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 مهم رایسب یهتكن دنچ هب ،2005 لاس یبدا لبون تفایرد تبسانم هب ،دوخ مایپ رد رتنیپ دلوراه
 یناسیون همانشیامن هرمز زا وا ،هداد حرش شدوخ هك هنوگنامه .دزادرپیم تسایس اب رنه یهطبار یهرابرد
 مین هب کیدزن .دزرویم دیكأت تیاور و اهتیصخش شنیرفآ رد هدنسیون یهفشاكم و یگتخیگنادوخ رب هك تسا
 غیلبت و یرگنوسكی وا ،دنك عابشا ار یرنه رازاب شلذتبم لكش رد مسینردم تسپ هكنآ زا شیپ ،شیپ یهدس
 .تسا ینوگانوگ یاهتقیقح یاراد تیعقاو هك تسا هتشاد راهظا و هدرمش دودرم رثا رد ار هدنسیون یرظن
 و دناهتفگ نینچ هك ینارگید دناهدوب ،وا اب هارمه و ، وا زا شیپ و هدوبن اهنت هاگن و عضوم نیا رد وا هچ رگا
 ار یركفنشور دهعت و یسایس دهعت ،یرنه دهعت یهلئسم تفارظ اب اجنیا اما وا .دنا هدرك قلخ هنوگ نیا
 تسایس و ندوب یسایس زرم .تساجك تالوقم نیا یهمه کرتشم لصف هك دهدیم ناشن و دنكیم حرط
 نیا هب وا ؟تسیك یرنه رادمتسایس و ؟تسیك یسایس دنمرنه ؟تساجك رد ندوب رادمتسایس ای یگشیپ
 و اكیرما یاهتیانج ندرمشرب اب ،هنادنمرنه ،نایناهج هاگشیپ رد ،ییانثتسا و هناگی یتصرف رد اهشسرپ
 هك دزادنایم نامینطو یاهدنمرنه دای بیجع ارم رتنیپ نانخس .دهدیم خساپ نالك یراد هیامرس و سیلگنا
 نآ ای ،مینك رواب مه ام هك دنراد رارصا و دننكیم هنقح ناشراثآ یاهتیصخش هب ار ناشدوخ یاهفرح بلغا
 ،دننكیم هیجوت دوخراثآ رد ار ناش یسایس ای یدرف مسینوتروپا تقیقح یوجتسج یهناهب هب هك ینادنمرنه
 ناكاین« زپ مادم و دنشیدنایم ناریا هب – یزرمنورد و یزرمنورب – ناش همه ادخ ركش هك ینادنمرنه ای و
 نوچ یناراكتیانج هب رطاخ نیمه هب ًاقیقد و دنهدیم ار ناش »هلاسدصناپ و رازهود رشب قوقح« و »کاپ
 .میشیدنایب رتنیپ نانخس هب .دنهدیم یأر اهنآ هب اتح و دندنبیم دیما یناجنسفر و شوب

 .ت .ه

تسایس و تقیقح ،رنه
رتنیپ دلوراه یهتشون

یبارت هدیاه یهمجرت

:متشون ار ریز یاهرطس 1958 لاس رد نم

 ًامتح .دوشیم مه بذك و تقیقح لماش هتكن نیا ،درادن دوجو تیعقاو ریغ و تیعقاو نایم یراكشآ زرم«
».بذاك و یقیقح ،دشاب شیود ره دناوتیم .دشاب بذاك ای یقیقح یزیچ دیابن

 ناونع هب .تسا ربتعم رنه رد تیعقاو شاكنك یارب و دراد انعم اعدا نیا هك مراد رواب مه زونه نم
 زیچ هچ ؟تسا تقیقح زیچ هچ :مسرپب دیاب نم ،دنورهش ناونع هب .هن ،دنورهش ناونع هب اما مراد رواب نادب هدنسیون
؟تسا بذك

 هب اما ،تفای یعطق لكش هب ار نآ ناوتیمن زگره .دنام دهاوخ لضعم کی هشیمه همانشیامن رد تقیقح
 ،بلغا .تسام راك روتسد نتسج .تسام ششوك یهزیگنا ،اراكشآ ،نتسج .درك وجتسج شایپ رد تسیابیم راچان
 نامهاگن رد ،دهدیم خر دراد هچ مینادب هكنآ یب ای.مینكیم فداصت نآ اب ای دزغلیم تقیقح رب نامیاپ ،یكیرات رد
 رنه رد هك تسا نیا اما بان تقیقح .تسا نومنهر تقیقح یوس هب ار ام ییوگ هك دنزیم هقرج یلایخ ،یشقن
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 رگیدكی اب اهتقیقح نیا .دنراد دوجو یدایز یاهتقیقح .دوشیمن تفای تقیقح کی اهنت ناونع هب یزیچ زگره کیتامارد
 سح یهاگ .دنروك مه ربارب رد و دنریگیم دنخشیر هب ،دنریگیم هدیدان ،دننایامنیم زاب ار رگیدمه ،دنشلاچ رد
 رس نامیاهتشگنا نایم زا تقیقح نآ ،اما دوز ،میراد شتسد رد و میا هتخادنا گنچ یاهظحل تقیقح رب مینكیم
 .دوشیم دیدپان و دروخیم

 مناوتب درادن ناكما زین .مهدب حیضوت مناوتیمن .دناهدش هتشون هنوگچ میاههمانشیامن هك دناهدیسرپ نم زا
 ]اهرتكاراك[ اهنآ هك تسا یزیچ نیا .تسا هداد خر هنوگ نیا هك میوگب مناوتیم اهنت ،منك هدرشف و یدنب عمج ار اهنآ
 .دناهدرك لمع هنوگ نیا اهنآ .دناهتفگ

 ،هتفر راكب یهژاو زا سپ یمك .دنیآیم دیدپ یریوصت ای یاهژاو ای یرطس زا نم یاههمانشیامن رثكا
 هقرج منهذ رد ناهگان رطس ود نیا .دندش زاغآ رطس ود اب هك منكیم هراشا هنومن ود هب اجنیا رد نم .دیآیم ریوصت
.مدیسر ]هدنسیون[ نم شایپ رد هزات و دمآریوصت نآ زا سپ و دز

 هناخ هب تشگزاب زا رطس نیتسخن .دنراد مان میدق یاهنامز و هناخ هب تشگزاب همانشیامن هنومن ود نیا
 .»کیرات« :تسا نیا میدق یاهنامز یهمانشیامن زا هژاو نیتسخن .»؟یدرك راكچ ور یچیق« :تسا نیا

 .متشاد یهاگآ نآرب نتشون زا شیپ نم هك دوب یاهداد یهمه ،نیا

 هتشاد لامتحا هك ،یرگید صخش زا ار نآ غارس و هتشگیم یایچیق یپ رد اراكشآ یسك مكی هنومن رد
 و هدادیم یچیق هب یتیمها هن بطاخم صخش هك متسنادیم ییاهروج کی نم اما .تسا هتفرگ ،دشاب هدیدزد ار یچیق
 .دهدیم تیمها ،دریگیم وا زا ار یچیق غارس هك یسك هب هن

 رد .یشسرپ یارب یخساپ نینچمه و ،نز کی یاهوم ،درف کی یاهوم فیصوت یارب دوب یاهژاو »کیرات«
 و[ دادیم خر یریوصت یاهنوگ هب ]میارب[اهنیا یهمه .مدركیم یریگیپ و شاكنك تسیابیم نم اههنومن نیا یود ره
.دشیم نومنهر ینشور هب هیاس نایم زا ،هتسهآ رایسب ،رون ییوترپ ،]دشیم مسجم

.ما هدرك یراذگمان A ، B ، C فورح اب ار میاههمانشیامن یاهرتكاراك ،زاغآ رد هشیمه نم

 زا و دوشیم دراو یلاخ یقاتا هب هك مدید ار یدرم ،تفرگ مان هناخ هب تشگزاب اهدعب هك یاهمانشیامن رد
 کی نم .دنكیم ییاهشسرپ ،دناوخیم ار یناود بسا تاقباسم یهمانزور و هتسشن یتشز یهپاناك یور هك یناوج درم
 دوز هتبلا نم سدح .متشادن تسد رد هراب نیا رد یكردم جیه اما ،تسا رسپ B و ردپ A هك متسنادیم ییاهروج
:تفگ )تفرگ مان سكام اهدعب هك( A هب )تفرگ مان ینل اهدعب هك( B هك ینامز ینعی ،دش دییأت

 ،میدروخ هك ییاذغ نیا .مسرپب یزیچ تزا ماوخیم ؟منك ضوع ور تبحص عوضوم هگا هراد یلاكشا ،اباب«
 .نروخیم ازیچ نیازا اهگس .ییاهگس زپشآ وت ؟یرخیمن گس هی تدوخ ارب ارچ ؟دوب یچ هگید نیا ؟شمسا دوب یچ
 ».ینكیمن یزپشآ گس تشم هی ارب اجنیا هك وت اما .مگیم یدج

 هب یقطنم و لوقعم ،دنتسه رسپ و ردپ ود نیا هكنیا رب ینبم مسدح ،درك باطخ اباب ار B ، A هك اجنآ زا
 هك دادیم ناشن نیا ایآ .دریگیمن رارق تیانع دروم نادنچ زپشآ نیا یزپشآ رنه هك دوب نشور زین .دمآیم رظن
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 یهاگآ زین نامز نآ هتكن نیا رب .دننادیمن یزیچ اهنایاپ زا زگره اهزاغآ اما .متسنادیمن نم ؟درادن دوجو یردام
.متشاد

 اهدعب هك( B ،شنز و ،)تفرگ مان یل لید اهدعب هك( A ،یدرم .بش رد ینامسآ .گرزب یاهرجنپ .»کیرات«
 »؟قیقر ای ظیلغ« :دسرپیم درم .دنشونیم و دناهتسشن مه اب .)تفرگ مان تیك

 یهلاه رد هك ،)تفرگ مان انآ اهدعب( C ،مدید ار ینز هرجنپ رد دعب یمك ؟دننزیم فرح هچ یهرابرد
.تسا هریت شیاهوم ،.تسا هداتسیا نارگید هب تشپرون

 هك هچنآ .تسا یبیجع یهظحل ،دنا هتشادن دوجو نونكات هك دنوشیم قلخ ییاهتیصخش نآ رد هك یاهظحل
 تیعقوم .دزیرب ورف ینمهب نوچ دناوتیم زین هاگ هچرگ .تسا هنوگنایذه اتح و صخشمان ،مظنمان ،دیآیم شسپ زا
 رد اهتیصخش .دنوشیمن اریذپ ار وا هداشگ شوغآ اب اهتیصخش ،یتسارب .تسا یدرفب رصحنم تیعقوم ،هدنسیون
 اهنآ هب دوشیمن .مینك ناشفیرعت میهاوخب هكنیا هب دسرب هچ ،تسا تخس اهنآ اب ندمآ رانك .دننكیم تمواقم وا ربارب
 ماجنارس اما . کشوم میاق ،یزاب هبرگ و شوم .دوشیم زاغآ ینایاپ یب یزاب اهنآ اب یاهنوگ هب .درك هتكید ار یزیچ
 ناشدوخ یدرف یاهتیساسح و تساوخ هك ییاهناسنا ،میراد راك ورس نوخ و تشوگ زا ییاهناسنا اب هك میبای یمرد
 .میهد ناشتروق ای و میریگب ذوفن ریز ،مینك نوگرگد هراب کی ار اهنآ میناوتیمن ام هك دنرادروخرب یبیكرتزا و دنراد ار

 یبادرم یور رب هدنسیون هك تسه شناكما نآ ره .دوریم شیپ هنادنمزآ یناتسب هدب نوچ رنه رد نابز
 .دراذگب مدق هدز خی یرختسا ای و نیلوپمرت روت ای ینش

 ،تخادنا بقع هب ناوتیمن ار نآ نتسج .تسین ریذپتسیا زگره تقیقح نتسج ،دش هتفگ هك هنوگنامه اما
 .نكفا رون ریز ،دش ور رد ور نآ اب اجنامه دیاب .تسین رادربریخأت

 دنپ و یناوخ هظعوم زا تسیابیم یتمیق ره هب .دراذگیم شیامن هب ار یتوافتم الماك لئاسم یسایس رتائت
 سفن هنادازآ دنناوتب دیاب اهتیصخش .تسا یتایح یرصنع ]کیتامارد نتم رد[ روما تینیع .درك زیهرپ زردنا و
 وا یاهیروادشیپ و شیارگ ،هقیلس اهنآ ات دهد رارق راشف ریز ای دنك سوبحم ار اهتیصخش دناوتیمن هدنسیون .دنشكب
 زا ،دوش کیدزن اهتیصخش هب نوگانوگ یاههیواز زا هك دشاب هتشاد ار یگدامآ نیا تسیابیم هدنسیون .دننك نیمأت ار
 دهدیم ار یدازآ نیا اهنآ هب همهنیا اب اما ،دنكب مه ریگلفاغ ،دیاش ،هاهگهگ ،ار اهنآ ،عونمم یاهزادنا مشچ یرایسب
 ییاهروتسد نینچ زا اهنت هن یسایس زنط هك تسا یعیبط و .دنكیمن راك هشیمه شور نیا .دنورب ار دوخ هار هك
 .تسا زنط یگژیو نیا .دنكیم لمع سكع رب تسرد هكلب ،دنكیمن یوریپ

 شیپ هك نوگانوگ یاههار زا یهوبنا لگنج رد مداد هزاجا هك دوب دلوت نشج یهمانشیامن رد منكیم ركف
.مدش زكرمتم دایقنا و تسكش تكا رب ماجنارس ات ،دننك ادیپ رونام یهزاجا اهویتانرتلآ یرس کی ،دوب میاپ

 هاتوك ،نشخ نایاپ ات همانشیامن نیا .درادن ار ییاهسوق و شك نینچ یوعد یناتسهوك نابز یهمانشیامن
 هلصوح دوز نارگ هجنكش هك مینكن شومارف .دننكیم حیرفت و حازم مه همانشیامن نیا نازابرس اما .دنامیم تشز و
 دییأت ار هتكن نیا دادغب رد بیرغوبا یاهدادخر .دنوش لاحرس ات دندنخب یمك دنراد زاین مه اهنآ .دوریم رس ناش
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 ،زاب و زاب ،دنك ادیپ همادا اهتعاس لكش نیمه هب دناوتیم اما .دشكیم لوط هقیقد تسیب یناتسهوك نابز .دنكیم
 ...اهتعاس ،زاب و زاب ،هرابود ،دوشراركت وگلا نامه

 .دهدیم خر بآ ریز ناتساد هك دیسریم مرظن هب  رتسكاخ هب رتسكاخ یهمانشیامن رد ،رگید یوس زا
 هن اما ،دیوجیم یرای ،دوشیم دیدپان مك مك دراد ،هدروآ نوریب جاوما نایم زا ار شتسد ندش قرغ لاح رد ینز
 ،نز ؛بآ رب رون ساكعنا زا ییاهشقن ،دنیبیم ار ییاههیاس اهنت ؛بآ یور هن و دنك ادیپ بآ ریز ار یسك دناوتیم
 ،تسین موتحم یتخبروش زازیرگ ناوت ار وا هك ینز ،ندش قرغ لاح رد ییامنرود رد هتفر تسد زا تسا یاهرهچ
 .تسا نارگیدِ نآ زا اهنت دیسریم رظن هب هك یتشونرس

 .دریمب دیاب زین وا ،دنریمیم نارگید هك هنوگنامه اما

 نیرتشیب اریز .درادن ییاج چیه ورملق نیا رد ،دنریگیم راكب ار نآ نارادمتسایس هك هنوگنآ ،یسایس نابز
.تسا نآ ظفح و تردق هب فوطعم اهنآ یهقالع .دنرادن تقیقح نتسج هب یاهقالع ،دهاوش ساسا رب ،نارادمتسایس

 نتفرگ هدید ان رد تسیابیم ،دنرب رسب یهاگآان و یتوافت یب رد اهناسنا تسیابیم تردق ظفح یارب
 هدینت ییاهرات یهكبش یهرصاحم رد ام نیاربانب .ناشدوخ یگدنز تقیقح نتفرگ هدیدان رد اتح ،دننك یگدنز تقیقح
.مینكیم هیذغت نآ زا و میتسه غورد زا

 یاهحالس هب نیسح مادص هك دش هیجوت هنوگنیا قارع هب هلمح ،دننادیم نارضاح زا کی ره هك هنوگنامه
 و دنوش کیلش هقیقد 45 ضرع رد دنناوتیم ناش یخرب هك ،دراد یسرتسد یعمج راتشك کانرطخ هداعلاقوف
 دنتفگ ام هب .دوبن نیا تقیقح .تسا تقیقح نیع نیا هك دنداد نانیمطا ام هب .دنراذگ یاجب یاهدرتسگ یبیرخت تاریثأت
 نانیمطا ام هب .تسا میهس ،کرویوین رد ،2001 لاس ردربماتپس مهدزای تیانج رد و دراد هطبار هدعاقلا اب قارع
 ام هب .تسا هتخادنا رطخ هب ار ناهج تینما قارع دنتفگ ام هب .دوبن نیا تقیقح .تسا تقیقح نیع نیا هك دنداد
 .دوبن نیا تقیقح .تسا تقیقح نیع نیا هك دنداد نانیمطا

 شقن دهاوخیم هنوگچ هدحتم تالایا هك دوشیم طوبرم هتكن نیا هب تقیقح .تسیرگید زیچ الماك تقیقح
 .دشخبب مسجت ار نآ دهاوخیم هنوگچ و دنك کرد ناهج رد ار دوخ

 مروظنم .مزادنیب رود نادنچ هن یاهتشذگ هب یهاگن ملیام ،مدرگرب رضاح نامز هب هكنیا زا شیپ اما
 هرود نیا هب میتسه فظوم ام هك منكیم ركف نم .تسا مود یناهج گنج نایاپ نامز زا هدحتم تالایا یجراخ تسایس
.دهدیمن هزاجا تقو نیا زا شیب ،ارذگ هدش رگا اتح ،میزادرپب

 :داد خر هچ گنج زا سپ یهرود رد یقرش یاپورا رسارس رد و یوروش ریهامج داحتا رد هك دننادیم همه
 یهمه لصفم دانسا ...لقتسم و دازآ یهشیدنا بوكرس ،هدرتسگ رایسب یهناراكتیانج لامعا ،کتامتسیس تنوشخ
 .تسا هدش تباث و هدمآ نوریب اهنیا

 ،هدش شرازگ یحطس رایسب یهرود نیمه رد هدحتم تالایا یاهتیانج هك تسا نیا اجنیا رد نم ثحب اما
 و ،هدشن فارتعا اهنآ هب و هتفرگن رارق دییأت دروم اهتیانج نآ ،هدشن ینلع اهتیانج نآ دانسا هكنیا زا میرذگب لاح
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 هك منكیم ركف .درك دای اهتیانج نیا زا دیاب منكیم ركف نم .تسا هدشن هتخانش تیمسر هب تیانج ناونع هب اساسا
 ریهامج داحتا تیدوجوم هك ییاهتیدودحم دوجو اب .دنكیم افیا ناهج ینونك هاگیاج رد یمهم تیاهن یب شقن تقیقح
 دازآ شتسد هك دهد ناشن تسناوت ،دنارب شیپ ناهج رسارس رد تسناوت هدحتم تالایا ،دوب هدرك مهارف یوروش
 .دنكیم دهاوخب هك یراك ره و تسا

 داجیا دتم بلغا اهنآ .تسا هدوبن اكیرما یهقالع دروم یاهدتم زا زگره لقتسم یتلود هب میقتسم مجاهت
 یبمب نتخادنا اب هكنآ زا رتدنك اما ،دنریمیم ناسنا نارازه هكنیا ینعی .دنا هدیزگرب ار ،»دودحم ِتدش اب شكمشك«
 اشامت و دننیشنیم سپس ،دننكیم تشك ار یمیخدب زره هایگ ،دننكیم هدولآ ار ینیمزرس بلق هكنیا ینعی .دهد خر
 نیمه ،دنداد ناج دگل و برض ریز ای دندش بوكرس و روهقم نامدرم هك یماگنه .دفكشیم ایراقناق هنوگچ هك دننكیم
 ،دنهدیم هیكت تحار تردق دنسم رب هیامرس گرزب لفاحم و شترا ، ناشنادحتم و ناتسود .دوشیم راركت ناتساد
 هك هدوب ییاهلاس رد هدحتم تالایا یجراخ تسایس شقن نیا .دش زوریپ یساركومد دنیوگیم و نیبرود یولج دنوریم
 .ما هدرك هراشا نآ هب نم

 هدنهد ناكت یاهنومن ناونع هب اجنیا ار دروم نیا نم .تسا یهجوت روخرد رایسب دروم هئوگاراكین یدژارت
 .نونكا مه هچ و هتشذگ رد هچ ،مدیزگرب شدوخ رظنم زا ناهج رد اكیرما شقن یارب

 .مدرك تكرش ندنل رد اكیرما ترافس رد یتسشن رد نم 80 یاهلاس رخاوا رد

 هزرابم هئوگاراكین تلود هیلع هك ینافلاخم هب رتشیب یلام کمك یهرابرد دوب رارق هدحتم تالایا یهرگنك
 نیرتمهم اما .تفگیم نخس هئوگاراكین تلود زا ینابیتشپ هب هك مدوب یتئیه وزج نم .دنك یریگ میمصت ،دندركیم
 زا سپ نامزنآ وا ( .دوب زتیاس دنومیر ییاكیرما هورگ تسرپرس .دوب فاكتم ناج یناحور ردپ تئیه نیا وضع
 ) .دش ریفس شدوخ اهدعب و دوب ود هرامش ماقم ،ریفس

 نیا یاضعا .منكیم یتسرپرس ار یلحم یاروش کی هئوگاراكین لامش رد نم ،بانج« :تفگ فاكتم ردپ
 یگدنز شمارآ و حلص رد ام .دندرك رئاد یگنهرف زكرم کی و یتشادهب تامدخ زكرم کی ،دنتخاس هسردم کی اروش
 زكرم ، هسردم :دندرك دوبان ار زیچ همه اهنآ .دندرك هلمح ام یاهداهن هب فلاخم یاههورگ شیپ هام دنچ .میدركیم
 لتق هب لكش نیرت عیجف هب ار ناكشزپ .دندرك زواجت راگزومآ نانز و ناراتسرپ هب .یگنهرف زكرم ،یكشزپ تامدخ
 لامعا نیا زا هك دیهاوخب هدحتم تالایا تلود زا مراد اعدتسا .دننكیم راتفر لكش نیرت هنایشحو هب اهنآ .دندناسر
».دنكن ینابیتشپ زیگنا ترفن یتسیرورت

 هتخانش گنهرفاب رایسب و تیلؤسم اب ،دنمدرخ یدرم ناونع هب و دوب یمانشوخ تاملپید زتیاس دنومیر
 سپس و درك ثكم یمك ،درك شوگ تقد اب زتیاس .دوب رادروخرب یدایز رابتعا زا کیتاملپید لفاحم رد وا .دشیم
 ».دننیبیم همدص گنج زا هشیمه ناهانگیب .میوگب امش هب یزیچ دیراذگب ،ردپ« :تفگ یدج یلیخ

.دادیمن ناكت مه ار شیاههژم اتح وا .میدوب هدز لز وا هب ام .دش امرفمكح ینیگنس توكس

 .دننیبیم همدص هشیمه ناهانگیب ،یتسارب
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 تلود یوس زا هك دندش یاهناراكتیانج لامعا ینابرق ناهانگیب ،دروم نیا رد اما« :تفگ یسك ماجنارس
 راركت مه زاب اهتیانج نیا ،دراذگب فلاخم یاهورین رایتخا رد یرتشیب لوپ هرگنك رگا .دوشیم یلام ینابیتشپ امش
 ینابیتشپ لقتسم یتلود نادنورهش قح رد یناریو و راتشك زا امش تلود راكنیا اب ایآ ؟تسا تسرد .دوشیم
 »؟دنكیمن

 ».دنك دییأت ار امش یاهاعدا هدش هئارا دانسا هك منكیمن نامگ نم« :تفگ یشیوشت چیه یب زتیاس

 ناشن یشنكاو نم .دربیم تذل میاههمانشیامن زا هك تفگ نم هب ییاكیرما رواشم کی ترافس کرت ماگنه
.مدادن

 زا هئوگاراكین رد فلاخم یاهورین« هك تشاد راهظا ناگیر تندیزرپ نامزنآ هك منك یروآ دای دیهدب هزاجا
 لاس لهچ زا شیب ازوموس یروتاتكید میژر زا هدحتم تالایا ».دنریگیم رارق ام راذگداینب ناردپ رانك رد یقالخا ثیح
 1979 لاس رد ار میژر نیا ،یا هدوت و روشرپ یبالقنا یط ،اهتسینیدناس یربهر اب هئوگاراكین مدرم .درك ینابیتشپ
 .دنتخاس نوگنرس

 ناش یسایس هفسلف و دندوب ینیب دوخ و توخن راچد یدح ات زین اهنآ .دندوبن اطخ زا یراع اهتسینیدناس
 و کاپ ،راوتسا یاهعماج دندیشوك اهنآ .دندوب ندمتم و دنمدرخ ،دنمشوه اهنآ اما .دوب یضقانتم رصانع یاراد
 .دنتفرگ رس زا ار یگدنز ون زا ییوگ تسدیهت زرواشك رازه اهدص .دش وغل مادعا تازاجم .دننك داینب یتسیلارولپ
 ناداوسیب دادعت یزومآ داوس ریگمشچ مادقا .دش انب هسردم رازهود .دن دش نیمز بحاص هداوناخ رازهدص زا شیب
 موس کی دودح ناكدوك ریم و گرم .دش ارجا ناگیار یتشادهب تامدخ و ناگیار شزومآ .داد لیلقت متفه کی هب ار
.دش نك هشیر لافطا جلف .دش رتمك

 .درمشیم راوخ یتسینینل - یتسیسكرام یهدننك مدهنم تامادقا ناونع هب ار اهدرواتسد نیا هدحتم تالایا
 تلادع یاهمرن نیرت یساسا هك دشیم هداد هزاجا هئوگاراكین هب رگا .دوب یكانرطخ یهنومن نیا اكیرما تلود دید زا
 و یتشادهب تامدخ یاهدرادناتسا دشیم هداد هزاجا نیمزرس نیا هب رگا ،دنك رارقرب ار یداصتقا و یعامتجا
 ،دشیم هداد هزاجا رگا ،دنبای تسد یلم تفارش و یعامتجا یگناگی هب دشیم هداد هزاجا رگا ،دربب الاب ار یشزومآ
 نامز نامه رد هتبلا .دندیشوكیم هار نیمه رد و دندركیم حرط ار اهشسرپ نیمه زین هیاسمه یاهنیمزرس هاگنا
 .دوب نایرج رد روداولاس لا رب مكاح طیارش هیلع هناتخسرس یاهزرابم و تمواقم

 فیصوت رد ناگیر تندیزرپ .تسا هدرك هرصاحم ارام هك مدرك هراشا غورد یاهرات یهكبش هب رتشیپ
 و دندیدیم اجب ار ریبعت نیا سیلگنا تلود هژیوب و ،لك رد اههناسر .»رتیلاتوت لاچهایس« :تفگیم هئوگاراكین
 تلود نامز رد مادعا یاههخوج دوجو رب ینبم یشرازگ چیه عقاو رد اما .دنتشونیم نومضم نیمه رب ییاهریسفت
 هئوگاراكین رد .دوبن تسد رد یماظن و یتلود و کیتامتسیس تنوشخ ینبم یشرازگ چیه .دوبن تسد رد اهتسینیدناس
 رانویسیم کی و تیئوزژ یناحور ود .دندوب تلود وضع شیشك هس زا شیب عقاو رد .دیسرن لتق هب یشیشك زگره
 لاس رد هدحتم تالایا .دندوب الامتاوگ و روداولاس لا رد ،رتوسنآ یمك ،عقاو رد ،رتیلاتوت یاهلاچهایس .لونیرم

 ناسنا رازه تسیود زا شیب تسیابیم ،اهنیمخت رب انب ،درك نوگنرس ار الامتاوگ رد مدرم یهدیزگرب میژر 1954
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 .دنشاب هدش الامتاوگ رد یماظن یروتاتكید ینابرق

 نس رد ،ییاكیرما هاگشناد زكرم رد 1989 لاس رد ،ناهج یاهتیئوزژ نیرت هتسجرب زا نت شش
 یوس زا ،روداولاس

 هب هناریرش ،هدحتم تالایا رد )ایجروج( گنینب تروف رد هدید میلعت ،لتاكلا گنه زا هژیو نازابرس هورگ
 ناسنا رازه جنپ و داتفه دودح .دیسر لتق هب ینابر ءاشع مسارم رد ورمور ریلد هداعلا قوف فقسا .دندیسر لتق
 نآ دنتساوخیم و تسا نكمم رتهب یگدنز هك دندوب رواب نیا رب اریز دندش هتشك اهنآ ؟دندش هتشك ارچ .دندش هتشك
 اریز دندرم اهنآ .دركیم طیارش دجاو ار اهنآ ،دنوش هدرمش تسینومك هكنآ یارب رواب نیمه اهنت . .دنزاس ققحتم ار
 هك ار یبوكرس و تراقح ،یرامیب ،رقف یاهتنایب یهنهپ ینعی ،دنربب شسرپ ریز هب ار دوجوم طیارش دندوب هدرك تئرج
.دندوب هدش هداز نآ رد

 وحن هب مدرم و دیشك لوط یلاس دنچ هچ رگا .درك نوگنرس ار اهتسینیدناس ماجنارس هدحتم تالایا
 حور ماجنارس هتشك رازه یس و یداصتقا یهنامحریب یاهمیرحت اما .دندركیم یگداتسیا هناتخسرس یریگمشچ
 .درشفیم ار ناشیولگ یتسدیهت رگید راب و دندوب هداتفا قمر زا نامدرم نیا .درك بیرخت ار هئوگاراكین مدرم
 ناوت یهمه اب نالك تراجت .دوبن یربخ رگید ناگیار یتشادهب تامدخ و شزومآ زا .دندش رارقرب زاب اهونیزاك
.دش هریچ "یساركومد" .تشگزاب

 نیا .دش هدایپ ناهج رسارس رد .دنامن یزكرم یاكیرما هب دودحم یور چیه هب "تسایس" نیا اما
 .درادن یزاغآ و هتشاد دوجو هشیمه هك ییوگ ،دوبن ینایاپ ار "تسایس"

 رد ،درك ینابیتشپ ناهج رد یتسار تسد یماظن یروتاتكید ره زا هدحتم تالایا مود یناهج گنج زا سپ
 ،یتیئاه ،هئوگاراپ ،لیزرب ،هئوگوروا ،نانوی ،یزنودنا هب منكیم هراشا نم .دروآ راك یور ار اهنآ دوخ دراوم یرایسب
 یتیانج ،دوب اكیرما یلیش رد تشحو و رورت جوم یناب و ثعاب .یلیش هتبلا و ،روداولاس لا ،الامتاوگ ،نیپیلیف ،هیكرت
 .دوشخب و درك ریهطت ناوتیمن زگره هك

 هب ار اهنیا یهمه دوشیم اعقاو ایآ ؟تسا تسار ایآ .دندش هتشك ناسنا رازه اهدص اهنیمزرس نیا رد
 تسایس یاپ اهتیانج نیا یهمه ،تسا تسرد ،یرآ :تسا نیا خساپ ؟تشون هدحتم تالایا یجراخ تسایس یاپ
 .دننادن یزیچ هراب نیا رد مدرم هك تسا یعیبط اما .دوشیم هتشون اكیرما یجراخ

 .دوبن مهم .دادیمن خر ،دادیم خر هك ینامز اتح .تسا هدادن خر ینامز زیچ چیه .تسا هدادن خر زگره
 رد یمك یاهناسنا اهنت اما .دوب هنامحریب و هناریرش ،هتسویپ ،کیتامتسیس هدحتم تالایا تایانج .دوبن یسك یهلئسم
 رد هنوگچ هك تفرگ دای بوخ اتبسن اكیرما .تشاذگ اكیرما یهدهع رب دیاب مه ار نیا .دنیوگیم نخس نآ یهراب
 هار هكساملاب و شیامن ،ناهج رد یكین یورین ناونع هب ،وسنآ زا و دریگب دوخ ذوفن ریز ار تردق ناهج رسارس
 .مزیتونپیه قفوم رایسب و هناكریز اتح ،ناشخرد لمع کی .دزادنایب

 ،نشخ ؛تسا هتخادنا هار ار ناهج وش نیرتگرزب هدحتم تالایا هك میوگیم امش هب دیدرت یاهرذ یب
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 نیرترادیرخرپ و ،درادن ناهج رد یبیقر ابیرقت رجات ناونع هب .هناكریز الماك اما هنامحریب ،زیمآ ریقحت ،هنادرسنوخ
 هب نویزیولت رد ار ییاكیرما یاهتندیزرپ یهمه تفر دیاب .تسا رایع مامت یهدنرب کی .تسا یگتفیشدوخ شیالاك
:هنومن نیا دننام ای ،"اكیرما مدرم" :دنیوگیم هچ هك داد شوگ و تسشن اشامت

 و ،مینك عافد اكیرما مدرم قوقح زا و مینك اعد هك تسا هدیسر نآ نامز هك میوگیم اكیرما مدرم هب نم"
 دامتعا ،دهدیم ماجنا اكیرما مدرم مان هب هك یتامادقا رد ناشروهمج سیئر هب هك مراد اضاقت اكیرما مدرم زا نم
 ".دنشاب هتشاد

 و مرن ییاكتم »اكیرما مدرم« یاههژاو اب .درك تامهش ار هشیدنا دوشیم نابز یرای اب .ناشخرد یگنرین
 یاكتم یور ار دوخ دیاب .تسا هدوهیب یرما ندرك ركف .دیاسایب ناشرطاخ ات دنراذگیم قیالخ رس ریز زیگناسوه
 یلیخ مه زاب اما درك دهاوخ هفخ ار یرواد ییاناوت و شوه زیگنا سوه یاكتم نیا الامتحا .درك اهر مرن و مرگ
 اهنادنز رد هك نز و درم نویلیم ود و دننكیم یگدنز رقف طخ ریز هك ناسنا نویلیم لهچ لماش نیا هتبلا .تسا تحار
 .تسا هدرتسگ هدحتم تالایا رسارس رد هك ییاههاگودرا ،دوشیمن ،دنتسه سوبحم عیسو یاههاگودرا و

 یارب هك دنیبیمن یترورض .دنكیمن درد »دودحم ِتدش اب شكمشك« دتم یارب شرس رگید هدحتم تالایا
 ور یسرت و فراعت چیه یب ار شیاهتراك .دورب چیپ رد چیپ یاههار و دنك رایتخا ینیشن بقع عضوم شفده هب ندیسر
 درخ مه هرت هریغ و اهتلم قوقح ،یداقتنا و فلاخم یاههاگدید ،یمومع راكفا ،دحتم للم نامزاس یارب .تسا هدرك
 عب هك ،ندرگ هب یدنب اب ،دراد مه ار شدوخ کچوك یهرب اتح .دنیبیم ناوتان و طبر یب ار اهنیا یهمه اریز ،دنكیمن
 .راخبیب و زیگنا تقر ریبك یایناتیرب :درپیم نییاپ و الاب و هداتفا هار شلابند نانك عب

 ؟میشاب هتشاد یقالخا تیساسح ام هك هدوب مه ینامز الصا ایآ ؟تسا هدش هچ ام یقالخا یاهتیساسح
 ؟نادجو – دوشیم هدافتسا نآ زا تردن هب اهزورنیا هك دنكیم لقتنم ار یموهفم ایآ ؟دهدیم ینعم هچ اههژاو نیا
 یهمه ایآ .میراد نارگید رادرك هب تبسن هك یكرتشم تیلؤسم ربارب رد هكلب نامدوخ رادرك ربارب رد اهنت هن ینادجو
 سبح رد تیاكش نودب هك تسا لاس هس زا شیب ناسنا اهدص .دینیبب ار وناماتناوگ جیلخ دروم ؟تسا هدرم اهنیا
 ینوناق دض ًاقلطم طیارش نیا .دنسبح رد هشیمه یارب لصا رد و ،ررقم یهمكاحم و ینوناق یهدنیامن نودب ،دنتسه
 هكلب دنكیم ارادم عاضوا نیا اب اهنت هن مه "یللملا نیب یهعماج" حالطصاب و .تسا رارقرب نانچمه ونژ نامیپ فالخرب
 ناهج ربهر" ار شدوخ هك دوشیم بكترم یروشك ار یراكهبت و زواجت نیا .دهدیمن تیمها نآ هب مه ینزوسرس
 شرازگ هچ اهنآ یهرابرد اههناسر ؟میشیدنایم ،دنربیم رسب وناماتناوگ رد هك ییاهناسنا هب ایآ .دمانیم "دازآ
 زگره الامتحا و دناهدش هداتسرف یدابآ اجكان هب اهنآ .دنهدیم نوریب ربخ یرطس دنچ و شرازگ هاگهگ ؟دننكیم
 نادنورهش اهنآ نیب ،دنوشیم هیذعت روزب و دنتسه اذغ باصتعا رد نت اهدص نونكا مه .تشاد دنهاوخن یتشگرب
 .نداد یشوهیب هن و شخب شمارآ یاهوراد هن .تسین یرابجا یهیذغت نیا رد یاهژیو فطل چیه .دنتسه مه ییایناتیرب
 روما ریزو .تسا هجنكش نیا .دننكیم غارفتسا نوخ ناگدننك باصتعا .دننكیم ورف ولگ رد ار یاهلول ینیب قیرط زا
 هتفگ هدحتم تالایا اریز ؟ارچ .چیه ؟تفگ هچ ایناتیرب ریزو تسخن .چیه ؟داد ناشن یشنكاو هچ ایناتیرب یهجراخ
 .ام هیلع ای و دیتسه ام نابیتشپ ای امش .تسا هنامصخ یلمع وماناتناوگ جیلخ رد ام یاههمانرب هب داقتنا :تسا
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 .ددنبیم ار شناهد رلب نیاربانب

 یللملا نیب نیناوق هب قلطم تناها هك دوب یتلود مسیرورت لاجنج و راج رپ لمع ،دوب ینزهار قارع هب مجاهت
 دوفن لامعا و غورد و یراكبیرف زا یلت یهیاپ رب دوب هنارسدوخ یماظن مادقا کی مجاهت نیا .تشاذگیم شیامن هب ار
 ششوپ ریز هنایمرواخ رد اكیرما یداصتقا و یماظن لرتنك تیبثت تهج رد دوب یتكرح ،یمومع راكفا رب اههناسر جیار
 زا بیهم یشیامن .دوبن ریذپ هیجوت رگید اكیرما رگید تاهیجوت یهمه هكنیا زا سپ ،هبرح نیرخآ ینعی ،یزاس دازآ
 .تسا هانگیب مدرم زا نت رازه نارازه گرم و وضع صقن لؤسم هك یماظن یتردق

 و قطنم یب مادهنا ،رامشیب راتشك ،هدش یلاخ مویناروا ،یا هشوخ یاهبمب ،هجنكش قارع مدرم یارب ام
 ."هنایمرواخ یارب یساركومد و یدازآ ناغمرا" میراذگیم ار شمان و میدروآ گرم و تراقح ،تكالف ،فده یب

 کی ؟دوش طیارش دجاو یگنج راكتیانج و یناسنا یاههورگ لتاق ناونع هب ات دشكب ار ناسنا دنچ دیاب مدآ
 تسیابیم رلب و شوب ،تلادع یارجا روظنم هب ،ور نیمه زا .دشكب "مزال دح زا شیب" هك یتقو نم رظن هب ؟رازه دص
 تیمسر هب ار یلملا نیب ییانج هاگداد الصا وا .دوب کریز شوب اما .دنوش همكاحم یللملا نیب ییانج هاگداد رد
 یاهناگوان وا ،دوش هدناشك هاگداد هب ییاكیرما رادمتسایس ای و زابرس دشاب رارق رگا هك درك دیدهت وا .تخانشن
 یارجا یارب ور نیمه زا و هتخانش تیمسر هب ار یللملا نیب ییانج هاگداد رلب اما .داتسرف دهاوخ گنج هب ار ییایرد
 گنینواد ،10 یهرامش تسه شسردآ .میهدب ار وا سردآ میناوتیم ام دهاوخب هاگداد رگا .تسا سرتسد رد همكاحم
.ندنل ،تیرتسا

 نیا و دوشیمن باسح یزیچ گرم رلب و شوب یارب .تسا طبر یب گرم یهرابرد ندز فرح ،هنیمز نیا رد
 یاهتكار و اهبمب رثا رب یقارع رازه دص مك تسد ،قارع مدرم تمواقم زاغآ زا شیپ .تسا هداتفا اپ شیپ اهفرح
 نتم کی رد هتشونان و یلاخ یاج اهنآ .درادن دوجو ناشگرم .دنیآیمن باسح هب اهناسنا نیا .دندش هتشك ییاكیرما
 یمات ،ییاكیرما لارنژ ار نیا ،"میرامشیمن ام ار داسجا " .دنا هدیسرن تبث هب هتشك ناونع هب اتح اهنآ .دنتسه
 .تفگ ،سكنارف

 کی یاههنوگ هك دوب هدش پاچ رلب ینوت زا یسكع ،ییایناتیرب یاههمانزور لوا یهحفص رد ،گنج زاغآ رد
 شرازگ یلخاد یهحفص رد ،دعب زور دنچ .دوب سكع رتیت نیا ،»رازگساپس یكدوك« .دیسوبیم ار یقارع کچوك رسپ
 نیا .دندوب هتفر نیب زا تكار تباصا رثا رب شا هداوناخ .تشادن وزاب هك دوب یرگید یهلاس راهچ رسپزا یسكع و
 .دركن ادیپ همادا رگید شرازگ ."؟نوشاج رس نایم ماهوزاب هرابود یك" :دیسرپیم وا .دوب هدنامزاب اهنت هچب رسپ
 .ار ینوخ یهشال کی هن و ار یرگید لولعم کدوك هن و ار وا هن ،دوب هتفرگن لغب رد هك ار هچب رسپ نیا رلب ینوت ،الاح
 .دنكیم فیثك ،نویزیولت رد یدج قطن عقوم ،ار مدآ تاوارك و نهاریپ .تسا فیثك نوخ

 مسارم .دنوشیم هناور ناشیاهروگ یوس هب یكیرات رد اهنآ .تسا روآ مرش ییاكیرما یهتشك رازه ود
 ات اهنآ زا یخرب ،دنسوپیم ناشیاهرتسب رد یگنج نیلولعم .دوشیم رازگرب ینما ناكم رد ادص و رس یب یراپسكاخ
 .توافتم ییاهروگ رد اهنت ،دنسوپیم هتسد ود ره ،نیلولعم و ناگدش هتشك .دننكیم رس هنوگنیا ناشرمع نایاپ
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  »زیچ دنچ حیضوت« :مان هب .تسا ادورن ولباپ زا یرعش زا اهرطس نیا

 ،همه تخوسیم دادماب کی رد و
 نیمز زا ،دادماب کی رد
 دیهجیم رب شتآ
 دیعلبیم ار نایمدآ و
 شتآ سپ نآزا و
 سپ نآزا توراب
 .نوخ سپ نآزا و
 نایبرغم و امیپاوه اب ینانزهار
 اهسشود و یرتشگنا اب ینانزهار
 دندركیم حشرت اعد هك هایسِ نابِهار اب ینانزهار
 دنشكب ار ناكدوك هك دندمآ نامسآ زا
 دوب هناور اهنابایخ رد ناكدوك نوخ و
 .ناكدوك نوخ نوچمه ،یاهدافا یب

 نالاغشِ روفنم ینالاغش
 دنكیم فت زاب ،دزگب ناشكشخ راخ رگا هك یئاهگنس
 .تسرازیب ناشیا زا یعفا هك ینایعفا

 ماهدید ،وت یور رد یور
 دیآیمرب میظع ّیدم نوچ هك ار ایناپسا نوخ
 رجنخ و رورغ زا هناگی یجوم رد ات
 .دنك تاهقرغ

ِ یاهلارنژ
 :هشیپتنایخ
 ،دینیبب ار ماهدرم ءهناخ
 :دیرگنب هتسكش مهرد یایناپسا هب
 تسیراج نازوسّ زلف ،هناخ ره زا
 لگ یاجهب
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 ایناپسا مشچ ءهساك ره زا
 دیآیم دیدپ ایناپسا
 دراد مشچ هك یگنفت ،هدرمِ کدوك ره زا و
 دیازیم یئاههلولگ ،تیانج ره زا و
 .تسشن دنهاوخ ناتبلقِ فده رب یزور هك

 ارچ شرعش :دیسرپ دیهاوخ و
 اهگرب و دیوگیمن اهایؤر زا
 .شنیمزرس گرزب یاهناشفشتآ و

 .دینیبب اهنابایخ رد ار نوخ و دیئایب
 دینیبب و دیئایب
 .اهنابایخ رد ار نوخ
 ار نوخ دینیبب و دیئایب

 !اهنابایخ رد

 یهسیاقم هجوچیهب ادورن رعش لقن زا نم دصق هك میوگب تسا مزال مهافت ءوس هنوگره زا زیهرپ یارب
 یاهنومن چیه رصاعم رعش رد اریز منكیم لقن ادورن زا نم .تسین نیسح مادص قارع اب ایناپسا یروهمج
 .دنك فیصوت راذگریثأت هنوگنیا ار نایماظنریغ نارابمب دناوتب هك ماهدناوخن

 زین نونكا مه .تسا هدرك ور هدنك تسوپ و کر الماك ار شیاهتراك هدحتم تالایا هك متفگ نیا زا شیپ نم
 ینعم هب »ریگارف طلست« .دوشیم نایب »ریگارف طلست« ناونع ریز اكیرما یمسر تسایس .دوریم شیپ لكش نیمه هب
 .تسا نآ رئاخذ یهمه یهفاضا هب اضف و اوه ،ایرد ،نیمز لماك لرتنك

 نیا رد دئوس هتبلا هك ،تسا روشك 132 رد یماظن هاگیاپ 702 یاراد ،ناهج رسارس رد ،هدحتم تالایا
 .دنتسه اجنآ ور ره هب اما ،دنا هدرك ادیپ هار اجنآ هب هنوگچ اهنآ هك مینادیمن اقیقد ام .تسا دنمجرا ییانثتسا نایم

 رارق شاب هدامآ تلاح رد اهنآ زا ات 2000 .تسا لاعف و ریاد یمتا کشوم 8000 یاراد هدحتم تالایا
 زا ینیون یاهمتسیس نتخادنا هار لوغشم نونكا مه .دوش باترپ ،هقیقد 15 ضرع رد ،دناوتیم یروف و دراد
bunker( »زرتساب ركناب« مان هب ،یمتا یاهحالس  busters ، دنتسه )ینیمزریز یاههاگهانپ ءهدننك ناریو. 
 مان هب ،ناشدوخ یمتا یاهتكار نیزگیاج ار یرت هتفرشیپ حالس دنراد دصق ،یراكمه هب رضاح هشیمه یاهییایناتیرب
 ؟ار نیچ ؟ار هچوكرس لاقب ؟ارم ؟ار امش ، ار ندال نب هماسا ؟دنا هتفر هناشن ار یسك هچ ،مسرپیم .دننك ،"تندیارت"
 راكب هب دیدهت و یمتا یاهحالس نتشاد ینعی ،هناگچب نونج نیا ،مینادیم ار زیچ کی اما ؟دنادیم هچ یسك ؟ار سیراپ
 هدحتم تالایا هك میروآ دای هب تسیابیم ام .تسا رضاح نامز رد اكیرما یسایس یهفسلف یساسا یهتسه ،اهنآ ندرب
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.تسا هدركرظن فرص عضوم نیا زا هك هدادن ناشن نونكات و هدرب رسب یگنج طیارش رد هراومه

 و نیگمرش شیوخ تلود زا ،دهاوش رب انب ،ناسنا اهنویلیم هن رگا ،هدحتم تالایا رد ناسنا نارازه
 اما .هن زونه – دنراذگیمن شیامن هب ار یاهناگی یسایس تردق اهنآ هك دهدیم ناشن عاضوا اما ،دنتسه نیگمشخ
 .دش دهاوخن دیدپان ،میتسه شدشر دهاش هدحتم تالایا رد زور ره ام هك یسرت و تینما دوبن ،ینارگن مه زاب

 هب ار راك نیا ملیام نم اما دراد رایتخا رد ییاناوت هداعلا قوف ناسیون قطن شوب تندیزرپ هك منادیم نم
 تلم هب باطخ نویزیولت رد دناوتب وا هك منكیم داهنشیپ ار هاتوك قطن نیا نم .مریگب هدهع رب شیارب یراختفا لكش
 هاگ ،رگهسوسو عقاوم رتشیب ،هناصلاخ ،دنمزوریپ ،یدج ،هدش هناش مظنم اهوم ،رقوم :منكیم مسجم ار وا .دنك داریا
:رایع مامت درم کی ،باذج یبیرغ لكش هب ،بل یهشوگ رب یخلت دنخبل اب

 یدب یادخ وا .تسا دب ندال نب هماسا یادخ .تسا بوخ نم یادخ .تسا گرزب ادخ .تسا بوخ ادخ«
 ربت اب ار اهناسنا رس ام .میتسین ربرب ام .دوب ربرب وا .تسا هتشاد ییادخ وا هك رگا ،تسا دب مادص یادخ .تسا
 هب قلعتم ،دازآ تاباختنا رد هدیزگرب ربهر نم .متسین ربرب نم .ادخ دننام .میراد رواب یدازآ هب ام .مینكیمن عطق
 دتم و تقفش زا رپ یكیرتكلا یلدنص دتم ام .میتسه رورپ تقفش یهعماج کی ام .متسه یدازآ یهتفیش یساركومد
 ربرب نم .تسا روتاتكید وا .متسین روتاتكید نم .میتسه گرزب یتلم ام .مینكیم ررقم ار تقفش زا رپ مس قیرزت
 نیا ؟دینیبیم ار تشم نیا .مراد یقالخا تیعجرم نم .دنتسه ناشهمه .روطنیمه مه یكی نآ و .تسا ربرب وا .متسین
».دورن مه ناتدای و .تسا نم یقالخا تیعجرم

 .میریگب هروغ بآ دیابن رطاخ نیا هب .تسا هانپ یب و ریذپ مخز تیاهن یب یتسه کی ،هدنسیون کی یگدنز
 نیرت دنت ضرعم رد ار دوخ ام هك تسا یتیعقاو زین نیا اما .دتسیایم مه شیاپ و دنكیم ار دوخ شنیزگ هدنسیون
 و ساسح یاهتیعقوم رد ،تدوخ و یتسه تدوخ .تسا یخی و درس یتسارب اهداب نیا زا یخرب و میهدیم رارق اهداب
 ار نامظافح دوخ ام یتلاح نینچ رد .مییوگب غورد هكنیا رگم ،یفقس ظافح هن و دوشیم تفای یهاگهانپ هن .کانرطخ
 .میوشیم رادمتسایس هب لیدبت تلاح نیا رد هك تفگ دوشیم و ،میزاسیم

:»گرم« مان هب منكیم لقن ناتیارب مدوخ زا یرعش زین کنیا .مدرك هراشا گرم هبراب دنچ و نیدنچ بشما
 ؟دنتفای اجك ار هزانج
 ؟تفای هك ار هزانج
 ؟شدنتفای نوچ دوب هدرم هزانج ایآ
 ؟دنتفای هنوگچ ار هزانج
 ؟دوب هك ءهزانج ایآ
 ردارب ای رتخد ای ردپ یسك هچ
 ردام ای رهاوخ ای ومع ای
 ؟دوب هدشاهر و هدرم ءهزانجِ رسپ ای
 ؟دندرك شیاهر هك دوب هدرم هزانج ایآ
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 ؟دندرك شیاهر ایآ
 ؟درك شیاهر هك
 ؟تشاد نت هب رفسِ تخر ای دوب هنهرب هزانج ایآ
 ؟دینك مالعا هدرم ار هزانج هك درك ناتراداو هچ
 ؟دیدرك مالعا هدرم ار هزانج ایآ
 ؟دیتخانشیم ار هزانج بوخ ردقچ ایآ
؟تسا هدرم هزانج هك دیتسناد اجك زا
 دیتسش ار هزانج ایآ
 دیتسب ار شنامشچ ایآ
 دیدرپس شكاخ هب ایآ
 دیدرك شیاهر ایآ

 دیدز هسوب هزانج رب ایآ

 رگا اما .تسا یقیقح ،دوشیم سكعنم ام زا هك یریوصت میرادنپیم ،مینكیم هاگن یاهنیآ هب هك یماگنه
 یهاگ .مینیبیم ار ریواصت تیاهن یب ساكعنا اهنت عقاو رد ام .دوشیم نوگرگد ریوصت ،مینك تكرح رتمیلیم کی اهنت
 .دوشیم هریخ ام نامشچ هب هنیآ یوسنآ زا تقیقح اریز ،دنك درخ ار هنیآ دیاب هدنسیون

 یهدارا رب انب – تیعقاو رد بیرغ یاههدیدپ و اهیناوخمهان ،اهداضت یهمه دوجواب هك مرواب نیا رب نم
 دنورهش ناونع هب ام .دوشیم رادیدپ ام ربارب رد یتایح یاهفیظو – یركفنشور ریذپانزیرگ و ریذپان فارحنا ،تخس
 یرورض یرما ،ریزگان هب ،هفیظو نیا .میهد ناشن و مینك فیرعت نامهعماج رد و نامیگدنز رد ار یعقاو تقیقح دیاب
.تسا

 ،میا هداد فك زا ابیرقت هك هچ نآ ندنادرگرب هب یدیما ،دباین مسجت ام یسایس یایؤر رد هدارا نیا رگا
 .ناسنا فرش انامه ینعی – تسین

 :اهتشاددای
 هتشون نانآ یهناهاوخیدازآ شبنج و اهدرك رب یلم متس ریثأت تحت ار یناتسهوك نابز یهمانشیامن رتنیپ دلوراه - ۱
 ،نابز یهلئسم هب نآ یهژوس .تسا هدش ارجا یلم یتنطلس رتائت رد 1988 لاس رد راب نیتسخن نتم نیا .تسا
 رد یمیلقا و یگنهرف راكشآ یهناشن هنوگ چیه دوجو نیا اب ،دوشیم طوبرم هیكرت رد اهدرك بوكرس و نایب یدازآ
 همانشیامن نیا رد رتنیپ .داد میمعت ینوگانوگ طیارش رب ار نآ یانعم ناوتیم ور نیمه زا ،درادن دوجو همانشیامن
 .دنكیم عونمم ار یناتسهوك نابز ،شترا یاهعماج رد هك تسا رارقنیا زا ناتساد .دنكیم ریوصت ار نابز تردق
 مدرم نآ لكش نیا هب .دنیوگب نخس ناشدوخ یردام نابز هب دنرادن قح دنتسه یناتسهوك یهقطنم لها هك یمدرم
 دنناوتیمن نانآ مه زاب ،دننكیم ءاغلا ار تیعونمم نیا هك ینامز .دننامیم زاب نتفگ نخس زا و دنوشیم شوماخ الماك
 یرصانع زا نابز ناتساد نیا رد .دنیبیمن طابترا داجیا و نتفگ نخس یارب یرازبا اهنت ار نابز رتنیپ .دنیوگب نخس
 .دهدیم لكش ار یناسنا تیدوجوم هك تسا
 ،دوشیم شخپ ییاهادص بلغا هنحص رد .دنكیم بلج رایسب ار یمومع راكفا هجوت ندنل رد همانشیامن نیا یارجا

 هدرپ کت همانشیامن .دایرف و یزادناریت ،یراكش یاهگس قاو قاو ،رتپوك یله یادص ،ینهآ یاهرد دروخرب یادص
.دشكیم لوط هقیقد 25 شیارجا و تسا



۱۳

۱٤

 هب رتسكاخ هك( دنیوگیم تاوما ندرپس کاخ هب ماگنه نایحیسم هك دراد یتارابع هب هراشا شیامن ناونع - ۲
.)...ددرگیم زاب کاخ هب کاخ و رتسكاخ

۳ - 'low intensity conflict'

۴ - "I'm  Explaining  a  Few  Things,"  translated  by  Nathaniel  Tarn,  from  Pablo 
Neruda: Selected Poems, published by Jonathan Cape, London 1970.

 .فسوی دیعس زا رعش یهمجرت - ۵

۶ - 'full spectrum dominance'

Joe مان زا لصا رد - ۷  Dokes دننام دوریم راك هب یلومعم یدنورهش هب هراشا رد ًالومعم هك هدش هدافتسا 
 .نابایخ رد یرباع

 .تسا فسوی دیعس زا رعش همجرت .تسا هدورس ۱۹۹۷ لاس رد رتنیپ ار رعش نیا - ۸

.)راكیپ و هشیدنا تاراشتنا( تسا هدش رشتنم مه ون رصع تیاس یور قوف نتم :یروآ دای

www.peykarandeesh.orgراكیپ و هشیدنا تاراشتنا


