
۱۳۹۵ رویرهش ۱۷

تشذگ بشخن دمحم رتکد تشذگرد زا لاس لهچ

تسیلایسوس تسرپادخ کی یلاخ یاج

 رگشنک و زادرپهیرظن ،بشخن دمحم رتکد دایهدنز تشذگرد زورلاس اب تسا نامزمه هامرویرهش۱۸نایمظاک یضترم ـ نوتیز

 )اکیرمآ( ترجاهم و تبرغ رد بشخن )۱۳۵۵ لاس( شیپ لاس لهچ تسیلایسوس ناتسرپادخ تضهن نایناب زا و ،یسایس

تسبورف ناهج رب مشچ

 رگشنک و دنمشیدنا دوش یم بوسحم ناریا رد یبهذم و تارکومد و یلم پچ صخاش نارادمچرپ زا )۱۳۰۲ دلوتم( بشخن

تسا هدشن هتسناد دیاب هک نانچ وا ردق هک یتسود نطو یسایس

دریگ رارق یسررب و لمأت دروم ،لامجا هب دنچره بشخن یسایس و یرکف یگدنز هدش شالت ریز ی هعومجم رد

 نیا رد هنالدمه تکراشم اب یروکشا یفسوی نسح و یناجیلع اضر ،ینامحر یقت ،غابد شورس ،نیربکا داوجدمحم نایاقآ

دنا هداد رارق لمأت دروم ار بشخن یسایس همانراک و اه هاگدید ،دوخ رظنم زا کیره ،یهاوخرظن

دوب یفتنم حارتقا نیا رد ناریا لخاد نارظن بحاص یهارمه ،سدح لباق لیالد و للع هب هک نآ هراشا لباق

 رد یو یسایس ـ یرکف همانراک یبایزرا و یسررب یارب یرانیمس ،بشخن موحرم تشذگرد لاس نیملهچ تبسانم هب شاک یا

دوش نکمم مهم نیا ،یلاجم رد هک دیما دش یم اپرب روشک لخاد

تسا هدش جرد وا یسایس یگدنز و اه هاگدید زا نارظن بحاص یبایزرا ،بشخن دای هدنز یگدنز یلامجا رورم زا سپ ،ریز رد

بشخن دمحم یگدنز هب یهاگن مین
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 اب بشخننامیپ هللا بیبح

 یناسنا راتفر و یرکف یاه تیقالخ

 یریثأت ،دوخ باذج تیصخش و

 و یرکف یاه نایرج رب راگدنام

 ناریا خیرات ریخا نرق مین یسایس

تسا هتشاذگ یاجرب

 و دنتشاد »ناسنا« ی هغدغد ،۱۳۲۰ ههد رد روشک رب مکاح رقف م رد )تسیلایسوس ناتسرپادخ( شنارکفمه و بشخن

 تلادع ناماوت ی هغدغد اب و یلم یرظنم زا نانآ دندوب هدرک فیرعت دوخ یعامتجا شنک تمیزع هطقن ار رشب تمارک و تمرح

 نامزمه دقن اب ار یموب ی»موس هار« و ،دندرک ینتبم یتسرپادخ رب ،دندناشن مه رانک ار یسارکومد و مسیلایسوس ،یدازآ و

دنتفرگ یپ مسیلاتیپاک و مسینومک

 و یدازآ خاس هارمه موزل رب دیکات اب ،یباجیا هجو رد هک نامه ،دوب »ریوزت و روز ،رز« نامز مه دقن رب بشخن هاگدید زکرمت

دش یم نییبت ،قالخا و یربارب

 نیتسخن ،ناریا رد نردم »تلم ـ تلود« نیوکت زا سپ بشخن

 داهن ناینب ار یبهذم و یلم تیوه اب یسایس ـ یرکف تیعمج

 رثوم یاهورین زا هک یتالیکشت ؛»ناریا مدرم یدازآ تیعمج«

 قدصم دمحم رتکد یماگشیپ هب ۳۰ ی ههد یادتبا رد یلم تضهن

 اب رتدعب روبزم تیعمج »ناریا یلم ههبج« یلصا بازحا زا و ،دوب

داد همادا دوخ یاه ششوک هب »ناریا مدرم بزح« ناونع

 رد بشخن ،۱۳۳۲ دادرم ۲۸ ییاکیرمآ ـ یسیلگنا یاتدوک زا سپ

 ار »یلم تمواقم تضهن« ،قدصم رتکد نارای زا رگید یرامش رانک

دش هجاوم نادنز و نشخ بوکرس اب یلم یاهورین رگید و وا یاه ششوک داهن ناینب

 ارتکد یرادا مولع و تیریدم هتشر رد و دش اکیرما یهار للم نامزاس سروب اب و لیصحت همادا یارب وا ۱۳۳۷ لاس رد و ،رتدعب

تفرگ

 یو درک لاعف و سیسأت ـ نالاعف زا رگید یرامش رانک رد ـ اکیرمآ رد ار ناریا یلم ههبج بشخن ،لیصحت ی همادا اب نامز مه

درک لوذبم شیاتس لباق یشالت هدحتم تالایا ناناملسم یکیدزن و یماگمه یارب نینچمه

تشذگرد کرویوین رد ۱۳۵۵ هامرویرهش ۱۸ رد و یگلاس ۵۳ رد بشخن

 دوش یم بوسحم تسیلایسوس ناتسرپادخ هاگودرا تایح دیق رد رکفتم و یسایس رگشنک نیرت هرهش هک ـ نامیپ هللا بیبح رتکد

 یرکفنشور و روشرپ یزرابم و ،زادرپ هیرظن و عدبم و رکفتم ،شوک تخس و الاو یناسنا ،لمع و هشیدنا درم« ار بشخن ـ

دنک یم فیصوت »دهعتم

 یاه نایرج رب راگدنام یریثأت ،دوخ باذج تیصخش و یناسنا راتفر و یرکف یاه تیقالخ اب بشخن« نامیپ ی هدیقع هب

»تسا هتشاذگ یاجرب ناریا خیرات ریخا نرق مین یسایس و یرکف

 هک دنک یم فیصوت »یقالخا یدرف« ار بشخن زین تسیلایسوس ناتسرپادخ صخاش یاه هرهچ زا یراهق نیدلا ماظن رتکد

 وا دوب »اناوت و طلسم و اویش« فگ نخس رد بشخن هک تسا دقتعم یراهق »دوب زراب هشیمه شا یقالخا یاه هیصوت«

»تشاد دیکات هعلاطم رب هتسویپ وا« دیوگ یم

دنک یم فیصوت »یدج« شراک رد ار یو ،بشخن »عضاوت« و »قلخ نسح« رب دیکات نمض نینچمه یراهق

 ناوارف قوش و روش اب و ،کیمانید رایسب« یدرف ار بشخن زین تسیلایسوس ناتسرپادخ هقباسرپ نالاعف زا حوروکن دومحم رتکد

»ما هدیدن بشخن یژرنا و توق و هبذاج هب یناخس« هک دنک یم حیرصت وا دناد یم »یعامتجا هزرابم رد
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 زا رتهب یعضو مه یسانشادخ رد

 شنارگن و هداتسیا بشخن هک اجنآ

 رب بشخن دیکات میرادن دوب

 زاین نانچمه »یهیزنت تایهلا«

 و یسانش یتسه رد تسام

یسانشادخ

دوب هداتسیا بشخن هک اج نامه

نیربکا داوجدمحم

 »طسق« و »یوقت« ریبعت ود رب شا ینآرق یاه تشادرب رد بشخن دمحم یتقو شیپ نرق مین

 دوخ یاه ینارگن جالع زین ینید یشیدناون نایرج ،رگید یراگزور تسناد یم ایآ درک یم دیکات

؟درک دهاوخ راوتسا ریبعت ود نیمه رب ار ناسنا و نامیا یارب

 یاه بوچراچ و درک یم یگدنز نیمز رد رتشیب دوخ نارکف مه زا رگید یخرب هب تبسن وا دشاب هچره شسرپ نیا خساپ

 تسیلایسوس کی هن رطاخ نیمه هب درک یمن لمحت و رواب ،نیمز رد شا یجراخ تروص فرگ رظن رد نودب ار کیژولوئدیا

 یبلاق چیه رد وا تشاد رواب تیناحور ِرایع مامت ِمالسا هب هن و دید یم رایع مامت ِمسیلاربیل باق رد ار یدازآ هن ،دوب رایع مامت

 دیمهف یم و دوب قوقح ی هدرک لیصحت درک یم وجتسج شراگزور یاه ناسنا ِینیمز ِیگدنز رد ار شرایعم و رایع و دوبن رایع مامت

دشاب نآ ِضقان و دشاب هتشاد هلصاف قوقح اب دناوتیم هدش یدنب هتسب یاه تقیقح هزادنا هچ ات

منک یم هراشا هتکن کی هب اهنت و تشاددای نیا تسخن زارف هب مدرگ یمرب

 رد تس ینآرق ی هژاو ود هک »طسق و لدع« نایم توافت رد

 و یناور ،یحور لادتعا« هب رظان یلّوا هک دنا هدروآ ،یربارب ی هزوح

 گنهرف رد ینعی »یلمع لادتعا« هب رظان یمود و تسا »یرظن

 مشخ یولج ات دنیشن یم یمدآ ناج رد لادتعا یورین یتقو نآرق

 دای »لدع« ریبعت اب نآ زا دریگب ار ضیعبت ای یرگید ملظ ای دوخ

 یلمع ی همانرب کی هب یناور و یرظن ی هلحرم زا یتقو اما دوش یم

 دنک یم ادیپ یجراخ تروص ،تیعقاو نیمز رب و دوش یم لیدبت

دسر یم »طسق« هب تبون

 هک یا هیآ و تسا »لدع« ریبعت بطاخم )یوقت نامه ای( شا ینورد مرش رب هیکت اب یرظن و یناور ،یحور ی هلحرم رد نمؤم

 اما )٨ هیآ هدئام هروس( تسا رت کیدزن یوقت هب تلادع هک دورن ناتدای و دنکن رود لادتعا زا ار امش نارگید یاه یدب دیوگ یم

 زا هک هیآ نیا و تسا »طسق« ریبعت ِبطاخم دراذگ یم یلمع مادقا ِنیمز هب یناور یراد شیوخ ِنامسآ زا ار اپ نمؤم یتقو

 لدع مه تایآ یخرب رد )ءاسن هروس١٣۵ هیآ( دشاب ناش نایز هب لمع رد رگا یتح دنشاب »طسقلاب نیماّوق« دهاوخ یم نانمؤم

دنا هدمآ مه اب ود ره طسق و

 لاس لهچ تخاس یم هار ی هشقن ینوریب تعاجش و ینورد ِیراد شیوخ ِماجسنا زا و تسناد یم یوقت دادتما ار طسق بشخن

میا تعاجش و مرش ِنییبت ماقم رد )یتسرد هب و( زونه ام و هتشذگ بشخن گرم زا

 نانچمه »یهیزنت تایهلا« رب بشخن دیکات میرادن دوب شنارگن و هداتسیا بشخن هک اجنآ زا رتهب یعضو مه یسانشادخ رد

 ماد هب ادخ موهفم زا بطاخم کرد یارب ینآرق یاه لاثم زا ،نارسفم یخرب دننام وا یسانشادخ و یسانش یتسه رد تسام زاین

 ِیسانشادخ رد دنوادخ )۱۱ هیآ یروش ی هروس( تسین ادخ هیبش یزیچ چیه هک دوب »رکذتم« الماک داتفین ریوصت و لیثمت

 اهنت و تفگ یباجیا نخس وا ی هرابرد ناوت یمن ،تسا نارک یب و ناکم یب ،تروص یب )یبرع نبا نیدلا یحم اب وسمه( بشخن

رود نیرت کیدزن و کیدزن نیرترود ،دیق ره زا اهر تشاد یبلس ِتیاور وا زا ناوت یم
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 ار بشخن هزیگنا و هشیدنا هچنآ

 تسا نیا دنک یم مهم ام یارب زورما

 یققحت مسیلایسوس زا بشخن هک

 رد ار هژاو نیا وا ؛تسا هتفگ نخس

 مه و یملع مسیلایسوس ربارب

درک باب یلیخت

 هک ییادخ دروایب دناوت یم ناسنا رس رب هچ دراد ثراو و ریزو و هدنیامن ،دراد تسد ،دراد تخت هک ییادخ هک دوب هتفایرد ایوگ

؟دزاسب هانپ یب یناسنا و هدرب و هدنب دناوت یم هنوگچ تس یمدآ هانپ

 تایهلا« یعون لماح ار وا ،بشخن ِیقالخا ـ ینامیا یاه تشادرب ی هعومجم هب هاگن اب ناوتب میریگن تخس رگا دیاش

 یادخ اب هک یتایهلا دریگ یم لکش ناسنا هب »رمتسم« هاگن اب و دوش یم هبرجت نیمز یور هک یتایهلا ؛تسناد »یبرجت

دابآ ،ینوریب لادتعا و طسق اب ار ناهج و دنک یم تیبرت ینورد لادتعا و لدع اب ار ناسنا و دوش یم زاغآ تروص یب

ناریا یبهذم پچ شخب یژرنا ؛بشخن

ینامحر یقت

 پچ شخب یژرنا هک تسناد یرثوم رکفت و هشیدنا ناوت یم هاتوک یا هلمج رد ار بشحن

 اب ییارگ پچ دابدنت رد تسا هدرک شالت و هدوبن عرشتم هک یبهذم پچ تسا هدوب یبهذم

دنک هجوت مه نکمم تلادع هب تلادع و یدازآ و ناریا یهارمه یعون حرط

 هدرک یم تکرش یو سرد یاه سالک رد زین ناریا یدازآ تضهن لکریبد ،یدزی رتکد هک سب نیمه بشخن »ندوب رثوم« رد

 ناگدنهد همادا ناوت یم ار نامیپ رتکد و یماس رتکد ات ـ دوب تسیلایسوس ناتسرپادخ تضهن زا رثاتم هک ـ یتعیرش رتکد زا تسا

 ناهاگآ دنا»یبشخن« اما دنا هداد هداد قیبطت ار دوخ یسایس یاه شنک نامز رصنع هب هجوت اب هتبلا نانآ تسناد بشخن هار

 رتکد زا هنابلط تلادع یدربهار یاه هاگن رد و تسا رثاتم یتعیرش رتکد زا هشیدنا رد زین رصح رد یوسوم سدنهم هک دنناد یم

 ،شا تلود و یمالسا یروهمج بزح نورد رد ار یوسوم ،یبهذم پچ و نامیپ زا یریگریثات نیمه ؛تسا هتفرگ ریثات نامیپ

داد یم رارق نافلاخم راشف تحت

 هعماج و درف رد قالخا نیمضت یارب بهذم زا هدافتسا و یسارکومد یارب قالخا مه و تلادع اب یدازآ ندرک هارمه نامگ یب

تسا هدیرفآ عضوم و هدرک تکرح نامز رتسب رد نآ قباطم و هدوب کالم ناریا رد یبهذم پچ یارب میهافم نیا هچرگا تسا

 تفیش هک یتسینومک پچ یربلد جوا رد هک تسا هتسناوت بشخن

 دنک هجوت یتلادع رب دوب نامز نآ رد ناهج یرکفنشور رکفت بلاغ

 هک تسا هدیا نیا یپ رد ددرگ یمزاب ناسنا هدارا هب نآ ققحت هک

 یتشذگرس هتبلا هک ینایرج ؛تفرگ لکش ناریا رد یبهذم پچ

دراد یناتساد دوخ هک یدنور ؛تسا هتشاد مطالترپ سب

 نیا دنک یم مهم ام یارب زورما ار بشخن هزیگنا و هشیدنا هچنآ

 نیا وا ؛تسا هتفگ نخس یققحت مسیلایسوس زا بشخن هک تسا

 زونه درک باب یلیخت مه و یملع مسیلایسوس ربارب رد ار هژاو

میتسه ناود نآ یپ رد و ،تسام هعماج هلئسم تروص دشاب هارمه نکمم تلادع اب هک تارکومد ییارگ یلم

 تیعمج سیسأت و یسایس بازحا هب ندش کیدزن اب و درک شالت رایسب یققحت مسیلایسوس ندرک یلمع یارب بشخن هچرگا
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 رواب نید زا یمسر تیاور هب بشخن

 زا شیوخ تئارق دیشوک و تشادن

 ار ینید تنس و )نآرق( سدقم نتم

 نوچ ییاه هفلؤم ندرک ظاحل اب

دهد تسد هب مسیلایسوس و تیلم

درواین تسدب ناریا رد تلادع یارب بولطم یزاس لدم زا ینشور هجیتن اما دشاب یلمع لدم یوپاکت رد هک دیشوک یسایس

 ی هبرجت مه و دهاوخ یم یروئت مه ؛تسین یا هداس راک هتبلا هک تسام هعماج زاین و هلئسم زونه ،هدیا یارب نکمم یزاس لدم

درک شالت تلادع قفا رد مامتان ییوزرآ رد هک تسناد یبهذم پچ هشیدنا مهم یناب ار بشخن ناوت یم یور نیمه زا ییارجا

بشخن ؛ینید یشیدناون ی هلحن ناماگشیپ زا

غابد شورس

 ی هدس موس ههد رد ،هاش اضردمحم شرسپ سشن تخت رب و هاشاضر یرانکرب زا سپ

 تناید و تیلم نایم عمج ی هشیدنا رد هک یروشرپ نازومآ شناد و ناناوج زا یعمج ،ینونک

 هک ،بشخن دندش عمج بشخن دمحم درگ ،یبهذم یاه هداوناخ هب قلعتم اکا و دندوب

 تسد هب و دوب مسیلایسوس و مالسا ندرک راگزاس ی هشیدنا رد ،تشاد یکیتامزیراک ی هرهچ

 و یمالسا مسیلایسوس« ار نآ ناوت یم هک یتئارق ؛ربمایپ ی هریس و نآرق هب داهشتسا اب ،ینید تنس زا یتیاور و تئارق نداد

دیمان »یناسنا

 یلصا موقم ،ناناملسم نایم رد یداصتقا یربارب زا فرگ غارس و یعامتجا تلادع ندیشکرب و مسیلایسوس ،بشخن دزن هب

 ،یتعیرش یلع درک سیسأت ار »تسیلایسوس ناتسرپادخ تضهن« ،یسمش ۱۳۲۴ لاس رد بشخن ،اتسار نیا رد تسا مالسا

 ،لیصحت ی همادا یارب هسنارف هب رفس زا شیپ و ،یناوج نارود رد ،یسمش هاجنپ و لهچ یاه ههد رادربمان ینید شیدناون

دوب هتفرگ رارق مسیلایسوس و مالسا نایم عمج یارب وا شالت و بشخن یاه هزومآ ریثأت تحت اقیمع

 ،بشخن یرکف ـ یسایس ی همانراک یسررب اب ،مبای یمرد هکنانچ

درک یدنبتروص و دیشکرب ناوت یم ار هتکن دنچ

 ثیح نیا زا ؛تسا ینید یشیدناون ی هلحن ناماگشیپ زا بشخن

 رد ینید ناشیدناون راثآ یناوخزاب رد و دوب وا تامحز نادردق دیاب

 ی هدید هب شتابوتکم رد و درب مان وا زا ،ریخا یسمش ی هدس

تسیرگن تیانع

 تئارق دیشوک و تشادن رواب نید زا یمسر تیاور هب بشخن

 ندرک ظاحل اب ار ینید تنس و )نآرق( سدقم م زا شیوخ

 یاه تئارق« ،»سدقم م یریذپ تئارق« نوچ یمیهافم ،راگزور نآ رد دهد تسد هب مسیلایسوس و تیلم نوچ ییاه هفلؤم

 ندرک تئارق رد هک یا یتفرعم و یتیبرت ی هنیشیپ و اه مهف شیپ و تاضورفم ِندروآ باسح هب و ندرک ظاحل ،»نید زا فلتخم

دوب هتفاین طسب و هدشن یدنبتروص ،ینید یشیدناون تایبدا رد زونه ،دنک یم شزیر سدقم م ندیمهف و

 ی هطقن نیا و دوب هدش یعامتجا تلادع نوتفم هک بشخن هک تشاگنا نینچ ناوت یم ،ریخا یاه ههد تالوحت وترپ رد ،نونکا

 یاه هزومآ و مسیسکرام اب و تشاد مالسا نییآ ورگ رد یلد لاح نیعرد و دید یم نامز نآ جیار مسیلایسوس رد ار توق

 راگزاس و مئالتم یتسیلایسوس یاه هزومآ اب ات دهدب تسد هب مالسا زا یمهف و تئارق ات دش نآ رب ،دوبن رهم رس رب یتسیسکرام
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دشاب

 یاه هورگ تیاور هب اصوصخ ،یتسیلایسوس یاه هشیدنا هب یتبغر ،رصاعم ِینید شیدناون رگید ،ناگرزاب یدهم ،رگید یوس زا

 راک و زاس و دیدج ملع اب هک یتئارق ؛دوب یمالسا تنس زا رگید یتئارق نداد تسد هب ی هشیدنا رد و تشادن راگزور نآ پچ

دوب رهم رس رب اقیمع کیتارکومد

دیسررب و تفرگ هعلاطم رد ار یو راثآ رد هدش هماقا دهاوش و  هلدا مامت دیاب ،بشخن راثآ ی هنافصنم و راوزاس یبایزرا تهج

 دهتجم و شورس میرکلادبع ،یتعیرش یلع ریظن یا ینید ناشیدناون فالخرب و ،ناگرزاب ریظن ،بشخن دمحم ،نیا رب نوزفا

دوب یتالیکشت و یبزح راک لها ،یرتسبش

شیوخ نامز زا رتارف ؛بشخن

یناجیلع اضر

 مه رکفنشور کی وا اما دوش یم هاگن رکفنشور کی ناونع هب بشخن هب رتشیب هزورما دنچره

شیدنارود زرو تسایس کی مه و ،دوب یتالیکشت و یعمج راک مه و لمع لها

 راذگناینب دوخ هک ـ فلتخم یاه لکشت و بازحا رد ار شا یسایس یگدنز زا یدایز شخب وا

دنارذگ ـ دوب اهنآ زا یخرب

 زا یو یاه یورارف و اه یشیدناون نیا زا یخرب ناوتب دیاش دوب شنامز زا رتارف اما وا زاتشیپ و شیدناون هشیدنا و نهذ

درمشرب نینچ ار ناریا زور نآ یسایس و یگنهرف تاصتخم

 و یبهذم هشیدنا یناوخزاب رد یعس بشخن دوبن تیمزج و مسیلامرف و مسیسکیف راچد وا بهذم اما تشاد یبهذم یهاگن وا

 بهذم زا دوخ ی هنامزارف و هناماگشیپ یشیدنا فرژ اب وا تشاد دوخ هنامز ورشیپ یرکف یاه هداد و تالوصحم اب یدیحوت

 نیداینب یدنویپ یهاوخ تلادع و یتسرپادخ نیب ،یلک شرگن نیا ساسارب و ،تسناد دیحوت ار نآ ناینب و درک یشک هرهوج

دوب یگدنز و ناهج هب یونعم هاگن یعون وا یارب بهذم )تسیلایسوس ناتسرپادخ( دومن رارقرب

 قیفلت رد شالت دوخ یخیرات هرود زا رتارف زاب وا دوبن ـ دوب شا هنامز بلاغ میاداراپ و مسر هک ـ فرص هاوخ تلادع کی وا اما

 و فورعم ی هناگ هس رد و دش از هزیگنا و شخب ماهلا و هدنزومآ زین یتعیرش یارب هک یبیکرت تشاد یبلط یدازآ و یهاوخ تلادع

تفای لماکت و رولبت )قشع و تلادع و یدازآ ای( »یدازآ ،یربارب ،نافرع« ینعی ،یو دراگناوآ و اشگهار

 ود ره یارب یفاک یژرنا و تقد و تقو صاصتخا و یسایس شنک و تیلاعف اب یرکف راک قیفلت یو ی هناورارف صیاصخ رگید زا

دوب

 رصنع هس نیا دوب یتالیکشت راک اب یسایس ـ یرکف راک قیفلت یو رگید ی هناورارف هصیصخ کی زاب ،دوزفا ناوت یم همادا رد

 رد مه ،دوب ود ره بشخن ؛ضحم زرو تسایس یا هدع و دندوب ضحم رکفنشور یا هدع دندش یمن عمج مه اب اج کی رد الومعم

 و دندوبن نآ صاخ تاماظن و مظن و یتالیکشت و یعمج راک لها اما دندوب تسایس و رکف لها زین یا هدع لمع رد مه و رکفت

دومن یم لمع نادب و درک یم بیکرت مه اب ار اه نیا لمع رد مه و یزادرپ یروئت رد مه بشخن زاب

 زا سپ یاه بوکرس زا سپ ارچ وا دراد دوجو یفاک قمعت اب و دنتسم یلیلحت رتمک بشخن یگدنز ییاهن زارف اب هطبار رد اما
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 هشیدنا یناوخزاب رد یعس بشخن

 و تالوصحم اب یدیحوت و یبهذم

 دوخ هنامز ورشیپ یرکف یاه هداد

 هناماگشیپ یشیدنا فرژ اب وا تشاد

 بهذم زا دوخ ی هنامزارف و

 ار نآ ناینب و درک یشک هرهوج

 نیا ساسارب و ،تسناد دیحوت

 و یتسرپادخ نیب ،یلک شرگن

 نیداینب یدنویپ یهاوخ تلادع

 ناتسرپادخ( دومن رارقرب

)تسیلایسوس

 لابند هب و دادتما رد ،یو دوخ تشادزاب و هبرض لابند هب و اتدوک

 روشک زا جورخ هب میمصت ،یلم تمواقم تضهن یاه تیلاعف

 روشک زا جراخ رد شا یدعب یاه تیلاعف عون ارچ و تفرگ

 و بوکرس زا یا هرود هناشیدنارود وا ایآ ؟تفای یرگید یوسو تمس

 ناریا رد هزرابم و تسایس هصرع نیبج رد ار لصاح یب یاه شالت

 و یلخاد یاهاضف یخرب زا یگدروخرس یعون راچد ای و دید یم

 زونه هزوح نیا ؟دوب هدش نآ زا یشان یاه شنم و تافالتخا

 ات بشخن هک نیا صوصخ هب ،تسا یدنب عمج و قیقحت جاتحم

 دای دیشکن یعمج راک و شالت هلمجزا و ششوک زا تسد رمع رخآ

داب هنادواج شهار و

 نایرج زادرپ هیرظن و رگزاغآ ؛بشخن

یمالسا پچ

یروکشا یفسوی نسح

 ود اب ار بشخن دمحم ناوتب رگا

 هب مشوک یم رصاعم مالسا یعامتجا و یسایس ـ ینید نایرج رد یزادرپ هیرظن و یرگزاغآ زا دنا ترابع ود نآ ،درک یفرعم زایتما

مهد حیضوت ار یگژیو ود نیا یهاتوک

 ات لوا سلجم رد هک ددرگ یمزاب تیطورشم ردص هب ،یناریا رخأتم نامتفگ رد تسار و پچ یسایس و یعامتجا یاه نایرج رابت

 دوخ رب »تارکومد« مان هاگ مود نایرج هتبلا و دندوب هدش هتخانش »نویعامتجا« و »نویلادتعا« نوچ ینیوانع تحت موس

تسا رتدعب »تارکومد ـ لایسوس« لداعم هک هدش یم هتخانش »نویماع ـ نویعامتجا« ناونع اب ای و هداهن

 نایرج رد ،رت نشور ترابع هب دومن خر نایرج ود نیمه زین روحم تسایس و زرابم یمالسا ماع نایرج نورد رد نامز نامه زا

 یسایس و ینید هداوناخ نورد رد و ،ارگ پچ ینایرج و هدوب ارگ تسار ینایرج ،رصاعم یرکفنشور یسایس و یعامتجا ماع

تسا یفرعم و ییاسانش لباق هخاش ود نیمه زین ناناملسم

 ،دوش یم و هدش رهاظ فلتخم یاه مان تحت بسانت هب فلتخم یاه نامز رد هک ،یراک هظفاحم نامه ینعی یبهذم تسار

 عضو یماح عومجم رد یلوا دوش روراب تنس ی هنت رب دشوک یم هک دنچره ،هدنیآ هب ور اتدمع پچ و ،دراد هتشذگ هب یور اتدمع

یحالصا و یجیردت ای و یبالقنا شور اب دوجوم عضو رییغت ناهاوخ یمود و تسا دوجوم

 تلادع( یعامتجا و یداصتقا و )یسارکومد و یدازآ( یسایس مسیلاکیدار رب هیکت نازیم ،نایرج ود نیا یلصا زیامت هجو اما

 تدش هب ای و دنرادن یداقتعا یدازآ هب ای ناراک هظفاحم )تسین یکی یرگ یطارفا اب مسیلاکیدار هتبلا( تسا »یعامتجا

 ای و تسین لوبق لباق ای نانآ یارب نآ یتسیلایسوس یانعم هب لقادح یعامتجا تلادع و دننک یم عافد یدازآ زا هناراک هظفاحم

دوش یم لمع و هئارا یتسیلوپوپ بلاق رد المع و هتفای فیرحت یا هنوگ هب
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 هب رصحنم یگژیو ود بشخن دمحم

 سیسأت نیتسخن هرود رد درف

 هدرک افیا تسیلایسوس ناتسرپادخ

 تسخن تسوا مان هب نیزم زونه هک

 رگید و ،سیسأت و یراذگداینب شقن

تسا یزادرپ هیرظن و هدیا دیلوت

 نآ نردم یانعم هب یدازآ مه ،تسار لیدب ناونع هب پچ یارب اعبط

 دیاش لیلد نیمه هب و ،یعامتجا تلادع مه و تسا یدیلک و مهم

 هلحن نیا یارب یبسانم مان »یسارکومد ـ لایسوس« یبیکرت ناونع

 ناکما دح رد و هنالداع عیزوت عفادم ار نایرج نیا ناوت یم دشاب

 یعامتجا و یسایس( نآ ینیع یاه هخاش مامت رد تردق عبانم ربارب

تسناد )ینید یتح و یداصتقا و

 نورد زا هاشاضر نارود رخاوا زا یمالسا پچ هلحن ،همه نیا اب

 هداهن هصرع رد یاپ یزومآ شناد کچوک یمالسا نمجنا کی

 ندشزاب و هاشاضر زا سپ ناگرزاب یدهم سدنهم تمه اب اه هاگشناد رد »یمالسا نمجنا« سیسأت ماع شبنج دنچره تسا

 فلتخم حوطس رد نارگید و ناگرزاب تمه اب یس ههد رد اهدعب و دش زاغآ تسیب ههد رد ناریا رد یسایس دازآ اتبسن یاضف

 شناد یمالسا نمجنا نیتسخن نارهت نونفلاراد هسردم رد ناوج دنچ ،هاش اضر تنطلس رخآ لاس ود رد اما ،تفای همادا

 ای و »تضهن« دنوشیپ اب ابلاغ هک( »تسیلایسوس ناتسرپادخ« نمجنا نیا نورد زا رتدعب یکدنا دندرک سیسأت ار نازومآ

دش دلوتم )تسا هدوب هارمه زین »بزح«

 زا دندوب ترابع ناشیا نیرت هتخانش دیاش هک دنتشاد شقن تسیلایسوس ناتسرپادخ و یمالسا نمجنا سیسأت رد یددعتم دارفا

بشخن دمحم و )یدزی میهاربا رتگرزب ردارب( یدزی مظاک ،این بیکش ،یضار نیسح ،ینایتشآ نیدلا لالج

 و نامیپ هللا بیبح ،یدزی میهاربا ،یتعیرش یلع نوچ ییاهرت ناوج و دش قیمعت و تفای شرتسگ تسیب ههد رد داهن نیا

 یتالیکشت و یرکف یاه هلحن ،رتدعب و یس و تسیب ههد رد دندرک کمک نآ ییافوکش و دشر هب و دنتسویپ نادب یماس مظاک

 یماس و نامیپ یربهر هب )اماج=( »ناریا مدرم یبالقنا شبنج« و یضار نیسح یربهر هب »ناریا مدرم بزح« نوچ یراذگرثا

 و ینید رکفت هصرع رد شیب و مک زین نونکا و هدمآ دیدپ نامیپ یربهر اب »زرابم ناناملسم شبنج« )۱۳۵۶( بالقنا هناتسآ رد و

دننک یم تیلاعف یسایس

 هک دندوب نآ رب لاح نیع رد و هدوب ددجت و نردم راکفا ریثأت تحت و هاگشناد هتخومآ شناد نایرج نیا وضع ناناوج و ناربهر

 یپ ار ندش یبرغ و ددجت دقتنم لاح نیع رد و هناهاوخ تلادع یبهذم نردم یاه هزومآ ،تنس اب تسویپ ـ تسسگ شور اب

دندوب هداهن »هطساو بتکم« ار دوخ نایرج ناونع ور نیا زا دنریگب

 زونه هک هدرک افیا تسیلایسوس ناتسرپادخ سیسأت نیتسخن هرود رد درف هب رصحنم یگژیو ود بشخن دمحم نایم نیا رد

 ناریا رد بشخن هک ینامز ات تسا یزادرپ هیرظن و هدیا دیلوت رگید و ،سیسأت و یراذگداینب شقن تسخن تسوا مان هب نیزم

 سیسأت رد یراذگداینب دندش یم هدرمش وا نادرگاش اهرت ناوج هژیو هب و راکمه نارگید دوب اتمه یب وا شقن ود نیا رد ،دوب

 یگنوگچ هب ،اهنامرآ و فادها ققحت مدع ای و ققحت رد قیفوت نازیم و موادت ییارچ و یگنوگچ هک تسا مهم نادنچ اهداهن

 ههد ود رد ناتسرپادخ یسایس و یرکف یراذگرثا و تیلاعف دهد یم ناشن هبرجت ار نیا و دراد یگتسب سسؤم لمع و هشیدنا

تسا هتشاد قیفوت دوخ یرگزاغآ راک رد یبسن روط هب نآ زادرپ هیرظن و ربهر هک دهد یم ناشن ،تسخن

 یریبعت هب و یرکف بزح هبش ای و تیعمج کی تسخن هلحرم رد تسیلایسوس ناتسرپادخ هک تسناد دیاب ،همه نیا اب

 و هدیا و هشیدنا دیلوت لیلد نیمه هب و دوب )دش یم فیرعت ناراگزور نآ رد هک یتبثم یانعم هب یژولوئدیا هتبلا( کیژولوئدیا
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 هسنارف هب تمیزع زا شیپ یتعیرش

 همادا دصق هب یس ههد رخاوا رد

 ناتسرپادخ وضع امسر ،لیصحت

 زا یا هراپ دوب تسیلایسوس

 روهشم و نیداینب یاه هزومآ

 زا هتفرگ ماهلا اراکشآ یتعیرش

 و بشخن یاه هشیدنارس

 هیلوا تسیلایسوس ناتسرپادخ

تسا

 راثآ هب یهاگن تسا هدوب یساسا و مهم رایسب یزادرپ هیرظن

 ناشن یبوخ هب ناتسرپادخ نیتسخن نارود زا هدنامزاب بوتکم

 هدمآرب میقتسمریغ ای و میقتسم ،راکفا و راثآ نیرت مهم هک دهد یم

 دنچره تسا بشخن ون و هزات ابلاغ یاه هزومآ و راکفا زا

 رد ینایتشآ لالج نوچ شیدنا فرژ یرکفتم بوتکم یاه هشیدنا

تشاد مهم یمهس نارگید و بشخن یارآ تیوقت ای و یروآون

 اکیرمآ هب بشخن ترجه زا سپ هژیو هب( دعب یاه ههد رد دنچره

 یلع دننام( رتدنمورین بتارم هب ینازادرپ هیرظن )۴۲ لاس رد

 شقن و دندمآ هصرع هب یمالسا پچ نایرج رد )نامیپ و یتعیرش

 یلو ،دندرک افیا ناریا یسایس و ینید و یرکف تالوحت رد یمهم

 )رگید راذگرثا نت دنچ هتبلا و( بشخن یزاتشیپ شقن نانچمه الوا

 یتح و نامیپ و یماس و یتعیرش نوچ یناسک ایناث و ،تسا ظوفحم ناریا یبالقنا و یمالسا پچ یرکف روطت ریس رد

دنا بشخن رادماو اتدمع ناریا یارگ پچ یبالقنا ـ یمالسا داهن سیسأت رد داژن فینح

 یا هراپ دوب تسیلایسوس ناتسرپادخ وضع امسر ،لیصحت همادا دصق هب یس ههد رخاوا رد هسنارف هب تمیزع زا شیپ یتعیرش

 تسا هیلوا تسیلایسوس ناتسرپادخ و بشخن یاه هشیدنارس زا هتفرگ ماهلا اراکشآ یتعیرش روهشم و نیداینب یاه هزومآ زا

 هشیدنا هتفای طسب عقاو رد و هتفرگرب ،دیامن یم هتسجرب یتعیرش راکفا و راثآ رد هک ،دیحوت داینب رب مسیلایسوس ریسفت الوصا

 هب یبرع زا ار )ربمایپ یباحص( یرافغ رذوبا هرابرد یرصم راحسلا هدوج باتک یس ههد طساوا رد یتعیرش تسا بشخن یلصا

 یاه هزومآ دروآ دای هب دیاب زین داهن نآ رب ار »تسیلایسوس تسرپادخ رذوبا« ینعی شدنسپ دروم ناونع دوخ و دنادرگرب یسراف

 زین تسا هیلوا ناتسرپادخ هطساو بتکم نامه زا هدمآرب اراکشآ ،هدش راهظا فلتخم یاه تبسانم هب هک ،یتعیرش یموس هار

 هدرمش ناتسرپادخ یداقننا رکفت نامه موادت یبرغ یفرصم گنهرف و رامعتسا هب تبسن یتعیرش لاکیدار یداقتنا یاهدرکیور

دوش یم

 و دناد یم بشخن رادماو اراکشآ ار دوخ نانچمه هک ـ نامیپ فالخرب ،یتعیرش ارچ هک تسه شسرپ نیا یاج ،فصو نیا اب

 وا هدنام یاجرب راثآ رد زورما لقادح و ،درکن یدای ینایتشآ نوچ یناسک یتح و بشخن زا زگره ـ دیوگ یم نخس وا زا هراومه

دوش یمن هدید شا یسایس و یرکف نایرج نارگزاغآ و ناماگشیپ نیا هب یتراشا

بلطم نیا یراذگ کارتشا

•

•

•

•

•

 لوا هحفص هب تشگزاب )/(

)http://zeitoons.com/17331?share=twitter&nb=1(رتییوت

)http://zeitoons.com/17331?share=facebook&nb=1(70کوبسیف

)http://zeitoons.com/17331?share=email&nb=1(همانایار

)http://zeitoons.com/17331#print(پاچ
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