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 مسیلایسوس و ناسسوم سلجم

	 

 اب مسیلایسوس هطبار هب طوبرم یثحب يرگراک تلود اب ناسسوم سلجم هطبار	

و یتسینومک شبنج رد نآ هب طوبرم ياهرظن فالتخا و ثحب نیا .تسا 	یسارکمد  

هتساک هج و چیه  هب نآ تیمها زا فصو نیا اب دراد هقباس نرق کی زا شیب یتسیلایسوس 

تسکشزا سپ ،الاح هژیوب مسیلایسوس اب یسارکمد و يدازآ هطبار اریز . تسا هدشن 

ءایحا و يزاسزاب ،شیارآ دیدجت رد یساسا شقنزا ،متسیب نرق مسیلایسوس ياه يوگلا  

ت. سا رادروخرب 	 	 یتسیلایسوس ياهورین   ذوفن و تردق

 ثحب ندش غاد و یمالسا يروهمج تیدوجوم نارحب دیدشت و	 هام يد شزیخ نایرج رد

 ياه مرفتالپ ای اه همانرب مهم ياه هفلوم زا یکی ،نویسیزوپا ياهورین يوس زا اه ویتانرتلآ

 یمالسا يروهمج میژر طوقسزا سپ هدنیآ یسایس ماظن ینیزگیاج هویش هدش حرطم

 .تسا

 تسین يا هزات هدیدپ هتبلا یمالسا يروهمج میژر ینیزگیاج هب طوبرم ياه مرفتالپ حرط

 نوگانوگ ياهورین يوسزا اه مرفتالپ و اه همانرب عون نیا هتشذگ نایلاس لوط رد اریز

 یلصفرس هصرع نیا رد هزات لوحت .تسا هدش حرطم یمالسا يروهمج میژر نویسیزوپا

 يروهمج میژر ینوگنرس رانک رد شزیخ نیا رد 	.دوشگ 96 لاس هام يد شزیخ هک تسا

 نیئاپ زا ،ناریا رهش دص زا شیبرد نیزگیاج ياه لیدب هب طوبرم ياهراعش اهراب یمالسا

 نیمه زا .دش حرطم ،روشک نوگانوگ طاقن تارهاظترد هدمآ نابایخ هب اه هدوت طسوت و

 يروهمج میژر ینوگنرس يارب هزرابم رد يدیدج لصفرس ار هام يد شریخ ناوت یم ور

 ینیزگیاج و میژر ینوگنرس هب طوبرم ثحب ندش غاد اب سپ نآ زا .درک دادملق یمالسا
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 تفص هب یسایس نالاعف زا یئاه شیامه ای و اه فالتئا ،اه لکشترابکی تقو دنچره ،نآ

 میژر ینوگنرس يارب ار دوخ ياهرفتالپ و اه همانربروشک زا جراخ و لخاد رد یصخش

 .دنزاس یم حرطم نآ ینیزگیاج هویش و یمالسا يروهمج

 تسیلایسوس ،تسینومک ياهورین زا شخب نآ ياهداحتا و اه فالتئارد هتشذگ نایلاسرد

 زین دنتسه یمالسا يروهمج میژر لباقم رد یتسیلایسوس لیدب کی ناهاوخ هک پچ و

 يا هدرتسگ تاثحابم	 یتسیلایسوس لیدب ینیزگیاج هویش و نیزگیاج تلود عون هراب رد

 ود	 ای درکیور ود يریگ لکش ،اه نشور هیاس زا رظنفرص نآ لصاح هک 	هتفرگ تروص
 .تسا ،داضتم و زیامتم بطق

 دناد یم یناسسوم سلجم ندناوخارف 	ار يرگراک تلود ینیزگیاج هویش ،لوا درکیور

 مدرم همه تیعجرم و تیمکاح قح هداعا هلمج زا نآ یساسا تابلاطم و بالقنا همادا هک

 زا هدمآرب يرگراک تلود ،درکیور نیا يانبم رب .دشاب یم	 هدنیآ یسایس ماظن نییعت رد

 همه یفخم و ربارب ،میقتسم ،دازآ ،یمومع يار قح يرارقرب 	نیمضت اب دنمزوریپ بالقنا
 هک دزاس یم مهارف ار ناکما نیا یسایس طرشودیق یب ياه يدازآ نیمات ،نادنورهش

 تیرثکا هب ناسسوم سلجم قیرط زا تیمکاح،روشک نادنورهش همه تکراشم 	اب

 	 .دبای لاقتنا روشک تیعمج

 درکیور نیا رظن زا اریز دشاب یم ناسسوم سلجم ندناوخارف فلاخم ،مود درکیور

 اب ضقانت رد و مکاح تاقبط ندیسر تردق هب يارب یئاوژروب يداهن ناسسوم سلجم

 توعد ،درکیور نیا يانبم رب .تسا یتسیلایسوس بالقنا زا هدروآ رب رس يرگراک تلود

 هب نآ یساسا نوناق و دیدج ماظن نییعت يارب يرگراک تلود طسوت ناسسوم سلجم

 تردق هک یمکاح تاقبط يوس زا نآ نادحتم و رگراک هقبط زا تردق 	علخ

 .دیماجنا دهاوخ ،دنا هداد تسد زا بالقنارد 	ار
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 يرظن -یخیرات ای و يا همانرب تلصخ رتشیب تاثحابم نیا یلبق ياه هرود رد رگا اما

 یتسیلایسوس لیدب ینیزگیاج هویش 96 هام يد شزیخ زا سپ هرود رد و زورما تشاد

 	.تسا هتفای يا هدننک نییعت و یتایح ،یسایس يازا هب ام پچ ياهورین يارب

 يزوریپ زا سپ ناسسوم سلجم لالحنا و ربتکا بالقنا هژیوب یخیرات تایبرجت هچرگا

 تسا هتخادنا درکیور ود نیا رب ییگنس هیاس نآ زا یشان يرظن تاثحابم و ربتکا بالقنا

 ما هتخارپ یتاکن هب )1(يرظنو یخیرات تاثحابم نیا هب ندش دراو نودب هتشون نیا رد اما

 خساپ ناسسوم سلجم اب يرگراک تلود هطبار هب طوبرم ياه ضقانت و تاماهبا هب هک

 تلود عون زا یبایزرا دراو ،ثحب دروم عوضوم رب زکرمت رطاخ هب هتشون نیا رد .دهد یم

 .تسا هناگادج ثحب عوضوم دوخ هک ما هدشن )... یتکراشم ،نومک ،یئاروش (يرگراک

  ؟تسا 9ا8س ماظن زا 23ش ناسسوم سلجم ا'آ ،لوا

 عون نییعت يارب يداهن هکلب تسین یسایس ماظن عون 	چیه يانعم هب ناسسوم سلجم !هن

همه هک دوش یم سیسات کیتارکمد روط هب یسایس ماظن کی یماگنه .تسا یسایس ماظن 

اهداهن ،یسایس ماظن عون نییعت رد ناسسوم سلجم ندناوخارف قیرط زا روشک نادنورهش  

دننک تکرش نآ یساسا نوناق و . 

Cدنیامن داهن ک' ناسسوم سلجم ا'آ،مود
D

Cدنیامن یاGداهن  دننام Fئاد 
D

 

 ؟تسارگ'د

 تسادیپ شمان زا هک هنوگ نامه .تسا تقوم یگدنیامن داهن کی 	ناسسوم سلجم هن 

 نایاپ دوخ راک هب نآ یساسا نوناق و یسایس ماظن نییعت زا سپ و تسا دیدج ماظن سسوم

 ات تسیشرانآ زا(یسایس ياه فیط همه ناگدنیامن ناسسوم سلجم رد .دهد یم

 ثحب هب هدنیآ یساسا نوناق و ماظن عون هراب رد ار دوخ ياه لیدب دنناوت یم )تسیشرانوم

 و ماظن عون هرابرد ناسسوم سلجم تاثحابم زا لصاح جیاتن .دنراذگب يریگ میمصت و

 .دوش یم هداهن یناگمه يار هب ،دیدج ماظن یساسا نوناق هلمج زاو نآ ياهداهن
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 ناسسوم سلجم ندوب هشQمG یارب راM ک' یانعم هM ندوب تقوم ا'آ ،موس

  ؟تسا
 قح یلجت هک، ناسسوم سلجم طسوت طقف هن هک تسا کیتارکمد ٌاعقاو یماظن. هن ًاملسم

 مسیناکم نآ یساسا نوناق رد هکلب ،دوش رارقرب تسا مدرم همه 	تیعجرم و تیمکاح

 لک رد يداینب تارییغت ای ماظنرییغت یتح و یساسا نوناق ،اهراتخاس رد تارییغت يارب یئاه

 يدبا و یمئاد .دوش هدناجنگ دیدج ناسسوم سلجم يرازگرب قیرط زا یسایس ماظن

 ،دشاب هدش يراذگ هیاپ کیتارکمد لکش هب راک زاغآرد دنچره ،یسایس ماظن کی نتخاس

 دوخ راب کی هک تسا مکاح یسایس ماظن رییغت يارب مدرم تیمکاح یفن زا یلکش دوخ

 ناگدنز رب دیابن اه ناتسربق .دنا هدرک باختنا اه نآ يارب یلبق ياه لسن ای و اه نآ

 سلجم دراد دوجو اه نآ رد 	یمومع يار قح هک زین یعماوج رد 	نیاربانب .دننک تموکح

 ایو مکاح یسایس ماظن رد يداینب تارییغت  يارب 	ینیعم طیارش تحت دناوت یم ناسسوم

 .دوش هدناوخ ارف نآ ياج هب دیدج ماظن سیسات و ماظن رییغت

 

 .درادن دوجو ناوخارف قح WXاروش ماظن فالخرب ناسسوم سلجم رد ،مراهچ

 ،تسا WXاوژروب Wdاختنا داهن ک' ناسسوم سلجم هک تسQن ̀_عم نادM نیا ا'آ

 رد ندش ەدنوخارف تروص رد و درادن مسQلا8سوس و یرگراj بالقنا هfg  Mر

 ؟تفرگ دGاوخ رارق 9ا8س تردق ددجم ەداعا یارب مsاح تاقrط تمدخ
 فئاظو هلمج زا.دشاب لاکیدار یسارکمد تاصخشم زا یکی دناوت یم ناوخارف قح

 نییعت تسا هدنیآ یسایس ماظن تاصخشم و لکش نییعت يارب يداهن هک ناسسوم سلجم

 تاصخشم دروم رد ار لاوئس نیا یناسک .تسا هدنیآ ماظن درومرد یسارکمد تاصخشم

 لیمحت هعماج هب ار صخشم یسایس ماظن کی لبق زا هک دننک یم حرطم ناسسوم سلجم

 رادفرط نم .دنا هدرک بلس ار مدرم تیعجرم و باختنا قح لبق زا بیترت نیدب و هدرک
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 دروم نیا رد اما متسه یسایس ماظن لک رییغت قح هکلب ناگدنیامن ناوخارف قح طقف هن

 دوش یم هدناوخارف مدرم همه میقتسم و ربارب ،دازآ يار اب هک یناسسوم سلجم رد دیاب

 			 .دوش يریگ میمصت

 قyzط زا تردق  `wxمآ تملاسم بسک یارب یداهن ناسسوم سلجم ا'آ ،مجنپ

 ؟تسا ه'ام~و دادr{سا ه8لع ما8ق و بالقنا ربارب رد 3'دM و مس|راتناملرا}
 مکاح تردق هب هک تسا یلماع بالقنا ندوبزیمآرهق ای زیمآ تملاسم .تسا یفنم خساپ

 هب مکاح تردقرگا .دنزیخ یمرب هیامرس و دادبتسا هیلع هک یمدرم هب هن دراد یگتسب

 دنیارفرد زین بالقنا)دشاب یم اهدادبتسا لومعم شور هک (دوش لسوتم زیمآ رهق بوکرس

 تروصرد و مایق ،زیمآرهق هزرابم هب راچان هب عاجترا دس نتسکش مه رد يارب دوخ دشر

 ناسسوم سلجم نارادفرط ایوگ هک اعدا نیا اما .دروآ دهاوخ يور یلخاد گنج موزل

 کی نتخاس دنروآ تسد 	هب ار یسایس تردق ،سلجم نیا یناوخرف قیرط زا دنهاوخ یم

 زا یناشن عون ره هک یسایس دادبتسا رد .تسا مدرم تیعجرم و تیمکاح قح زا هکحضم

 هن و دراد دوجو یمومع يار قح زا يربخ هن دوش یم بوکرس یسارکمد و يدازآ

 .داد دهاوخ -تسا دادبتسا گرم لداعم هک -ار ناسسوم سلجم لیکشت هزاجا دادبتسا

 نداد قیرط زا دنک شالت و هدرک ینیشن بقع بالقنا جوم ربارب رد دادبتسا هک نآ رگم

 .دبای تاجن موتحم گرم زا مکاح هقبط زا یئاه شخب اب شزاس و تازایتما هلسلس کی

 تشونرس نییعت يارب للم قوقح ریظن 	؛ تسا ینتفرگ رگید قح ره دننام یمومع يار قح

 و يدازآ ،تسیز طیحم زا تظافح ،نادرم اب نانز يربارب ،اه نآ هنابلطواد داحتا و

 و یتاقبط ياهراکیپ رد ار یتایح ياه تساوخرد نیا .مسیلایسوس و يربارب ، یسارکمد

 (هیامرس و یشیدنا کیرات ،دادبتسا اب دربن ياه نادیم و نابایخ و هناخراک رد يا هدوت

 .دروآ تسدب ناوت یم )ناما یب ياهراکیپ

 رب ~ ک8تارکمد ماظن ک' اموزل ناسسوم سلجم ندنوخارف اM ا'آ ، مشش

		؟دروآ دGاوخ
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 هب هتسباو ناسسوم سلجم يوس زا کیتارکمد ماظن کی سیسات	 !تسا یفنم باوج 

 وجراکیپ ياه هدوت یسایس غولب و هبرجت ،لکشت .تسا هعماج رد یتاقبط ياوق لداعت

 نییعت لماع ،اه نآ رادفرط 	یسایس ياه كولب و بازحا و روشکریگب قوقح و دزمو
 یلبق یتاقبط و يا هدوت هزرابم جیاتن لصاح دوخ هک دشاب یم اوق نزاوت نیا رد هدننک

 یسرک ،نیئاپ تاقبط رثوم یسایس ياه مرها و یگدامآ ،لکشت نادقف طیارشرد .تسا

 عجترم و راک هطفاحم ياهورینرایتخا رد لماک روط هب تسا نکمم ناسسوم سلجم ياه

 ناگربخ سلجم ،تیناحور ینومژه اب ناریا بالقنا رد.دریگرارق مکاح تاقبطرادفرط

 دادبتسا ياج هب ار یبهذم مسیشاف ای هیقف تیالو ماظن و دش ناسسوم سلجم نیزگیاج

 .دناشن یتنطلس

Gنچ ر�ا ،متف�x` تسا � سلجم نودM دناوت � ک8تارکمد ماظن ک' س

  ؟دوش یراذگ نا�8ب مG ناسسوم
 روشک کی مدرم همه هنادازآ و یعقاو باختنا قح نودب هک یماظن !تسا یفنم باوج

 ادتبا رد دنچ ره یلیمحت تداعس ره دننام و تسا یلیمحت ماظن کی دوش يراذگ هیاپ

 تیعجرم و تیمکاح قح یفن اب رما تیعقاو رد	 دسرب رظن هب گنر و بآ شوخ یتبهوم

 دهاوخ لدبم نیگآرهز يا هیده هب تلاح نیرتهب رد و گرزب تبیصم کی هب دوخ مدرم

 ،نیئاپ زا هتساخرب مسیلایسوس ینعی ،کیتارکومد مسیلایسوس درومرد هژیوب هلئسم نیا .دش

 اب طقف یماظن نینچ .دراد نادنچ دص یقادصم ًاعطق نیئاپ هب وگخساپ و نیئاپ هب یکتم

 لماکت و لوحت و دنامب رادیاپ و دریگب اپ دناوت یم )مدرم همه ًاقلطم و( مدرم تیعجرم

 ِردام هفلوم یسایس ماظن رییغت و نییعت رد مدرم تیمکاح قح هک تسین يدیدرت .دبای

 ،ریخ و بوخ تین اب یتح ،نآ ضقن اب سپ تسا تردق رد )مدرم =( "سومد" یسارکمد

 و ناج همین ،قمر یب ناکدوک دش دهاوخ دلوتم یسارکمد مان هب نآ زا سپ هک هچ نآ

 .دوب دنهاوخ هدرم
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Gا'آ ، متش Mومع یار قح یاطعا ا� Mه Gاسک �_ح و همẀ بالقنارد هک 

 قلعت r3ق مsاح تاقrط هM ا' و دن{سG بالقنا نافلاخم ا' و دنا ەدرکن تک�~

 ،یدازآ نانمشد  تسد هM هحلسا ،Ẁا�مG یار قح یرارقرب ا' ،دنراد

 ؟دوش Fن ەداد مسQلا8سوس و بالقنا ،9ارکمد
 سلجم ناوخارف ،يرگراک تلود يرارقرب و یتسیلایسوس بالقنا زا سپ هک لالدتسا نیا 

 و دازآ تاباختنا کی رد ،مکاح تاقبط و يزاوژروب هک دش دهاوخ بجوم ناسسوم

 .... و یجراخ ياه کمک ،مکاح تاقبط ذوفن هدنام یقاب ،هیامرس شقن ددم هب ،یعقاو

 يرگراک تلود هک تسا نآ هب ناعذا ،دننک علخ تیمکاح زا ار يرگراک تلود کی

 مدرم نایم رد تیرثکا دقاف ،تلع ره هب لاح ،بالقنا يزوریپ زا سپ هلصافالب مه نآ

 تاقبط یتلود نیشام بالقنا زا هدمآرب يرگراک تلود هک تسا نآ رب ضرف اریز .تسا

 و لماک ياه يدازآ ،هتخادنارب ار الاب تاقبط هژیو تازایتما 	،هتسکش مه رد ار مکاح

 ياه ه دوت دازآ هدارا ندش يراج هار رس رب هک یعناوم همه و هدرک رارقرب یسایس ریگارف

 هیاپ رگا ،نیا فصو اب اما	 .تسا هتشادرب نایم زا ،ار دراد دوجو هعماج تیرثکا و مدرم

 نآ همادا ،دشاب فیعض و لخلختم دح نیا ات 	هدیسر تردق هب هزات يرگراک تلود ذوفن

 تلود لیدبت و ،یسارکمد ندرک دودحم ،یسایس ياه يدازآ بوکرس قیرطزا زج

 تیرثکا تیمکاح يرگراک تلود .دش دهاوخن 	نکمم دیدج دادبتسا کی هب يرگراک

 و روز ،رابجا هب لسوت قیرط زا هن نآ همادا هک تسا کینومژه تلود کی نیاربانبو

 هدوت هلمج زا و مدرم تیرثکا لاعف تکراشم و تیامح ،تیاضر هب ءاکتا اب هکلب بوکرس

 .دوش یم رسیم ناریگب قوقح و دزم عیسو

 دادملق دوخ داضتم بطق  د'اM ار ناسسوم سلجم ،یرگراj تلود ا'آ ،مهن

  .؟دنک
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 رد ناسسوم سلجم و يرگراک تلود نداد رارق !تسا ضرف نیا سکعرب ًاقیقد هلئسم

 ندرک هلومرف و یسارکمدربارب رد مسلایسوس نداد رارق ،نآ ای نیا ای قطنم اب ،مهربارب

 قیلعت هن تسا یسارکمد قیمعت مسیلایسوس .تسا يدادبتسا و کیتارکمدریغ مسیلایسوس

 هس رهرد دوش یم غیلبت يراد هیامرس نازادرپ هیرظن طسوت هک یجیار رظن فالخ رب .نآ

 یسارکمد 	و اه يدازآ ،نوناق تلود يارب هقلطم ياهدادبتسا هیلع هزرابم نیوکت هلحرم
 تاقبط هب اه نآ لیمحت رد هدننک نییعت شقن ریگب قوقح و دزم و نیئاپ تاقبط تازرابم

 یسارکمد رد یتح( يراد هیامرس ماظن رد یسارکمد فصو نیا اب .تسا هتشاد مکاح

 ياهورین اب دنویپ رد نیئاپ تاقبط گرزب رایسب دروآ تسد هچرگا )یلاربیل هتسشنرب ياه

 )دینک رکشت اه تسیلایسوس زا دیتسه لاحشوخ يار قح نتشادزارگا(تسا تسیلایسوس

 يدنورهش زا يراد هیامرس ماظن بوچراهچ رد اهدروآ تسد نیا فصو نیا اب

 عبات ماقم و داهن ره(نوناق تلود 	طقف هن يرگراک تلود .تسا هتفرنرتارف یسایسربارب

 يدازآ( يدازآ رب ینتبم تلود ، )یمومع هدارا و يار لوصحم نوناقره و تسا نوناق

 تیمکاح قح و یمومع يار قح(یسایسربارب يدنورهش و )یسایس طرشودیق یب ياه

 یعامتجا و يداصتقا هصرع هب یشک هرهب ندیچرب اب ار یسارکمد رهپس هکلب تسا )مدرم

 مسیلایسوس ای ،نآ ای نیا ای قطنم .دهد یم شرتسگ یعامتجا-داصتقا ربارب يدنورهش ای

 زا يروتاکیراک و دنک یم فذح و دودسم 	ار نآ یسارکمد قیمعت ياجب یسارکمد ای

 تلود .دناشن یم کیتارکمد مسیلایسوس ،یعقاو مسیلایسوس ياج هب ار مسیلایسوس

 دیابن )ماظن سیسات رد مدرم 	تیعجرم و تیمکاح قح 	ای(ناسسوم سلجم و يرگراک

 هتساخرب يدادبتسا هیلع مدرم هک ناریا	 طیارش رد .دنشاب هتشاد رارق داضتم بطق ود رد
 هتخاس مورحم ناش تیمکاح قح زا نکمم لکش نیرت نشخ هب ار اه نآ اه ههد هک دنا

 نیاربانب .دشاب مدرم تیعجرم و تیمکاح قح يرارقرب زا یشان دیاب 	يرگراک تلود تسا
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 اب 	هک تسا بالقنا رب یکتم ناسسؤم سلجم 	ندناوخارف يرگراک تلود 	هفیظو نیلوا
 .دنک لقتنمروشک تیعمج تیرثکا هب ار تموکح و لیکشت نادنورهش همه هندازآ يأر

 دGد صاصتخا دوخ هM ار ارآ ت�w�zا دناوتن یرگراj تلود ل'د�yfا اما ،مGد

 ؟دwxگ تروص لMاقت نیا تسا نکمم g'ا�~ تحت
 رد سپ دشاب مدرم نایمرد ریگ مشچ يا هدوت ذوفن و هیاپ دقاف يرگراک تلود رگا .هلب

 دهاوخ روشک تیعمج نایمرد تیرثکا دقاف زین یمومع يار قح يرارقرب طیارش

 يارب ناسسوم سلجم ندناوخارف و یمومع يار قح يرارقرب هب یطبر هلئسم نیاربانب.دوب

 يا هدوت ذوفن و یگدامآ ،لکشت فعض هب و درادن مدرم تیمکاح قح نتخاس یلمع

 قودنص زا رگا .تسا طوبرم نآ هب هتسباو ياه كولب و بازحا و رگراک هقبط هاگآ شخب

يا هدوت ذوفن شیازفا یپ رد دیاب ؟تسیچ هراچ میوشن جراخ هدنرب ناونع هب يار 	   ایآ

يار قح یس دنهم هب مادقا ای و لیطعت ار يار قودنص دیاب ای میشاب نام یتاقبط كولب  

 ؟مینک رگید نیوانع تحت یمومع

 ت�w�zا هک �Wروص رد م8سرب تردق هM بالقنا اM ضرف ر�yfا س� ،مGدزا'

 ا'آ .م8نک ض�zفت ار تردق یار اM د'اM مG8دM تسد زا ار ت�w�zا ا' و هتشادن

 زا یرادفرط  مچرپ رzز مsاح تاقrط و نویعاجترا تروص نیا رد

  ؟د8شک دنGاوخن رzز هM ار یرگراj تردق  9ارکمد
 تسد هب بالقنا هلیسو هب هک ار یتردق دیاب هلب میراد داقتعا مدرم تیمکاح قح هب رگا

 هرایعم ود قیرط زا ناوت یمن ار یسارکمد اریز .درک ضیوفت 	مدرم يار ربارب رد هدمآ

 تیرثکا رد هک یماگنه تسا بوخ )تیرثکا تیمکاح (یسارکمد : درک هلثُم نتخاس

 تروص نیا ریغ رد .میریگ یم رارق تیلقا رد هک یماگنه تسا نانمشد هحلسا اما میتسه

 و ناغودرا ریسمزا تردق هب ندیبسچ رد رارصا اب تفر تسد زا تیرثکا هک یماگنه

 ای( "نیون نارود کی يارب ینیچ تاصتخم اب مسیلایسوس " گنیپ نیج یش هب نیتوپ
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 ،عاجترا هک	 قطنم نیا اب .دیسر میهاوخ ،)یسایس دادبتسا قوف اب هناراد هدرب يراد هیامرس
 دنهاوخ ضرعت يرگراک تردق هب یسارکمد باقن ریز و هناهب هب مسیلایرپما و يزاوژروب

 یتایح رگراک هقبط تیمکاح يارب یسارکمد هک دنک یمن داجیا لصا نیارد يرییغت درک

 كانتشحو تسا نکمم زین بالقنا و يدازآ نورد زا هکلب یسارکمد زا طقف هن	 .تسا

 اب اه يزان رامیاو يروهمج رد هنومن ناونع هب .دنروآ رب رس عاجترا ياهالویه نیرت

 تردق ناکلپ زا ناملآ 1918 بالقنا طسوت هدش رارقرب یمومع يار قح زا هدافتسا

 .دنداد قوس مود یناهج گنج هعجاف ماک هب ار ناهج هک ناملآ طقف هن و هتفر الاب یسایس

 یبهذم مسیشاف کتخب متسیب نرق تابالقنا نیرت يا هدوت زا یکی لد زا ناریا بالقنا رد

 یسارکمد دننام ار بالقنا و يدازآ رتفد دیاب 	براجت نیا هب هجوت اب ایآ .دروآرب رس

 دزم یهاگآ و یباینامزاسدوخ هب ندناسر يرای ،يرگنشور يارب رمتسم شالت ای ؟میدنبب

 ذوفن هزوح رد اه نآ ات دش دهاوخ نآ زا عنام هک تسا مدرم تیرثکاو ناریگب قوقح و

 ناش یخیرات عفانم هیلع یعاجترا ياهورین تبرض يورین هب و هتفرگ رارق نابیرف ماوع

 .دنوش لدبم

 و نارگراj یاGاروش نا�دنیامن ی~ا~ ەرگنک"نوچمG یداهن ا'آ ،مGدزاود

		؟دشاM هتشاد ار ناسسوم سلجم درکراj دناوت Fن "ناناقGد

 ناونع هب "... و ناناقهد و نارگراک ياهاروش" یسررب دراو اج نیارد نم .دناوت یمن هن 
 تیمکاح قح و یمومع يار قح اب نآ هطبار هب هکلب موش یمن تموکح لکش کی

 ،مکی :لئالد نیا هب تسا یفنم متفگ هکروط نامه خساپ .مزادرپ یم مدرم تیعجرمو

 داهن نیا .دراد توافت ،تموکح سیسات يارب مدرم قح اب یتموکح نیعم لکش کی

 یتموکح )دشاب يرگراک تیمکاح لکش نیرت صقن یب رگا یتح ( لکش کی 	یئاروش

 هب و هتخاس	 یلبق ماظن نیزگیاج ار دوخ ،مدرم همه تکراشم و تلاخد نودب هک تسا
 ار یسایس ماظن عون نییعترد روشک نادنورهش همه تیعجرم و تیمکاح قح بیترت نیا
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 رد و هتشاد لیامت ماظن نیا هب مدرم تیرثکا رگا یتح ،مود .تسا هدرک بلس شیپاشیپ

 سیسات مهزاب دنشاب رادروخرب تیرثکا زا یتموکح لکش نیا ناگدنیامن ناسسوم سلجم

 هن يداینب ینابم ضقن ،مدرم همه يوس زا تباین هب و لبق زا یتموکح ماظن نینچ لیمحت و

 هکلب تیرثکا يارب یتموکح طقف هن مسیلایسوس .تسا مسیلایسوس هکلب یسارکمد طقف

 بایغ رد تموکح لکش 	هک یماگنه .تسا تیرثکا طسوت یتموکح ًاترورض

 رد ،دمآ دهاوخ تسدب هک يزیچ نآ دوش نییعت اه نآ يوس زا تباین هب و تیرثکا	 هدارا

 سیسات رد تیرثکا رگا اریز .دوب دهاوخ یتباین یسارکمد	 تلاح نیرت هنانیبشوخ

 طسوت یتموکح دناوت یم هنوگچ يرگراک تلود دشاب هتشادن تکرش دوخ تموکح

 لکش نیرت نشور هب ،تیرثکا طسوت یتموکح ،مسیلایسوس تاصتخم نیا .دشاب 	تیرثکا

 قح طقف هن یسارکمد ،موس .دهد یم ناشن ار مسیلایسوس و یسارکمد يریذپان یئادج

 دننام يروشکرد .دشاب یم زین اه تیلقا ایو تیلقا قوقح نیمضت هکلب تیرثکا تیمکاح

 و نوگانوگ ياهویتانرتلآ اب یسایس ياه يدنب هورگ و بازحا زا يا هدرتسگ فیط ناریا

 دهد یم ار ناکما نیا ناسسوم سلجم .دراد دوجو یتموکح لکش هصرع رد داضتم هاگ

 ار دوخ يداهنشیپ یتموکح لاکشا و تاداهنشیپ نوگانوگ ياه ویتانرتلآ ناگدنیامن هک

 .دوش لدبم مدرم تیرثکا رظن هب تاثحابم نطب زا تیرثکا یتموکح لکش و هداهن ثحب هب

 جیاتن زا یکی سپ میراد رواب يرگراک تلودرد یسایس طرشودیق یب ياه يدازآ هب رگا

 دنشاب تیلقا رد رگا یتح هک تسا یعونتم یتاقبط یسایس ياه بطق يریگ لکش نآ

 روط نامه یسارکمد ضقن .دنتسه تموکح عون نییعت رد روضح و تکراشم ناهاوخ

 عورش یسایس ياه يدازآ نتخاس دودحم اب ادتبا تسا هداد ناشن یخیرات براجت همه هک

 هرگنک" داهن رد ،مراهچ .دماجنا یم یسایس ياه يدازآ لماک ءاحما هب سپس و هدش

 نییعت لبق زا یتموکح داهن کی هباثم هب "ناناقهد و نارگراک ياهاروش يرسارس

 نآ رب هوالع.دنوش یم مورحم يار قح زا دنتسین ناقهد و رگراک هک یناسک ،ًالوا	 هدش
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 دنهاوخ رارق یناسک رامش ردزین ناگداتفا راک زا و ناگتسشنزاب ،راد هناخ نانز ،ناراکیب

رادشک دوخ زین ناقهد و رگراک فیرعت ،ًایناث .دوش یم ضقن اه نآ يار قح هک تفرگ  

اب یتوافت هچ و 	   تسا یسک هچ رگراک .دوش یم لدبم يرگ لابرغ ياربرتلیف کی هب و

تاقبط هب ای تسا رگراک ،لیکو ای و کشزپ ای ملعم کی ایآ ؟دراد الاب و ینایم تاقبط  

يار ادِ ناقهد .دنوش یم يرگ لابرغ لماش لکش نیمه هب زین ناناقهد ؟دراد قلعت ینایم  

ار وا یئاراد و نیمز زا نازیم هچ کلمت  	 ؟تسا ناقهد مادک هرگنک نیارد يار قح  

لودجرد و هتخاس جراخ يار قح ناگدنراد هرئاد زا ار وا ای و 	   دنک یم يار قح قحتسم

هب دارفا قلعت هراب رد مزال تاعالطا .ده یم رارق يار قح دقاف يالاب و ینایم تاقبط  

و يروآ عمج يداهن هچ طسوت ،اه نآ يار قح مدع ای و يار قح تیاهن رد و تاقبط   

بوچراهچ رد يار قح يزاساج و یتموکح لکش نیا لیمحت لصاح ؟دوش یم لرتنک  

زا یشخب يار قح ءاغلا هب نینچمه هکلب يرتلورپریغ تاقبط يار قح ياغلا طقف هن ،نآ  

وتو قح(ي ار یسدنهم و نامدیچ یعون هب تیاهنرد و هتفای يرست ناریگب قوقحودزم  

د.  ماجنا یم )نادنورهش هب يار ياطعا مدع ای و ءاطعا يارب

 لحم یاGاروش نا�دنیامن ی~ا~ ەرگنک" دننام �_موکح داهن رد ، مGد`wxس  

jاسک "تس|زو راẀ اروش رد هکGلحم یا jن راQاروشرد  دن{سGلحم یا 

 �ومع یار قح ضقنزا بQترت نیدM و دنوش � رادروخرب یار قحزا تس|ز

 نوناق و دوش ناسسوم سلجم ن�zگ'اج دناوت � داهن نیا ا'آ .دوش � بانتجا

  ؟دنک `�xیعت ار د'دج ماظن 9اسا

	 موس ات لوا دراوم هک نآ نمض اریز تسا یفنم خساپ دروم رد )مهدزاود (الاب هتکن  

" نیا رد دنک یم قدص زین  " تسیزو راک و لحم ياهاروش ناگدنیامن يرسارس هرگنک  

شالت  " راک لحم ياهاروش " " 	 هب تسیز لحم ياهاروش "   ندش هفاضا اب یتموکح لکش
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حرط نیمه رد اما.دوش رت گنر مک حرط نیا رد یمومع يار قح ضق ن هک تسا هدش  

یئاهن یتموکح لکش ناونع هب شیپاشیپ یتموکح داهن 	   )تسیز لحم +راک لحم(یبیکرت

رد هک یناسک تفگ دیاب زین یمومع يار قح اب طابترا رد .تسا هدش لیمحت هعماج هب  

هاوخلد ماظن عون نییعت يار ب يار قح زا دنرادنرارق یئاروش ماظنزا لکش نیا بوچراچ  

هب طورشم هکلب تسین دازآ يار قح رگید اه نآ يار قح اریز دنوش یم مورحم دوخ 

یشقن نآ باختنارد دوخ هک دوش یم يا هدش نییعت شیپزا یتموکح راتخاس رد تکرش  

دهد یم ناشن یبوخ هب ار نآ کیتارکمددض تلصخ هک حرط نیا رگید هتکن .دنا هتشادن  

هرگنک "   .تسا هدش نییعت شیپ زا یتموکح لکش بوچراهچرد یساسا نوناق نیودت

دایز هملک کی هن و مک هملک کی هن  " تسیزو راک لحم ياه اروش ناگدنیامن يرسارس . 

يارب ار ناگربخ سلجم ًادعب و درک مودنارفر ادتبا یمالسا يروهمج دروم رد ینیمخ  

هرگنک "   اما .تشاذگ يار هب ار یساسا نوناق سپسو هدناوخارف نآ یساسا نوناق نیودت

یمومع يار هب "  هک نآ زا لبق تسیزو راک لحم ياهاروش ناگدنیامن يرسارس ( 

مدرم زا سپس و دنک یم لیدبت یئاهن یتموکح لکش هب ار دوخ دوش هداهن )مودنارفر  

حرط نیا اما !دننک نیودت ار هدش لیمحت لبق زا ماظن یساسا نوناق هک دنک یم توعد  

رد تسا لغاش راک لحم کی رد هک يدنورهش ره :درب یم جنرزین يرگید ضقانت زا  

دننام یناسک ینعی .تسین قداص نآ سکع اما دنک یم   یگدنز زین تسیز لحم کی

نیاربانب .دنرادن روضح راک لحم رد ناگداتفا راک زا ،راد هناخ نانز ،ناراکیب ،ناگتسشنزاب  

یتاباختنا دشاب رارق رگا و دننک یم یگدنز تسیز لحم کیرد روشک نادنورهش همه  

تمکح سپ دش اب تسیز لحم ياروش ای و تسیز لحم نآ يانبم هک دریگ تروص  

ظاحل هب تسیز لحم اریز ؟تسیچ تسیز لحم زا راک لحم ناگدنهد يار کیکفت  

هرئاد ناونع هب ار راک لحم تیعمج هک تسا یگرزب هرئاد يار قح بحاص تیعمج  

لحم رد دنتسه راک لحم ياهاروش رد هک یناسک ایآ .دهد یم ياج دوخ رد رتکچوک  

ياهاروشرد لکشتم(رگراک هقبط نزو   هک يروط هب دنهدب يار دنناوت یم مه تسیز
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)تسیز لحم ياهاروش رد لکشتم(يرگراکریغ تیعمج هب تبسن )راک لحم يرگراک  

شیازفا اب ناوت یم ار يار کی درف کی هدعاق !رتربارب یخرب اما دنربارب همه !دبای شیازفا  

لاح ره رد .درک یسدنهم و يراک تسد رگید تاقبط يار شهاک اب ای و هقبط کی يار  

.  دوش یم ضقن هک تسا يار کی درف کی هدعاق و یمومع يار قح نیا

 سلجم ەا�'اجو شقن اM طاrترا رد درکzور ود هک نآ ت'اهن ، مGدراهچ  

 و تسQنومj و تسQلا8سوس یاGوwxن همانرب رد �_یمGا هچ زا ناسسوم

 ؟تسا رادروخرب اG نآ طسوت ەدش حyطم �_سQلا8سوس ل'دM تاصخشم
 زا كرد ود زا یتسیلایسوس ماظن نداهن انب رد ناسسوم سلجم یفن ای و تیمها رب دیکات

 مسیلایسوس ناعفادم خساپ .دریگ یم تاشن مسیلایسوس زا وگلا ود هب داقتعا ای و مسیلایسوس

 یئادج یئزج ار یسارکمد و يدازآ هک کیتارکمد مسیلایسوس ای یسکرام

 رد ،نآ قیلعت هن دنناد یم یسارکمد قیمعت ار مسیلایسوس ؛دنناد یم مسیلایسوسزاریذپان

 لکش هب دیاب یتسیلایسوس ماظن .تسا ماهبا یب و حیرص ،نشور ناسسوم سلجم دروم

 مکاح ماظن ناونع هب مدرم تیرثکا هنادازآ باختنا و تیاضر اب ،کیتارکمد

 تیمکاح قح هداعا طرش شیپ ناسسوم سلجم ندناوخارف نیاربانب .دوش رقتسمروشکرد

 یسارکمد هفلوم نیرت يداینب و یسایس ماظن رییغت و نییعت رد مدرم تیعجرم و

 رد هعماج زاتشیپ شخب يا هدوت بالقنا ره رد هک دنا هداد ناشن یخیرات براجت.تسا

 تسا مدرم تیرثکا تابلاطم و اهوزرآ باتزاب بالقنا نوچ اما دنک یم تکرش بالقنا

 زاتشیپ شخب رگا اما .تسا رادروخرب مدرم تیرثکا تیامح زا يا هدوت بالقناره ٌالومعم

 هتفرگ لکش ياه هناوج ،اه نآ هنادازآ باختنا و مدرم همه تکراشم نودب ،نآ يربهر و

 و تیمکاح قح یفن اب دنک لیمحت هعماج هب مکاح ماظن ناونع هب ار هدنیآ ماظن زا هیلوا

 	.تسا هداهن داینب ،ار دیدج دادبتسا کی ياه هیاپ لوا نامه زا ،مدرم تیعجرم

 نارادفرط درکیور يامن تلصخ یسارکمد رگید ياه هفلوم دننام ناسسوم سلجم یفن اما

 یسایس ياه يدازآ و یمومع يار قح اه نآ رظن زا .تسا مسیلایسوس زا يدادبتسا يوگلا
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 رگراک هقبط بزح ندیسر تردق هب تمدخ رد هک تسا دیئات لباق و دیفم اج نآ ات

 و دوش رارقرب "یتسیلایسوس یسارکمد" دیاب یسایس تردق بسک زا سپ اما.دشاب

 ینعم نادب و نآ قیلعت هکلب یسارکمد قیمعت هن اه نآ رظن زا 	"یتسیلایسوس یسارکمد"
 هک تسا لوبق لباق يدح ات و اوق نزاوت هب طورشم یسارکمد مسیلایسوس رد هک تسا

 ار رگراک هقبط تیمکاح و هتفرگن رارق فلاخم ياهورین و يزاوژروب هدافتساءوس دروم

 يدازآ مه دبای شهاک	 )تلع ره هب لاح( مکاح بزح ذوفنرگا .دزاسن هجاوم هرطاخم اب

 يروط يار قح و هدش هدیچرب دیاب بالقنا زا هدنام یقاب یسارکمد مه و یسایس ياه

 ياهداهن رگید ریگاپو تسد ياهراکوزاس" دننام هک دوش یسدنهم و يزاساج

 ار رگراک هقبط یخیرات عفانم هک ،مکاح بزح عزانمالب تیمکاح محازم	 "کیتارکمد

 .دوشن ،دنک یم یگدنیامن

 ویتان�wلآ مرفتال} ءازجا زا ¡' ناونع هM ناسسوم سلجم ̀ ن اما ، مGدزنا}

 و تسQنومj یاGوwxن شقن رثومروضح رد یwxثات هچ �_سQلا8سوس

 ؟داهن دGاوخ یاجرب ناریا زورما 9ا8س هنحص رد تسQلا8سوس

 تیمکاح قح و یسایس ياه يدازآ هک هلاس لهچ	 یبهذم دادبتسا کی هیلع ناریا مدرم 

 تسین يدیدرت .دنا هتساخ اپب تسا هدرک بوکرس نکمم لکش نیرت نشخ هب ار اه نآ

 تابلاطم نیرت یساسا زا یکی ناریا یمالسا يروهمج ریظن یئاهدادبتسا هیلع هزرابم رد هک

 نیمهرد .تسا نیزگیاج یسایس ماظن نییعت يارب اه نآ تیمکاح قح هداعا مدرم

 یمالسا يروهمج نیزگیاج دیاب ماظن مادک ای اهویتانرتلآ ثحب هک میتسه نآ دهاشرتسب

 یسایس تاثحابم نیرت غاد زا یکی هب دریگ تروص دیاب هنوگچ ینیزگیاج نیا و دوش

 فلتخم ياه حانج و تنطلس دننام یئاوژروب ياهویتانرتلآ .تسا هدش لدبم زور

 دوخ ياه مرفتالپ رد فرح حطس رد لقاال هنامز حور كرد اب لاربیل ناهاوخ يروهمج

 هدناجنگ ناریا مدرم یساسا تابلاطم زا یکی ناونع هب ار 	مدرم تیمکاح قح تحارص اب
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 رد و دوخ دازآ يار قیرط زا هک دنتسه ناریا مدرم نیا هک دننک یم حرطم اه نآ .دنا

 ًاقیقد .دننک نییعت ار نآ یساسا نوناق و هدنیآ یتموکح لکش دیاب ناسسوم سلجم کی

 ار يرگراک تلود هک یتسیلایسوس و پچ ياهورین زا شخب نآ هک تسا هطبار نیمه رد

 یئاوژروب یناملراپ یسارکمد لداعم ار ناسسوم سلجم و ناسسوم سلجم لباقم رد

 دوخ هک نآ نودب هنافساتم ،مدرم تیعجرم و تیمکاح قح حیرص یفن اب ،دنهد یمرارق

 لکش ره ای و یئاروش لکش رد ( يرگراک تلود يرابتعا یب ناغلبم زا دنشاب هتساوخ

 یم مالعا دوخ مرفتالپ رد اه نآ .دنشاب یم یئاوژروب ياه ویتانرتلآ ربارب رد )نآ رگید

 و درک دنهاوخ رقتسم روشک رد یئاهن یتموکح لکش هباثم هب ار یئاروش ماظن هک دننک

 ،دنا هدرک رقتسم شیپاشیپ هک یماظن بوچراهچ رد هک دنناوخ یم ارف ار مدرم هاگ نآ

 يارب هک تسا نآ دننام نیا .دننک نییعت ار نآ یساسا نوناق ،اهاروش يرسارس هرگنک رد

 دیئایب امش و درک میهاوخ رقتسم ار یناملراپ يروهمج ام دنیوگب ناهاوخ يروهمج هنومن

 ماظن ام دیوگب تنطلس ای .دینک نییعت ار هدنیآ ماظن یساسا نوناق نآ بوچراهچ رد

 یتنطلس ماظن یساسا نوناق نآ بوچراهچ رد دیئایب امش و درک میهاوخ رقتسم ار یتنطلس

 : 57 لاس بالقنا زا سپ هک روط نامه یمالسا يروهمج	 کبس هب ای و .دینک نییعت ار

 ناگربخ سلجم سپس و "مک هملک کی هن و دایز هملک کی هن" یمالسا يروهمج ادتبا

 زا يدادبتسا مسیلایسوس نارادفرط هک يا هنوگژاب تیاور .نآ یساسا نوناق نیودت يارب

 رد و راگزاسان هنامز حور اب نانچ دنهد یم هئارا مسیلایسوس و 	مدرم تیمکاح قح هطبار
 یم لدبم مسیلایسوس زا يروتاکیراک هب ار اه نآ طسوت هدش هئارا لیدب هک تسا ضقانت

 تیمکاح قح یفن عون نیا ،نآرب فاضم .مسیلایسوس هن و تسا یسارکمد هن هک دزاس

 يروهمج میژر هیلع ناریا مدرم شزیخ تابلاطم نیرت يداینب زا یکی ناونع هب مدرم

 هب یئاوژروب ياه ویتانرتلآ لباقم رد ار يدادبتسا مسیلایسوس نارادفرط یمالسا

 دیابن يدیدرت تسا نینچ رگا .دناشک یم لماک یگدنیآ یبو هبناج همه یگتسکشرو

 هب کیتارکمد مسیلایسوس یبالقنا ًاعقاو درکیور ریذپان یگتسخ ندرک دمآزور هک تشاد
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 يورین کی ناونع هب مسیلایسوس ندش لیدبت نیمضت اهنت 	مکاح میژر ویتانرتلآ ناونع

 		.تسا ینونک ياهراکیپ یسایس هنحصرد رثوم
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 " ،" یتسیسکرام مرفتالپ و همانرب رد ناسسوم سلجم هاگیاج "تالاقم رد نم -)1(	

 يار قح و مسیسکرام "و " مسیلایسوس و يدازآ هطبار زا گروبمازگول ازر كرد

 .ما هتخادرپ	 -یخیرات ثحب نیا هب " یمومع
 

 ) رگرا0 ەار (  ناریا 56القنا  نارگرا0 نامزاس ت,اس زا هتفرگرب

  Dکرام شBارگ ی هناخ;اتک <=>زا;

	 

	 
 


