات هک ییاههزیگنا .دنرادن یصخشم یدنبزرم

 :دناهتشادربرد ار ریز دراوم .مياهديد لاح

 تهج رد یملع یاههمانرب و اهرانیمس یرازگرب .۱

 ییافوکش و اههقالع فشک یارب ییاضف داجیا

 اب یسلع طابترا ,نایوجشناد یملع یاهدادعتسا

 یارب یتصرف داجیا و هاگشناد یاههدکشناد رگید

 .نایوجشناد طسوت یملع بلاطم یهیارا و قیقحت

 نینچمه و یحیرفت یاههمانرب ,ودرا یرازگرب ۲

 اب نایوجشناد رتشیب ینیشنمه تهج رد اهنشج

 .دیتاسا یضعب روضح اب رگیدکی

 ریظن یرنه و یگنهرف یاههمانرب یریگیپ ۳

 -هنیمز نیا رد نادنمهقالع یارب ...و رتالت ,یقیسوم

 اه

 همانرب قوف و یملع نمجنا
 یضایر مولع یهدکشناد

 یشیدناممه و یناوخباتک تاسلج یرارقرب

 -نآ یهقالع دروم تاعوضوم دروم رد نایوجشناد

 اه

 ملیف شخپ و یضایر بلاج تاعوضوم نتفای ۵

 یوگوتفگ و ثحب تاسلج نتشاد ءاهنآ دروم رد

 یهارمه اب تاعوضوم نيا دروم رد ییوجشناد
 .هطوبرم دیتاسا

 و نایوجشناد نایم وگوتفگ تاسلج یرازگرب 1

 سورد یهرابرد رظن لدابت و ثحب یارب دیتاسا

 و هدکشناد یهرادا یگنوگچ «هدکشناد رد هدشهیارا

 .نایوجشناد یلیصحت طیارش

 نمجنا فده هلمج کی اب ميهاوخب رگا «نایاپ رد

 یاضف ندرک رتهدنز» :مییوگیم «مینک صخشم ار

 یاروش ینعی ءام .«.داعبا یهمه رد هدکشناد

 نیا رد لباقان دنچ ره ییاهشالت ,نمجنا یزکرم
 -هرامش رد نآ شرازگ زا یشخب هک مياهتشاد هنیمز

 امش رگا «لاح .تسا دوجوم هیرشن نيا یلبق ی

 و ندینش قاتشم «دیراد هنیمز نیا رد ییاههدیا مه

.میتسه اهنآ ققحت تهج رد یراکمه و یرکفمه



 ج۹

 همانهژیو
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 مدرک بسک زور نیا رد هک یتیقفوم نیرتمهم میوگب دیاب و دش مامت یشرح و یبوخ هب مان تبث زور

 دنتفرگ سکع نامزا و نلاس کی یوت دندرک ار ام لوا هک بیترت نیا هب .دوب ییوجشناد تراک نتفرگ انامه

 .داد ناملیوحت ار ام تراک ییاقآ کی .میوش جراخ میتساوخیم یتقو و میدرکیط ار اهزیم کتکت دعب و

 -شوخ زا ای و دوبهدرک رپ ار میولگ ضغب هک دوب هاگشناد تراک رودص متسیس ندوب نفخ زا منادیمن نم

 -یمن فارطا نآ ار سک چیه نوچ اما .ماهدش فیرش یتعنص هاگشناد دراو ًامسر هرخالاب هک نیا یلاح

 .ندرک هیرگ هب مدرک عورش و مدرک لغب ار تخرد کی رابجالاب متخانش

 مدش حتاف»

 مدناسر تبث هب ار مدوخ

 دش صخشم هرامش کی هب مایتسه و

 22 فصقا

 «دیآ یم لاس هزات یاهغبان غوبن یوب

 یهدنیآ یارب هک ییاهیزادرپلایخ و اههدیا زا و مدرکیم لد درد .تخرد شوغآ یوت متشاد روط نیمه
 -هقلح مدش هجوتم اما مدوبهدش تخرد قشاع لوا هاگن رد یمهفنسیمهفب .متفگیم «مدوبهدرورپ مناشخرد

 تخرد زا ار مدوح هک دش نیا .دننکیم هاگن ار نم ربورب و دناهداتسیا نم رود حتاف نایوجشناد زا یا

هب هن ناحتاف نیا هک مدش هجوتم رترود یمک .متشاذگ رارف هب اپ ندشهرخسم سرت زا و مدرک ادج مبوبحم



 ندرکهیرگ لاح رد هدرک لغب ار تخرد همه نم ندش رود اب الاح و دندوبهدش هریخ تخرد هب هکلب نم

 مهار مومفم .دنکیم لخ ار اهمدآ فیرش هب ندمآ دنیوگیم هک تسا تسار مدیمهف هک دوب اجنیا .دندوب

 .نوریب متفر و مدیشک ار

 هچ کی لثم .دننکیم هاگن یرگید روط ار نم همه هک مدرک سح .مدشیم فیرش ورتم راوس متشاد یتقو
 الاب ردقنآ ار مغامد هک دوب روط نیا .دنکشب ار لیف ندرگ هتسناوت هک یمدآ کی .نفخ ءهغبان .میوگب روط

 .درک ریگ ورتم رد یال هک متفرگ
 هتعاس ۶ ار نامهناخ هتعاس مین ریسم هک دوب هدرک عضولخ ارم نانچ ییوجشناد تراک نتفرگ زور نآ

 مدش دراو ؛مدید هار رس هک یروکنک هاگشزومآ ره هب و مدادناشن ار متراک رفن اههد هب ءهار لوط رد .متفر

 .مدرک هدنامرد یاهیروکنک تشپ لد ندرک بآ رد یعس نابز ندروآرد و ییوجشناد تراک ندادناشن اب و

 .طخ فرط نیا تیاغ هب نم و دنطخ فرط نآ اهنآ هک مدوب نیا زا تسمرس هتفرمهیور

 نسجل یرب ارچ» :یهلمج نتفگ اب درکباترپ مامح لخاد هب ار نم یگندرا اب مردام مدیسر هناخ هب یتقو

 رواب مردام درذگیم لاس دنچ هک مه زونه و .«؟نوتاهاب ننکیم راکیچ هاگشناد نوا وت هگم ؟یدیم

 نآ داب هک تقوره و دننکیمن تاریخ نجل هاگشناد یوت و مدوبهداتفا بوج یوت زور نآ نم هک دنکیمن
 رکف و مهدیم نجل یوب مه زونه شیبامک هک دنکیم ساسحا ؛(دراد متسود ًاعقاو هچرگا) دتفایم زور

 یهتشر نامه هک دوب رتهب و موشب ینجل روج کی نم هدش ثعاب هاگشناد نوا یوت ندش دراو هک دنکیم

 یریپ تقو هک میشاب هتشاد مه کشزپ کی نامداوناخ رد ام ات مورب ار دوب مردام یهقالع دروم هک یکشزپ

 ...میوشن نآ و نیا جاتحم

 یاهناحبص و مدرک منت ار میاهسابل نیرتهب .دیسر هاگشناد لوا زور ات متسکشیم ودرگ مم اب یزور دنچ

 -یم سالک تمس هب قوش و قوذ اب رهم لوا هک دوب یراب نیرخآ و نیلوا نيا میوگب دیاب .مدروخ لصفم

 اهیروکنک تشپ هچب نیا لد «نآ اب و مروایب رد ار متراک دز مرس هب زاب هک مدوب ریسم یاههمین رد .متفر

 بیج «مراولش بقع بیج .مراولش بیج یوت دعب منهاریپ بیج یوت مدرک تسد هک دوب نيا .منازوسب ار

 «مسیاههچرتفد کت کت یال .دوبن متراک زا یرثا اما .میدادماج یوت .مفیک یرانک یاهبیج .مفیک یولج

 متراک زا یرثا اما .متشک ار همه و همه ؛مغامد یوت ؛مشوگ تشپ «مدنبرمک ریز «میاروج یوت «مشفک یوت

 کی اب ار مایتسه هک نم و دوبهدش مگ ؛شا۸۷0۵۲۳۲۱ دنر ی هرامش نآ اب مزیزع ییوجشناد تراک .دوبن

 زا هتشذگ .متسین زیچ چیه رگید و ماهدش یهت یتسه زا هک مدرک سح ناهگان مدوبهدناسر تبث هب هرامش

 ندش لخاد یارب هک .مدوبهدییش فیرش یتعنص هاگشناد یدورو یهرابرد هک مداتفا ییاههناسفا دای .نآ

 ار رگلرتنک یرگید نآ نیگنس روضح .هدشهدز هک ییاههجض هچ و هدش دیپس هک ییاهوم هچ تراک نودب

 مار هک هشیمن .وت مریم هدش روطره» :هک متفگ و مداد بلق توق مدوخ هب اما مدرک سح مياههناش رب

 



  

 یبلق توق مدوخ هب ات مدرک ادا رادشک یمهفن-یمهفب نیچمه ار هبخن «!متکلمم نيا یهبخن نم .ندن

 رایعمامت یفیرش کی لثم ات مدرک لوشخپلوشخپ ار میاهوم رتمامت هچره تدش اب هار لوط رد .مشابداد

 هک نییا نودب مدرک یعس و نییاپ متخادنا ار مرس زرل و سرت اب مدیسر هک هاگشناد مد هب .مسرب رظن هب
 یهلمج نتفگ اب هک مدوبهدیسرن مه ههاقآ یولج هب زونه اما .لخاد مورب و موش در رانک نآ زا دوش ولبات

 یتالمج نیرتهدنبوک و نیرتهاتوک زا نیا هتفرمهیور .مدش بوک خیم مدوخ یاجرب «!تراک ءامش» :یابیز

 و مدرک جک یروط ار مندرگ .مدروآ الاب فرط هب ار مرس عرضت اب .مدوبهدش ورهبور نآ اب یگدنز رد هک دوب

 مگ ار متراک نم اقآ» :متفگ .دنکیم بآ ار یگنس ره لد مدوب نثمطم هک مدیشک مهرد یروط ار ماهرهچ

 «؟هنکمم روطهچ ههاگشناد لوا زور هزات» :تفگ و هدنخ ریز دز دعب و دروخ اج یاهظحل ههاقآ .«!مدرک

 اب ثحب لوفشم ار یدعب تعاسمین .دوبهتسشن هگید یاقآ کی هک هقاتا نوا یوت داد ساپ ار نم شدعب و
 نم نآ رب هوالع و دنک مگ ار شتراک مدآ هک تسا لمتحم ًالماک هک منک تباث ات مدوب ههاقآ یکی نوا

 ینک یراتفردب اهنآ اب رگا هک اهغرم لثم هنرگو .دوش دروخرب روط نيا نم اب دیابن و متکلمم نیا یهبخن

 ًالصا ثحب عوضوم نم رظن فالخ رب اما .منکیمن رد مدوخ زا ملع بو مه نم .دننکیمن مخت بوخ

 یروج کی دیاب نم نیبب» :دیوگیم دراد ههاقآ هک مدید و مدمآ مدوخ هب ناهگان هکلب دوبن اهزیچ نیا

 ,هنوخباتک تراک ءیلم تراک ؛همانسانش .هدب نوشن نم هب تسه یچره ,یتراک کی .یتسه یک وت ممهفب

.مدش هاگشناد دراو ورتم تراک نداد ناشن اب نم و «.ورتم تراک ًالصا ءاذغ تراک



 ییارهش هرارش
 سناسیل ۸۸ یدورو

 هضقه یطخهط هان قويصواا تم

 .ای4 هب صوصخم مالس

 یهدکشناد ۸۸ یدورو .یبارهش هرارش «نم

 زا امش یارب هرارق رتویپماک مولع یهتشر ءیضایر

 .مسیونب متشاد هاگشناد وت الاح ات هک ییاهتیلاعف

 مدن حیضوت ور نوناک هی تاییزج نم هک هدش رارق

 نیمه هساو مگب مدوخ دید زا ور زیچ همه و

 .هشاب فراعتمان مکی نتم نیا هنکمم

 زا ای۸ ام میونشیم اهییالاب لاس نهد زا یهاگ

 و میشیم بوسحم هدکشناد لاعف یاهیدورو

 نوا زا یکی منم الاح

 دوب مودسلوا یاههتفه نومه ءاج نیا مدموا یتقو

 رد ندش وضع .توسک شیپ ناتسود زا یکی هک

 اهعقوم نوا .داد داهنشيپ مهب ور فیرش ملیف نوناک

 -نبا یهقبطمین نگیم یچ هب متسنودیمن زونه
 قرف امنیسفیرش اب هک- فیرش ملیف نوناک اانیس

 نیلوا یارب .هیمالسا نمجنا یاههورگریز زا -هراد

 منزب رس ًادعب دش رارق ميتفرگیم تیلب هک شملیف

 هصالخ .منک تیلاعف نوناک وت دموا مشوخ هگا و

 -نتخورف تیلب و ملیف باختنا هسلج نوا زا دعب

 وت نداسیاو «تیلب و رتسوپ یحارط ءهفوب رانک یاه
 تفر ءاهراک لیبق نیا و ملیف شخپ عقوم رتاتتیفمآ

 دنارس ور انیا مراد هک منالا .نم یگتفه یهمانرب وت

 نتشاد .متسشن نوناک رتفد وت :مسیونیم -لوا

 هی نم یارب هاگشناد نيا وت اهینوناک و نوناک

 هنیا هراد نم یارب فیرش هک ییاهیگژیو زا یکی

 هک ندوب ییاهمدآ مه اج نیا هب مدورو زا لبق هک

 تیلاعف هنیمز هی وت مودک ره و نوشمتخانشیم

 .نتشاد

 مدوبهتسشن نوناک تیلب شورف زیم تشپ زور هی

 بذج ونم شدوخ لوق هب ناتسود زا یکی هک

 قاتا دیلک نم عقوم نوا زا .درک یقیسوم نوناک
 ونایپ و مرب «ماوخیم هک ییاتقو ات متشاد ور نییاپ

 تقو دنچ هراچیب یونایپ نوا هک هرادن نتفگ .منزب

 ییاهارجام رس و دموایم رد روز هب شادص دعب

 وت اهدعب .دش هتسب ۲ مرت قاتا نوا «یبیرخت

 -هچب هب هاگشناد یاهترسنک زا یکی تیلب شورف
 زاس لها ای دیزاس لها هگا هصالخ .مدرک کمک اه

 نوناک هب رس هی هک تسین دب «دیرادتسود ور

 .دینزب یقیسوم

 بش نشج یرازگرب ؛مگب تفریم مدای تشاد

 هی تیلوئسم شخپ یلک زا دعب یلاخ نوتاج اادلی

 لاس هی نيا !یندنام دای هب میدرک لسنک ینشج

 ات ور ناتسود زا رگید نت دنچ و وگتسار نیرسن

 .میداد صرح یبوخ دح

 ممرظن هب هک مگب دوبهتفر مدای یدج ور اج نیا

 .فیرش نارگیرای نوناک .ساهاج نیرتمهم زا یکی

 



  

 زا یکی هک دوب دیع دعب .مدش انشآ اج نیا اب رید

 متفر .درک شیفرعم مهب هدکشناد نیمه یاهداتسا

 مارب دنیآشوخ یلیخ دروحرب اب رفن ۲ و اج نوا

 و مرف یرس هی .نداد حیضوت ور نوناک یاهتیلاعف

 شدعب زور دنچ .منک رپ هک متفر و متفرگ روشورب

 دعب هب نوا زا و هنارسپ یتسیزهب زکرم هی متفر

 و اهسرد یوت و اج نوا متفریم زور ۱ یاهتفه

 اهمرف نوا یوت .مدرکیم کمک نوشهب نوشقش

 مودک اب هراد تسود هک هنکیم باختنا مدآ دوخ

 زکرم هی نومتتسرفیم نوناک و هنک راک ینس یهدر

 مک نم رد ور یدمآراکا سح نارگیرای .بسانم

 هک یچ ره هک نيا زا یلو تسین یگرزب راک .درک

 یلیخ .میراد هاگن نومدوخ یارب طقف ور میراد

 .هرتهب
 شرامش نیلوا ًاريخا ؟دینیبیم ور همانهاگ نیمه

 یهمیمض وت دعب یاههرامش زا هرارق .هدموا نوریب

 دودعم زا ًالک .منکب ییاراک هی دش هگا یگنهرف

 طابترا شاهاب هدش هک تسهاگشناد یاههیرشن

 .منک رارقرب

 مگب مه هگید هملک دنچ .مدز مدوخ زا فرح یلک

 .منک تمحز عفر و

 هب .دیشابن نم لثم دینوتیم هاگشناد دیآیم یتقو

 تیلاعف یمرت ۲ و دینک شوگ ایلیخ تحیصن

 و اج هی هگید یرس هی و نم لثم ای .دینکن یبناج

 -یم ای) دیهاگشناد وت هک ییاتقو هساو ور یراک

 رد هتفر رس نوتلصوح و (دیشاب هاگشناد وت دیاوخ

 ظاحل زا نم هساو مرت ود نیا هتسرد .دیریگب رظن

 نيا هک منودیم ونیا یلو تشذگن بوخ یسرد
 هچب رگا و هتشادن ...و ملیف نوناک هب یطبر عوضوم

 سرد یهساو تقو یفاک یهزادنا هب مدوب یبوخ

 اب یقرف هی هاگشناد تسین دب سپ .متشاد ندنوخ
 دنچ دشر یارب شاضف زا و هشابهتشاد ناتسریبد

 .مینک هدافتسا نومتیصخش یدعب

.دیشابهدنوخ رخآ ات و دیشابهدرک هلصوح مراودیما



   

  

 یمیلسیجاح رایهوک

 سناسیل ۸۸ یدورو

۹ ۴ ۱ 

 خر مدآ فارطا یهعماج و طیحم رد هک یربیغت ره

 ممه ۲1801 ۵۱۵۵0,

 ندوب گنهرف هب زاین ساسحا یوحن هی هب ,هدیم

 نوا هگا الاح .هنکیم داجیا ور طیحم نوا یوت

 مینوتن و هنکن ادیپ لالحنا نومتیصخش رد گنهرف

 یاهلکشم «میدب قفو دیدج طیحم اب ور نومدوخ

 هشیم شیکی ؛نشکیم فص مدآ یولج یدایز
 لکشم راچد نارگید اب طابترا یرارقرب رد هک نیا

 -هتساوخان اي هتساوخس یعون هب اسب هچ و میشیم

 لاح ره هب .ميريگب هلصاف هعماج نوا نتم زا

 اب ننوتیمن هک ییانوا هک هنیا بلطم تقیقح

 -هبدوخ ,نایب رانک نوشفارطا وج و طیحم تارییغت

 همه دیاش بخ ...و نشیم هدنور هیشاح هب دوخ

 !نشاب هتشادن یبوخ یهنویم اوزنا و هیشاح اب

 لشم یاهعماج هی رد یتقو هک هنیا مّلسم قح یلو
 -هدکشناد رتیصاصتخا روط هب ایس هاگشناد

 مازلتسا هجیتن رد وح صاخ رییغت هی اب نومراکورس

 و هشاب دایز -دآیم شرس تشپ هک یایگنهرف
 و اهدروخرب یالهبال هروخب هرگ تخس و تفس

 و رتمربم یلیخ زاین نيا ؛نومهرمزور یاههطبار

 تعامج گنرمه» اي «نداد قفو» هی زا رتمهم

 یسلیخ میشب روبجم دیاش و !هشیم فرص «ندش

 دراوم یضعب رد و) یاهضرفشیپ و راکفا زا

 بوسر نومنهذ یوت هک یدرومیب (یاهبارطضا

 .ميزيرب رود ور ندرک

 سنج هب طوبرم ناتساد هک یصاخ دروم رد

 یکلفط» یریبعت هب ای و) هتکن هشیم فلاخم

 هک یاهحرب زا تسرد هک هنپا (!اام «ندوب

 هگن رود اب هدرک یریگبلاق هب عورش نومتیصخش

 یضعب رد هک) فلاخم سنج یایند زا ام نتشاد

 هی نومدوخ هدش ثعاب شدوخ یهبون هب دراوم

 نيا (میزاسب نومنهذ رد ایند نيا زا یهابتشا مهوت

 داقعنا یارب هک هیلوا داوم یرس هی زا ور ام ,راکفا

 ؛ندرک مورحم .دنامهم یلیخ نومتیصخش نامیس

 میاوخیم هزات «هدش رتتفس نامیس نیا هک الاح و

 !هراد مک ییازیچ هی میمهفب

 رد و :نییرتیحطس :نیلوا زا یکی کش نودب

 یادتبا رد مدآ هک یتارییغت نیرتمهم لاح نیع

 ًاتجسیتن وس هنکیم ساسحا هاگشناد هب شدورو

 هنیا -هنکیم بلط مه ور شدوخ صاخ گنهرف
 رب اهیضعب هب دیاش !همه ًاموزل هن و) ًارثکا هک

 یطیحم دراو لاس ۱۲ دودح زا دعب (!هروخب

 شوت فلاخم سنج یهرمزور روضح هک میشیم

 .هرتگنررپ یلیخ

 و یتفیقح نینچمه هی دوجو فرص دنچ ره)

 هب یهابتشا هاگن نینچمه هک یایرکف یاههیاپ

 رکف یاج یلک شدوخ هنکیم هیجوت ور هعماج

 



  

 هک نیا ...هدرگیمرب یرتگرزب یاههدیدپ هب و هراد
 «شلاچ» نیا اب دیاب هزات لاس ۱۹-۱۸ زا دعب ارچ

 رد یدرکیور نینچ ایآ هک نيا و ...میشب ورهبور

 نسیا ات اهرسپ و اهرتخد یایند نتشادهگنرود لابق

 ...هک نییا ای ...هن اي تسه تسرد ًالوصا نس

 میر
 یاههغدغد هشیم هاگشناد دراو مدآ هک یعقوم

 لوغشم ور شنهذ هنکمم سنج نیا زا یفلتخم

 یسالکمه هی هب ندرکن ای ندرک مالس هرابودزا ؛هنک

 شزا ور سالک نالف لیکشت لحم راب هی هک

 مدآ هک موهفم نيا اب ندموا رانک ات هتفرگ میدیسرپ

 فلاخم سنج زا بوخ یلیخ تسود هی هنوتیم

 یایفطاع یهرگ هنوگ چیه هک نیا نودب هشابهتشاد

 تسود نیا اب اسب هچ و دایب دوجو هب نوشنیب

 هنوتن دیاش هک هراذگب نویم رد ور یلئاسم بوخ

 ًاقافتا ؛هگب شدوخ سنجزا رفن هی هب یتحار نیا هب

 زا رفن هی اب یلومعم یتسود کی هک میمهفیم هزات

 هتشاد یگرزب یایازم هچ هنوتیم فلاخم سنج

 میدرکیم رکف یروط تدم نيا مامت ام وس هشاب

 هتشرس یاهگید لگ زا فلاخم سنج راگنا هک

 داژن هی زا قدریوم هی فلاخم سنج اما !هدش

 ندوب مدآ رد هک یسک ناونع هب و تسین هگید
 دز فرح شاهاب هشیم (!)میراد کارتشا شاهاب

 درک یخوش .درک تفلاخم ,دیدنخ درک ثحب

 (!میشاب بقارم رتشیب دیاب دروم هی نيا رد هتبلا)

 زرم هک میمیفب نامز رورم هب هیفاک طقف ...و

 اهاجک اهرسپ و اهرتخد یاههیحور یاهتوافت

 یلکشم هک زرم نيا زا لبق اب ؛هشیم گنررپ

 نارود لوط رد ور نوا اهراب الاح ات و میرادن

 نییرمت و هبرجت نومسنجمه ناتسود اب هسردم

 زا لباقتم کرد و شیقب اب ندموا رانک اما «میدرک

 یتخس راک مه نتشاد زرم رو نوا یاههیحور

 لوغ هی نومنهذ یوت هگا هضحم هابتشا و تسین

 هک نیا رب فاضم .ميزاسب نوشزا مدوخاشیب

 فلاخم سنج اب هک یاهطبار قمع و سنج روخارف

 تسود هی ات هتفرگ فرص یسالکمه هی زا) میراد

 هب (مینکب مه لد درد شاهاب دیاش هک بوخ

 دیاش و میراد زاین زرم نیا زا یصاخ یاههلصاف

 اب نوماهدروخرب کتکت رد هشابن یزاین ًاعقاو

 نوا یادیپان یایاوز یهمه نارگن فلاخم سنج

 !میشاب تیسنج

 هک نشیم رجنم هداس تقیقح نیا هب همه اهنیا و

 زا یدارنا زا رپ یطیحم هی دراو هک الاح میمهفب

 یصاخ یلیخ یلیخ قافتا ,میدش فلاخم سنج

 هییاهضرف شیپ نوا زا رتهداس ًاعقاو هیضق و هداتفین
 ...نتفرگ لکش نومنهذ رد لاس ۱۲ نیا یوت هک

 و تسرد دروخرب نوچ ًافرص هک ییاهضرفشیپ
 رتهب نایب هب ای) میتشادن فلاخم سنج اب یباسح

 هک روط نوا تقو چیه («میشابهتشاد نتشاذن»

 رب ضرف ام ؛نتفرگن رارق شیامزآ یهتوب رد دیاب

 یط .مورآمورآ ,یهابتشا و میتشاذگ نوشیتسرد

.ندموا ماوق نومنهذ رد اهلاس نیا



 هدازمکاح ریمیرف

 سناسیل ۸۸ یدورو

  

 هفدهم هو

 .تشادن ناتسریبد هب یتهابش چیه هاگشناد نم یارب هک مسیونب ...مسیونپ منکیم یعس مراد هک هیتدم

 و متخانشیم مه ور نوشراوید یور یاهکرت یهمه لاس تفه زا دعب هک انشآ یهرفنیس یاهسالک
 نیا اب هسیاقم لباق .متسشنیم نوشرانک ییامنهار لوا زا هک زومآشناد تصش زا یدودحم باختنا

 رالات یئالوط یاهفیدر یولج زا اهحبص دیاب .دوبهدرک قرف زیچ همه هاگشناد هب مدورو اب .دوبن یگناگیب
 غیرد و منیشب نومهرفن ۳۰۰ سالک یلاخ یاهیلدنص زا یکی یور ءاهرسپ تمسق فرط نوا ات مدشیم در

 یهدکشناد هب نومراذگ مه راب کی یاهتفه یتح هک دآیم مدای ور ییاهزور .انشآ یهرهچ کی زا

 هسرسپ فلتخم یاههدکشناد وت نیرمت لح یاهسالک لابند اهتعاس هک ییاهزور .داتفایمن نومکیچوک

 .میدشیم مگ و میدروآیمرد رس دیدج و بیجع یاهورار زا مه رخآ و میدزیم

 تارطاخ و اهتسود عمج الاح و میتشاذگ رس تشپ هک ییاهزیچ یهمه هب ...منکیم رکف مراد هک هیتدم

 .مينورذگیم هاگشناد یوت ور بش ۸ ات حبص ۸ زا هک ییاهتقو و ریخا

 مسا هب ور انوا و دش لدبودر یمالس .دش زاب اهی۸۸ خی و مدش انشآ ماهیاهدکشنادمه اب ات تشذگ اههام

 ینتشادتسود ویمیمص و مرگ یاضف هی هب لیدبت هاگشناد یبیرغ و یدرس و مدز ادص و متخانش کیچوک

 یاهندنوخسرد «اههژورپ «فلتخم تاسلج .مينورذگب مه اب ور یرتشیب تقو میدرکیم یعس مکمک .دش

 یمهاگ .ندوب مه رانک یارب دوب یاهناهب همه و همه :هاگشناد یاهنمچ یوت ندروخ راهان ,یعمجهتسد

 و میدرکیم ریگلفاغ هدکشناد تشپ شاتسود زا یگرزب عمج و وداک ات دنچ و کیک هب اب ور اههچب زایکی

 نیشام اب ور شوداک ربخیب ءیکی ندرک لاحشوخ یارب یهاگ و میدزیم داد «کرابم تدلوت» مه اب همه

 و مستسشنیم نوماهرتویپماک تشپ ءیضایر هدکشهوژپ نومتخاس وت اهتعاس .ميداتسرفیم شاهنوخ مد

 مه اب دش هتخاس هدکشناد یاههچب طسوت شیپ لاس دنچ شاهتسه هک یرازفامرن لیمکت و هعسوت یارب

 زا یکی یلاخ یاهسالک وت مه رود ور اهرصع :اهناحتما و اهمرتنایم کیدزن و میدرکیم شالت

 .ميدرکیمیگدنز هاگشناد وت هصالخ .میدنوخیم سرد اهنمچ یور دشیمن ادیپ اج رگا ای اههدکشناد

 هک هلیلد نیمه هب دیاش .درک ادیپ جاور یباسح عمج یوت یسرد ریغ و یسرد یاهتیلاعف ,مود مرت رخاوا

 کی منودیم بوخ نالایلو ,یچ ینعی فرح نيا متسنودیمن ندیسرپیم مزا شیپ هام شش رگا مکیم
 هکلب .تسین یدرفنم قالخ نهذ چیه نویدم ور ییاناوت نيا و .تساناوت ردقهچ ییوجشناد قالخ عامتجا

 هنکیم راومه ور شهار و هریگیم لکش یفده اب ءاههچب قیالع هب هتسب هک یعمج .تسا ممج کی نویدم

 



  

 .هنیریش یلو زادناتسد رپ ردقهچ هار نيا هک هنودیم ادخ و هریم شیپ و

 کی و «.دینک تکرش همانرب قوف یاهراک رد و دیشاب لاعف» :دنسیونیم اهیدورو یارب هک تساهلاس

 اههچب کچوک یاهپیکایلو .رارکت مه زاب و دنونشیم میدق یاهیدورو زا دیدج یاهیدورو دعب لاس

 ور ذوفن لباق ریغ یهتسب یاههورگ و دنریگیم لکش یناتسریبد یاهییانشآ زا ای لاس لوا یاهزور زا هک

 .دنشابهتشاد یاهناقلاخ یلیخ تیهام ننوتیمن ,دننکیم داجیا

 هب یروط و میدرگب ییزج دنچ ره تاکارتشا لابند یتسود یارب هدش تداع نومارب منکیم ساسحا یهاگ
 .داوخیم هناهب نداد تسد و ندز دنخبل و کیلع مالس و ییانشآ ًاعقاو راگنا هک مینزب گنچ تاکارتشا نیا

 مه ردق هچ ره ءاهیضعب اب نومطباور زا اهعقوم نوا لثم و میناتسبد وت زونه منکیم ساسحا یهاگ

 -سسپ ننک زارد نومفرط هب تقافر تسد ردق هچ ره اهیضعب و ميرادیمنرب تسد هشاب بیرغ و بیجع

 تعاس دنچ زرا رد و میشیم تسود دنخبل کی و تالکش هنود هی رطاخ هب نومیتسد لغب اب .مينزیم

 مرحم ور یسک هگید ؛ا«تمايق اتن» فورعم راعش نومه اب و مینکیم ادیپ ور ولقود نارهاوخ ترهش
 ,مينکیمن نومرارسا

 هی .هدش ضوع نومایند ردقهچ «نالا ات لاس لوا زا .منیبیم ریخا هام دنچ نیا هب ندرک هاگن اب لاح نیا اب

 یاهزاین یوگباوج کیچوک و هتسب یاههورگ هگید .هتشذگ ام یهمه یارب هگید نارود نوا ییاهروج

 ره ییایوپ یارب مه یرکفمه و کمک اب و نرادرب مدق هار نيا رد دیاب همه هکلب .تسین هدکشناد کی

 .ننک شالت عمج رتشیبیچ

 عمج هی .مسانشیم ور اههچب هک الاحیلو :دوب هدنکارپیلیخ .متسویپ نوا هب هاگشناد هب دورو اب هکیعمج

 هدرک گنشق ور وج نوشداضت نیمه و .دنداضت رد یروجدب یهاگ شاهمدآ هک منيبیم گنراگنر و گرزب

 دنمتردق هنوتیم هک هطیارش نیمه رد هعماج نيا منودیم و .هدش بوخ سح و عونت نیا یهمه ثعاب و

 .هدیمن یرترب شاهوجشناد و هدکشناد هب ییوجشناد دنمفده نایرج کی یهزادنا هب زیچ چیه و هشب

 ال الات

 ییاهیتسود .هرادن ناتسریبد هب یتهابش چیه هاگشناد نم یارب هک مسیونب ...مسیونب منکیمیعس مراد هیتدم

 یاپ یتح ای مدیدن هگید روکنک زا دعب ور اهنوا زا یضعب هک ییاهیسالکمه و دنتفرگ لکش هزور دنچ هک

 هک یبیاهمدآ .دنتوافتمیلیخ منورذگیم نوشاهاب ور متقو الاح هک یاهمدآ اب مدینشن ور نوشادص نفلت

 و مه رانک همه ؛هدش رتراگدنام و رتقیمع نوشاهیتسود و رتهنالاسگرزب نوشاههغدغد تهتخپ نوشنهذ

 .«تسین اهنت سک چیه» اهباتک وت لثم اعقاو راگنا و دنتسه مه تشپ

 ...مگب ماوخیم هیتدم

.مراد تسود یلیخ ور شکیچوک یمیمص یاضف و هدکشناد نيا هک



 یمیهاربا بایش

 نسناسیل ۸۸ یدورو
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 باتزاب ار نم یصخش تشادرب اهتت ریز نتم هک موشب روآدای ار هتکن نیا تسا مزال زیچ ره نایب زا لبق

 .دهدیم

 هک مدرک رکف لوا .مسیونب دیدج یاهیدورو یارب هدکشناد رب مکاح وج یهرابرد یاهلاقم نم هک دش رارق

 هیارا اضف نيا زا -دیدج یاهیدوروس امش یارب ابیز یرهاظ و مسیونب هدننکراودیما یبلطم تسا رتهب

 مدرک ساسحا ,متخادنا نآ هب هنافصنم یهاگن هک نيا زا دعب اما .متشاگن یاهحفص درکیور نیمه اب .منک

 و کر ؛ون زا ینتم متفرگ میمصت هک دش نیا .ماهدرب راک هب نآ رد یزاسرهاظ و هغلابم و غورد یلک هک

 .مسیونب ناتیارب تسار

 یبیاههورگ .رگید یاههدکشناد نامز نآ رد .ميزادنايم شیپ لاس راهچسهس هب هاتوک یهاگن زاغآ رد

 رد ینوگانوگ یاهنشج و اههمانرب و دنتشاد رایتا رد همانرب قوف یاهتیلاعف یارب یمسر و هتفاینامزاس

 یتیلاعف رد نایوجشناد مه رگا ام یهدکشناد رد هک دوب یلاح رد نيا .دندرکیم رازگرب صاخ یاهتبسانم

 .تشادن دوجو اهراک نیا یارجا یارب یمسر یهورگ .دندرکیم تکرش همانرب قوف
 -هدکشناد هب تبسن تداسح سح ام یهدکشناد یاههچب نیب رد لیلد نيمه هب دیاش هک منکیم رکف نم

 یاههورگ و دنتفرگیم هلصاف هدکشناد زا نایوجشناد طیارش نيا رد ًاعبط و دشیم هتخیگنارب رگید یاه

 نییا اضن نیا دوجو جیاتن رگید زا .دندادیم تسد زا دنویپ ماکحتسا یارب ار یبوخ یاهتیعقوم یتسود

 .دنتفايیم تسد یگنرکی و یلدمه هب رتتخس زین یفنص تالکشم لح یارب نایوجشناد هک دوب

 رد ییامههورگ .دش یتارییغت شوختسد دوجوم دنور شیپ لاس ود-یکی زا .مينکیم رذگ نارود نآ زا

 یگدیسر اههچب یهلغشم اهنت هک دوبن نینچ نیا رگید .دش لابد رتهمانرباب اهراک و دمآ دوجو هب هدکشناد

 شوگ تسشپ و یلبنت تلع هب یباسح و مظنم راک کی ماجنا مه زونه هچ رگا .دشاب ناشیسرد لیاسم هب
 نامدوخ یارب ییابیز یاههمانرب میتسناوت هرخألاب اما .دوب هارمه دایز یاهیتخس اب نایوجشناد نتخادنا

 .میهدب بیترت

 



  

 و اههزیگنا و فیاظو زا مه زونه .میتسه بقع مه زونه ام هک تسا نیا تیعقاو تاقافتا نیا یهمه اب

 یماگنه دیآیم مدای .میراد هلصاف نآ هب طوبرم لیاسم و هدکشناد اب مه زونه .میتسه بقع دوخ قیالع

 یتقو .دماینرد اههچب زا مادک چیه یادص هدوبهدنام هدافتسایب یدایز تدم یارب هدکشناد یرهم رالات هک

 هک میراذگیم رارق یتقو .دادن ناشن ضارتعا دوخ زا یسک .دش هتسب یدایز تدم یارب هدکشناد تیاس

 و .مينکیم یلاخ تیلوئسم راب ریز زا هناش راک طسو نامیاهیلیخ «مینک ارجا گنهامه یهمانرب کی یگمه

 .مینک شالت ناشدوبهب یارب میناوتیم هک میراد یرایسب یاهفعض مه زونه

 نسم زا هک ییاج ات هک دوب نیا -دیزرلیم یمک ملد ناشنتفگ عقوم و متفگ هک ییاهزیچ نیا نایب زا فده

 رد ندرک راک ًاتعیبط .غورد و بیرف زا رود هب یهاگن .مشابهتشاد هدکشناد وج هب هنافصنم یهاگن .دیآیمرب

 -تسا نینچ زین رگید یاهیلیخ یارب هک منادیم رس مراد دیما اما .دسریم رظن هب راوشد ییاضف نینچمه

 دیاب نامدوخ ار طیارش نیا کشیب و .مینک تیلاعف رتمظنم و رتلدکی میناوتب هک دیایب شیپ یطیارش هک

.میروآ مهارف
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 ها( زد لا قصه

 لئوکنف نودب هطقن هطقن هطقن لاس " اي ۵ هگید هن هگا هطقن اه هنانیبشوخ یلیخ یلیخ هطقن ؛ ًامکح

 و دیع نشج و یراطفا و ادلی بش ارب یتیاس و یرهم رالات نودب هطقن تلاوت نودب هطقن یباسح تسرد

 و درز اماک زبس یایلدنص زیم نوا اب هک یاهلجم رتفد اي رادقاتا نودب رتهنانیگمغو رتدب همه زا و هچ و هچ

 هطقن هطقن فیرش هاگشناد یضایر یهدکشناد نایوجشناد ارب رتفد هی ات هشاب کدوکدهم هیبش رتشیب یبآ

 دیب یاتعرد هطقن زوکج و ینواعت هطقن هطقن هطقن یلو هطقن هطقن هطقن یلو هطقن هطقن هطقن یلو هطقن

 هاجنپ گی یت یاچ هب و ننکیم تتسم هطقن هنکیم رپ ور اج همه نوشوب راهب و زییاپ یوت هک ینونجم

 یولج هک یقمحا ریپ غالکو هشیم تاهیر دراو یاوخن یاوخب هک یراگیس یوب هطقن داتعم هفوب ینموت

 یاهرتاثت و اهترسنک هطقن رتانتیفمآ هطقن دیامرفیم ناج شون و هنکیم تییاچ یوت ور شرس تمشچ

 یدورو نشج هطقن یندبتیبرت نلاس هطقن روجاوروج یاهربخ هطقن انیسنيا فکمه هطقن گنراو و گنر

 هطقن هطقن م م ما هطقن هطقن هطقن داوخب تلد یچ ره هصالخ و انش و لابیلاو و لابتکسب و لابتوف هوالع هب

 هطقن ربب تذل و شاب داش لاوس تمالع هراد یریفوت هچ " ای ۵ اماک ۶ نّتصآ هطقن

 




